
مراســم افتتاحيه هفتاد 
وهفتمين دوره جشنواره 
بين المللي فيلم ونيز، شب 
گذشته با نمايش فيلم »رشته ها« اثر »دانيله لوكتي« 
محصول ايتاليا در كاخ جشنواره ونيز برگزار شد. اين 
دوره با توجه به تعطيلي اغلب جشنواره هاي جهاني، 
اهميت خاصي از لحاظ نــوع برگزاري همراه با رعايت 
پروتكل هاي بهداشــتي پيدا كرده است. در اين دوره 
از جشــنواره ونيز، تعــداد فيلم هاي ارســالي به اين 
فستيوال به دليل شــيوع ويروس كرونا كاهش يافته 
و تنها 50عنوان فيلم براي اين دوره جشنواره انتخاب 
شده اند. »كيت بالنشــت« رئيس هيأت داوران بخش 
رقابتي اين دوره از جشنواره ونيز است و »مت ديلون« 
بازيگر مشهور آمريكايي نيز ديگر چهره شناخته شده 
هيأت داوران بخش رقابتي است. حضور سينماگران زن 
در بخش رقابتي اين دوره از جشــنواره ونيز پررنگ تر 
از قبل شده اســت. 8فيلم از  فيلم هاي شركت كننده 
در اين بخش را فيلمســازان زن كارگرداني كرده اند. 
جشنواره فيلم ونيز پس از لغو برگزاري جشنواره كن 
به دليل شيوع ويروس كرونا، نخستين جشنواره معتبر 
سينمايي سال است كه در سال 2020 و در دوره شيوع 
كوويد – 19برگزار مي شــود. تمديد چارچوب زماني 
اعمال محدوديت هاي همگاني در ايتاليا، بســياري از 
دست اندركاران ســينماي جهان و گردانندگان بازار 
بين المللي فيلم را از شركت در هفتادوهفتمين دوره 

جشنواره ونيز منصرف كرده است.

3فيلم ايراني در ونيز هفتادوهفتم
در اين دوره از جشنواره كه از 2تا 12سپتامبر)12تا22 
شــهريور( برگزار می شــود، مجيد مجيــدي با فيلم 
»خورشيد« در بخش رقابتي)موســتراي( جشنواره 
ونيز حضور دارد و از بخت برنده شــدن جايزه »شير 
طاليي ونيــز« برخوردار اســت. اين فيلــم به عنوان 
بهترين فيلم سي وهشــتمين دوره جشــنواره فيلم 
فجر برگزيده شده است. مجيدي در اين فيلم نگاهي 
دارد بــه زندگي كــودكان كار. در اين فيلــم درواقع 
به تالش هــاي قهرمانان نوجواني پرداخته شــده كه 
با تالش هاي خود ســعي دارند از زندگي سرشــار از 
محروميت به خوشبختي برســند. 2فيلم ديگر ايراني 
به نام »جنايت بي دقت« به كارگرداني شهرام مكري و 
»دشت خاموش« ساخته احمد بهرامي نيز در نهمين 
دوره بخش افق هاي هفتادوهفتمين دوره جشــنواره 
ونيز به نمايش درخواهند آمد. اين دو فيلم از سينماي 
ايران ازجمله 15اثر سينمايي هستند كه در اين دوره 
از جشنواره ونيز به صورت آنالين نمايش داده خواهند 
شد. فيلم »جنايت بي دقت« درباره تماشاگراني است 
كه قبل از شروع اكران فيلم ها درباره آنها حرف مي زنند 
و با شــروع ماجراها بر پرده سينما، داستانشان و قصه 
فيلم با هم يكي مي شــود. فيلم »دشت خاموش« به 
داستان مردي تنها مي پردازد كه به عنوان پيشكار در 

يك كوره آجرپزي كار مي كند.

فيلم هاي بخش رقابتي
در  بخش رقابتي جشــنواره ونيز آثاري از ســينماي 
آمريــكا، ژاپــن، لهســتان، فرانســه، مكزيــك، 
جمهوري آذربايجــان، ايتاليا و...  براي دريافت شــير 
طاليي با يكديگر رقابت دارند؛ در كنار »خورشيد« از 
ايران،فيلم هاي »در ميان مردن« به كارگرداني هيالل 
بايداروف از آذربايجان و آمريكا، »عشــاير« اثر كلوئه 
زائو از آمريكا، »كجا مي روي آيدا؟« ساخته جاسميال 
زبانيك از بوسني و هرزگوين، »و فردا تمام جهان« اثر 
جوليا فون هاينز از آلمان و فرانسه، »حواري« ساخته 
چايتانيا تامانه از هنــد، »ديگر هرگز بــرف نخواهد 
باريد« اثر مائُوگوژاتا شوموفســكا و ميشــل انگالرت 
از لهســتان و آلمان، »شــب« ســاخته جيان فرانكو 
روســي از ايتاليا، فرانســه و آلمان، »پدر ما« ساخته 
كلوديو نوســه از ايتاليا، »خانم ماركس« اثر ســوزانا 
نيچيارللي از ايتاليا و بلژيــك، »تكه هاي يك زن« اثر 
كورنل موندروكســو از كانادا و مجارســتان، »رفقاي 
عزيز!« ساخته آندري كونچالوفسكي از روسيه، »ليال 
در حيفا« ساخته آموس گيتاي از رژيم صهيونيستي 
و فرانسه، »فرمان جديد« اثر ميشل فرانكو از مكزيك 
و فرانســه، »دنيايي كه مي آيد« اثر مونا فســتولد از 
آمريكا، »خواهران ماكالوسو« ساخته اما دانته از ايتاليا، 
»همسر جاسوس« اثر كيوشي كوروساوا از ژاپن، براي 

دريافت جايزه شيرطاليي ونيز كانديدا هستند.

چهره اي متفاوت با حضور مديران جشنواره هاي 
اروپايي

اجباري بودن پوشــيدن ماســك، نمايش فيلم ها با 
رعايت فاصله اجتماعي و وجود اســكنرهاي سنجش 
دما بــه هفتادوهفتمين جشــنواره ونيــز چهره اي 
كامال متفاوت نسبت به گذشــته داده است. از ديگر 
ويژگي هاي جشــنواره اين دوره نيز حمايت نمادين 
مديران جشنواره هاي ســينمايي معتبر از فستيوال 

ونيز 2020 و ديگر جشــنواره هاي ســينمايي است 
كه در دوران شــيوع كرونا برگزار مي شود. به گزارش 
ددالين، 8كارگردان هنري جشــنواره هاي سينمايي 
اصلي اروپايي؛ آلبرتو باربرا)جشنواره فيلم ونيز(، كارلو 
كريستين)برليناله(، تيري فرمو)جشنواره فيلم كن(، 
ليلي هينستين)فســتيوال لوكارنو(، وانجا كالوجريچ 
)جشنواره فيلم روتردام(، كارل اوچ )كارلووي واري(، 
خوسه لوئيس ربودينوس )جشنواره سن سباستين( 
و تريســيا توتل )جشــنواره فيلم لندن( در مراســم 
افتتاحيه جشــنواره ونيز حضور يافتنــد. اين 8 مدير 
هنري همچنين در مراســم افتتاحيه روي سن رفتند 
و بيانيه اي مشــترك را درباره ارزش بنيادي سينما و 
نقش و اهميت جشنواره ها در حمايت و ارتقاي صنعت 
سينما در سراسر دنيا و به ويژه قاره اروپا قرائت كردند.

تدابير ويژه كرونايي براي هفتادوهفتمين جشنواره
به گزارش فوربز، همــه ورودي هاي اين جشــنواره 
با اســكنرهاي سنجش دما مجهز شــده اند. براساس 
دستورالعمل ها و پروتكل هاي بهداشتي اين جشنواره، 
هر فردي كه دمــاي بدنــش بيــش از 37.5درجه 
سانتي گراد باشــد از ورود به محوطه مجلل برگزاري 
هفتادوهفتميــن دوره جشــنواره ونيــز منع خواهد 
شــد. همچنين اســكنرهاي ســنجش  دماي بدن 
در تمامي ســالن هاي نمايش فيلم محــل برگزاري 
جشنواره نصب شده اند. از سويي ديگر تمام ورودي ها، 
سالن هاي نمايش، و مناطق محل مالقات، به ژل هاي 
ضد عفوني كننده مجهز شــده اند. پوشيدن ماسك در 
تمام دوره برگزاري جشنواره اجباري است؛ ازجمله در 
تمام مدت نمايش فيلم در سالن سينما يا فضاي آزاد، 
تعداد صندلي ها در سالن هاي نمايش كاهش يافته و 
ميان هر تماشاگر يك صندلي خالي خواهد بود. براي 
نخســتين بار حضور عموم در مراســم فرش قرمز نيز 

ممنوع خواهد بود.

5پيروزي بزرگ  برجام
ظريف: پيروزی هاي  بی سابقه  ديپلماتيك  در شورای امنيت، هديه ناقابل دستگاه ديپلماسی به ملت ايران است

قاعده شكست پيمان شكنان

روايت همشهري  از  رويارويي ديپلماتيك ايران و آمريكا   از تير تا شهريور

شــيوع ويروس كرونا معادالت جهان را برهــم زده و ضربات 
جبران ناپذيري به جان، سالمتي، مال، مشاغل و... شهروندان 

در سراسر جهان وارد كرده است. اما هنرمنداني هستند كه از اين تهديد به عنوان 
فرصتي براي كنار هم بودن و از هم گفتن استفاده كرده اند. آنها با پيوستن به »پويش 
مشــاهنر«، آمادگي و همراهي خود را براي توليد آثار هنري براي مردم در دوران 

كرونايي اعالم كردند. 

 آب رفته 
به تهران      بر مي گردد
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مدرسه با سرگيجه

 تراژدي 
در كوه هاي ارمك 

توزيع قطره چكاني 
واكسن آنفلوآنزا

نگاهي به وضعيت مبهم سال تحصيلي 
آينده براي دانش آموزان را در ضميمه  

دوچرخه بخوانيد

شــكارچي 21ســاله وقتي فهميد 
محيط باني كــه با گلولــه او به قتل 
رسيده، دايي اش بوده،خودكشي كرد

همشهري از اجراي دستورالعمل هاي 
توزيع واكسن آنفلوآنزا در داروخانه ها 

حكايت مي كند

يادداشت
حميد رضا ميرمعيني ؛ كارشناس بازار سرمايه

از منظررفتار شناســي بازار هاي مالي، نوســان هاي 
كنوني بازار ســهام طبيعي و درواقع جــزو ذات بازار 
سرمايه است. البته اين نزول بعد از يك رشد غيرطبيعي 
دربــازار اتفــاق افتاده اســت و اغلب كارشناســان از 
 مدت ها پيش انتظار چنين نزولي را بــه دليل صعود هاي پر شــتاب قبلي در بازار 
سهام داشتند. به بيان ديگر اين نزول بعد از صعود پر شتاب بازار سهام طبيعي است و 
انتظارش از قبل وجود داشت به همين دليل سهامداران بايد ريسك نزول در بازار سهام 
رابپذيرند چرا كه ريسك در بازار هاي مالي، جزو قواعد اصلي سرمايه گذاري است ، 
به اين دليل كه بازار هاي سهام همواره با افت و خيز مواجه هستند.با اين حال بايد 
گفت با وجود اينكه بازار سهام در شرايط حاضر با نزول مواجه شده است اما حتي تا 

2سال آينده هيچ بازاري از نظر بازده بهتر از بازارسرمايه نخواهد بود.
توصيه كنوني در شرايط فعلي به سهامداران اين است كه تغييراتي در سبد سهام 
خود ايجاد كنند و ســهام غير ارزنده خود را جايگزين ســهام ارزنده كنند و با ديد 

بلندمدت تر در بازار سرمايه گذاري كنند.
نكته اصلي اين است كه كساني كه با بازار سرمايه آشنا نيستند هرگز نبايد در شرايط 
فعلي در بازار سهام، نوسان گيري كنند چرا كه اين كار نياز به تخصص ويژه و دانش 
مالي دارد و فقط سهامداران حرفه اي و افراد ريسك پذير قادر به انجام اين كار هستند، 
چرا كه الزمه اين كار شناخت كامل از بازار سرمايه است. از سوي ديگرسهامداران بايد 
نگاهشان را به سهام بنيادي كه از سود آوري پايداري برخوردارند تغيير دهند و با ديد 
بلند مدت تري به سهام اين شركت ها نگاه كنند. در حال حاضر با توجه به تحوالتي 
كه در بازار هاي جهاني و عرصه سياست بين الملل وجود دارد به نظر مي رسد سهام 
شركت هاي بنيادي كه روند سود آوري مستحكمي دارند مي توانند در آينده با رشد 
بيشتري مواجه شوند و حتي بتوانند به قيمت هاي باالتري، پيش از دوره نزول برسند.
ضمن اينكه به نظر مي رسد تغييراتي نيز در سياست گذاري هاي اقتصادي داخلي به 
وجود آيد كه شرايط اين شركت ها را بهتر كند. با اين حال اين رشد شامل حال سهام 
همه شركت هاي بورس و كليت بازار نمي شود و عمدتا شامل شركت هايي است كه از 
بنيان اقتصادي مستحكمي برخوردارند و اصطالحا به آنها سهام بنيادي گفته مي شود. 
اين شركت ها حتي در گذشته رشدشان معقول بوده وحتي در دوره نزول با كاهش 
قيمت هم مواجه شده اند و مي توانند براي سهامداران جذابيت ايجاد كنند. در مقابل 
سهام شركت هايي كه با رشد هاي بي پشتوانه در ماه هاي گذشته مواجه شده بودند با 
نزول مواجه  خواهند شد. بنابر اين توصيه اصلي اين است كه اوال سهامداران نگاه بلند 
مدت به بازار سهام داشته باشند و دوما اگر مي توانند از طريق شركت هاي سبد گردان 
يا صندوق هاي سرمايه گذاري در بازار،سرمايه گذاري كنند چراكه بازار سرمايه يك 
بازار پيچيده است و نياز به دانش تخصصي دشواري دارد و سرمايه گذاران حتما براي 
يك سرمايه گذاري موفق بايد با دشواري ها و پيچيدگي هاي تخصصي بازار سرمايه 
آشنا باشند.مضاف بر اينكه در مجموع درست است كه بازار سرمايه با افت مواجه شده 
است اما ازاين به بعد و حتي تا 2سال آينده هيچ بازاري بهتر از بازار سرمايه نخواهد بود 

بنابراين من توصيه اي به  خروج از بازار سهام ندارم.

نوسان  در ذات بازار سرمايه است
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رونمايي ازچهره متفاوت ونيز

تا ســال 1410 رواناب ها، آب هاي ســطحي و پســاب 
تصفيه شــده فاضالب شــهري جايگزين منابع آب هاي 

زيرزميني پايتخت مي شوند

 تفاهمنامــه مديريت نياز آب فضاي ســبز شــهرتهران از پســاب 
و منابع آبي ميان وزارت نيرو و شهرداري به امضا رسيد

فيلم »خورشيد« اثر مجيد مجيدي براي كسب شير طالي ونيز رقابت مي كند

آرش نهاوندي
روزنامه نگار

نيز
ه و

وار
شن

ن ج
يرا

مد

اهل سفريم  و خوش سفر

ورزش دردهايم را 
تسكين داد

گفت وگو با مجيد مظفري، بازيگر ســينما و تلويزيون و نيكي 
مظفري، دخترش به بهانه پويش مشــاهنر كه در روزگار كرونا 

توسط او حمايت شده است

گفت وگو بــا وحيد پورمرادي كه 
 با دو دســت و يك پــاي مصنوعي 

قهرمان بدنسازي جهان شد
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 نگراني تازه واردها
 آرامش حرفه اي ها

4گزاره و چند گفت و گو
 درباره روزهاي نزولي بورس
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روز گذشــته با حضور پرويز كرمي، دبير 
ســتاد توســعه فرهنگ علــم، فناوري 
و اقتصــاد دانش بنيــان معاونت علمي و 
فناوري رياست جمهوري و ابوالحســن رياضي، مديرعامل مؤسسه همشهري، 

»مركز نوآوري رسانه« همشهري به طور رسمي آغاز به كار كرد. 
به گزارش همشــهري، در اين مراســم يك تفاهمنامه همكاري ميان معاونت 
علمي و فناوري رياست جمهوري و مؤسسه همشهري در ارتباط با اين موضوع 

امضا شــد.  مديرعامل مؤسســه 
همشــهري در اين مراسم گفت: 
كاري كــه اصلي ترين سياســت 
و برنامــه پيــش روي مؤسســه 
همشهري به شمار مي رود، امروز 

به شكل رسمي اعالم شده است.
ابوالحسن رياضي با اشاره به اينكه 
ماه هاســت فعاليت همشهري با 
همكاري معاونــت علمي در اين 
حوزه شروع شده گفت: مؤسسه 
همشــهري بــا ايجــاد معاونت 
ديجيتال و واگــذاري ماموريت 
به ايــن معاونــت، 6 مــاه روي 

برنامه تحول ديجيتال همشــهري به طور مداوم كار كرده اســت. اين برنامه 
 2مرتبه اصالح شــد و در نهايــت ابتداي امســال به تصويب هيــأت مديره 

مؤسسه رسيد.

فعاليت همشهري به عنوان شتاب دهنده 
همشهري قصد دارد در اكوسيستم استارتاپي كشور و به عنوان شتاب دهنده در حوزه 
رسانه فعاليت كند. بر اين اساس، قرار است طي 2سال آينده 200ميليارد تومان در 

اكوسيستم فناوري، سرمايه گذاري كند.
مديرعامل مؤسسه همشهري با اشــاره به اينكه مذاكره با معاونت علمي و فناوري 
رياســت جمهوري به عنوان راهبر اصلي همه مراكز نوآوري و سياستگذار تحول در 

كشور براي مجموعه ما محرز بود، ادامه داد: ما مذاكرات خود 
را با اين معاونت شروع كرديم و با سعه صدر و نگاه استراتژيك 

اين مجموعه، گام هاي اوليه را برداشتيم. همچنين مذاكراتي با پارك علم و فناوري 
دانشگاه تهران داشتيم. 

 آغاز به كار رسمي
»مركز نوآوري رسانه« همشهري

مركز نوآوري همشهري قرار است به عنوان شتاب دهنده در 
حوزه رسانه  اكوسيستم استارتاپي كشور فعاليت كند تا باعث 

تحولي در نظام رسانه اي كشور شود

عمادالدين قاسمي پناه
روزنامه نگار

پرويز كرمي، دبير ستاد توسعه 
فرهنگ علم، فناوري و اقتصاد 
دانش بنيــان معاونت علمي 
و فناوري رياســت جمهوري: 
همشــهري قــرار اســت در 
اكوسيستم استارتاپي كشور 
يك شــتاب دهنده در حوزه 

رسانه باشد

ادامه در 
صفحه18



2 پنجشنبه 13 شهریور 99  شماره 8028 2 3 0 2 3 6 0 8 ايران

برجام درحالي كه در پنجمين سال حياتش 
به ســر مي برد و اميد ها براي بقاي آن به ديپلماسي

حداقل رسيده، در 2ماه اخير 5بار آمریكا را 
شكست داده است؛ اتفاقي كه رئيس جمهور ایران آن را 
شكستي مفتضحانه و محمد جواد ظریف، وزیر 
امورخارجه آن را یك هدیه از طرف دستگاه 
دیپلماســي به مــردم ایــران توصيف 

كرده اند. 
وزارت خارجه آمریكا از آبان 2ســال 
قبل روزشماري را به حركت درآورده 
كه نقطه پایان آن موعد برچيده شدن 
تحریم تسليحاتي ایران در 27مهرماه 
سال 99 بود. آمریكایي ها در آن زمان 
یكــي از خطــرات پایان 
یــم  تحر

تسليحاتي ایران را سفرهاي آزادانه سردار قاسم سليماني، 
فرمانده نيروي قدس ســپاه ایران عنوان كرده بودند اما 
حاال این روزشــمار درحالي كه آمریكا سردار سليماني 
را 10 ماه قبل در عــراق ترور كرده اســت، هنوز ادامه 
دارد و فقط 44روز دیگر ایران قادر خواهد بود براساس 
قطعنامه 2231 شوراي امنيت تجهيزات متعارف نظامي 

خرید و فروش كند.
آمریكایي ها از 3 ماه قبل تالشي را آغاز كردند تا شوراي 
امنيت را براي تمدید تحریم تســليحاتي ایران متقاعد 
كنند اما پس از رأي منفي شــورا به این درخواســت، 
درحالي كه 2سال قبل از برجام خارج شده اند، با ادعاي 
عضویت در برجام به این توافق استناد كردند تا مكانيسم 
حل اختالف كه ممكن است به مكانيسم ماشه و بازگشت 
تحریم هاي سازمان ملل عليه ایران منجر شود را فعال 
كنند؛ البته آمریكا تا امروز در رســيدن به این خواسته 

ناكام مانده است. 
مایك پمپئو، وزیر امور خارجه آمریكا 10روز قبل گفته 
بود روندي 30 روزه را براي بازگرداني تمام تحریم هاي 
بين المللي عليه ایران تحت عنوان اسنپ بك)مكانيسم 
بازگرداني سریع تحریم ها( را از طریق شكایت به 
شورا و متهم كردن ایران به نقض توافق هسته اي 
آغاز كرده است. اما ســفير اندونزي به عنوان 
رئيس وقت شــوراي امنيت و سپس سفير 
نيجر به عنوان رئيس فعلي شوراي امنيت 
یك بار دیگــر آب پاكي را روي دســت 

آمریكا ریختند.

روایت همشهري  از  رویارویي دیپلماتيك ایران و آمریكا   از تير تا شهریور

  روحاني: مهرماه ما از تحریم تسليحاتي خارج 
مي شویم، آمریكایي ها براي جلوگيري از پایان این 

دوره تالش هاي فراواني كردند، اما دیدیم كه شكست 
مفتضحانه اي خوردند

  ظریف: 3پيروزي بي سابقه دیپلماتيك 
در شوراي امنيت در همين چند هفته 

هدیه ناقابل دستگاه دیپلماسي به ملت 
بزرگ ایران است

5 پيروزي بزرگ  برجام

ظريف: در چشم آمريكا خار نشانده ايم
وزير امور خارجه كشورمان در پاسخ به سؤالي درخصوص برخي اخبار منتشره 
در زمينه غيبت در نشست هاي هيأت دولت، اظهار داشت: در شرايطي كه 
رژيم ترامپ و صهيونيســت ها تمامي تالش خود را براي فشار اقتصادي، 
سياسي و امنيتي بر جمهوري اسالمي ايران بسيج كرده اند، بنده و همكارانم 
در وزارت امور خارجه و نمايندگي هاي جمهوري اســالمي ايران به صورت 
شبانه روزي تمام وقت خود را براي ناكام كردن اين تالش ها اختصاص داده ايم 
و از هيچ اقدامي براي سربلندي كشــور و برافراشته ماندن پرچم پرافتخار 
جمهوري اسالمي بر فراز ســفارتخانه هاي ايران در سراسر جهان كوتاهي 
نكرده ايم بلكه با ديپلماسي فعال و مبتكرانه حتي در شوراي امنيت ملل متحد 
اين پرچم مقدس را همچون خاري در چشمان آمريكا و اذنابش نشانده ايم. 
محمد جواد ظريف افزود: 3پيروزي بي سابقه ديپلماتيك در شوراي امنيت 
در همين چند هفته هديه ناقابل دستگاه ديپلماسي به ملت بزرگ ايران در 

ايام هفته دولت است.

ث
مك

مهرماه از تحريم تسليحاتي خارج مي شويم
رئيس جمهور در جلسه هيأت دولت با بيان اينكه مهرماه از تحريم تسليحاتي 
خارج مي شويم، گفت: اين براي آمريكايي ها خيلي سخت بود و براي جلوگيري 
از پايان اين دوره كارها و تالش هاي فراواني كردند، اما ديديم كه شكســت 
مفتضحانه اي خوردند. حســن روحاني يادآور شد: آنان بعد از اين شكست 
گفتند كه مي خواهيم از سازوكار درون برجام و مكانيسم ماشه استفاده كنيم 
كه اين يكي از خنده دارترين سخنان تاريخ است كه آدم بگويد من از توافقي  
خارج شده ام و از يك امتياز آن هوس كردم كه استفاده كنم. اين حرفي است 
كه با منطق و قوانين حقوق بين الملل هيچ تناسبي ندارد و حتي كودكان هم 
اين موضوع را مي دانند. روحاني تصريح كرد: اما ديديم كه اروپا و شوراي امنيت 
هم يك اتفاق نظري در اين زمينه دارند كه آمريكا هيچ حقي براي استفاده 
از مسائل حقوقي داخل برجام ندارد؛ چرا كه نه تنها از برجام خارج شده كه 
هركس به آن پايبند بوده را هم تنبيه كرده، پس در اين مرحله هم آنان شكست 

خوردند و مطمئن هستيم كه هيچ دستاوردي براي شان ندارد.

ث
مك

 با بازتعریف واژه رجل سياســي از ســوي 
مجلــس یازدهمي ها چهــره مردانه رجل مجلس

سياســي در انتخابات ریاســت جمهوري 
اصالح مي شود و باید ها و شایدهاي مدیریتي جایگزین آن 

شد.
دیروز محمدحسن آصفري، نایب رئيس كميسيون شوراها 
و امور داخلي مجلس از بازتعریف رجل سياسي در قالب 
بررســي طرح اصالح قانون انتخابات ریاســت جمهوري 
خبر داد. او در شرح تعریف جدید »رجل سياسي« گفت: 
روســاي جمهور ســابق، وزرا، معاونين آنها، شخصي كه 
حداقل دو دوره نمایندگي مجلس را تجربه كرده باشــد، 
فرماندهان كل ســابق و كنوني نيروهاي مسلح و افرادي 
كه از طرف احزاب سياســي معرفي شده باشند، در زمره 
رجال سياسي محسوب مي شــوند. همچنين دبيران كل 
احزاب به شرطي كه ســابقه اجرایي در سطح باال داشته 
باشند رجل سياسي محسوب مي شوند. این طرح اگر در 
شوراي نگهبان تأیيد شود احتمال اینكه زنان بتوانند در 
انتخابات ریاست جمهوري نامزد شوند زیاد است. زناني كه 
سابقه 2دوره نمایندگي مجلس دارند و یا سابقه معاونت 

وزیران را دارند.

براســاس این تعریف كه از واژه رجل سياسي ارائه شده 
است و نبود قيد جنســيت مردانه مي توان گفت كه بعد 
از 3دهه تالش براي تعریــف و تعيين مصادیق واژه رجل 
سياسي باالخره تالش ها به ثمر نشسته و سایه تعبير مرد 
بودن رجل سياسي از سر این عنوان برداشته شد؛ تعبيري 
كه طي 4دهه اخير مانع حضور زنان سياستمدار در عرصه 
رقابت هاي انتخاباتي ریاســت جمهوري شــده بود و در 
12دوره انتخابات ریاست جمهوري كه طي سال هاي پس 
از انقالب اسالمي برگزار شده بود زنان از رقابت با مردان بر 

سر كرسي ریاست جمهوري بازمانده بودند.
نكته قابل توجه در این امر آن است كه همزمان با ورود در 
كميسيون شوراها و امور داخلي كشور به بحث اصالح قانون 
انتخابات، مركز پژوهش هاي مجلس و شــوراي نگهبان 
قانون اساســي نيز در همكاري با كميسيون وارد ميدان 
شده اند و هماهنگ با كميسيون تخصصي درباره موضوع 
نظرات كارشناسانه مي دهند. این به آن معناست كه تعریف 
رجل سياسي كه از سوي آصفري خبري شده مورد وثوق 

شوراي نگهبان نيز هست.
وراي اهميت تعریف رجل سياسي در مجلس اصولگراي 
یازدهم، طرح اصالح قانون انتخابات از ســوي نخستين 

مجلس گام دوم انقالب دو شرط دیگر هم براي نامزدهاي 
ریاســت جمهوري براي نخســتين بار مطــرح مي كند، 
نخستين شرط مشروط كردن نامزدها به داشتن مدرك 
كارشناسي ارشد و شــرط دوم لزوم ارائه برنامه از سوي 

آنان است.
 درهمين راستا هم آصفري تأكيد كرده است كه تاكنون 
براي نامزدي و شركت در انتخابات ریاست جمهوري صرفا 
سواد خواندن و نوشتن كفایت مي كرد. در این طرح سواد 
خواندن و نوشــتن حذف و داشــتن مدرك حداقل فوق 

ليسانس جزو شروط نامزدها قيد شده است.«
به زعم او در دوره هاي قبلي انتخابات، افراد براي ثبت نام 
در انتخابات ریاســت جمهوري به مراكــز ثبت نام هجوم 
مي آوردند و این امــر ظاهر و بازخــورد خوبي در جامعه 
نداشت و عالوه بر این، هزینه هاي زیادي را به دستگاه هاي 
مربوطه تحميل مي كرد. پيش تر نيز حســين قاضي زاده 
نایب رئيــس اول مجلس خبــر داده بود كه براســاس 
پيش بيني هــاي صورت گرفته، قانون جدیــد انتخابات 
ریاســت جمهوري احتماال تا آذر ماه پس از رفع ایرادات 
احتمالي شــوراي نگهبان تصویب و بــراي اجرا به دولت 

ابالغ خواهد شد. 

بازگشایي ســال تحصيلي مدارس پس از ایام عزاداري دهه نخست محرم، 
دغدغه دیگر دولت در مقابله با ویروس كروناست. رئيس جمهور از رعایت دولت

80درصدي پروتكل هاي بهداشتي در مجالس و روضه ها، راضي بود و براي 
بازگشــایي مدارس هم اميــدوار بود هم آموزش وجود داشــته باشــد و هم حفظ جان 

دانش آموزان و مردم صورت گيرد.
حسن روحاني در جلسه چهارشنبه هيأت دولت به موضوع آغاز سال تحصيلي مدارس از 
نيمه شهریورماه اشاره كرد و گفت: از 15شهریور مي خواهيم بگویيم كه فاصله اي بين جان 
و یادگيري و آموزش وجود ندارد و هم مي شود درس خواند، هم مي شود مراتب تحصيلي 
را ادامه داد و هم جوان هاي ما مي توانند به آینده خودشــان اميدوار باشند. مسئله درس 
خواندن در همه مراحل تحصيلي از دبستان، دبيرستان، دانشگاه و همه مراحل براي ما بسيار 
مهم است و ان شاءاهلل این كار به خوبي با درنظر داشتن تمامي پروتكل هاي بهداشتي كه از 
طرف ستاد ملي كرونا اعالم شده است، انجام مي گيرد و همه به دقت آن را عمل خواهند 
كرد و نوجوانان و جوانان ما به خوبي در سالمت باشند و در عين حال تحصيل خودشان را 

هم انجام بدهند.
براساس گزارش پایگاه اطالع رساني ریاست جمهوري، روحاني تأكيد كرد: تصميم ما بر این 
است و ابالغ من هم بر همين مبناست كه امسال هيچ كودك ایراني نباید از تحصيل محروم 

بماند و همه باید بتوانند تحصيل خودشان را انجام دهند. روحانی گفت: عالوه بر تحصيل 
حضوري كه در چارچوب پروتكل ها، بعضي مدارس براي دانش آموزان هر روزه خواهد بود، 
بعضي از مدارس ممكن است یك روز در ميان باشد و وابسته به شرایط مدرسه و جمعيت 
است كه ابالغ مي شود و بر آن مبنا عمل خواهد شد. رئيس جمهور افزود: عالوه بر حضور، 

صدا و سيما براي آموزش فضاي مجازي هم در این زمينه فعال خواهد بود.
رئيس جمهور همچنين با اشــاره به ضرورت فراهم بودن آموزش مجــازي رایگان براي 
دانش آموزان تصریح كرد: در مدارس دولتي هم وزارت آموزش و پرورش یك شبكه اي را به 
نام شبكه شاد تهيه دید كه در اختيار دانش آموزان عزیز قرار گرفت. براي این شبكه مردم 
متحمل یك پرداخت مالي مي شدند و هر مقداري كه آموزش و پرورش الزم مي داند كه از 
این شبكه در حد ضرورت استفاده شود، آن خانواده هم ناچار بود به خاطر اینكه از آن شبكه 

استفاده شده پول اینترنت بدهد. 
امروز به ســازمان برنامه و بودجه، وزیر ارتباطات و وزیر آموزش و پرورش دستور دادم كه 
شبكه شاد براي مدارس دولتي و براي دانش آموزان باید بدون هزینه باشد و خانواده ها هيچ 
پرداختي در این زمينه نباید انجام دهند. همانطور كه وزارت ارتباطات مدارس را به شبكه 
ملي اطالعات متصل كرده و این كار بدون هزینه انجام گرفته و این كار بزرگ را انجام داده 

است، این كار هم باید انجام بگيرد.

نشست مجازي شوراي امنيت سازمان ملل براي بررسي قطعنامه 2231 به صحنه تقابل دنيا با آمریكا تبدیل شد. نشستي كه محمد جواد 
ظریف، وزیر امورخارجه كشورمان سخنانش را با عباراتي از دكتر محمد مصدق آغاز كرد كه 59سال پيش در شوراي امنيت مطرح كرده بود. 

ظریف در آن جلسه گفت: »شوراي امنيت تأسيس شد تا ملل بزرگ و كوچك به طور یكسان بتوانند دور یك ميز بنشينند و براي حفظ 
صلح مطابق با اهداف و اصول ملل متحد همكاري كنند. شورا نمي تواند وظيفه خطير خود را انجام دهد … مگر اینكه قدرت هاي بزرگ 

به اصولي كه شورا براي محقق كردن آنها ایجاد شده، احترام بگذارند«. بعد از این سخنان، نمایندگان چين، روسيه، فرانسه و دیگر 
طرفين برجام مخالفت علني خود را با تمدید تحریم هاي تسليحاتي عليه ایران اعالم كردند. به ویژه كه نماینده روسيه با اشاره 

به سياست فشار حداكثري آمریكا عليه ایران كنایه اي به ماجراي خفه كردن یك سياهپوست توسط پليس آمریكا در همان ایام 
زد و گفت: »این كار مثل گذاشتن زانو روي گردن كسي است و این بحران را ایاالت متحده ایجاد كرده است.« دبير كل سازمان ملل هم 
در نهمين گزارش خود  از روند اجراي قطعنامه 2231 مربوط به توافق هسته اي  ، تأكيد كرد كه برجام بهترین راه براي اطمينان از ماهيت 

صلح آميز برنامه هسته اي ایران و تأمين منافع اقتصادي ملموس براي مردم آن است.

 انگليس، فرانسه، آلمان، چين، روسيه، بلژیك و دیگر اعضاي شوراي امنيت به جز دومينيكن با ارسال نامه هایي به رئيس شوراي 
امنيت مخالفت خود را با درخواست آمریكا براي فعال كردن مكانيسم ماشه كه با نامه وزیر خارجه آمریكا به رئيس شوراي امنيت 

مطرح شده بود، اعالم كردند.

كميسيون مشترك برجام در شانزدهمين نشست خود در وین بيانيه اي صادر كرد و نوشت: درخصوص تالش براي بازگرداندن 
تحریم هاي ملل متحد كه قبال لغو شده اند، اعضا  تأكيد دوباره كردند كه آمریكا در تاریخ 8 مي 2018 به صورت یكجانبه، توقف 
مشاركت خود در برجام را اعالم كرد و از آن پس، در هيچ یك از فعاليت هاي مرتبط با برجام مشاركت نداشته است. بنابراین 

آمریكا را نمي توان یك دولت عضو برجام محسوب كرد و آمریكا نمي تواند فرایند بازگشت تحریم هاي ملل متحد تحت 
قطعنامه 2231 شوراي امنيت را آغاز كند.

شوراي امنيت سازمان ملل قطعنامه پيشنهادي آمریكا براي تمدید نامحدود تحریم تسليحاتي ایران را به صورت مجازي به رأي گذاشت. 
این قطعنامه در نهایت با كسب 11 رأي ممتنع انگليس، فرانسه، آلمان، بلژیك، ویتنام، استوني، آفریقاي جنوبي، سنت وینسنت و 
گرانادینز، نيجر و تونس، 2رأي موافق آمریكا و دومينيكن و 2رأي مخالف چين و روسيه از تصویب در شوراي امنيت بازماند. ظریف 
درباره این رویداد در شوراي امنيت گفت: جنازه برجام، آمریكا را شكست داد چون كشورها احساس مي كنند آمریكا با از بين بردن 

برجام و قطعنامه 2231 در برابر جامعه جهاني ایستاده است.

دیان دیجاني، سفير اندونزي كه كشورش ریاست دوره اي شوراي امنيت سازمان ملل متحد را برعهده داشت، تأكيد كرد كه شورا به  واسطه 
مخالفت 13عضو خود در موقعيتي قرار ندارد كه بتواند اقدام دیگري را بر سر درخواست آمریكا عليه ایران انجام دهد، زیرا هيچ اجماعي 

در این نهاد 15عضوي در این باره وجود ندارد . سفير اندونزي در سازمان ملل این موضع را پس از درخواست مشترك روسيه و 
چين براي اعالم نتيجه نظرخواهي از 15عضو شوراي امنيت درخصوص اقدام ایاالت متحده آمریكا بر ضد ایران عنوان كرد. یك 
هفته بعد ابدو اباري، سفير نيجر در سازمان ملل هم كه كشورش بعد از اندونزي ریاست شوراي امنيت سازمان ملل را به عهده 

داشت، گفت كه از این موضع شوراي امنيت كه »اقدام بيشتري درباره طرح آمریكا براي بازگرداني تحریم هاي سازمان ملل عليه ایران 
نمي توان انجام داد«، حمایت مي كند؛ چراكه هيچ اتفاق نظري ميان 15 عضو شوراي امنيت وجود ندارد.

اسماعيل سلطنت پور
خبر نگار

اصالح چهره مردانه رجل سياسي

هيچ كودكي نبايد از تحصيل محروم بماند

در طرح جدید اصالح قانون انتخابات، مفهوم رجل سياسي طوري تعریف شده كه زنان نيز مي توانند نامزد انتخابات شوند

دستور رئيس جمهور براي اینترنت رایگان دانش آموزان در سال جدید تحصيلي

FATF مانع همكاري 25ساله ايران و چين 

محمد صدر، عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام گفته كه قرارداد 
سياست 
25ساله ایران و چين بدون تصویب FATF عملياتي نيست.خارجي

 محمد صدر درباره وضعيت همكاري بانك هاي چين و روسيه با ایران 
و احتمال عدم همكاري این بانك ها با ایران به دليل بحث FATF، به انتخاب گفت: 
»رئيس اتاق بازرگاني ایران و چين درباره این مسئله توضيح دادند كه ظاهرا بانك هاي 
روسيه و چين با ایران همكاري نمي كنند. من هم این موضوع را شنيدم و مثل اینكه 
صحت دارد.« صدر درباره آخرین وضعيت بررسي طرح FATF در این مجمع، گفت: 
»متأسفانه این طرح را كنار گذاشتند.« وي در پاســخ به این پرسش كه چه زماني 
FATF در مجمع بررسي خواهد شد، گفت: »هنوز چيزي گفته نشده و زمان بررسي 
مجدد این موضوع در مجمع مشخص نيست.« این عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام همچنين درباره قرارداد 25ساله ایران و چين و بررسي این موضوع در مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، تصریح كرد: »این موضوع همچنان در وزارت امور خارجه 

دنبال مي شود و هنوز چيزي در مجمع درباره این قرارداد مطرح نشده است.«
وي درباره امكان اجراي قرارداد 25ساله بدون تصویب FATF اظهار كرد: »قطعا تا 
زماني كه این قضایا حل نشده و همكاري بانك ها با ایران مهيا نشود، اجراي این قرارداد 
معنایي نخواهد داشت.« به گفته وي، امروز نياز است كه مجمع به بحث FATF ورود 
كند ولي متأسفانه هنوز این اتفاق رخ نداده اســت. به گزارش همشهري، فشارها و 
مخالفت هاي ســنگين گروه هاي تندرو با تصویب لوایح FATF طي سال هاي 97و 
98، هم اكنون و پس از گذشت ســال ها آثار خود را به نمایش مي گذارد. كارشكني 
جریان هاي مخالف پيوستن ایران به دو كنوانسيون CFT و پالرمو در حالي است كه 
آنها در مواضع سياســي خود، همواره از همكاري هاي بلندمدت و راهبردي ایران با 
كشورهایي مانند چين و روسيه استقبال كرده و آن را تشكيل قطب قدرت در مقابل 

4آمریكا و غرب توصيف كرده اند.
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90درصد آبيــاري فضاي 
سبز تهران با آب چاه انجام گزارش

مي شــود. برداشت آب از 
 چاه ها باعث كاهــش ذخایر زیرزميني 
شده كه خود خطراتي مانند فرونشست 
زمين را در حاشيه شهر ایجاد كرده است. 
مسلم است كه از آب آشاميدني ارزشمند 
نباید براي فضاي ســبز اســتفاده كرد 
رواناب ها هم به اندازه  كافي نيستند. تنها 
چيزي كه بــه جا مي ماند »پســاب« و 
رواناب هاي حاصل از بارندگي است كه 
اگر بتوان آن را تصفيه و روانه فضاي سبز 
كرد حجم عظيمي از منابع آب شــهر 
تهران نجات پيدا مي كند. جمعيت زیاد 
شهر آب زیادي را روانه شبكه فاضالب 
مي كنند كه به سمت جنوب جریان پيدا 
مي كند كه اگــر تصفيه شــود نه براي 
آشاميدن كه براي آبياري گياهان، قابل 

استفاده خواهد بود. 
ســاخت تصفيه خانه هزینه زیادي دارد 
اما مي تواند ســفره هاي زیرزميني آب 
شهر را از خشك شــدن و سطح خاك 
را از فرونشســت غيرقابل جبران نجات 
دهد. در همين راستا شهرداري و وزارت 
نيرو در باالترین طبقه ســاختمان بلند 
وزارت نيرو، تفاهمنامه اي براي ساخت 
تصفيه خانه هاي جدید و استفاده از آب 

آنها به جاي آب چاه امضا كردند.
براساس این سند كه »تفاهمنامه جامع 
مدیریت نياز آب فضاي سبز شهر تهران 
از پساب و منابع آبي« نام دارد، مجموع 

پساب، چاه، قنوات و آب هاي سطحي كه 
در سال1399 به 180ميليون مترمكعب 
مي رسد تا ســال1410 به 250ميليون 
مترمكعب خواهد رسيد اما 145ميليون 
مترمكعب آن با ساخت 17تصفيه خانه 

تامين مي شود.
وزیــر نيــرو در مراســم امضــاي این 
تفاهمنامه اظهار كرد: »وضعيت مطلوب 
براي مدیریت شــهري این اســت كه 
مثل كشورهاي توســعه یافته مدیریت 
آب و بــرق را هم به عهده بگيــرد اما ما 
نمي توانيم با یك تصميم وارد این عرصه 
شویم ولي مي توانيم ســهم خود را ایفا 
كنيم. سم توسعه یافتگي، بخشي نگري 
و تمركزگرایــي اســت كه بایــد از آن 
فاصله بگيریم. پروژه هایي مانند ساخت 
تصفيه خانه ها در تهران هــم با همين 

هدف انجام مي شود.« 
رضا اردكانيان بيان كرد: »برداشــت 
من این اســت كه امضاي تفاهمنامه 
حاضر ارزشــمند اما دیر اســت زیرا با 
توجه بــه ظرفيت مدیریت شــهري و 
وزارت نيرو باید زودتــر از اینها اقدام 
مي شــد اما اكنون هم به جاي تأسف 
خــوردن بایــد از فرصــت باقيمانده 
اســتفاده كنيم. بزرگ ترین مسئوليت 
ما در قبال مجالي اســت كه در اختيار 
داریــم. قطعا مدیران بعــدي تجربه و 
تخصص بيشــتري خواهند داشــت 
ولي فرصتي كه مــا در اختيار داریم را 

نخواهند داشت.« 
او گفت: »استفاده از پساب مانند ساخت 
یك ســد مجازي اســت. همانطور كه 
با مدیریت مصــرف برق در دو ســال 

گذشته توانســتيم معادل ساخت یك 
نيروگاه 4-3هزار مگاواتــي را به توان 
خود اضافه كنيم با اســتفاده مجدد از 
پساب مي توانيم آب خام را در سفره هاي 
زیرزميني درست مانند یك سد بزرگ 

حفظ كنيم.«
شهردار تهران نيز در  این باره گفت: »در 
كتيبه  بيســتون از قول داریوش آمده 
است كه یكي از ســه بالي بزرگ كشور 
ما خشكسالي بوده اســت. این ارزش و 
اهميت تاریخي آب در ســرزمين ما را 
نشان مي دهد زیرا در منطقه اي كم آب با 

منابع محدود زندگي مي كنيم. برداشت 
دائمي از منابع زیرزميني در كوتاه مدت 
قابل جایگزینــي نيســت درحالي كه 
90درصد آبياري فضاي ســبز از همين 
منبع انجام مي شود. باید برنامه اي براي 

كاهش این برداشت داشته باشيم.« 
پيــروز حناچي بــا بيان اینكــه اگر در 
تهران از این راه به نتيجه برســيم بقيه 
كالنشــهر ها هم همين مسير را تعقيب 
خواهنــد كــرد، تأكيــد كرد:»باید در 
نهایت بتوانيم فاضالب را نه یك بار بلكه 
چندبار وارد چرخه مصــرف كنيم و با 

استفاده درست پاســخگوي نسل هاي 
بعد باشيم.« 

خطر ورود شــيرابه بــه آب هاي 
زيرزميني

دیگر سخنران این مراسم رئيس شوراي 
شهر بود كه با اشاره به كارآمدي وزارت 
نيرو بيان كــرد: »وزارت نيرو در زمينه 
تاميــن آب و بــرق به خوبــي فعاليت 
كرده است و اگر به صورت بهينه از آنها 
استفاده مي شد االن بيشــتر از ميزان 

مصرف در اختيار داشتيم.« 
محســن هاشــمي تأكيد كرد:»نگراني 
شــوراي شــهر در زمينه اجــراي این 
تفاهمنامه  مخصوصا در بخش ســاخت 
تصفيه خانه هاســت. حتما الزم اســت 
بودجه  اي كه براي این كار تعيين شــده 
در همين مسير مصرف شود تا به نتيجه 
مطلوب برسيم. همچنين دیگر موضوعي 
كه باید به آن توجه كرد شيرابه پسماند 
است. در شهر تهران 10مركز جمع آوري 
زباله داریم كه شيرابه توليد مي كنند اما 
این شيرابه ها به شــبكه فاضالب وصل 
نشــده و خطر ورود آنها بــه منابع آبي 
زیرزمينــي وجــود دارد.«  او همچنين 
گفت: »تصفيه خانه ها بيشتر در مناطق 
جنوبي شهر ساخته شده اند و باید براي 
بهره مندي مناطق شمالي از پساب هم 
برنامه ریــزي كرد تــا تصفيه خانه هاي 
جدید در این محدوده ها زودتر ســاخته 

شوند.« 

تا سال 1410 رواناب ها، آب هاي سطحي و پساب تصفيه شده فاضالب شهري 
جایگزین منابع آب هاي زیرزميني و آب آشاميدني پایتخت مي شوند

تفاهمنامه جامع مدیریت نياز آب فضاي سبزشهر تهران 
 از پساب رواناب ها ميان وزارت نيرو و شهرداري 

به امضا رسيد

 آب رفته 
به تهران بر مي گردد

محمد سرابي
خبر نگار

یادداشت

دور كجاست؟

»دورریز« عبارتي كه ورد زبان مردم اســت؛ 
یعني آنچه زائد و معموال دورریختني اســت. 
مواد زائد جامد در ادبيات قانوني كشور پسماند و در ادبيات عامه، زباله 
است. اما این »دور« كجاست؟ پسماند اگر دورریز تلقي مي شود، كجا 
باید ریخته شود كه مفهوم »دور« داشته باشد؟ آیا از نظر شهروندي 
كه هنگام رانندگي، مواد زائد حاصل از مصرف مواد غذایي و آشاميدني 
سرنشينان وسيله نقليه را به خيابان شــهری یا به جاده برون شهري 
مي ریزد، دور یعني خيابان و جاده؟! آیا اقدام شــهروندي كه هنگام 
خروج از منزل به صورت پياده یا سواره، كيسه پسماند خود را به سمت 
مخزن زباله در حاشيه خيابان پرتاب مي كند، دور همان حوالي مخزن 
زباله است؟ یا دور در مفهوم صاحبان كسبه و پيشه، جوي خيابان است 
كه پسمانده مغازه را درون آن رها مي كنند تا به هر كجا كه جریان آب 
مي خواهد، آن را ببرد. آن آب، پسماند را به كجا مي برد؟ به دور مي برد 
تا كجا؟ آن دور منزل كسي است در جنوب شهر یا محل كشتزار و باغي 
است در پيرامون شهر. از نظر برخي از سازنده هاي ساختماني، دور آن 
جایي است كه نخاله ساختماني را به كسي مي دهند كه آنجا ببرد، ولي 
كاميون داري كه نخاله ساختماني را حمل مي كند، آن را در هر كجا 
كه خالي دیده می ریزد، در زمين متروك و بالصاحب یا در معبري یا 

در حاشيه خياباني.
همان زمين متروكه اي كه همسایه ها در دیواره آن مي نویسند: »لعنت 
بر كسي كه اینجا آشغال بریزد؟!« آیا اینجا »دور« است؟ پس چرا براي 

برخي از مردم آنجا دور نيست، بلكه »نزدیك« است.
اما واقعاً دور كجاســت؟ آیا از نظر گردشــگران طبيعت، حاشــيه 
رودخانه ها دور است كه در حاشيه آن پسماند مي ریزند یا به نظر آنهایي 
كه براي بهره وري از دریا به شمال مي روند دور همان آب دریاچه خزر 
است؟ اگر براي آنها دریاچه خزر دور است، چرا گردشگران بعدي كه 
براي آب تني به آنجا پناه مي برند، وقتي كه آشــغال ها و مواد زائد را 
مي بينند، به آنهایي كه این كار را كرده اند، اهانت مي كنند و مي گویند 
چرا این كار را كرده اند. آلوده كردن آب دریا و رودخانه و خيابان و معبر 
هر چند از نظر برخي افراد، دور تلقي مي شود، اما از نظر عامه جامعه 

»نزدیك« است.
براي برخي از كساني كه به كوه مي روند براي كوهپيمایي، كوه »دور« 
است و مواد زائد خود را در آنجا رها مي كنند یا كساني كه جنگل نوردي 
مي كنند از خود پسماند هایي را بر جاي مي گذارند با این باور كه آنجا 

»دور« است، ولي آیا جنگل »دور« است؟!
گاهي براي گردشگري یا براي سرزدن به اقوام، به روستاها مي رویم و 
در حاشيه روستا یا حتي خود روستا، پسماندهاي خود را رها مي كنيم 
یا در باغ ها و مزارع روســتایي همين گونه عمل مي كنيم، آیا روستا 
»دور« اســت؟! اگر خيابان، جاده، زمين متروكه، دریاچه، رودخانه، 
روستا و شهر دور نيست، این پســماند را كجا باید رها كرد كه »دور« 

تلقي شود.
در نهایت اینكه عبارت »دورریز« یا »دورریختني« یا »آن را دور ریز« 
عبارت درستي نيست و همه جاي شهر نزدیك است. روستا نزدیك 
است. جاده نزدیك است. دریا نزدیك اســت. رودخانه، كوه، بيابان و 
جنگل نزدیك است. سراسر ســرزمين ایران نزدیك است. بنابراین 
پسماند را چه باید كرد؟ دوري وجود ندارد كه آنجا بریزیم. براي دفع آن 
باید فكر كرد و چاره اي اندیشيد. پس دوري وجود ندارد و براي حفظ 
سرزمين از آلودگي هاي زیست محيطي باید پسماند را مدیریت كرد. 
با حذف مخازن پسماند از سطح شهر و اجراي طرح تفكيك پسماند از 
مبدأ در اجراي طرح اخير شهرداري تهران همياري كنيم و مشاركت 
داشته باشــيم؛ چراكه همه جاي ســرزمين مان»نزدیك« است و به 
گفته خانم دكتر شيرزاد، معروف به مادر زمين »دوري« وجود ندارد.

در وبينار تحليل كتاب »فرهنگ و فاجعه« مطرح شد 
 نسيان شهري

مهم ترين بحران زمان حال است 

مردم شناس و اســتاد دانشــگاهي مطرح، در وبيناري كه به همت 
معاونت امور فرهنگي و اجتماعي شــهرداري و اداره كل ســالمت 
شهرداري تهران برگزار شــد، به تحليل آخرین كتاب خود با عنوان 
» فرهنگ و فاجعه « پرداخت. كتابي كه به بهانه شيوع ویروس كووید- 
19در ایران به بررسي انسان شــناختي درباره مصيبت هاي جمعي 
در ایران پرداخته اســت. به گزارش همشــهري، نعمت اهلل فاضلي، 
استاد انسان شناسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در 
بخش هایي از كتاب خود به تغيير تشریفات،  آداب و رسوم و مناسك 
ایرانيان به دليل شيوع كرونا پرداخته و راهكارهایي براي اجراي این 
مناسك ارائه داده است. چطور در زمان قرنطينه، خانه فعال داشته 
باشيم، نوروز را چطور گذراندیم و الزم است چه تغييراتي در روابط و 
رفتارهاي اجتماعي مان ایجاد كنيم ازجمله مباحثي است كه فاضلي 

به آنها پرداخته است.
این پژوهشــگر علوم اجتماعي ضمن تأكيد بر كسب دانش و تجربه 
از بحران ها به مسئله نسيان و فراموشــي اشاره كرد و گفت: » یكي از 
بحران هاي اساسي ما نسيان شهري است. ما موضوعات و بحران ها را 
هم به صورت سيستماتيك فراموش مي كنيم و هم به صورت فردي. 
دليل آن نيز این است كه چون در گذشته دانش مواجهه  با توفان، زلزله 
و.. را نداشتيم تنها راهمان تسكين خودمان بوده و تالش مي كردیم 
آن را فراموش كنيم، اما هم اكنون كه آگاه شده ایم باید تالش كنيم از 

نسيان فاصله بگيریم.«
فاضلي با اشاره به اینكه نسيان شــهري فقط در فاجعه رخ نداده و در 
مواردي چون معماري شهري، ميراث فرهنگي شهري و.. نيز با نسيان 
مواجهيم افزود: » این نســيان مهم تر از آسفالت و ساختمان سازي  و 
بلند مرتبه سازي  اســت. یكي از بنيادي ترین بحران هاي تهران، نگاه 
فيزیكاليزم اســت. ما مفاهيمي داریم كه تأكيد مي كنند اگر شــهر 
چيزي به ما ندهد دچار فراموشي و نسيان مي شویم. به عبارت دیگر 
نوع محالت، نوع معماري شهر،  نوع ارتباط ها و.. باید به گونه اي باشد 
كه به عدم فراموشي من كمك كند. « این پژوهشگر در بخش پایاني 
سخنان خود به تأثير كرونا بر شكل با هم بودن انسان ها نيز اشاره كرد 
و گفت: » اگر كرونا را یك انقالب بدانيم كه بر همه ابعاد زندگي تأثير 
بسياري گذاشــته، باید تالش كنيم به راه هاي جدیدي از با هم بودن 
دست یابيم. این راه ها،  عموميت ندارد و نمي توان در قالب یك قاعده 
كلي آن را مطرح كرد. الزم است هر جامعه، مذهب، قوميت و... با توجه 
به قابليت هاي خودشان به ظرفيت هاي ارتباطي بيندیشند و در این 
زمينه نوآوري داشته باشند؛ پس نمي توان براي شهر تهران یك قاعده 

درنظر گرفت.«

علي نوذرپور
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عضو هيات رئيسه شوراي شهر تهران بر 
ضرورت آموزش به شــهروندان براي پسماند

اجراي طرح كاپ )كاهش پســماند( 
تاكيد كرد.

به گزارش همشهري، سيدآرش حسيني ميالني كه 
در نشست هماهنگي اجرای طرح كاپ در منطقه6 
سخن مي گفت، با اشــاره به تالش شورای پنجم در 
منطقی كردن نرخ عوارض خدمات پســماند گفت: 
»ما برای ایــن كار محدودیت های قانونی هم داریم. 
باید متوجه شرایط اقتصادی و پذیرش اجتماعی هم 
بود و یك نوع گفت وگو و تعامل را با شهروندان ایجاد 
كرد. در این چارچوب، باید هم وظایف شــهرداری و 

هم مسئوليت اجتماعی شهروندان روشن شود.«
او ادامــه داد: »مناطقي كه طــرح كاپ را به صورت 
پایلوت و آزمایشی اجرا می كنند، نقش پيشاهنگی 

را برعهده دارند. اگر شــهروندانی كه طرح كاپ در 
مناطق آنها اجرا می شود، از این طرح رضایت داشته 
باشند، این موضوع می تواند شعاع مثبت ایجاد كرده و 
در افزایش سرمایه اجتماعی برای اجرای هرچه بهتر 

طرح كاپ موثر باشد.«
این عضو شــوراي شــهر تهران گفــت: »كاپ یك 
طرح اجتماعی اســت چراكه به صــورت مویرگی با 
كوچك ترین سطوح و تقسيم بندی اجتماعی یعنی 
خانوارها در ارتباط بوده و درصدد آن اســت كه یك 
رفتار اجتماعی را تغيير دهد. ضمن اینكه اجرای طرح 
كاپ پيچيدگی های خاصی دارد و نيازمند حمایت تام 
است. بنابراین باید نظرات افكارعمومی و شهروندان 
بر اساس برنامه منسجمی از طریق نظرسنجی اخذ 
شود و در مراحل مختلف اجرا مدنظر قرار گيرد. البته 
در ابتدای اجرای طرح كاپ، این كار انجام شــده اما 

الزم است نظرسنجی هایی در فواصل مختلف صورت 
گيرد تا این ســنجه و شــاخص مهم و تاثيرگذار از 

افكارعمومی را داشته باشيم.« 
او با تاكيد بر ضرورت پذیرش اجتماعی تصریح كرد: 
»بازخوردهای اجتماعی و نظرات شــهروندان باید 

به صورت مرتب مورد بررســی و آناليــز قرار گيرد و 
براساس آن، اقدامات مربوطه مورد اصالح یا تقویت 
قرار گيرد. در بحث مشوق ها، این موضوع باید تا پيش 
از تعييــن و تصویب نرخ عــوارض دریافت خدمات 
پسماند در نظر گرفته شود تا شهرك ها یا مناطقی كه 

این طرح در آنها اجرا می شود، از تخفيف 25درصدی 
برخوردار شده و مردم آن مناطق، بازخورد طرح كاپ 

را ببينند و متوجه مزیت های آن شوند.«

نصب غرفه هاي جديد بازيافت در معابر پرتردد 
در راســتاي اجراي طرح كاپ كه در برخي مناطق 
پایتخت به صــورت پایلوت به اجرا درآمده اســت، 
معاون خدمات شــهري و محيط زیست شهرداري 
منطقه19 هم از نصــب و جانمایي غرفه هاي جدید 
بازیافــت در راســتای اجرای طــرح كاپ خبر داد. 
ســعيدصالح محمودرباطی با اشاره به آموزش بيش 
از 4هزار شهروند از ابتدای اجرای طرح كاپ در این 
منطقه گفت: »از مهرماه سال گذشته تاكنون 4هزار 
و 230شهروند با مراجعه كارشناسان اداره مدیریت 
پسماند این حوزه به ساختمان های شهرداری، اداری، 
دانشــگاه ها و مدارس و نيز مجتمع های مســكونی 
محدوده، تحت آموزش تفكيك پسماند و اهميت آن 

در تسریع امر بازیافت قرار گرفته اند.«

ميزان فرونشستمحل وقوع فرونشست
۳۰ سانتي متر در سالجنوب غربي استان

۲۶ سانتي متر در سالدشت ورامين
مناطق جنوب غربي شهر 

تهران
۲5 سانتي متر در سال

۲۲ سانتي متر در سالشهرري
18 سانتي متر در سالمركز شهر تهران

كودكان كار از امكانات ورزشي تهران رايگان بهره مند مي شوند

براساس توافق بين 2سازمان ورزش و خدمات اجتماعي شهرداري تهران، قرار است 
گروه هایي از كودكان كار و زباله گرد  شناسایي شوند و وقتي تعدادشان به ميزان كافي ورزش

رسيد امكان ارائه خدمات در مجموعه هاي ورزشي به صورت رایگان براي آنها فراهم 
شود. امير محسني، مدیرعامل سازمان ورزش شهرداري تهران درباره رسيدگي به وضعيت كودكان 
كار و زباله گرد در سطح شهر تهران، به سایت شهر گفت: »در حوزه فرهنگي و اجتماعي جامعه هدفي 
به نام كودكان كار داریم كه توسط ســازمان خدمات اجتماعي راهبري مي شوند. در واقع یكي از 
موضوعات اجتماعي شهر تهران همين كودكاني هستند كه به هر دليلي درگير این نوع كارها در 
سطح شهر هستند.« مدیرعامل سازمان ورزش با اشاره به استعدادیابي این كودكان نيز اضافه كرد: 
»به عنوان مثال، بررسي مي شود كه كودك در یك رشته ورزشي استعداد دارد و براساس آن درهمين 
زمينه به صورت رایگان آموزش مي بيند تا بتواند در آینده به عنوان یك ورزشكار حرفه اي در آن حوزه 
فعاليت كند.« به گفته محسني، سازمان ورزش شهرداري تهران با پروتكلي كه در معاونت اجتماعي 
دارد مي تواند آموزش كودكان كار را از محل منابع خود انجام دهد و وجهي را از آنها دریافت نكند. او 
در پایان یادآور شد: »ســازمان ورزش و ورزشگاه هاي مناطق شــهرداري تهران در سال، حدود 
3ميليون نفر مخاطب دارد و این جامعه هدف )كودكان كار( نيز شاید یكي، دوهزار نفر بيشتر نباشند 

كه نياز مشخص به دریافت خدمات و آموزش دارند و امكان این كار وجود دارد.«

   نقش مؤثر اســتفاده از پساب در 
جلوگيري از فرونشست

بررسي تغييرات هندسي پوسته زمين در اطراف تهران 
نشان مي دهد در سال هاي اخير تا 24سانتي متر كاهش 
ارتفاع نيز ثبت شده اســت. همين ميزان فرونشست، 
 تهران را در زمره استان هاي پرخطر و داراي فرونشست 
باال در كنار استان هايي چون كرمان، خراسان شمالي و... 
قرار داده است. اصلي ترين دليل فرونشست،  برداشت 
بيش از اندازه از آب هاي زيرزميني به ويژه براي استفاده 
در حوزه فعاليت هاي كشاورزي و آبياري فضاي سبز است. 
زماني كه برداشت از آبخوان ها افزايش يافته و كاهش 
بارندگي ها، فرصت تغذيه دوباره آبخوان ها و سفره هاي 
آب زيرزميني را سلب كند، آبخوان تخريب شده و زمين 
دچار فرونشست مي شود. دشت هاي شهريار و ورامين 
در اطراف شهر تهران چندســالي است به طور جدي با 
فرونشست هاي متعدد مواجه شده و اثرات آن تا مناطق 
جنوبي شهر همچون 18،  19 و 20 آمده است. عبدالرضا 
سعادت، مديركل ژئودزي و نقشه برداري زميني سازمان 
نقشه برداري كشور در گفت وگو با همشهري به نتايج 
آخرين بررسي تصاوير ماهواره اي در اسفند98 اشاره كرد 
و گفت:  »بررسي اين تصاوير نشان داد نرخ فرونشست در 
اطراف تهران 19سانتي متر است كه همچنان ميزان بااليي 
است.« او با اشاره به اينكه مهم ترين اقدام براي جلوگيري 
از پيشروي فرونشست و ثابت نگه داشتن نرخ آن، كاهش 
ميزان برداشت از آب هاي زيرزميني است و تغيير الگوي 
كشــت از مؤثرترين راهكارهاي آن است، افزود: »هر 
اقدامي نيز كه منجر به كاهش ميزان برداشت از آب هاي 
زيرزميني شود مؤثر خواهد بود. تصميم شهرداري براي 
استفاده از پساب تصفيه شده براي آبياري فضاي سبز و 
عدم استفاده از آب هاي زيرزميني براي اين منظور، قطعا 
نقش مثبتي خواهد داشت.« او البته اين را هم مي گويد كه 
نتايج اين اقدامات به سرعت نمايان نخواهد شد و تأثيرات 

خود را به آهستگي به نمايش خواهد گذاشت.
سعادت با بيان اينكه ما نگران گسترش فرونشست به 
سمت مناطق شهري هستيم مي افزايد:  »ميزان برداشت 
آب از سفره هاي آب زيرزميني وضعيت يكساني دارد اما 
ميزان و نرخ وقوع فرونشست در همه نقاط يكسان نيست 
و آنچه نقش تعيين كننده اي در اين ميان دارد، جنس و 
دانه بندي خاك است. به عبارت ديگر مي توان اعالم كرد 
مناطق جنوبي تهران به دليل برخورداري از خاك ريزدانه، 

 جدي تر در معرض فرونشست قرار دارند.«

   فرونشست؛ بالي جان دشت تهران
فرونشســت تهران حاصل برداشــت هاي مكرر از 
سفره  هاي زيرزميني است. آنگونه كه اطالعات سازمان 
نقشه برداري نشــان مي دهد 30درصد محدوده هاي 
پرخطر كشور از نظر فرونشست زمين، در استان تهران 
قرار دارد. مطابق ارزيابي هاي 1۵سال اخير، بهره برداري 
بي رويه از آب  سفره هاي  زيرزميني و خشك شدن كامل يا 
بخشي از مهم ترين تاالب ها و درياچه هاي ايران مي تواند 
در تشديد بحران فرونشســت زمين به ميزان زيادي 
مؤثر باشــد. طي دهه هاي اخير برداشت هاي بي رويه 
از منابع آب زيرزميني بارها موجب فرونشســت ها و 
ايجاد چاله هاي بزرگ در دشت هاي تهران شده است. 
اما بزرگ ترين برداشت ها از ســال88 به بعد صورت 
گرفته و متأسفانه ديگر تغذيه سفره هاي آب زيرزميني 
انجام نشده تا برداشت هاي مكرر موجب تخريب منابع 
زيرزميني آب و افزايش سرعت فرونشست  زمين شود. 
با تخليه آب از آبخوان، اين محل براي هميشــه از بين 
مي رود و حتي اگر در كشور آب فراوان نيز وجود داشته 
باشد، امكان ذخيره آن توسط آبخوان وجود ندارد. به اين 
ترتيب در آينده دشت هاي تهران كه با پديده فرونشست 
روبه رو هستند از بين خواهند رفت. مگر با بازچرخاني 

آب جلوي اين روند گرفته شود.

در حال حاضر 7ميليون مترمكعب پساب در تصفيه خانه هاي شهرك غرب، اكباتان، محالتي، زرگنده و... تصفيه مي شود و با ساخت تصفيه خانه ها و 
شبكه  هايي كه تا پايان سال در برنامه كاري داريم، 8ميليون مترمكعب هم به آن اضافه مي شود. امكان افزودن اين ظرفيت تا 19ميليون مترمكعب هم 
وجود دارد. در مناطق ديگر هم به دنبال مكان يابي تصفيه خانه و مشاركت با آب و فاضالب   و همينطور همكاري با وزارت نيرو در حوزه برق هم هستيم.

 تهران هر سال 3۵0ميليون مترمكعب خروجي پساب دارد كه با ساخت 
تصفيه خانه  فيروز بهرام به 4۵0ميليون مترمكعب خواهد رسيد. اين 
رقم بخشي از پسابي است كه در افق1410 به 778ميليون مترمكعب 
مي رسد. فضاي سبز شهر ساالنه نزديك به 180ميليون مترمكعب آب 
مصرف مي كند كه هم اكنون 90درصد آن از چاه  و كمتر از 4درصد آن از 
پساب تامين مي شود. اگر توسعه و نگهداري فضاي سبز با روند فعلي پيش 
برود، در سال1410 ساالنه 218ميليون مترمكعب آب از منابع زيرزمين 

برداشت خواهد شد كه خطر بزرگي براي محيط زيست منطقه است. اين 
حجم معادل ذخيره سد كرج است. به اين معني كه در اين سال بايد يكي از 
سد هاي پنج گانه شهر تهران را فقط براي فضاي سبز اختصاص دهيم. يك 
سال پيش مذاكره اي ميان وزارت نيرو و شهرداري با رويكرد نگهداري 
فضاي سبز و در خطر نيفتادن منابع آبي آغاز شد تا سهم 4درصدي پساب 
به 60درصد برسد. با اين كار تنها 80ميليون مترمكعب برداشت آب از 

چاه ها انجام مي شود كه امكان كاهش اين عدد هم وجود دارد.

مراوده مالي ميان شــهرداري و آب و 
فاضالب نزديك بــه 800-700ميليارد 
تومان در سال است، از طرف ديگر، ما در 
يك سال گذشته نزديك به 400كيلومتر 
لوله  آب و فاضــالب را در تهران ايجاد 
يا مرمت كرديم كــه اينها خود يكي از 
بزرگ ترين زمينه هاي همكاري را ايجاد 
مي كند. خوشبختانه تابستان امسال در 
تهران با وجود افزايش شديد مصرف آب 
موفق به تامين آن شديم. اين افزايش 
مصرف نسبت به سال گذشته، تقريبا 
معادل مصرف آب آشاميدني اصفهان 
بود اما از قطعي آب در شهر جلوگيري 

شد.

در فضاي ســبز تهران به هيچ وجه از 
آب آشاميدني اســتفاده نمي شود و 
منابع ما چاه، بارش ، قنات، رواناب و 
پساب است. از ســال هاي 60 تصميم 
گرفته شــد كه افزايش فضاي سبز با 
اســتفاده از اين منابع انجام شود و 
با وجود اينكه جمعيت شــهر بيشتر 
شد، توانستيم ســرانه فضاي سبز را 
از يك مترمربع به 16مترمربع پارك 
و 24مترمربع كمربند سبز برسانيم. 
اكنون 2277پارك در شــهر وجود 
دارد و حتي براي شــرايط اضطراري 
هم پيش بيني هايي كرده  ايم تا بتوانيم 

آبياري هايي انجام دهيم.

مجتبی يزدانی
معاون خدمات شهري شهرداري تهران

قاسم تقی زاده خامسی
معاون امور آب و فاضالب وزارت نيرو

محمدرضا بختياری
مدیرعامل شركت آب و فاضالب تهران

علي محمد مختاری
مدیرعامل سازمان فضاي سبز شهر تهران

شيرابه ها وارد آب نمي شوند
شهردار و وزير نيرو پس از امضاي تفاهمنامه در جمع خبرنگاران به سؤاالت آنان 
پاسخ گفتند. اردكانيان در پاسخ به سؤالي درباره ورود شيرابه  زباله ها به آب هاي 
زيرزميني، اظهار كرد: تا كنون گزارشــي از نفوذ شيرابه ها نداشتيم و مي توان با 
قاطعيت گفت كه كيفيت آب آشاميدني در تهران و ديگر شهر هاي كشور مطلوب 
و خالي از عوامل بيماري زا ست. همكاران وزارت بهداشت بر ميزان آالينده هاي 
موجود در آب آشــاميدني نظارت دارند و اگر آلودگي در يك منبع آب شناسايي 
شود، خروجي آن منبع قطع خواهد شد. او درباره تناسب ميان شبكه  لوله كشي 
و تصفيه خانه ها، گفت: قبال تمام منابع مالي براي ساخت شبكه آبرساني استفاده 
مي شد و به همين دليل شبكه ها از تصفيه خانه ها جلو افتادند. در 2سال اخير آهنگ 
تكميل تصفيه خانه ها سرعت بيشتري گرفت و امسال هم تصفيه خانه فيروز بهرام 
ســاخته مي شــود كه به همراه تصفيه خانه جنوب تهران، نزديك به ۵0درصد 
آب تصفيه شده تهران را مي ســازند. پيروز حناچي نيز در جواب سؤالي درباره 
فرونشست ها در جنوب تهران، گفت: براساس مطالعات زمين شناسي و عكس هاي 
ماهواره اي بيشترين فرونشست در جبهه غربي تهران و در 10سال اخير ديده شده 
است. در مناطقي مانند منطقه22 هم كاهش شديد سطح آب زيرزميني را داريم 
كه با ايجاد تصفيه خانه هاي فاضالب مي  توان بخشي از آن را جبران كرد. همكاري 

شهرداري و وزارت نيرو با نگاه فرابخشي براي رفع اين مشكل مؤثر است.
ث
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به گزارش همشهري، اگر حتي یك بار 
به درستي نمودار ســهام شركت هاي 
بــورس نه فقــط در ایــران بلكه در 
ســایر نقاط جهان را دیده باشيد و یا 
حتي براي چند لحظه شــاخص هاي 
بورس را بررسي كرده باشيد، متوجه 
مي شــوید كه قيمت ها براساس یك 
الگوي خطي و مداوم با صعود یا نزول 
مواجه نمي شــوند. در ادبيــات مالي، 
رفتار قيمت ها خطي نيست و به صورت 
موجي یا اصطالحا سينوســي حركت 
مي كنــد؛ به معنــاي اینكــه بازار ها 
نمي تواننــد به صورت مــدام صعود یا 
نزول كننــد و اگرچه عمق و زمان این 
دوره ها متفاوت است اما در زمان هاي 
صعود دوره هاي نــزول و در دوره هاي 
نزول دوره هــاي صعود وجــود دارد. 
با تكيــه بر این مبانــي در علوم مالي، 
كارشناسان فارغ از عوامل بنيادي كه 
هميشه صرفا محرك هایی براي رشد 
یا كاهش هســتند، قویا معتقدندكه 
روند نزولي بازار سهام در شرایط فعلي 
كامال طبيعي اســت و آنچه اكنون در 
بازار سهام در حال وقوع است اگرچه 
ناشي از متغير هاي اقتصاد كالن است 
اما یك اصالح موقت است و هنوز براي 
استفاده از واژه سقوط براي نزول بازار 

ســهام زود اســت. به زعم تحليلگران 
آنچه در شــرایط كنوني التهاب ایجاد 
كرده، رفتار هيجاني و ترس ناشــي از 
دانش كم، به ویژه از سوي سهامداران 

كم تجربه است.
از نظر تكنيكي 2تفاوت بين ســقوط 
یا نزول در شاخص هاي بورس وجود 
دارد و یك سلســله اعــداد كليدي 
فيبوناچــي برگرفتــه از لئونــاردو 
فيبوناچي، ریاضيدان ایتاليایي براي 
محاسبه سقوط یا نزول در نظر گرفته 
مي شــود. از این منظر قيمت ها پس 
از صعود هاي مــداوم به یــك دوره 
اســتراحت مطابق با رفتار موجي یا 
سينوســي نياز دارنــد و این اصالح 
مي تواند تا محــدوده 38.2-23.6- 
61.8- 78.6درصد از مسير صعودي 
را دربربگيرد. به این معنا كه چنانچه 
پس از یك دوره صعود قيمت ها تا این 
اعداد به ســمت ارقام پایين تر نزول 
كنند نمي توان به آن واژه ســقوط را 
اطالق كرد و ایــن دوره فقط دوره اي 

براي اصالح روند هاست.
در واقع تا زمانــي كه ميزان نزول بيش 
از 78.6درصد یا حتي در مواردي بيش 
از 99درصد نباشــد، نمي توان به روند 
نزولي اتفاق افتاده واژه سقوط را اطالق 
كرد و این كاهش صرفا بخشي از روند 

صعودي یا نزولي قبلي است.
تحليلگران با استفاده از این مستندات 

و داده هاي علمي معتقدند آشــفتگي 
ایجادشــده در ميان ســهامداران كه 
منجر به بروز تنش هاي بسياري ظرف 
روز هاي گذشته به ویژه در شبكه هاي 
اجتماعي شده، ناشي از ناآشنایي آنان 
با علوم مالي و قواعد رفتاري بازار هاي 
سهام اســت. در روند تاریخي شاخص 
بورس به ویژه در 30ســال گذشته نيز 
به وفور چنين دوره هاي نزولي با شدت 
و ضعف هاي مختلف مشاهده مي شود و 
همه این مستندات بدون درنظر گرفتن 
اظهارنظر كارشناســان اثبات مي كند 
كه وقوع چنين دوره هــاي نزولي چيز 
جدیدي نيست و جزء الزم بازار سهام 
است، اما آنچه اكنون نزول بازار سهام را 
بيش از قبل پررنگ كرده، هجوم خيلي 
عظيم سهامداران غيرحرفه اي به بازار 

سهام است.
بر این اســاس خبرگان بازار سرمایه، 
به سهامداران پيشنهاد مي كنند كه از 
ترس و رفتار هاي هيجاني دست بردارند 
و تا زمان به تعادل رســيدن قدرت هاي 
درون بازار، با صبر و آرامش به  كار خود 
ادامه دهند. اتفاقا اغلب كارشناسان بر 
این باورند آنچه ایــن روزها بيش از هر 
چيزي مي تواند به تــداوم روند نزولي 
بازار ســهام دامن بزند، همين ترس و 
هيجان موجود در ســهامداران است؛ 
چراكه آنچه صعود ها یا نزول هاي بازار 
سهام را مي ســازد رفتار خود ماست و 

بازار ســهام چيزي جز مجموعه اي از 
رفتار هاي جمعــي معامله گران یا خود 

ما نيست!

آرامش خود را حفظ كنيد
سينا سليماني یك تحليلگر بازار سرمایه 
درباره اینكه در شــرایط فعلي چه باید 
كرد، مي گوید: نزول هاي این روزهاي 
بازار ســهام، نزول هایي از جنس ترس 
است و نه منطق و بازار سرمایه هر روند 
غيرمنطقي را به سرعت به نقطه تعادل 

باز خواهد گرداند.
به گفته او امروز قيمت سهام با وضعيت 
عملكردي بسياري از شركت ها واگرایي 
غيرمنطقي ایجاد كرده كــه این روند 
حداقل بــراي یك هفته الــي 10روز 
گذشته ادامه داشته اســت. بنابراین، 
نزول هــاي ایــن روزهــا مي تواند آن 
بخش از روند باشــد كه منطقي نيست 
و به سرعت بازخواهد گشت. فقط كافي 
است كمي آرام باشيم و به اعداد و ارقام 
محاسبات سودآوري شركت ها اعتماد 

كنيم.
او با یك بيان فني تــر توضيح مي دهد: 
هم اكنــون ارزش بــازار ســرمایه در 
حدود 6ميليون ميليارد تومان اســت 
كه بخش عمــده اي از این مازاد ارزش 
نســبت به كف ارزش بازار ســرمایه، 
به دليــل عدم تقــارن در افت ســهام 
برخي شــركت هاي بزرگ نسبت سایر 
بخش هــاي بازار اســت. امــا در هر 
 )P/E( صورت، نسبت قيمت به درآمد
بازار ســرمایه با دالر 18 الي 20هزار 
توماني، هم اكنون در ســطح 13 الي 
1۴واحد است. به گفته سليماني این 
عدد نسبت به یك ماه گذشته حدود 
۵واحد افت داشــته و از محدوده 18 
الي 20واحد بــه محدوده 13واحدي 
رسيده است. بنابراین نمي توان گفت 
بازار سرمایه درحال حاضر گران است، 
بلكه باید گفت بازار ســرمایه نزدیك 
به محدوده هاي كف ارزش خود قرار 

دارد.
ایــن تحليلگر خبــره بازار هاي مالي 
اضافه مي كند: این محاســبات براي 
سرمایه گذاران ميان مدت و بلندمدت 
و همچنيــن نقدینگي هــاي بزرگ 
بسيار بااهميت و تأثير گذار است. لذا 
به نظر مي رسد هرچه عدد شاخص به 
سمت یك ميليون و 600هزار واحد یا 
پایين تر )معادل ارزش بازار 6ميليون 
ميليارد توماني( حركت كند، جذابيت 

خرید سهام بيشتر مي شود.

نزول بازار طبيعي است
نيما آزادي، مدرس بازار ســرمایه و 
نویسنده دســت كم ۴كتاب در حوزه 
بازار هاي مالي، درباره روند نزولي اخير 

بازار سرمایه و آشفتگي سهامداران در 
كتاب شــخصي اش مي نویسد: معني 
ندارد وقتي بازار مثبت است و همه  چيز 
صف خرید دارد بگویيم منطق دارد  و 
وقتي همه  چيز منفي مي شود بگویيم 

منطق ندارد.
او مي افزاید: بازار نزولي به همان اندازه 
بازار صعودي طبيعي اســت. بنابراین 
به جــاي اینكه زیان هایمــان را گردن 
افراد مختلف بيندازیم و پاي مقامات، 
مســئوالن و كارشناســان را وســط 
بكشــيم، باید دنبال حل مشكل درون 
خود باشيم. او با تأكيد بر اینكه اصالح، 
طبيعت و ذات بازار است با ذكر مثالي 
توضيح مي دهد: به طور مثال اگر سابقه 
سهام شركت ملي صنایع مس را درنظر 
بگيریم، متوجه مي شویم كه سهام این 
شركت در ۵ســال اخير بالغ بر 9مورد 
اصالح )نزول( داشــته كــه بين 10 تا 
3۵درصد بوده است. اگر قرار بود پس 
از هر اصالحي اینقدر عصبي باشــيم و 
حساسيت نشان بدهيم قطعا بازدهي از 
این سهام به دست نمي آوردیم. به گفته 
آزادي در بازار ســرمایه باید طبق یك 
اصــول و با آرامــش كامل بــر مبناي 
سيستم معامالتي شخصي خود معامله 
كنيم و بپذیریم گاهي اشتباه مي كنيم 

و گاهي سود خوب به دست مي آوریم.

نزول، طبيعي است و مشكل از ترس 
است

محمــد كاویانــي، یك كارشــناس و 
فعال دیگر بازار ســرمایه معتقد است: 
ســهامداران و افراد حاضــر در بورس 
باید بدانند اصالح، ســقوط، ریزش و 
نوسان در ذات بورس قرار دارد و همه 
باید خود را براي چنين روزهایي آماده 
كنند. او تأكيد مي كند: طي روزهایي 
كه شاهد صف هاي فروش بودیم ميزان 
حجم معاملــه صورت گرفته در بورس 
بسيار پایين تر از آن چيزي بود كه در 
روزهاي سبز بازار معامله مي شد. این 
نشان مي دهد یك ترس در بازار وجود 
دارد كه افراد دســت از معامله كردن 
كشيده اند. به گفته او ریزش اصلي بازار 
طي هفته هاي گذشــته بيشتر جنبه 
رواني و احساسي دارد تا جنبه واقعي. 
یعني سهامداران ذهنيت منفي نسبت 

به بازار سرمایه پيدا كرده اند.
او تصریح مي كند: از ابتداي اردیبهشت 
تا كنــون بيــش از ۵.۵ميليــون كد 
بورســي جدید صادر شــده است. این 
افراد به تازگي خرید و فروش را شروع 
كرده اند و ســودهاي كمي به دســت 
آورده اند كه بازار وارد فاز اصالح شــده 
اســت. عمده صف هاي فــروش را این 
افراد تشــكيل مي دهند كــه نگران از 
دست دادن سرمایه خود هستند. پس 

یك رفتار هيجاني در بازار شكل گرفته 
كه عمده تحليل هــا را از درجه اعتبار 

مي اندازد.
كاویاني ادامه مي دهد: آنچه مشــخص 
اســت باید 2پارامتر مهم را در بورس 
مورد ارزیابي قرار دهيــم. اول نرخ ارز 
و دوم نــرخ تورم. براي اینكــه بتوانيم 
درســت بازار را تحليل كنيم باید این 
2پارامتر را مــورد توجه قــرار دهيم. 
دليلي براي ریزش شــاخص هم اكنون 
نســبت به نرخ هاي تــورم و ارز وجود 
ندارد. تــورم عدد بــاالي 30درصد را 
نشــان مي دهد. نرخ ارز نيمایي هم هر 
روز در حال افزایش اســت. نگاه بازار 
ســرمایه در اكثــر مواقع به بــازار ارز 
اســت و در این بازار كاهش رخ نداده 
كه بخواهيم از ایــن طریق ریزش بازار 

سرمایه را توجيه كنيم.

نزول بازار موضوع عجيبي نيست
سعيد راسخي یك اســتاد اقتصاد هم 
درباره دالیل نزول بازار سهام مي گوید: 
به نظر مي رســد اگر شــوك منفي رخ 
ندهد، بورس به روند صعودي بلندمدت 
خود ادامه خواهد داد ولي دراین مسير 
با نوسانات متعددي مواجه خواهد شد. 
البته ریزش بازار چندین بار در گذشته 
و طي سال هاي 1383 تا 1392 اتفاق 
افتاده و موضوع عجيبي نيســت ولي 
تعداد كدهاي معامالتي تا سال1392 
حدود 7ميليون بوده كه هم اكنون گفته 
مي شود بالغ بر 1۵ميليون كد بورسي 
وجود دارد كه نشان مي دهد عمق بازار 
بيشتر شــده اســت. او همين عامل را 
یكــي از دالیل افزایش حساســيت ها 
نسبت به بازار سرمایه معرفي مي كند 
و توضيح مي دهد: همين موضوع باعث 
شده كه خواســته یا ناخواسته، بورس 
به یك متغير اقتصاد سياســي تبدیل 
شود كه قطعا نياز به مراقبت و صيانت 
بيشتري خواهد داشت. بنابراین اگرچه 
هيجانــات در بورس به دليل شــرایط 
اقتصاد سياســي و همچنيــن دانش 
ناكافي افراد، بيشتر از قبل شده است، 
ولي انتظار مي رود با خروج افراد عجول 

از بازار، ثبات بازار افزایش یابد.
او تأكيد مي كنــد: بازار ســرمایه نيز 
همچون هر بــازار دیگري، نوســان و 
اصالح زماني و قيمتي خــود را تجربه 
مي كند. در عين حال هنوز هم حمایت 
بلندمدت بازار برقرار بوده و دوباره شاهد 
روند صعودي در این بازار خواهيم بود. 
به گفته او دولت مي تواند با سياست هاي 
مناســب اقتصاد كالن، ایجاد اعتماد، 
انتشــار اخبــار خــوب و همچنين با 
هماهنگي هــاي اداري و سياســي به 
توسعه و تعميق بازار ســرمایه كمك 

كند.

نگرانيتازهواردها
آرامشحرفهايها

۴گزاره و چند گفت و گو  درباره روزهاي نزولي بورس

 مسكن؛ 
مصائب بازار بدون مظنه
بازار مسكن در غياب قوانين شفاف ساز و به دنبال اقدامات 

غيراصولي براي حذف قيمت آگهي ها، به ميداني براي زد و بند 
دالالن و قانون گریزي مشاوران امالك تبدیل شده است

روند صعودي قيمت مسكن همچنان ادامه دارد و مالكان با نگاهي به 
بازارهاي موازي و به فراخور ســليقه، قيمت هاي پيشنهادي خود را مسكن

به صورت روزانه و حتي ساعتي تغيير مي دهند. حتي در غياب شفافيت، 
قوانين مالياتي كارآمد و نبود ســنگ محك براي سنجش واقعيت هاي بازار، تغيير 
قيمت پيشنهادي بعد از توافق اوليه و در جلسه عقد قرارداد نيز به امري طبيعي در 
بازار تبدیل شده است؛ آن هم در شرایطي كه دالالن و برخي مشاوران امالك متخلف 
نيز آتش بيار معركه هستند و براي كسب منافع بيشتر از سياه بازي در تحریق قوانين 

صنفي و انجام تخلفات هزینه ساز براي مشتریان ابایي ندارند.
به گزارش همشهري، در شــرایط فعلي بازار مســكن با حذف قيمت از آگهي هاي 
اینترنتي و توقف انتشــار آمار معامــالت ماهانــه از ســوي وزارت راه، به یكي از 
ناكارآمدترین بازارهاي اقتصاد ایران تبدیل شــده و بنا به اقتضاي وضعيت موجود 
و با توجه به انتظارات هيجاني از آتيه مبهم اقتصاد ایران، بيشــترین فرصت را براي 
سودسازي سوداگران فراهم آورده است. البته بعد از تصميم بانك مركزي براي انتشار 
دوباره آمار معامالت مسكن شهر تهران، خط سير بازار براي جامعه مشخص شده و 

حاال مردم بر مبناي آمار، نظاره گر جهش هاي متوالي قيمت مسكن هستند.

شيوع تباني در قيمت سازي
همواره اساس كار اصناف بر كســب اعتبار و مردمداري استوار بوده و بخش عمده 
كاسبان ریشه دار قدیمي یا حتي كاسبان جدید مترقي، به این عهد وفادار مانده اند؛ 
اما در اقتصاد ایران كه به تنش هاي دوره اي و هرج ومرج مقطعي عادت كرده، در هر 
صنفي ظهور كاسبان سوءاستفاده گر محتمل و حتي به اتفاقي طبيعي تبدیل شده 
است. سوءاستفاده از جهل مشتریان به قوانين صنفي و یا سياه بازي وتحریق حقایق 
ازجمله تخلفاتي است كه در آشفتگي بازارها پررنگ تر مي شود و این بار با ولنگاري 
متوليان امر در بازار مسكن، ســياه بازي در صنف مشاوران امالك با رشد قارچ گونه 
مواجه شده است. در حقيقت تالقي بازار مسكن با مثلث تنش قيمتي، حذف قيمت 
از آگهي ها و توقف انتشــار اطالعات، فضاي بسيار مساعدتري براي تخلف از قوانين 
صنفي فراهم كرده و هرج ومرج بازار به مجالي براي یكه تازي برخي از مشاوران امالك 

داراي مجوز یا فاقد مجوز تبدیل شده است.
حاال زد و بند و تباني در قيمت ســازي براي معامالت به نفع یكي از طرفين معامله 
اعم از خریدار یا فروشنده، یكي از عمده ترین تخلفاتي است كه بنا به شهادت برخي 
از ریش سفيدان امالك، با رشدي قارچ گونه روبه رو بوده است. در این تخلف، بنا به 
اینكه منفعت دالالن از كدام سمت معامله تأمين شود، متوليان بنگاه امالك براي 
عقد قرارداد به نفع همان سمت اقدام مي كنند و درصدي از تخفيف یا مبلغي كه از 
قيمت واقعي معامله كسر شده اســت را به عنوان پورسانت و سهم خود برمي دارند. 
متأسفانه با مبهم شدن فضاي بازار مســكن، اینك این نوع تخلف بيشتر در تباني با 
برخي فروشندگان خاص و برخالف منافع خریداران و به صورت گرانفروشي اتفاق 
مي افتد كه البته به واسطه نبود مظنه قيمتي مشخص در بازار و به دليل اینكه معامله 

در قالب توافق به ثبت مي رسد، پيگيري این تخلفات نيز چندان ساده نيست.

حق كميسيون دلخواه
اتحادیه مشــاوران امالك و اتاق اصناف، سازوكار مشــخصي براي محاسبه وصول 
حق كميسيون دفاتر مشــاوران امالك دارند كه براي هر شــهر نرخ هاي خاصي را 
تعریف كرده است. البته وابستگي مستقيم آن به ارزش معامله محل بحث است اما 
حتي همين سازوكار داراي حاشيه نيز به درستي در برخي از بنگاه هاي امالك اجرا 
نمي شود. به عنوان نمونه، براساس آخرین نرخنامه اتحادیه مشاوران امالك تهران، 
در معامالت خریدوفروش امالك، تا سقف ۵00ميليون تومان ارزش معامله مشمول 
پرداخت حق كميسيون 0.۵درصدي است و براي ارزش معامله مازاد بر ۵00ميليون 
تومان نيز حق كميسيون 0.2۵درصدي پيش بيني شــده كه مجموعا باید به طور 
مساوي از هر دوطرف خریدار و فروشــنده دریافت شود. از سوي دیگر، طبق قانون 
صنفي، دفاتر مشاور امالك مكلف هســتند همه قراردادهاي منعقد شده در حوزه 
امالك و مستغالت را در سامانه ثبت معامالت امالك و مستغالت كشور ثبت كرده و 
كد رهگيري دریافت كنند و الزمه دریافت این كد، پرداخت ماليات ارزش افزوده به 
ميزان 9درصد حق كميسيون دریافتي است؛ ازاین رو مشتریان صنف مشاور امالك 
باید در جریان عقد قرارداد معادل 9درصد حق كميســيون متعلقه را نيز به عنوان 
ماليات ارزش افزوده بپردازند. این در حالي اســت كه صادر نكــردن كد رهگيري 
به یكي از مشكالت رایج صنف مشاور امالك تبدیل شــده و باوجوداینكه بازرسي 
اتحادیه مشاوران امالك نيز بارها برخورد با این تخلف را وعده داده است، همچنان 
استفاده از قراردادهاي 3نسخه اي قدیمي بدون صدور كد رهگيري رایج است؛ آن هم 
در شرایطي كه 9درصد ماليات نيز از مشــتري دریافت مي شود. همچنين برخي از 
مشــاوران امالك در ازاي صدور كد رهگيري مبالغي را به عنوان هزینه از مشتریان 
دریافت مي كنند كه این مورد نيز برخالف خط مشي اتحادیه مشاوران امالك است و 
درصورت انعكاس به واحد بازرسي، پيگيري خواهد شد اما ضعف پيگيري ها یا غفلت 

مشتریان باعث شده رواج این تخلفات همچنان ادامه پيدا كند.

مشاوران خودمختار
البته تخلف در حوزه صدور كد رهگيــري، عدم واریز مبالغ ماليــات ارزش افزوده 
به حساب دولت یا دریافت هزینه براي صدور كد رهگيري فقط یك گوشه از تخلفاتي 
است كه برخي از بنگاه هاي مشــاور امالك انجام مي دهند و عمدتا به ضرر و زیان 
خریدار دامن مي زند. بخش قابل تأمل ماجــرا، خودمختار بودن برخي از بنگاه هاي 
ملكي در تعيين نرخ كميســيون امالك است كه به خصوص در مناطق اعيان نشين 
شهر به یكي از اصول كاري آنها تبدیل شده است. به گزارش همشهري، افزایش حق 
كميسيون برخي مشاوران امالك در مناطق مياني شهر تهران به یك درصد و مشروط 
كردن انجام معامله به قبول این كميسيون از طرف متعاملين به ویژه خریدار، یكي از 
مسائلي است كه كم وبيش از سوي برخي بنگاه هاي متخلف انجام مي شود؛ اما برخي 
از معامالت مسكن در مناطق اعيان نشين پایتخت بدون توجه به درصد كميسيون 
و براساس مبلغ توافقي كميسيون در بنگاه ها به ثبت مي رسند. این مسئله به قدري 
رواج پيدا كرده كه شرط مشخص بودن مبلغ كميسيون حتي در برخي آگهي هاي 
اینترنتي نيز درج شده است. بررسي ها نشان مي دهد در تخلفاتي كه در مورد دریافت 
كميسيون رخ مي دهد، جوش دادن معامله به عنوان اهرمي در اختيار مشاور امالك 
قرار دارد و از آنجایي كه برآورد خریداران امالك از احتمال ضرر در بازار نوساني بيش 
از ضرر پرداخت حق كميسيون اضافي است، با خواسته غيرقانوني این افراد موافقت 
مي كنند. البته طبق اعالم اتحادیه مشاوران امالك، تخلف در دریافت مبلغ كميسيون 
نيز از مواردي است كه درصورت شكایت یكي از طرف هاي معامله مي تواند به برخورد 
با مشاور امالك متخلف منجر شود؛ اما در این مورد نيز مشاوران امالك با ثبت توافقي 
قرارداد با نرخ كميسيون مصوب و دریافت امضا از هر دوطرف معامله، كار پيگيري 

شكایت را از چيزي كه هست، سخت تر مي كنند.

تالشبرايتحريكسهامداران

ث
روند نزولي بازار سهام اين روز ها منجر به نگراني سهامداران مك

شده است با اين حال عده اي با سو استفاده از نگراني سهامداران 
در حال تهديد و ارعاب فعاالن بازار ســرمايه و حتي تهييج 
ســهامداران، از طريق شــبكه هاي اجتماعي و حتي برخي 

رسانه هاي رسمي هستند.
به گزارش همشــهري، برخالف انتظار روند نزولي بازار سهام 
اين هفته هم ادامه يافت اين نزول موجي از نگراني را در ميان 
ســهامداران ايجاد كرده اســت به ويژه آنكه تعداد زيادي از 
سهامداران كنوني، تازه كار و كم تجربه هستند و با نزول هاي 
اينچنيني آشنا نيســتند. همين موضوع به عاملي براي سو 
استفاده برخي كاربران فضاي مجازي تبديل شده و اين كاربران 
كه هويت آنان مشخص نيست از طريق دسترسي به گروه هاي 
پر تعداد در شبكه هاي اجتماعي و حتي از طريق برخي رسانه در 
حال تهديد و ارعاب فعاالن بازار سرمايه و حتي مديران ارشد 
شركت ها و مقامات بازار ســرمايه هستند. اين كاربران حتي 
تحليلگران قديمي بازار سرمايه كه مدرس دوره هاي آموزشي 
هستند را هم در امان نگذاشته اند و از طريق ارسال پيام هاي 
تهديد آميز ســعي در ايجاد تنش و آشوب و حتي تحريك و 

تهييج سهامداران به بهانه نزول بازار سهام دارند.
اين موضوع فقط مربوط به كاربران گمنام و نشان نمي شود و 
حتي برخي خبرگزاري ها بــا طراحي كمپين هايي براي انجام 
شــكايت هاي قضايي، فضاي تهييج ســهامداران را داغ تر 
كرده اند، بدون توجه به اينكه ايــن كار مي تواند منجر به يك 

التهاب اجتماعي شود.
ديروز در همين رابطه حتي يك خبرگزاري رســمي نوشت: با 
عنايت به حضور بسيار گسترده مردم در بازار بورس صيانت از 
منافع مردم و سهامداران و نهادهاي مالي فعال در اين بازار اقتضا 
مي كند نهادي مستقل مانند شعبه مستقل بورس ذيل دستگاه 
قضايي اين وظيفه را برعهده گيرد.اين رسانه حتي مدعي شد 

مردم با ثبت درخواستي با 20هزار امضاي درخواست دخالت 
جدي دســتگاه قضايي در اين مورد را به ثبت رسانده اند كه 

نشانگر دغدغه هاي بسيار جدي مردم در اين باره است.
يك خبرگزاري ديگر با اعالم اينكه بيش از 53هزارو671نفر از 
مخاطبان با ثبت موضوعي خطاب به رئيس قوه قضاييه نوشتند: 
»آقاي رئيسي به داد سهامداران بازار بورس برسيد« خواستار 

پيگيري قوه قضاييه در قضيه بازار سرمايه شده اند.
از سوي ديگر كاربري با انتشار يك متن در شبكه هاي اجتماعي 
كه تاكنون ده ها هزار نفر بازديد كننده داشــته است به بهانه 
اينكه عرضه هاي سنگين سهامداران حقوقي منجر به افت بازار 
سهام شده است، مديرعامل يك شركت حقوقي بزرگ و حتي 
اطرافيان او را تهديد به برخورد و اقدامات قضايي كرده است. بر 
همين اساس روز گذشته محمودرضا خواجه نصيري، مديرعامل 
تامين سرمايه تمدن ضمن تكذيب شايعات ايجاد شده درباره 
عرضه سهام از سوي ســهامداران بزرگ، از پيگيري حقوقي 
شايعه ســازان خبر داد و تأكيد كرد كه به حمايت هاي خود از 
بازار ســرمايه ادامه خواهد داد. اين تهديد ها صرفا محدود به 
مديران شركت ها، تحليلگران و فعاالن بازار سرمايه نمي شود 
و حتي برخي خبر ها نشان مي دهد كه اين روز ها مقامات بازار 
سرمايه هم ازگزند هجمه شكل گرفته در امان نيستند.محمد 
كاوياني يك كارشناس و فعال بازار سرمايه معتقد است: بسياري 
از سهامداران از ريزش هاي بازار سرمايه طي روزهاي گذشته 
بسيار نگران شده اند اما اصال نمي توان اتفاقات هفته هاي گذشته 
را به فرد يا گروه خاصي نسبت داد.اينكه افراد با مصاحبه هاي 
تلويزيوني و خبري به دنبال انداختن مشكل بر گردن ديگران 
هستند، نه فقط مشكل را برطرف نمي كند، بلكه بر بي اعتمادي 
موجود در بازار نيز دامــن مي زند.نيما آزادي يك مدرس بازار 
سرمايه هم معتقد است:بازار نزولي به همان اندازه بازار صعودي 
طبيعي است. بنابراين به جاي اينكه زيان هايمان را گردن افراد 
مختلف بيندازيم و پاي مقامات، مسئوالن و كارشناسان را وسط 

بكشيم بايد دنبال حل مشكل درون خود باشيم.

بانك مركزي با انتشار یك بيانيه رسمي 
اعالم كرد كه براي دستيابي به تورم هدف تورم

اعالم شده با دامنه نوسان 20 تا 2۴درصد 
تا پایان امسال، از تمامی ابزارهاي در اختيار خود استفاده 
مي كند و این مسير را با قدرت ادامه مي دهد. به گزارش 
همشهري، پيام روشن سياســتگذار پولي به مردم این 
اســت كه انتظارات تورمي و بازده ســرمایه گذاري در 
بازارها را ازجمله بازار ســهام تعدیل كنند. نشانه اي از 
نمایان شدن آثار سياست كنترل نرخ تورم را مي توان در 
اصالح شاخص بورس و كاهش سطح انتظارات براي رشد 
پرشتاب بازده سهام در مرداد و شهریور امسال رصد كرد.

در بيانيه بانك مركزي با اشاره به اینكه به دليل كرونا و 
افت درآمدهاي ارزي ایران، نرخ تورم ماهانه در ماه هاي 
اردیبهشــت، خرداد و تير1399 افزایشــي بوده، آمده 
اســت كه روند نرخ تــورم ماهانــه در مردادماه اندكي 
مالیم تر شده اما سطح باالي نرخ تورم در اقتصاد، اتخاذ 
سياست هاي مهار تورم با قوت بيشتري را اجتناب ناپذیر 
كرده اســت. افزون بر اینكه به تازگي مركز آمار ایران از 
رشد منفي 3.۵درصدي اقتصاد ایران در بهار امسال خبر 

داده اما بانك مركزي مي گویــد: داده هاي اصلي بخش 
حقيقي اقتصاد نظير توليد ناخالص داخلي در بهار امسال 
همچنان در دسترس نيست، اما مثبت شدن رشد نقطه 
به نقطه و ماهانه شاخص توليد صنعتي صنایع بورسي و 
افزایش ۵.2درصدي آن در تيرماه سال1399 نسبت به 
ماه قبل، حكایت از بهبود فعاليت هاي توليدي صنعتي 
داشــته كه به صورت تلویحي از روند رو به بهبود رشد 
بخش حقيقي پس از افت ناشي از شيوع بيماري كرونا 

حكایت مي كند.
این گزارش مي افزاید: رشــد نقدینگي در هفته منتهي 
به 30مرداد امســال به 13.8درصد رسيده و در همين 
مدت رشد ضریب فزاینده نقدینگي نسبت به پایان سال 
قبل معادل 10.۵درصد برآورد شده كه 7واحد درصد از 

این رقم ناشي از كاهش نسبت سپرده قانوني 21بانك و 
مؤسسه اعتباري جهت مساعدت به خانوارها و كسب و 
كارهاي آسيب دیده از كرونا بوده كه حاال بانك مركزي 
مي گوید این نرخ رشــد در نيمه دوم امسال را تعدیل و 

مدیریت مي كند.
بانك مركزي با توضيح درباره اثرات سياست هاي خود بر 
بازده بازارها و نرخ تورم مي گوید: تنظيم داالن نرخ سود 
با هدف كاهش ذخایر مازاد در شبكه بانكي مي گوید: اثر 
محسوسي بر روند نرخ سود بازار بين بانكي و همچنين 
نرخ هاي بازدهي اوراق بدهي دولتي در بازار ثانویه داشته 
است. همچنين سياست حراج اوراق بدهي دولت باعث 
شده در 1۴حراج هفتگي 61هزارو320ميليارد تومان 
نقدینگي جمع و كســري بودجه دولت جبران شــود. 
سياستگذار پولي دليل منتشــر نكردن و فروش اوراق 
ودیعه به عنــوان یكي از ابزارهاي مهــار تورم را كاهش 
ذخایر مازاد بانك ها در بــازار بين بانكي و عدم نگراني از 
خروج رشــد پایه پولي و نقدینگي دایره كنترل عنوان 
مي كند و مي گوید: فعاًل ضرورتي براي انتشار و فروش 

این اوراق مشاهده نشده است.
الزام بانك ها به نگهــداري اوراق بهادار دولتي به ميزان 
حداقل 3درصد مانده كل سپرده هاي بانكي ظرف 3 ماه 
آینده ازجمله دیگر سياســت هاي نبرد پرقدرت بانك 
مركزي با تورم است كه مي تواند ریسك ناشي از كفایت 
ســرمایه بانك ها را كم كند و ترازنامه بانك ها را اصالح 
ســازد كه درنهایت باعث عمق بيشتر بازار اوراق بدهي 
و افزایش قدرت بانك مركــزي در اجراي عمليات بازار 

باز خواهد شد. 

سيگنال بانك مركزي 
به بازارها

نبرد پرقدرت در برابر تورم ادامه 
دارد

روند نزولي بازار سهام ديروز هم ادامه يافت، نزولي كه مطابق مستندات آماري و بررسي روند تاريخي بازارهاي سهام 
در سراسر دنيا، كامال طبيعي و جزئي از ذات بازار ســرمايه است با اين حال اين روزها سهامداران تازه وارد و اتفاقا بورس

كم تجربه، تحت تأثير اين نزول دچار آشفتگي شده اند و حتي خيلي ها به دنبال مقصر مي گردند و حتي در پي انجام 
اقدامات قضايي عليه مسئوالن بازار سرمايه هستند با اين حال كارشناسان 4گزاره ازجمله اينكه نزول كنوني از جنس سقوط 
نيست، اين نزول مطابق با قواعد اصلي بازار سرمايه و اقتصاد است، كاهش شاخص ها ناشي از ترس و هيجان سهامداران است و 

پوربازار سهام همچنان سودده خواهد بود، را ازجمله گزاره هاي مهم در حال و هواي اين روز هاي بازار سرمايه توصيف مي كنند.
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بهزاد رنجبر
روزنامه نگار



افق روشــن است و من 
بربام خانه ايســتاده ام 
در اين صبح صادق كه 
نامش يكشــنبه است 
اما دلم بي قراراســت، 
آنقدر كه نــام تو را گم 
مي كنم، تو كه هميشه 
با منــي ! چــرا؟ چون 
نام همه فصل ها تا اطالع بعدي كروناســت ! 
پس بروم كمي رؤيا ببافم، بروم ســر كوچه، 
كســي را پيدا كنم و بگويم مــن ميخ و تو 
چكش، بزن تو ســرم تا درد بكشم، بزن تو 
ســرم كه خم شوم روي قفســه درد، وقتي 
گراني در رقابــت باكرونا دســت زندگي را 
بســته اســت. البته بهتر اســت نروم شايد 
كســي نخواهد تو ســر من در اين ســن و 
ســال بزند. شــايد اصاًل در اين روزها كسي 
نخواهد چكش باشــد و تازه اگر كسي پيدا 
شــد، اين ميخ بايــد در جايي فــرو برود؛ 
 مثاًل در تختــه، در ديــوار، در درخت. يادم 
آمد ميخ هــر جا فرو رود آنجا هــم به اندازه 
ميخ درد مي كشــد. حتي ديوار كه ميخ در 
سينه اش فرو مي رود يا درخت كه قلبش در 
 خاك مي تپد از اين رنج تحميلي پوســتش 

درد مي گيرد.
منازمجاورتيكدرختميآيم

كهرويپوســتآندســتهايتازه
غربت

اثرگذاشتهبود
»بهيادگارنوشتمخطيزدلتنگي«

من درد مي كشــم وقتي باجناقــم بهزاد به 
خاطر مرگ زودهنگام پســرعمويش در آن 
سوي دنيا درد مي كشد،  ما هيچ كدام چكش 
نيستيم. من ميخ نيستم. او هم نيست. آيا ما 
ديواريم يا درخت؟ كسي مي گويد؛ بايد ياد 
بگيري با ديگران با عقلــت زندگي كني و با 
خودت با قلبت. بايد يا ميخ باشي يا درخت 
و حتي چكــش، عاقل باش. امــا من عاقل 
نيستم. نه با خودم و نه با ديگران. من عاقل 
نيستم. آنهايي كه فكر مي كنند عاقلند يعني 
داناي كل هســتند. من داناي كل نيســتم. 
دوستان خيلي دوســتم  هم هيچ كدام خود 
را داناي كل نمي دانند. همين اســت كه اين 
چند نفر بدون آنكه تعمد داشــته باشــند، 

 با قلبشــان زندگــي مي كنند. مــن اگر در 
مواردي پاي قلب در ميان نباشــد به تجربه 
پناه مي برم. آن هم در روزگاري كه نااميدي 

عقل را بيكاركرده است.
كسينيست

بيازندگيرابدزديم،آنوقت
مياندوديدارقسمتكنيم

حــاال و اكنــون كه جــوان نوزده ســاله با 
معــدل19.5 پيــش ازاعالم نتايــج كنكور 
خودش را ازطبقه چهــارم خانه اش به زمين 
مي بخشد يعني مردن بهتر از نمردن است !؟ 
چون قبول نشدن در رشــته دلخواه همان 
مردن اســت ! با اين وصف از گريه هم كاري 
ســاخته نيســت ! كاش لب زندگي آن پسر 
رعنا بر پشت بام، كســي به او مي گفت: قلب 
گرم و چشــمان پرفروغت را حفظ كن، دنيا 
مال توســت. نپر، بمان، فــردا روز ديگري 
است جوان عزيزتر از چهارفصل! دريغا! حاال 
من چگونه رؤيــا ببافم و از بهار و بنفشــه و 
ســيب و گيالس بگويم، وقتــي ميليون ها 
جوان هيــچ رؤيايي ندارند تــا آرزوكنند. از 
بس كــه ما اوليــاي معصوم و سرگشــته و 
مســئوالن پرتالش و دور نينديش جوانان 
را در تنگنــا قرار داده ايــم. چگونه جواني را 
ببينم كــه نبينم دنبال خــودش مي گردد! 
چگونه بگويم كه چلچله كلمات در حنجره ام 
الل نشــود تا بغض تأســف ها نچكد ؟ كسي 
گفت: چيــزي نگو، به چشــم هايش هم زل 
نزن و فقط دســت هايش را در دست بگير تا 
قلبش را لمس كني، هــر دو با حفظ فاصله 
اجتماعي دســتمان را به ســوي هــم دراز 
مي كنيم، به دشواري، كژ ومژ مي شويم براي 
دردست گرفتن نبض دوست داشتن. صداي 
قلبش را ازدســت هايش مي شنوم، پرتپش 
و پرتمنا. قلب او هنوز براي عاشــق شــدن 
مي تپد، حتي اگر كرونــا لحظه اي از تعقيب 
او غافل نمانــد. او يكي از چنــد ده ميليون 
جواني است كه چشــم به افق فردا دارد، در 
همين لحظه ها پروانه اي از ديوار باال مي آيد 
تا ســر به ســر كوچه بگذارد و ما خرسند از 
 حضور رنگين او شــويم. من شنيدم زير لب 

زمزمه مي كرد:
منبهسيبيخوشنودم

وبهبوييدنيكبوتهبابونه.

كسي نيست
بيا زندگي را بدزديم

فريدون صديقی
استاد روزنامه نگاری

* همه شعرها از سهراب سپهري است.

 گفت وگو با وحيد پورمرادي كه با دو دست و يك پاي مصنوعي 
قهرمان بدنسازي جهان شد 

ورزش دردهايم را تسكين داد
با خواندن اين گزارش و ديدن فيلم 

  به خانه موزه تازه تأسيس 
مهدي اخوان ثالث برويد

 يادی از خالق 
باغ بی برگی

06

 در روزهاي خانه نشيني
 يك كسب و كار خانگي خالقانه 

راه بيندازيد

چاپخانه در 
خانه شما

10

روس ها، ثقه االسالم و يارانش را 
 در عاشوراي خونين آذربايجان 

به دار كشيدند

غمگين ترين 
عاشورای تبريز
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علي خدايي، نويسنده كم كاري است 
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مي شود
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گفت وگو با مجيد مظفري، بازيگر سينما و تلويزيون 
و نيكي مظفري، دخترش به بهانه پويش »مشاهنر« 

كه در روزگار كرونا توسط او حمايت شده است
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پرواز تفريحي با جايروپلن تجربه متفاوتي 
براي شما رقم خواهد زد. اين گزارش شما را 

با اين تفريح آشنا مي كند 

لذت پرواز با 
هلی كوپتر...
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 با خواندن اين گزارش و ديدن فيلم  به خانه موزه تازه تأسيس 
مهدي اخوان ثالث برويد

 يادی از خالق 
باغ بی برگی

»نذر كرده ام/ يك روزي كه خوشحال تر بودم/ بيايم و بنويسم كه زندگي را بايد با لذت خورد/ 
كه ضربه هاي روي سر را بايد آرام بوسيد/ و بعد لبخند زد و دوباره با شوق راه افتاد/ يك روزي كه 
خوشحال تر بودم/مي آيم و مي نويسم كه/ اين نيز بگذرد/ مثل هميشه كه همه  چيز گذشته است 
و/ آب از آسياب و طبل توفان از نوا افتاده است.« چه زيبا سروده است مهدي اخوان ثالث شاعر 
پرآوازه ايراني كه اين نيز بگذرد و مثل هميشه خاطره هاست كه در يادها مي ماند. خاطره كه اين بار حوالي خانه شاعري از 
ديار خراسان پرسه مي زند. كسي كه خود را »م. اميد« ناميد و چيره دستي اش در سرودن شعر با لحن حماسي و پوشاندن 
رختي نو در قالب شعر، او را ماندگار كرد. اخوان ثالث 30سال پيش از ميان ما رفت اما با هر بار زمزمه شعرهايش، ياد و خاطره 
او زنده مي شود. البته به تازگي براي پاسداشت خاطره هاي چنين شاعر با صالبت، اقدام خوبي صورت گرفت و شهرداري 
تهران درصدد نوسازي خانه اين شاعر فقيد و تبديل آن به خانه موزه شد. از اين رو ۲۹ مردادماه اين خانه موزه به طور آزمايشي 
افتتاح شد. البته بنا به ضرورت رعايت فاصله گذاري اجتماعي، برگزاري اين آيين در فضاي واقعي امكان پذير نبود و تالش 
شد حداقل در فضاي مجازي، افتتاح رسمي و عمومي اين طرح را انعكاس دهند. چهارم شهريور، سالروز درگذشت اين شاعر 
نوگراي خراساني است و اين مناسبت بهانه ما را براي گرفتن گزارش از خانه موزه مهدي اخوان ثالث دوچندان كرد. با ما همراه 
باشيد تا براي نخستين بار شما را با ديدني هاي منحصربه فرد اين خانه آشنا كنيم. عالوه بر اين گزارش مكتوب شما مي توانيد 
سري به سايت ما بزنيد و با يك كليك روي دكمه نمايش تصاويري از گوشه و كنار اين خانه تاريخي را تماشا كنيد و لذت 
ببريد. همچنين مي توانيد كيوآركد كنار صفحه را با تلفن همراه خود اسكن و بازديد مجازي از اين خانه موزه را شروع كنيد.

الناز عباسيان 

باركد را اسكن كنيد و به صورت مجازی به خانه موزه مهدی اخوان ثالث  برويد.

نحوه دسترسي
در وضعيت قرمز شهر تهران 
در بحران كرونا امكان بازديد 

حضوري وجود ندارد. پيشنهاد 
مي كنيم قبل از رفتن به 

موزه با مسئوالن موزه تماس 
بگيريد.

ساعات بازديد 
شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ 
صبح تا ۱6 عصر بوده و بازديد 

از آن رايگان است.

نشاني موزه
خيابان فاطمي، خيابان 
زرتشت، كوچه خجسته، 

پالك ۲۹
تلفن: ۰۲۱۸6۰۵۴۲۹۷

   سالمم را تو پاسخ گوي، در بگشاي
»لطفي كن و در خلوت محــزون من   اي دوســت! آرام و قرار دل 
ديوانه من باش...« با زمزمه اين شعر از مهدي اخوان ثالث از كوچه 
پسكوچه هاي خيابان زرتشت به كوچه خجسته مي رسيم. كوچه هم 
با درختان چنارش، حال و هواي شاعرانه دارد. خانه شمالي ۲ طبقه 
ميان كوچه، همان جايي است كه خالق »باغ بی برگي« و »ارغنون« 
سال ها زندگي مي كرده است. در ســفيد دو لنگه نسبتا عريض در 
كنار تابلويي از معرفي خانه موزه، در نگاه اول توجه ما را به  خود جلب 
مي كند. وارد خانه مي شوم و زير لب مي گويم: »دمت گرم و سرت 
خوش باد/ سالمم را تو پاسخ گوي، در بگشاي.« گويي سرديس اميد 
شاعران با همان ابهت هميشگي به ما خوش آمد مي گويد. حياط هم 
كه صفاي خاص خودش را دارد. كوچك اســت اما زيبا و با طراوت 
و پر از درختان و گياهان سبز. برخالف بسياري از حياط خانه هاي 
شمالي، اينجا جايي براي پارك خودرو تعبيه نشده و در سه رديف 
باغچه ها با گل و برگ هاي زيبايشــان عرض اندام مي كنند. باغچه 
ســمت چپ بزرگ تر و پر درخت تر است. از درخت انجير گرفته تا 
گلبرگ هاي ســوزني ديوار جنوبي و غربي خانه را احاطه كرده اند. 
ميانه حياط هم كه باغچه مستطيل شكلي تا نزديك پله هاي ورودي 
خانه كشيده شده. رزهاي سرخ و خوشبوی باغچه، عطر خاصي به 
حياط بخشيده اند. ديوار شرقي خانه هم از حضور سبز و با طراوت 

گياهان بي بهره نمانده و پيچك ها از باغچه و گلدان هاي كوچك قد 
كشيده اند. از تماشاي اين حياط خاص كه فارغ مي شويم نماي خانه 
مقابلمان ظاهر مي شود. خانه دو طبقه به سبك خانه دهه ۵۰ و 6۰ 
كه بسيار نورگير و روشن است. براي اثبات ادعاي نورگير بودن اين 
خانه فقط كافي اســت به حصيرهاي چوبي مقابل پنجره ها اشاره 
كرد. حصيرهايي كه روزگاري سايه بان خانه هايمان بودند و حاال به 
خاطراتمان پيوسته اند. از چند پله كوچك وارد خانه مي شويم. طبقه 
اول ۲ اتاق تو در تو و يك آشپزخانه كوچك در انتهای راه پله ها دارد. 
اتاق اولي با مبل هاي راحتي و يك تلويزيون ۲۹ اينج قديمي و چند 
كمد و پنكه و... پر شده است. آن طرف تر يك ميز ناهارخوري قرار 
گرفته كه بي هيچ توضيحي مي توان دريافت كه اينجا اتاق نشيمن 
خانه است. سادگي لوازم و اثاث خانه با زبان بسته، خبر از بي قيد و 
بی تكلّفي صاحبخانه مي دهند. از راهرو وارد طبقه دوم خانه يا همان 
اتاق كار استاد مي شويم. ساعتي ساده و قهوه اي رنگ در ميانه راهرو 
ما را متوجه گذر زمان مي كند. ساعتي كه روزگاري چشم در چشم 
شاعر ارغنون مي رقصيده و حاال چشــم به روي دوستدارانش باز 
كرده است. در اين مسير تصاويري از روزهاي دور و نزديك استاد 
در قاب هاي ســاده و در عين حال زيبا ما را با روزگار دور و نزديك 

صاحبخانه آشنا مي كند.

   خاطرات قاب گرفته در اتاق كار استاد 
»قاصدك! هان چه خبر آوردي؟ / از كجا وز كه خبر آوردي؟ / خوش 
خبر باشي، اما، اما ِگرد بام و دِر من/ بي ثمر مي گردي انتظار خبري 
نيست مرا/ نه ز ياري نه ز ديار و دياري، / باري، برو آنجا كه بود چشمي 
و گوشي با كس/ برو آنجا كه تو را منتظرند.« اين شعر زيباي مرحوم 
اخوان ما را بس به ياد روزهاي دور مي برد. روزهايي كه استاد در همين 
اتاق كار مي نشست و در كنج تنهايي اش از عشق و جنون مي سرود: 
»تا جنون فاصله اي نيست از اينجا كه منم!« خلوتگهی كه در آن دست 
شب را به روز مي سپرد؛ »از آتش دل شــب همه شب بيدارم/چون 
شمع ز شعله تاج بر سر دارم/ از روز دلم به وحشت، از شب به هراس/ 
وز بود و نبود خويشتن بيزارم.« براي عاشقان و شيفتگان اخوان ثالث 

تماشاي اتاق مهجور و ساده اش چيز عجيبي نيست؛ چرا كه مصرع به 
مصرع شعرهايش خبر از گذشته دردكشيده و روزگار بي زرق و برقش 
مي داد. اينجا در خانه موزه شاعر معاصر ايراني، عكس ها، حرف هاي 
زيادي براي گفتن دارند. عكس ها از روزهاي دور، از سال هاي سخت 
مي گويند. از سفرها و ديدارها، از دوستي ها و رفاقت ها مي گويند. در 
خانه اســتاد نيازي به ورق زدن آلبوم عكس هاي او نداريم و در هر 
پلك زدني تصويري از آلبوم قديمي او روي ديوار نقش بسته است؛ »ز 
پوِچ جهان هيچ اگر دوست دارم/ تو را اي كهن بوم و بر دوست دارم.« 
مفهوم اين شعر را مي توان در عكس هاي قديمي او يافت. جايی كه از 

سفرهايش به گوشه و كنار ايران عكس گرفته است.

دوربين عكاسي مرحوم اخوان ثالث كه با آن عكس هاي 
بسياري در سفرها و كنار دوستانش گرفته است.

 ماشين ريش تراش به همراه چند وسيله شخصي 
از استاد به يادگار مانده است.

اين تلويزيون قديمي كه روزگاري در خانه اخوان ثالث بوده، 
اينك براي خودش خاطره ساز است.

اين كيف دستي ساده از ديگر يادگاري هاي مرحوم اخوان 
است كه در خانه موزه نگهداري مي شود.

تلفن قديمي روي ميز كار استاد از اشيای به جامانده از 
روزهاي زندگي اين شاعر خراساني است.

   خانه زنده ياد اخوان، ثبت ملي شده  است
خانه اخوان ثالث به همت شركت توسعه فضاهاي فرهنگي شهرداري تهران بازسازي شده است. 
عليرضا آقايي، مديرعامل اين شركت درباره بازسازي اين خانه مي گويد: »خانه زنده ياد اخوان 
ثالث اوايل دهه۸۰ با هدف تبديل شدن به خانه موزه، از سوي خانواده اين شاعر فقيد به شهرداري 
منطقه6 فروخته و در سال۸۲ ثبت ملي شد. البته در اين واگذاري، وسايل زندگي اخوان ثالث 
نيز براي احــداث خانه موزه، در خانه باقي ماند. پس از چند ســال، مراحل مرمت و بازســازي 
بخش هايي از خانه انجام و اين ملك، پس از كش و قوس هاي مختلف، به عنوان خانه موزه اخوان 
در خيابان زرتشت تهران افتتاح شــد.« او درباره جزئيات اين بازسازي مي گويد: »بعد از پايان 
مطالعات ابتدايي، در سال هاي اخير مرمت و بازسازي انجام شد. همكارانم بسيار تالش كردند 
تا در جريان مرمت با چيدمان لوازم اصلي خانه، شكل و شمايل و همچنين معماري اوليه خانه 
مطابق با رضايت فرزندان و خانواده اين شاعر تأثيرگذار تاريخ ادبيات كشورمان حفظ شود. عالوه 
بر اعضاي خانواده به ويژه مزدك اخوان ثالث برخي دوستان و همدوره اي هاي مرحوم اخوان نيز 
در جريان مرمت، از خانه بازديد كردند. همچنين به خانواده اخوان ثالث تعهد داده شده است 
از لوازم آن مرحوم حفاظت شود. با توجه به متراژ كم خانه اخوان، يكي از برنامه ها، توسعه اين 
خانه موزه است؛ بنابراين پيگير تملك خانه مجاور اين منزل هستيم تا آمفي تئاتر و محل برگزاري 
نشست هاي ادبي را فراهم كنيم. توسعه خانه موزه اخوان، اين مكان را به قطب فرهنگي منطقه 
و شهر تبديل خواهد كرد. البته اين كار نياز به مالحظاتي دارد؛ زيرا هرگونه تغيير فيزيكي خانه 
همجوار، احتمال صدمه به خانه موزه را ايجاد مي كند«. ناگفته نماند خانه موزه اخوان ثالث با توجه 
به شرايط كرونايي، به  طور مجازي راه اندازي شده. براي اين منظور كمپينی با  هشتگ خانه شعر  
اميد، ايجاد و شب اخوان ثالث با حضور ادبا برگزار شد. عالقه مندان با ارسال ويدئو شعرخواني يا 

نقاشي شعر در اين برنامه ها مشاركت داشتند.

   نگاهي به زندگي مهدي اخوان ثالث 
مهدي اخوان ثالث شاعر بلندآوازه معاصر در اسفند ماه ۱۳۰۷ در مشهد به دنيا آمد. پدرش علي 
اخوان ثالث كه تباري يزدي )فهرج( داشت، از عطار طبيبان مشهور مشهد بود و امروز هم آن مغازه 
عطاري با ناِم »علي آقا عطار« اداره مي شود. او تحصيالت ابتدايي و متوسطه را در مشهد گذراند. در 
دبيرستان با محمد قهرمان آشنا شد و اين دوستي به شكلي صميمانه و عميق تا پايان عمر اخوان 
ادامه پيدا كرد. اخوان دلبسته موسيقي بود اما گرايش تحصيلي فني حرفه اي را پي گرفت و در رشته 
آهنگري در خرداد۱۳۲6 از هنرستان مشهد فارغ التحصيل شد. هنگام تحصيل در مشهد همراه 
با محمد قهرمان به انجمن هاي ادبي مي رفت. استعداد شگرف اخوان در سرودن قصائد فخيم به 
سبك خراساني، اعجاب و شگفتي استادان خراسان را به همراه داشت. در بهمن۱۳۲6 در جلسه 
انجمن ادبي خراسان در منزل استاد گلشن آزادي، عبدالحسين نصرت از استادان خراساني به 
اخوان پيشنهاد مي دهد كه تخلص اميد را برگزيند و اخوان مي پذيرد. در ۱۳۲6 نخست در لويزان 
تهران و سپس در پلشت ورامين به معلمي مشغول شد. در كنار معلمي با مطبوعات ادبي همكاري 
مي كرد و رفته رفته فعاليت هاي سياسي خود را كه از مشهد آغاز كرده بود در تهران پي گرفت. در 
سال ۱۳۲۹ با دختر عمويش ايران )خديجه( اخوان ثالث ازدواج كرد و در ۱۳۳۱ زندگي مشترك 
را آغاز كردند. نخستين مجموعه شــعر اخوان با نام ارغنون در سال۱۳۳۰ منتشر شد. ارغنون 
شامل اشعار اخوان در قالب هاي قدمايي است. بعد از كودتاي بيست وهشت مرداد ۱۳۳۲ اخوان 
به  خاطر فعاليت هاي سياسي دستگير و ۱۱ماه زنداني شد. پس از آزادي از زندان با مجالت ادبي 
و به ويژه با مؤسسه »گلستان فيلم« متعلق به ابراهيم گلستان همكاري كرد و در سال۱۳۳6 در 
راديو تهران به  كار نگارش و ويرايش ادبي مشغول شد. ۱۳۳۵ دفتر »زمستان« را منتشر كرد كه 
مورد توجه ناقدان قرار گرفت. ۳سال بعد »آخر شاهنامه« را منتشر كرد و در سال۱۳۴۴ هم دفتر از 
»اين اوستا« به چاپ رسيد. اين سه دفتر جايگاه اخوان را به  عنوان شاعري بزرگ در شيوه نيمايي 
تثبيت كرد. در همين سال براي بار دوم به  مدت 6 ماه زنداني شد. در ۱۳۴۸ نخست دفتر »پاييز 
در زندان« را منتشر كرد و سپس براي همكاري با تلويزيون آبادان به آن شهر مهاجرت كرد. در 
تلويزيون آبادان برنامه اي به نام »دريچه اي به باغ  بسيار درخت« را در زمينه شناخت شعر و ادبيات 
فارسي تهيه مي كرد. شهريور ۱۳۵۳ دختر جوانش الله در سد كرج غرق شد. اخوان براي مراسم 
تدفين و عزاداري الله به تهران آمد و ديگر به آبادان بازنگشت. در اين دوره همكاري خود با بنياد 
فرهنگ ايران و راديو تلويزيون ملي ايران را آغاز كرد. در ۱۳۵6 تا ۱۳۵۸ در دانشگاه تهران و چند 
دانشگاه ديگر به تدريِس ادبيات دوره ساماني و ادبيات معاصر پرداخت. ۱۳۵۷ كتاب »بدعت ها 
و بدايع نيما« را منتشر كرد و در شهريور همان سال منزل خيابان زرتشت را خريد. همين سال 
۲دفتر »دوزخ اما سرد« و »زندگي مي گويد اما بايد زيست« را منتشر كرد. اين دو دفتر بعدها به 
همراه پاييز در زندان با هم منتشر شدند و به »سه كتاب« يا »سه دفتر اخوان« مشهور شدند. در 
نوروز۱۳6۹ به دعوت »خانه فرهنگ آلمان« براي برگزاري شب شعر به آلمان رفت. پس از آن به 
دعوت مؤسسه هاي فرهنگي و دوستان و ايرانيان مقيم اروپا به انگلستان، دانمارك، سوئد و فرانسه 
سفر كرد. اين سفر كه تا ۲۹ تير ۱۳6۹ به درازا كشيد، نخستين و آخرين سفر خارجي او بود. حدود 

۳۵ روز بعد از بازگشت به ايران در ۴ شهريور در بيمارستان مهر درگذشت. 

   لحظه  ديدار نزديك است
پنجره هاي بزرگ، نور آفتاب را با گشاده دستي به خانه 
آورده اند. اينجا اتاق كار استاد است. از پنجره كه باغچه 
سبز و حياط باصفا را تماشا مي كنيم ناخداگاه ياد اين شعر 
استاد مي افتيم؛ »بهار،  اي بهار بهشتي، سالم! / نسيم،  اي 
نســيم بهاري، درود! / فرحبخِش دريا و ساحل، سالم! / 
طرب زاي شهر و صحاري، درود! / دِم دلكش باغ و بستان، 
سالم! / نسيِم خوش كوهساري، درود!« و حس مي كنيم 
صاحبخانه شايد روزي مثل ما از همين جا و همين نقطه 
شعر باغ و بستان ســالم را زمزمه كرده است. با نگاهي 
گذرا به اشــعار، آرا و منش ادبي اخوان  ثالث مي توانيم 

به اين نكته پي ببريم كه يكي از وجوه اخالقي او تواضع 
است. از اين رو در شعر اخوان كمتر با »منِ« شاعر روبه رو 
مي شويم. در خانه اش هم مي توان اين تواضع و فروتني را 
حس كرد. مي پرسي چطور؟ از خانه ساده و نسبتا خلوت 
و كتابخانه اي كه از بيشتر شاعران و اديبان كتاب دارد. 
اما با تمام تواضع، اخوان چهره با ابهتي داشت. اين ابهت 
شاعر خراساني به خوبي در مجسمه اي كه پشت ميز كار 
او قرار گرفته، مشهود است. اصال وقتي وارد اتاق مي شوي 
اين چهره است كه مجدد به تو سالم مي دهد و تو شايد 
مثل ما ياد اين شعرش بيفتي؛ »گفته بودم بعد ازين بايد 

فراموشش كنم/ ديدمش و ز ياد بردم گفته هاي خويش 
را/ ديدم و آمد به يادم دردمندي هاي دل/گرچه غافل بود 
آن مه مبتالي خويش را.« اين طرف تر طاقچه كوچك 
روي ديوار ما را به ســال هاي دور مي برد. سال هايي كه 
طاقچه بار زيبايي و تزيين خانه هايمان را يك تنه به دوش 
مي كشــيدند. قاب عكس هاي روي ديوار با نظم خاصي 
نصب شده اند. زينب بخش اين اتاق كار، كتابخانه ساده اما 
پرمحتوا و پر ارزش استاد است. ميان صدها كتاب ادبي 
و تاريخي و... كتاب هايي از نيما يوشــيج، فروغ فرخزاد، 
هوشنگ ابتهاج، شفيعي كدكني و... خودنمايي مي كنند.

  پرچمدار كوچك من
در اين ايام محرم، بد نيست به 
كتابي درباره سبك زندگي ديني 
و تربيت حسيني هم توجه داشته 
باشيم؛ كتابي كه به نظر مي رسد 
جزو اولين هاي اين حوزه باشد. 
كتاب »پرچمدار كوچك من« 
را كتابي مادرانه بــراي تربيت 
حسيني كودكان مي دانند؛كتابي 
كه بــه واقع، يــك توصيه نامه 
نيســت، يك تجربه نامه است؛ 
تجربياتي كه مــادران ايراني و 
غيرايراني، از تربيت حســيني 
فرزندان شــان و روش هايي كه 
توانسته اند به نوعي فضا را براي 
تربيت حســيني فرزندان شان 
فراهم كنند، صحبت كرده اند. 
 در مقدمــه كتــاب آمــده: 
»... تربيت يعني دست كودك 
را گرفتن و از تاريكي ها به سوي 
منبع نور و گرماي حســين)ع( 
حركت كــردن؛... اگر بخواهيم 
تربيت فرزندانمان را در حركت 
به ســمت خدا، بيمــه كنيم، 
بايد آنها را در اين كشــتي وارد 
كنيم و از درياي ظلم و طاغوت 
نجات بدهيم... فرصت محرم و 
صفر و دغدغه تربيت حسيني، 
موضوعي مشترك ميان مادراني 
است كه حب حسين در جان و 
دلشان ريشه دارد و مي خواهند 
خانواده شان زير چتر اين محبت، 
قد بكشــد. بنابرايــن همين 
خواسته مشــترك، انگيزه اي 
شد براي اشتراك گذاري تجربه 
مــادران ايرانــي و غيرايراني«. 
به نظر مي رســد با توجه به اين 
روزهايــي كه در خانــه ماندن 
مــادران و فرزندان بيشــتر از 
زمان هاي ديگر شــده اســت، 
چنين كتابي بتواند كمك زيادي 
براي فعاليت هــاي تربيتي آنها 

داشته باشد.

  عباس دست طال
دفاع مقــدس، كتاب هاي ريز 
و درشــت زيادي را به خودش 
ديده اســت. بعضي از كتاب ها 
پژوهشي هســتند، بعضي از 
كتاب هــا داســتاني و روايي و 
بعضي شــعر و.... بخشي از اين 
كتاب ها بــه فعاليت هاي افراد 
و اقشــاري مربوط مي شــود 
كه بــه نوعي با جبهــه درگير 
بودنــد ولــي در خــط مقدم 
نبودنــد. آچــار به دســت ها 
يا لشــكر آچــار به دســت ها 
ازجمله اين گروه ها هســتند؛ 
افرادي كــه دانــش و مهارت 
فني داشــتند و حضورشان در 
پشــت خاكريزها و حتي خود 
خاكريزها هم الزم بود؛ چرا كه 
اگر نمي بودنــد، ادوات نظامي 
و رفت وآمــد و آمبوالنس هــا 
 و... از كار مي افتادنــد. كتــاب 
»عباس دست طال«، اثري است 
كه توســط محبوبه معراجي پور 
نگاشته شده و در نوشته شدن آن 
نيز وسواس و انرژي زيادي صرف 
شده است. كتاب، لحني ساده و 
روان داشته و اطالعاتي ارزشمند 
از آچار به دست هاي دفاع مقدس با 
ما به اشتراك مي گذارد. عباسعلي 
باقري يا عباس دست طال يا عباس 
فابريك يا عباس آلماني، فردي 
بود كه در كار مكانيكي و تعمير 
ماشين فعاليت مي كرد و به واسطه 
مهارتي كه داشــت، به او چنين 
لقب هايي داده بودند. او به ناگاه 
ســر از جبهه ها در آورده و پاسوز 

خاك جنوب شد.

۲ پيشنهاد

در كشتي نجات

مردي براي كار

1 پيشنهاد



از گذشته بگوييم، بدون حسرت
من گذشته را حسرت بار نمي دانم و هيچ گاه دلم نخواسته است در گذشته زندگي كنم، اما 

دوست دارم از گذشــته بگويم؛ زيرا واريته هاي مختلفي در آن وجود دارد. 
وقتي از تهران صحبــت مي كنم تمايل دارم از گذشــته اي بگويم كه در 
كودكي يا گذشته  من مانند يك كارناوال بوده است. شما هميشه كارناوال 
را مي بينيد و هميشه سروصداهاي گذشته با شما هست و از آن موسيقي 
قشنگي درمي آيد. من حالم بد مي شود وقتي سريال هايي را مي بينم كه 
مي خواهند 20، 30 سال پيش را نشان دهند و آهنگ بنان را كه متعلق به 
۷0 سال پيش است در آن پخش مي كنند. گذشته براي من چيزي شبيه 

فيلم »آماركورد« فدريكو فليني اســت؛ در آنجا راجع به 
گذشته صحبت مي شود،  اما به قدري در اين گذشته 

شور، خنده، نوجواني و شيطنت مي بينيم كه 
مانند واريته اي پر از شــادي و نشاط است. 
من اندوه و غم را دوست ندارم و آدم هايي 
كه در داستان من مي بينيد روي پشت بام 
مي روند و از آن باال به پايين نگاه مي كنند 
و قند روي ســر زنده ها مي اندازند، اين 
بخشي از داستان اخير من است كه قرار 
است در مجله داستان منتشر شود. فكر 
مي كنم مي توان گذشته را خيلي كميك 

نوشت و كيف كرد.

اصفهان رمز دارد
اصفهان براي من مانند يك اثر تاريخي است كه بايد پوست آن را بردارم. 
مانند يك قالب پنير اســت كه در مغازه ها مي بينيم. ما جعبه  را 
مي بينيم و مي گوييم اين اصفهان اســت، امــا وقتي جعبه را 
برمي داريم، تازه خوردني پيدا مي شــود. بــه  نظرم اصفهان 
رمز دارد و من در اين رمز گير كــرده ام، در آن لهجه و صدا 
گير كرده ام، در 30ســال كار در كنار ميدان نقش جهان 
گير كرد ه ام. هر روز كه به ميــدان نقش جهان مي روم 
مي گويم مبادا شاه عباس زودتر از من از اينجا رد شده، 
مبادا محمود افغان االن از آن پشت بيرون بيايد. اينها 
شايد فانتزي باشد،  اما وقتي در اصفهان از كنار برخي 
بناها كه رد مي شويد، احســاس مي كنيد خودشان را 
به شــما تحميل مي كنند. من نمي دانم چطور بقيه 
نسبت به اين مسئله واكسينه هستند. هر روز اصفهان 
خودش را به من تحميل مي كند كه من را بيشتر پيدا 
كن و بيشتر بنويس. مي گويد بنويس چون من با نوشتن 
زندگي مي كنم، مي گويد مرا تماشا كن چون من با تماشا 
كردن زندگي مي كنم. اصفهان به من مي گويد كه به او 
گوش بدهم؛ شما در كنار مساجد و بازار 2 صداي متفاوت 
مي شنويد، حتي اگر در كنار پل بايستيد 2 صداي مختلف 

از رودخانه مي شنويد.

۷ كتاب خانه

 علي خدايي، نويسنده كم كاري است كه معموال آثارش 
با استقبال زياد مواجه مي شود

ادبيات قدرتی 
جادويی دارد

علي خدايي زياد نمي نويسد، يعني فاصله بين انتشار كتاب هايش معموال 
بيشتر از 7سال است، با اين حال كتاب هايي كه از او منتشر شده هميشه 
آنقدر مورد توجه قرار گرفته كه نامش به گوش دوستداران ادبيات، دور و 
غريب نيست. سال1380 مجموعه داستاني از خدايي با نام »تمام زمستان 
مرا گرم كن« برنده جايزه هوشنگ گلشيري شد و جايزه منتقدان و نويسندگان مطبوعاتي هم، اين 
كتاب را بهترين مجموعه داستان دهه80 معرفي كرد. فعاليت هاي خدايي به عنوان داور جشنواره هاي 
ادبياتي و نوشته هايش در مطبوعات، پيوند او را با ادبيات قوي تر كرده است. اين نويسنده اصفهاني كه 
سال هاست در اين شهر سكونت دارد، معتقد است ادبيات قدرتي جادويي دارد كه مي تواند در همه 
لحظه ها به داد انسان ها برسد و البته در روزهاي سخت، پناه و حال خوب كن باشد. با علي خدايي از 

ادبيات در روزهاي كرونايي و ردپاي اين روزها بر آثار نويسندگان اين دوره گفت وگو كرده ايم.

نيلوفر ذوالفقاري

من از كساني هستم كه از 
تبديل كتاب هايم به كتاب 

صوتي استقبال مي كنم، 
بنابراين مخالف كتاب  

صوتي نيستم اما خودم 
از آنها تقريبا استفاده 

نمي كنم، كتاب كاغذي را 
ترجيح مي دهم و دوست 

دارم چشم هايم متن و 
واژه ها را ببيند

  به نظر شــما ادبيات مي تواند پناه 
روزهاي سخت آدم ها باشد؟

ادبيات فقط مربوط به روزهاي سخت زندگي نيست، 
ادبيات مربوط به تمام زندگي است و از همه لحظات 
آن مي گويد. اينكه مي تواند پناه و مأمن باشد، يكي از 
كارهايي است كه مي تواند انجام دهد. ادبيات قدرتي 
جادويي دارد و هميشه خودش را بدون اينكه بگويد، 

در دسترس انسان ها مي گذارد.
  خودتــان به كدام پنــاه مي بريد؛ 

خواندن يا نوشتن؟
من نوشتن را دوست دارم و خواندن را خيلي دوست 
دارم، بنابراين هر دوي اين كارها در لحظات سخت به 

من كمك مي كنند، مثل بقيه لحظات زندگي.
  به  نظر شما به چه كارهايي مي توان 
پناه برد تــا روزهاي ســخت بگذرند؟ 

خودتان معموال چه مي كنيد؟
همه   چيز به روح و روان آدم ها بســتگي دارد، اما من 
مي دانم كه تعدادي از بهترين كتاب ها را در اين مدت 
خواندم، ضمــن اينكه اطراف را بهتــر ديدم. گاهي 
وقت ها بعضي ارتباطاتم با فرزندانم برايم جالب شد. 
در اين دوران خيلي چيزها را كه نديده بودم ديدم و 

برايم جذاب بود.
  در روزگاري كه دغدغه هاي مختلف، 
بسياري از ما را از مطالعه دور كرده، به  نظر 
شما رفتن سراغ چه نوع آثاري مي تواند ما 

را با ادبيات آشتي دهد؟
هر اثري كه خواننده را بــه  خود جلب كند، مي تواند 
خوب باشد. از يك ســتون روزنامه گرفته تا نگاهي 
به يك وبالگ تا خواندن يك ســفرنامه. من خودم 
سومي را بيشــتر دوســت دارم. هر اثري كه ما را به 
ادبيات نزديك مي كند و چشم مان را با كلمات نوازش 
مي كند، اثري خوب است و نخســتين راه ارتباط با 

ادبيات خواهد بود.
  فكر مي كنيد رد پاي 
اين روزها در ادبيات به 
چه شكل به جا خواهد 

ماند؟
اتفاقا مــن فكر مي كنــم كه اين 
روزهــا، ردپاي زيادي بــر ادبيات 
ما باقي خواهد گذاشــت، حتي به 
شــكل كلمات تازه. ما اين دوران 
را در آثــاري كه به  صــورت كتاب 
چاپ مي شــوند يــا در مجله اي 
منتشر مي شــوند، خواهيم ديد. 
حتي حس هاي جديدي كه ناشي 
از عادات روزمــره از مردم بوده، در 

ادبيات خواهند ماند. مردمي كه نمي توانستند بسياري 
از كارهاي سابق را به راحتي انجام دهند و مجبور بودند 
چيزهاي جديدي را تجربــه كنند. همه اين حس ها 
تأثير خود را بر نوشــتن هاي ما خواهد گذاشت. ما با 

سبك زندگي تازه تري روبه رو شده ايم.
  خودتان كتاب خوانــدن را از كجا 
شروع كرديد و چه شد كه سراغ نوشتن 

رفتيد؟
من خواندن كتاب را از كودكي و با كتاب هاي كودكان 

بخواند يا بيشتر مطالعات بينامتني داشته 
باشد؛ مثل فلسفه و علوم اجتماعي؟

يادم است كه در سال هاي گذشته هر كتابي كه دوست 
داشتم را مي خواندم. از پاورقي گرفته تا منوي رستوران ها 
و آگهي ها و تعبير خواب يونگ و رمان. ادبيات كالسيك 
فارسي را خيلي دوست داشتم و مي خواندم. داستان هاي 
كوتاه نويسندگان دهه هاي 20 و 30 را مي خواندم و به 

 خودم مي گفتم مثل اينها ننويس.
  نقطــه رضايتمندي شــما در حرفه 

نويسندگي كجاست؟
نقطه رضايتمندي من در كارهايم، جايي است كه هنوز 
به آن نرســيده ام. هنوز به آنجا نرسيده ام كه از اثري از 
خودم، به اندازه كافي راضي باشم. هميشه بعد از چاپ 

فكر كرده ام كه مي شد اين داستان را بهتر نوشت.
  داستان هاي شــما معموال رنگي از 
شاعرانگي دارند، نگاه شما به زندگي 

شاعرانه تر شده است؟
من شاعرانه تر نشده ام، بلكه از زندگي ام 
بيشتر لذت مي برم. داســتان هايي كه از 
آن حرف مي زنيد مربوط به بيست و چند 
سال پيش است و در اين سال ها من بيشتر 
تماشــا كرده ام، از زندگي  لذت برده ام و 
كلمات خوب تري را پيدا كــرده ام. االن 
وقتي داستان مي خوانم به چينش كلمات 
در سطر فكر مي كنم. فكر مي كنم آيا اينها 
ريتم هماهنگ و موسيقي دارند، آيا من 
صداي نويسنده را در آن احساس مي كنم 
و نگاه جديدي براي من آورده اســت كه 
بتوانم در آن غوطه بخورم و با كلماتي كه برايم ساخته 
شده است بازي كنم؟ البته بســياري از داستان هايي 
كه اين روزها مي خوانم فاقد اين حركت ها هســتند، 
اما وقتي داســتان مورد عالقه  خودم را پيدا مي كنم و 
با آن زندگي مي كنم، مي بينم كه در كار من هم تأثير 
گذاشته اســت. من االن كلمه اي را پيدا مي كنم و در 
جمله قرار مي دهم كه الزم نيست كنار آن جمالت و 
كلمات ديگري به كار ببرم. آن يك كلمه كار خودش 

را مي كند.
  شما در اين سال ها داور جشنواره هاي 
مختلفي بوده ايد و كار نويسندگان جوان 
بســياري را خوانده ايد.  به  نظرتان چقدر 
هنوز ارتباط ادبي ميان نسل هاي مختلف 

برقرار است؟
تصور مي كنم اين اتفاق كمابيــش مانند يك جوي 
باريك در جريان است. بخشــي از نويسندگان جوان 
يا بهتر است بگوييم نويسندگان جديد، نويسندگان 
موردعالقه  خود را دارنــد و از آنها  آموخته اند و برخي 
از نويســندگان قديمي هم كارهــاي جديدترها را 
مي خوانند. خود من تالش مي كنــم اين كار را انجام 
دهم. هميشه آثار نويسندگان جديد را مي گيرم و با آن 
جلو مي  روم. چون فكر مي كنم به وسيله  آنها مي توانم 
زنده بمانم و بنويسم. تصور من اين است كه 
نسل جديد راهش را پيدا خواهد كرد، 
انتخاب هاي خود را دارد و آثار خود را 
به يادگار مي گذارد. از دهه هاي 80 و 
90 به اين طرف مي توان تفاوت ها را 
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  نه فرشته، نه قديس
يكــي از نويســندگان كمتر 
شناخته شده ادبيات جهان كه 
به تازگي رمانــي از او در ايران 
به چاپ ششم رســيده را بايد 
ايوان كليما بدانيــم. به تازگي 
رمان »نه فرشته، نه شيطان« 
او توسط نشــر نو چاپ ششم 
خورده اســت. اين رمان با اين 
توصيــف تكان دهنــده آغاز 
مي شود: »شــوهرم را ديشب 
كشتم. چرخ دندان سازي را كار 
انداختم و جمجمه اش را سوراخ 
كردم. صبر كــردم تا كفتري از 
جمجمه اش بيــرون بپرد ولي 
به جاي كفتر يــك كالغ بزرگ 
و سياه بيرون آمد«. شخصيت 
اصلي رمــان، دندانپزشــكي 
ميانسال اســت كه از شوهرش 
جدا شــده و حاال دارد با دختر 
15ســاله و نوجوانش زندگي 
مي كند. رمان، توصيفي است از 
مجارستان و پراگ و از اليه هاي 
پنهــان زندگي در اين شــهر 
اروپاي شرقي. اين دندانپزشك 
از يك ســو بايد دختر سركش 
خودش را مديريــت كند كه از 
مدرسه فرار كرده، از سوي ديگر 
به كارش برســد و همچنين از 
مادر پيرش نگهداري كند و از 
ســوي ديگر درگير مشكالت 
عاطفي است و احساس تنهايي 
مي كنــد. در واقع نويســنده 
چخــوف وار ســعي مي كند از 
صحنه ها و اتفاقــات معمولي، 
به دريافت هاي عميق برســد. 
كتاب را واشنگتن پست در زمان 
خودش، بهترين كتاب ســال 
2001معرفي كرده بود؛ كتابي 
كه درباره پيچيدگي هاي زندگي 

انسان است، درباره ضعف او.

  سنگ
جريانــي در ادبيات ايــران راه 
افتاده كه در آن نويسندگان، به 
اقتباس و بازآفريني وقايع عاشورا 
مي پردازند. رمان »سنگ« نيز 
در همين زمينه است كه اتفاق 
افتاده؛ رماني كه داستان مردي 
است كه به نفرين اباعبداهلل)ع( 
دچار آمده و تــا آخر عمر دچار 
بيماري استسقا شــد. رمان را 
قدسيه پائيني نگارش كرده و 
درباره فردي است كه در واقعه 
عاشورا، به لبان حضرت سنگ 
زد و دچار نفرين وي شــد. او تا 
آخر عمرش تشنه بود و هرچه 
آب مي نوشيد عطشي كه داشت 
رفع نمي شد و سرانجام نيز تشنه 
مرد. لوكيشن داستان در دمشق 
اســت و شــامل چند روايت و 
ديدگاه كه به طور همزمان و با 
رفت و برگشت به گذشته اتفاق 
مي افتد. در واقع رمان شامل دو 
زمان زندگي اين فرد تا لحظه 
عاشورا و نيز بازخواني حوادث 
عاشوراست؛ درست مثل سريال 
مختار كه مدام بازگشت هايي 
به صحنــه عاشــورا داريم تا 
روايت هايي از آن اتفاق بيفتد. 
زمان دوم نيز شــامل زندگي 
او بعد از مقاتله با حســين)ع( 
است. او عاشق زني به نام شاكيه 
مي شود؛ زني رقاصه كه خيلي ها 
دنبال تصاحبش هستند. رمان 
در واقع رماني تاريخي- مذهبي 
اســت. اگر دوست داريد ضمن 
داستان خواني، از وقايع عاشورا 
هم مطلع شــويد، ايــن رمان 
مي تواند انتخاب خوبي براي تان 

باشد.

2 پيشنهاد

در حوالي پراگ

داستان يك نفرين

1 پيشنهاد

شروع كردم، بعد هم رفتم به دنبال آثاري از بزرگان 
كشورمان. زندگي من اينگونه با ادبيات پيوند پيدا كرد. 
اما چه شد به دنبال نوشتن رفتم؛ من به  دليل شغل 
پدر، يكي دو سالي دور از والدينم بودم و با مادربزرگم 
زندگي مي كردم. در اين دوران براي پدر و مادرم نامه 
مي نوشتم و فكر مي كنم همين باعث شد كه بتوانم 
خيلي از احساساتم را براي آنها بنويسم. شايد اين يكي 

از عواملي بود كه باعث شد من بنويسم.
  شما به نويسندگي به عنوان يك شغل 
نگاه مي كنيد يا فعاليت ديگري هم داريد؟

خيلي دلم مي خواست كه نويسندگي شغل من بود، 
اما واقعيت اين است كه در ايران، فكر مي كنم چنين 
چيزي امكان ندارد. شايد نويسندگان معدودي باشند 

كه در كشور ما از اين راه زندگي مي كنند.
  به نظر شما نويسندگي چقدر قابل 

يادگيري و ياد دادن است؟
بعضــي تمرين هــا و مهارت ها هســت كــه براي 
نويسندگي، قابل آموزش يا بهبود است. اما نويسندگي 
مقداري هم ذاتي است. يعني قصه گويي و استعداد آن 

بايد وجود داشته باشد.
  شما عادت نوشتن ويژه اي داريد؟

من عادت ويژه اي براي نوشــتن نــدارم اما حتما و 
به تازگي، سعي مي كنم در دفتري بنويسم كه نوشتن 
در آن به من بچسبد و قلمي انتخاب كنم كه از نوشتن 

با آن لذت ببرم.
  اگر نويسنده نمي شديد، چه كاري را 

دوست داشتيد تجربه كنيد؟
نويسندگي شغل من نيست، اما اگر نوشتن را دوست 

نداشتم، شايد نقاشي مي كردم.
  آيا كتابي بوده كه بيش از يك بار آن 

را بخوانيد؟
كتاب هاي ادبيات كهن را بايد چند بار خواند. به  طور 
مشخص، گلستان ســعدي را چندين بار خوانده ام. 
بســياري از آثار نويسندگان ايراني، 
به ويژه داســتان هاي كوتاه را چند 
بار خوانده ام. اينها آثاري نيســتند 
كه يك بار بخوانيــد و كنار بگذاريد، 
اين آثار گنجينه هايي هســتند كه 
تكرار نمي شوند و من به عنوان كسي 
كه ادبيات كشورش را دوست دارد، 
بايد آنها را حفظ كنم. از نويسندگان 
خارجي هم خيلي آثار بوده كه بارها 
خوانده ام، آثاري از چخوف و سينگر را 
كه نويسندگان محبوب من هستند، 

بيش از يك بار خوانده ام.
  اولين بار كه تصميم گرفتيد 
نوشته هايتان را ديگران هم بخوانند، به 

ياد داريد؟
متأســفانه خيلي واضح به ياد نمــي آورم. اما يادم 
هست كه نوشــته هايم را براي دبير انشايمان، آقاي 
موسوي فريدني در دبيرستان حكيم سنايي اصفهان 

مي خواندم و نظر او را مي پرسيدم.
  به  نظر شــما كســي كه داستان 
مي نويسد يا عالقه مند به داستان نويسي 
است، بايد رمان و داستان كوتاه بيشتر 

مشاهده كرد. اگر نويسندگان دهه 80 را با نويسندگان 
دهه  90 مقايســه كنيد، مي بينيد هر كدام خط خود 
را انتخــاب مي كنند، هرچند كه هنــوز كامال موفق 
نبوده ايم. البته خيلــي از كارهاي اولي كه منتشــر 
مي شــود كارهاي خوبي نيســتند،  امــا بايد منتظر 
كارهاي موفق بعدي اين نويســندگان باشيم. خيلي 
از نويسنده ها هم با كار اول شان خط خود را مشخص 
كرده اند، اين نشان دهنده  درايت و صبر آنهاست؛ آنها 

به موقع كار خود را بيرون داده اند.
  از نظر شــما چرا ما خواننده حرفه اي 

ادبيات نداريم؟
داليل گوناگوني دارد. من فكر مي كنم نويسندگان بايد 
مخاطب هايشان را بهتر شناسايي كنند. اما نويسندگان 
ما گاهي فكر مي كنند كه مخاطب شان روشنفكرها يا 
طبقه  خاصي هستند. هر موقع ما فكر كرديم خوانندگان 
ما بايد مردم باشند، آن وقت مي توانيم فكر كنيم كه چرا 
مردم به ما فكر نكرده اند. ضمن اينكه هميشه پيوند ما با 

مردم، خيلي سرراست نبوده است.
  به نظر شما داشتن دغدغه زبان و اصول 

آن در نويسندگي چقدر اهميت دارد؟
طي تجربه اي كه من به دست آورده ام و خواندن كارهاي 
نويسندگاني كه با آنها آشــنا شده ام- چه ترجمه، چه 
داخلي- با آنهايي ارتباط برقرار كرده ام كه ضمن داشتن 
چالش با آنها از زبان روايي درستي براي بيان خودشان 
اســتفاده كرده اند. يعني حتي اگر اصطالحاً داستاني 
ســخت خوان بود و من مجبور بــودم از جايگاه خودم 
به عنوان خواننده حركت كنم و به آن دست پيدا كنم، 
حتماً داستان اين را الزم داشــته است. اگر شما دقت 
كنيد بعضي از داســتان ها را كه بخوانيد شايد بگوييد 

اگر اين را با زاويه  ديد ديگري نوشــته بود، فرم ديگري 
پيدا مي كرد، مكان ديگري پيدا مي كرد و بهتر مي شد. 
داستاني، داستان خيلي خوب است كه زبان درستي را 
براي بيان خودش انتخاب كرده باشد. بنابراين دغدغه 
زبان اندازه  نكات ديگر داستان از جايگاه مهم و درستي 

برخوردار است.
  شــما به آينده داستان نويسي ايران 

اميدوار هستيد؟
من هميشــه اميدوار بودم. ما در يــك دوره هايي مثال 
ســال هايي از دهه80 يا در سال هاي آغازين 90 با يك 
افت نسبي در داســتان كوتاه روبه رو بوديم. االن شما 

بهترين آثار را مي توانيد از نويسندگان جديد بخوانيد.
  كتاب صوتي »نزديك ِ داســتان« با 
صداي شما و همراه كتاب عرضه مي شود. 

نظرتان درباره اين اتفاق چيست؟
من از كساني هستم كه از تبديل كتاب هايم به كتاب 
صوتي استقبال مي كنم، بنابراين مخالف كتاب  صوتي 
نيستم اما خودم از آنها تقريبا استفاده نمي كنم، كتاب 
كاغذي را ترجيح مي دهم و دوست دارم چشم هايم متن 
و واژه ها را ببيند. من به اين شيوه عادت كرده ام. گوش 
دادن به كتاب به تربيت نيــاز دارد.كتاب هاي صوتي 
راه حلي است كه كتاب و نوشتار هرچند گويا بين مردم 
برود. در بسياري اوقات مي شود به آنها گوش  داد. چند 
سال پيش ماهنامه همشهري داستان براي داستان ها 
اين كار را انجام داد و اتفاقا با استقبال روبه رو شد. اين 
كار كم كم عالقه منــدان خود را پيدا كرد و شــخص 
به  جاي شنيدن موسيقي هايي كه مدام تكرار مي شدند 

اين داستان ها را مي شنيد.
  فكــر مي كنيد كتاب هــاي صوتي 
مي توانند رقيــب و جايگزيني براي كتاب  

كاغذي باشند؟
بايد براي اين ســؤال به زماني كه اي بوك آمد مراجعه 
كنيد. آيا اي بوك جاي كتاب كاغذي را گرفت؟ هركدام 
از اينها جايگاه خود را دارند. كتاب صوتي يا فيلم هايي 
كه براساس آثار ادبي ساخته مي شود همينطور، هركدام 
جاي خود را دارد و اينها بايد به  يكديگر كمك كنند كه 
جلو بروند. كتاب  صوتي درواقع داستان خواني است، اگر 
بخواهيم به آن لحن دهيم، باال پايين كنيم، مابين آن 
موزيك پخش كنيم، اسمش مي شود نمايشنامه خواني 
راديويي و ديگر داستان خواني نيست. گوينده قرار نيست 
داستان را اجرا كند بلكه داستان را بايد درست بخواند و 
به قدري كلمات را خوب ادا كند كه تمام معنا و بار كلمه را 
منتقل كند. همانطور كه وقتي داستان بدي مي خوانيد، 
آن را كنار مي گذاريد، اگر داستان خواني بد نيز بشنويد، 

كتاب صوتي را كنار مي گذاريد.
  چه چيزي شما را خوشحال مي كند؟

در اين روزها، خواندن كتاب خوب خيلي مرا خوشحال 
مي كند. كتــاب »تعميركار« از برنــارد ماالمود را در 
دســت دارم، قبل از آن هم كتابي از روبرت صافاريان 
خواندم، »يادداشت هاي سردبير هاياتسك« كه باعث 
شد به كتاب »خانه خيابان ســنايي« سر بزنم و آن را 
هم دوباره بخوانم. اين روزها اين كتاب ها خيلي به دلم 

مي نشينند.

آدم هاي چهارباغ
  نشر چشمه       132صفحه

»آدم هاي چهارباغ«، 40 داستان كوتاه پيوسته است كه چند شخصيت 
اصلي دارد. داستان هاي اين كتاب قبال به  صورت دنباله دار در 45 هفته 

در سال هاي 96 تا 9۷ در روزنامه اعتماد منتشر شده اند.

تمام زمستان مرا گرم كن
  نشر مركز      138صفحه

اين كتاب مجموعه 10داستان كوتاه، برنده جايزه هوشنگ گلشيري 
است كه درنظرسنجي روزنامه همشهري نيز در سال1390 به عنوان 

بهترين مجموعه داستان دهه80 برگزيده شد.

از ميان شيشه از ميان مه
  نشر چشمه   124صفحه

اين كتاب 10داســتان كوتاه دارد كه برخي از عنوان هاي آن عبارتند 
از»خانه كنار دريا«، »يك داستان«، »دوربين كوچك نقره اي«، »از ميان 

شيشه از ميان مه«، »نمكي«، »جاده«، »دو نامه«، »بارون بارونه«و...

باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گزارش را 

ببينيد
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پرواز و ماجراجويي در آسمان از ديرباز يكي از آرزوهاي 

بشر بوده و هنوز هم بسياري از انســان ها، رؤياي پرواز در آسمان 

را دارند. در طول اين سال ها، رشته هاي ورزشي خاصي تالش كرده اند به اين 

عطش بشر در آسمان پاســخ دهند و ورزش هاي هوايي مثل وينگسوت، سقوط آزاد، 

چتربازي و... با همين قصد و نيت شــروع به فعاليت كرده اند اما خيلي ها ترجيح مي دهند با كمك 

تكنولوژي، پرواز امن تر و آسان تري را تجربه كنند. چند سالي مي شود كه نوعي پرواز تفريحي ديگری به اين 

مجموعه اضافه شده و پيشرفت تكنولوژي اين امكان را فراهم كرده تا عالقه مندان به پرواز در ارتفاعات نسبتا باال، با 

هواپيماهاي بدون كابين دونفره پرواز و اوج هيجان در ارتفاعات چند صد متري را تجربه كنند. جايروپلن، نوعي هواپيماي فوق سبك 

است كه ظاهري شبيه هلي كوپتر دارد اما عملكردش شبيه هواپيماست و از مزاياي هلي كوپتر و هواپيما استفاده مي كند. هيجان پرواز تفريحي 

با جايروپلن به ورزش هاي هوايي كه بهره اي از تكنولوژي نبرده اند، نمي رسد اما با توجه به مختصاتش و سهل و آسان كردن پرواز براي عشق پروازها، 

بين قشر جوان در سراسر دنيا طرفداران بي شماري پيدا كرده و پرواز با اين نوع هواپيما و ساير هواپيماهاي فوق سبك سكه رايجي دارد. پرواز با جايروپلن در 

ايران هم سكه رايجي دارد و در مراكز فرودگاهي به طور تفريحي انجام مي شود. پرواز با جايروپلن براي كساني كه بنا به هر دليلي با هواپيماي مسافربري پرواز نمي كنند اما 

مي خواهند پروازی امن در ارتفاعات كوتاه تر را تجربه كنند يك جايگزين مطمئن است.

پرواز تفريحي با جايروپلن تجربه متفاوتي براي شما رقم خواهد زد. اين گزارش شما را با اين تفريح آشنا مي كند بهنام سلطاني

لذت پرواز با هلی كوپترهای كوچك
   از آسمان تا روي آب 

پرواز با هواپيماي فوق سبك جايروپلن، نوعي تفريح هيجان انگيز و دلهره آور است اما 

نمي توانيد با كمك موتورهاي جست وجوگر با قواعد آن آشنا شويد چون عمر توليد اين 

وسيله پروازي در ايران زياد نيست و مي توان گفت نوعي تفريح جديد به شمار مي رود. 

توليد جايروپلن هاي ايراني را مي توان حاصل دانش و ذوق دانش آموختگان رشــته 

هوا فضاي دانشگاه امام حسين)ع( دانست. ايرج جواهري كه سال ها به عنوان خلبان و 

مربي آموزش خلباني در مراكز آموزشي و تفريحي فعاليت كرده آشنايي كاملي 

با پيشينه پرواز با اين وسيله تفريحي دارد و مي گويد: » هواپيماي فوق سبك 

جايروپلن كه به آن »جايرو كوپتر« هم مي گويند يكي از امن ترين وسيله ها براي 

پرواز تفريحي بر فراز آسمان اســت. جايروپلن در كشورهاي مختلفي توليد شده 

اما نخستين بار در اسپانيا به توليد انبوه رســيده است. اين نوع هواپيما چند سالي 

مي شود كه در ايران هم مونتاژ شده و امكان پرواز با آن فراهم است. موتور جايروپلن ها 

از اتريش وارد مي شود اما ساير قطعات و بدنه آنها توليد داخل است«. پرواز با جايروپلن 

در بسياري از كشورهاي دنيا براي فيلمبرداري، گشت و شناسايي و آموزش خلباني 

انجام مي شــود اما وجه تفريحي اين نوع هواپيما پررنگ تر به نظر مي رســد و لذت 

پرواز تفريحي با جايروپلن ها كه برخالف ساير هواپيماهاي فوق سبك، كابين ندارند 

دوچندان اســت. ويژگي منحصر به فرد جايروپلن ها اين است كه پرواز تفريحي در 

سواحل و فرود روي آب را براي خلبان و مسافر امكان پذير مي كند و شايد به همين 

   تفريح ناشناخته دليل خيلي ها پرواز با آن را به پرواز با ساير هواپيماهاي فوق سبك ترجيح مي دهند.

اگر بخواهيم جايروپلن را به فارســي برگردانيم بايد بــه آن هواپيمايي با 

بال هاي چرخنده بگوييم. اين نوع وسيله پروازي با بال هاي گرداني كه دارد 

شناخته مي شود و از اين حيث شباهت زيادي به هلي كوپتر دارد. به همين 

دليل پرواز با جايروپلن همان هيجان و لذت پرواز با هلي كوپتر را به مسافر 

القا مي كند. ملخ اين وســيله پروازي برخالف كايت موتوردار و هواپيماي 

پليكان و سايرهواپيماهاي فوق ســبك، بدون كمك موتور در آسمان به 

چرخش در مي آيد؛ يعني ملخ هواپيما ابتدا توسط موتور روشن مي شود اما 

بعد از سرعت گرفتن در باند فرودگاه، هواپيما نيروي باال برنده پيدا مي كند 

و به پرواز در مي آيد. خلبان ايرج جواهري ارتفاع پرواز تفريحي با جايروپلن 

را به حدي مي داند كه مسافر را به اوج هيجان برساند؛ »جايروپلن تا ارتفاع 

12هزار پايي پرواز مي كند كه ســقف پروازي ايمن براي خلبان و مسافر 

محسوب مي شود. پرواز در ارتفاعي باالتر از 12هزار پا خطرناك است؛ چرا 

كه مسافر و خلبان دچار كمبود اكسيژن مي شوند و ممكن است دچار ايست 

قلبي شوند. جايروپلن از سال1380 در آسمان ايران به پرواز درآمده اما پرواز 

تفريحي با اين وسيله هنوز بين عموم ناشناخته است. تعداد كمي از مراكز 

آموزش خلباني در سراسر كشــور اين امكان را براي عالقه مندان به پرواز 

مهيا كرده اند اما روزبه روز به طرفداران پرواز تفريحي با جايروپلن ها افزوده 

مي شود«. در ايران براي پروازهاي تفريحي و آموزش خلباني از جايروپلن ها 

استفاده مي شود و حضور در دوره هاي آموزشــي پرواز با اين نوع هواپيما 

قوانين خاص خودش را دارد. آنطور كه خلبان جواهري مي گويد افرادي كه 

مي خواهند دوره هاي آموزشي را پشت سر بگذارند و به تنهايي با جايروپلن 

پرواز كنند ابتدا بايد از سالمت جسم و روان برخوردار باشند و آزمايش هاي 

پزشكي را انجام بدهند. كالس هاي آموزشي هم به 2صورت عملي و تئوري 

برگزار مي شود كه بخش تئوري شامل دوره هاي آيروديناميك، هواشناسي، 

ناوبري، مقررات و... است و بعد از قبولي در آزمون نهايي، كالس هاي عملي 

كه شامل آشنايي با قواعد پرواز تفريحي در آسمان است شروع خواهد شد. 

هر شركت كننده بايد بين 12تا 15ساعت با استاد خلبان پرواز كند و بعد 

از »سلو« شدن مي تواند دوره پروازي را تا 30ساعت ادامه بدهد. درصورت 

قبولي در همه دوره ها، مدرك اليسنس براي شركت كننده صادر مي شود و 

مي تواند كنار استاد خلبان و به صورت سلو پرواز كند.

   پرواز 300هزار توماني

هواپيماهاي فوق سبك مثل كايت موتور دار، پليكان و جايروپلن 

سوخت مخصوص ندارند و با بنزين هاي سوپر كه در پمپ بنزين ها 

موجود است كار مي كنند. بنابراين مشكلي بابت تامين سوخت 

اين نوع هواپيماها وجود ندارد. توليــد بدنه و قطعات جايروپلن 

در داخل كشور و استفاده از ســوخت غيروارداتي، هزينه پرواز 

تفريحي بــا اين وســيله را همچنان پايين نگه داشــته و گراني 

سرسام آور دالر روند استقبال از پرواز با اين هواپيماي فوق سبك 

را مختل نكرده است. درست اســت كه در روزهاي شيوع كرونا، 

عده كمتري براي پرواز بــا جايروپلن ها به مراكز آموزش خلباني 

مراجعه مي كنند اما تعداد عالقه مندان به پرواز با هواپيماي دونفره 

روزبه روز بيشتر مي شود. پرواز تفريحي با اين هواپيماي فوق سبك 

مختص پولدارها نيست و قشر متوسط هم با هزينه نسبتا مناسب 

و معقول مي توانند لذت و هيجان پرواز با جايروپلن را تجربه كنند. 

اگر مي خواهيد لذت پرواز را در ســرزمين مادري تجربه كنند، 

جايروپلن يك وسيله قابل اطمينان و پرهيجان است و كافي است 

خودتان را به يكي از مراكز آمــوزش خلباني مثل مركز آموزش 

افالك در همسايگي دانشگاه امام حسين)ع( برسانيد. 

   پرواز با چاشني فيلمبرداري 

كايت يكي ديگر از وســيله هاي پروازي فوق سبك است و در 

ايران با 2نوع موتور دار و بدون موتور آن به شكل تفريحي پرواز 

مي كنند. پرواز با نوع بدون موتور اين وســيله شباهت زيادي با 

پاراگاليدر دارد. براي پرواز با كايت بدون موتور بايد اين وسيله را 

به ارتفاعات ببريد و بعد هم با كمك باد پرواز كنيد و در يك نقطه 

مشخص فرود بياييد. داســتان كايت موتوردار به كلي متفاوت 

است. اين وسيله پروازي از دو صندلي تشكيل شده كه صندلي 

جلو براي خلبان و صندلي عقب براي مسافر است. پرواز تفريحي 

با كايت هاي موتوردار در شــرايط جوي معمولي و در محدوده 

فرودگاهي امكان پذير است و شما براي پرواز در ارتفاعات به وزش 

باد نياز نداريد. مدت پرواز هم بين 15دقيقه يا يك ساعت است 

و توسط مسافر تعيين مي شود. يكي از مزاياي ويژه پرواز با كايت 

موتوردار كه طرفداران خاص خودش را هم دارد، فيلمبرداري 

حين پرواز تفريحي اســت. شــما مي توانيد با هزينه اي حدود 

100هزار تومــان و حين پرواز در محــدوده فرودگاهي از پرواز 

خودتان فيلمبرداري كنيد و آن را به يادگار براي خودتان نگه داريد. 

كايت هاي موتوردار به واسطه ظاهر زيبا و خوش رنگ و لعابي كه 

دارند براي عالقه مندان به پرواز هاي تفريحي يك وسيله 

جذاب است و لذت يك پرواز پر پيچ و خم 

و پرهيجان را به مسافر هديه 
مي دهد.

   هيجان پرواز در كابين 

امروزه پرواز با هواپيماهاي فوق سبك طرفداران بسياري دارد 

و به همين دليل مدل هاي متفاوت آن مدام در حال توليد 

است. هواپيماي پليكان يكي ديگر از اين انواع وسايل پروازي 

اســت كه تفاوت عمده اش با كايت موتوردار و جايروپلن، 

داشتن كابين براي خلبان و مسافر است. هواپيماي پليكان 

براي كســاني كه مي خواهند پرواز امن در داخل كابين را 

تجربه كنند يك وسيله مناسب است. استفاده از كمربند در 

همه هواپيماهاي فوق سبك، امنيت پرواز مسافران را تضمين 

مي كند اما عده اي نشســتن در يك فضاي محصور و آزاد و 

رهانبودن در آســمان را ترجيح مي دهند و پليكان ها براي 

چنين افرادي ساخته شده است. كابين هواپيماي فوق سبك 

پليكان اين حســن را هم دارد كه در برابر ســرما و گرما از 

خلبان و مسافر محافظت مي كند و به همين دليل در فصل 

سرما طرفداران بيشتري دارد. وزن يك هواپيماي پليكان 

500كيلوگرم اســت و قادر به حمل 250تا 300كيلوگرم 

حين پرواز در آسمان است. صندلي ها هم به گونه اي تعبيه 

شده اند كه خلبان و مســافر كنارهم مي نشينند. آنطور كه 

خلبان ايرج جواهري مي گويد هواپيماي فوق سبك پليكان 

كه سرعتش به حدود 200كيلومتر در ساعت مي رسد و تا 

ارتفاع 12هزار پايي پرواز مي كند در دسته هواپيماهاي »بال 

ثابت« و تك موتور دسته بندي مي شوند و بيشتر براي آموزش 

خلباني و خدمات پشتيباني هوايي برخي يگان هاي نظامي 

مورد استفاده قرار مي گيرد. پرواز تفريحي با هواپيماي پليكان 

در مقايســه با جايروپلن هيجان كمتري دارد اما براي 

كساني كه به ســكوت و آرامش حين پرواز 

عالقه دارند انتخاب مناســبي 
به نظر مي رسد.

   فوق سبك و بدون كابين

خلبان ايرج جواهري معتقد اســت كه هيجان پرواز با جايروپلن 

با هيجان ورزش هاي هوايي مثل چتربازي و سقوط آزاد برابري 

مي كند؛ »بسياري از خلبان هاي هواپيماهاي مسافربري به مراكز 

آموزش پرواز مي آيند تا لذت و هيجان پرواز با جايروپلن كه يك 

هواپيماي فوق سبك و بدون كابين است را تجربه كنند. آنها پرواز 

با هواپيماي بدون كابين را يك تجربــه هيجان آور مي دانند كه 

حتما بايد آن را لمس كنند. بسياري از مسافران جايروپلن در ابتدا 

با كمي استرس و نگراني پرواز مي كنند اما وقتي به ارتفاع مي روند 

آدرنالين خون آنها به حد انفجار مي رســد. خيلي از مسافران به 

يك رايت پرواز رضايت نمي دهند و بالفاصله بعد از فرود هواپيما، 

دلشان مي خواهد دوباره پرواز كنند«. به گفته خلبان جواهري، 

عالقه مندان به پرواز مي توانند با صرف هزينه اي بالغ بر 300هزار 

تومان، لذت پرواز تفريحــي در محدوده فرودگاهي كه بين 10تا 

15دقيقه است را تجربه كنند. هزينه حضور در كالس هاي تئوري 

و عملي آموزش پرواز تــا اخذ مدرك ppl يا اليســنس پرواز با 

هواپيماي فوق سبك هم 20ميليون تومان برآورد مي شود.

   يك پرواز امن 

در بيشتر تمدن هاي دنيا، هميشــه آثاري از بال و پرواز ديده مي شود. نقشينه هاي 

كشيده شده روي كوه ها و آثار باستاني مهمي مثل شير بالدار و عقاب و ساير نماد هاي 

باســتاني به نوعي با آســمان و پرواز ارتباط دارند. اين موضوع نشان مي دهد همه 

انسان ها در ادوار گذشته تا امروز آرزويي مثل پرواز در آسمان را داشته اند و رؤياي 

پرواز اينگونه شكل گرفته است. پرواز با جايروپلن اين امكان را به هر عشق پروازي 

مي دهد كه بدون واسطه در كنار پرنده ها و حتي باالتر از آنها در آسمان پرواز كند. 

وزش باد شديد هم نمي تواند مانع پرواز تفريحي با اين وسيله شود و همه كساني كه 

پرواز با جايروپلن را تجربه كرده اند، پرواز در چنين شرايطي را يك تجربه پرهيجان 

و دلهره آور مي دانند. تنها بارش برف و باران شديد است كه مانع پرواز 

تفريحي با اين وسيله خواهد شــد؛ چرا كه موتور جايروپلن هيچ 

پوششي ندارد و نبايد در معرض برف و باران قرار بگيرد. طراحي 

اين هواپيماي فوق سبك به گونه اي است كه صندلي خلبان 

و مسافر، پشت سر هم و اصطالحا به صورت سايد باي سايد 

نصب شده و موتور هواپيما در انتهاي بدنه است. در طراحي 

جايروپلن كابين براي خلبان و مسافر پيش بيني نشده و همين باعث 

مي شــود پرواز با اين نوع هواپيما در نگاه اول چندان هم امن نباشد. خلبان 

جواهري، جايروپلن را يكي از امن ترين وسيله ها براي پروازهاي تفريحي مي داند؛ 

»هواپيماهاي فوق سبك و تفريحي مثل كايت موتور دار به چتر نجات مجهز هستند 

و اگر بنا به هر دليلي موتور هواپيما از كار بيفتد چتر نجات در يك ارتفاع مشخص 

عمل خواهد كرد تا جان مســافر و خلبان را نجات بدهــد. جايروپلن به چتر نجات 

مجهز نيست اما هنگام بلندشــدن و فرودآمدن مثل هلي كوپتر عمل مي كند. اگر 

موتور هواپيما خاموش شود، ملخ هواپيما كه به موتور وصل نيست همچنان در حال 

چرخش خواهد بود و خلبان اين فرصت را پيــدا مي كند كه در فضاي 2 تا 3 متري 

فرود بيايد. جايروپلن برخالف ديگر هواپيماهاي فوق سبك براي فرودآمدن نيازي 

به باند ندارد و مثل هلي كوپتر مي تواند يك فضاي كوچك را براي فرود انتخاب كند. 

بنابراين مي توان با جايروپلن يك پرواز امن توأم با هيجان را تجربه كرد«.

   هواپيماي يك ميليارد توماني

با اينكه موتور جايروپلن ساخت كشور اتريش است و قيمت ارز هم هر روز 

افزايش پيدا مي كند، قيمت اين وســيله هنوز معقول به نظر مي رسد و با 

قيمت يك خودروي خارجي برابري مي كند. قيمت جايروپلن ها حدود يك 

ميليارد تومان برآورد مي شود و شايد به همين دليل بسياري از افرادي كه 

تمكن مالي دارند نسبت به خريد آن اقدام مي كنند. استفاده از جايروپلن 

شخصي هم قوانين و قواعد خاص خودش را دارد و براي پرواز تفريحي با اين 

نوع وسيله پروازي بايد از مراجع مربوطه مجوزهاي الزم را بگيريد. سرعت 

جايروپلن برخالف ظاهر جمع و جوري كه دارد قابل توجه است و حداكثر 

ســرعت آنها به 170كيلومتر در ساعت مي رسد اما ســرعت مجاز براي 

پرواز تفريحي و آموزشي در محدوده فرودگاهي بين 130تا 140كيلومتر 

در ســاعت اســت. خلبان جواهري درباره ويژگي هاي پرواز با اين وسيله 

مي گويد: »جايروپلن مي تواند با 70ليتر بنزين ســوپر، ســه ساعت و نيم 

پرواز مداوم داشته باشد. اين هواپيما مي تواند تا ارتفاع 2هزار متري پرواز 

كند و پرواز تفريحي و آموزشــي در ارتفاع باالي 2هزار متر براي خلبان و 

مسافر خطرناك است. البته در پروازهاي فرودگاهي براي اينكه در ارتفاعي 

باالتر از 100متر پرواز كنيد بايد مجوز هاي الزم را داشته باشيد. اينجا هر 

مسافر مي تواند پرواز تا ارتفاع حدود 200متر را با جايروپلن تجربه كند و 

خودش را دارد«.بعد از 10تا 15دقيقه در باند فرودگاه فرود بيايد كه آن هم هيجان خاص 
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باركد را اسكن كنيد و ويديوی اين 

گزارش را ببينيد

  مستند گلك
مستند و مستندسازي در ايران، 
جزو آن ژانرهايي است كه مورد 
اجحاف قرار گرفته. اين در حالي 
است كه حتي به استناد آمارهاي 
خود صداوســيما، مســتندها 
مي توانند جــزو پربيننده ترين 
برنامه هاي صداوســيما باشند. 
واقعا جاي سؤال است ژانري كه 
اين چنيــن مي تواند پرمخاطب 
باشــد، چرا كمتر مــورد توجه 
قــرار مي گيــرد؟ به تازگي خبر 
رسيده كه مســتندي ايرانی به 
نام »گلك«، در جشــنواره اي در 
هندوســتان خوش درخشيده و 
به بخش فينال اين جشنواره راه 
پيدا كرده اســت. اين مستند را 
سيروس كفاش كارگرداني كرده 
است. مســتند گلك البته پيش 
از اينكه با اســتقبال تماشاگران 
ايــن جشــنواره روبه رو شــود، 
موفق شده در ديگر رويدادهاي 
هنري نيز جوايزي كســب كند، 
ازجمله در جشنواره بين المللي 
»پارس« موفق به گرفتن تنديس 
خليج فارس، ديپلم افتخار بهترين 
فيلم، بهترين كارگرداني و بهترين 
تدوين شده اســت. اين مستند 
درباره جزيره هرمز است. هرمز، 
به خاك ســرخي كه دارد شهره 
است كه باعث شده اعتبار خاصي 
به هم بزند. گلك، درواقع مستندي 
عاشقانه است كه قصه الهه نگهبان 
خاك ايــن ســرزمين را روايت 
مي كند؛ قصه دختراني كه با همه 
ســختي هايي كه مي بينند، ولي 
حاضر نيستند خاك ارزشمند و 
زيباي زادگاه و سرزمين شــان را 
در قالب دست ساز هنري شان به 

خارجي ها بفروشند.

اين خاك پرگهر
1 پيشنهاد

تئاتر هنوز زنده است
2 پيشنهاد

  اسموكينگ روم
البته اين روزها درگير ويروس 
كرونا هستيم و به همين دليل، 
بخش قابل توجهي از برنامه هايي 
كه نياز به حضور مــردم دارد، 
تعطيل يا نيمه تعطيل اســت. 
آنهايي هم كه قرار است برگزار 
شــوند، با رعايت پروتكل هاي 
بهداشــتي و با شرايطي خاص 
برگزار مي شوند؛ ازجمله نمايش 
»اســموكينگ روم« كــه اين 
روزها، با رعايــت پروتكل هاي 
بهداشتي در تماشاخانه ايرانشهر 
برگزار مي شود و اتفاقا استقبال 
خوبي را هم تجربه كرده است. 
اين نمايش را مهــدي زنديه 
نويســندگي كرده و ســعيد 
زارعي هم در نقش كارگردان 
آن ظاهر شده است. اين نمايش 
از اواخر مردادماه در سالن استاد 
ســمندريان روي صحنه رفته 
اســت. جالب اينكه در هر اجرا 
با ظرفيت 70صندلــي اجازه 
نمايــش دارد. امــا همين امر 
هم باعث نشــده تا اين نمايش 
از نفس بيفتــد و عالقه مندان 
تئاتر با اشتياق به تماشاي آن 
شتافته اند و اســتقبال خوبي 
از آن صورت گرفته اســت. در 
ايــن نمايش اميــر امرايي نيا، 
محمداميــن افشــار، مريــم 
بهمن پور، الهه پورسند، سويل 
جعفري، مهبــد جهان نوش، 
فاطمــه حســين زاده، فرناز 
حسينمردي، ســعيد زارعي 
و... به ايفاي نقش پرداخته اند. 
اگر دوست داريد در اين روزها 
بي حوصلگي از يك تئاتر واقعي 
نصيــب ببريــد، مي توانيد به 

تماشاي اين نمايش بشتابيد.



9 تماشا خانه

 گفت وگو با مجيد مظفري، بازيگر سينما و تلويزيون و نيكي مظفري، دخترش
به بهانه پويش مشاهنر كه در روزگار كرونا توسط او حمايت شده است

اهل سفريم 
و خوش سفر

شــيوع ويروس كرونا معادالت جهان را برهم زده و ضربات جبران ناپذيري به 
جان، سالمتي، مال، مشاغل و... شهروندان در سراسر جهان وارد كرده است. اما 
هنرمنداني هستند كه از اين تهديد به عنوان فرصتي براي كنار هم بودن و از هم 
گفتن استفاده كردند. آنها با پيوستن به »پويش مشاهنر« با دعوت از مردم براي 
بيشتر ماندن در قرنطينه خانگي و رعايت پروتكل هاي بهداشتي، آمادگي و همراهي خود را براي توليد آثار 
هنري براي مردم در دوران كرونايي اعالم كردند. مجيد مظفري از آن دسته هنرمنداني است كه در اين دوران 
با حضور در يك استوديو، نمايشنامه هايي با محوريت برخي مشاغل در دوران كرونا را خوانده و مورد استقبال 
قرار گرفته است. او يك بار در قامت يك آشپز با زبان طنز حرف هاي سياسي مي زند و در قسمت ديگر درباره 
فعاالن حوزه كتاب صحبت مي كند و در روزهاي قبل تر درباره يك مربي فوتبال به زبان طنز صحبت كرده 
است. اين بازيگر در ويدئويي ديگر درباره وضعيت پزشكان سخن گفته است. بازيگر »كشتي آنجليكا« و 
»جنگ نفتكش ها« در قسمت ديگر اين مجموعه ويدئوها در ايام كرونايي درباره وضعيت اهالي فرهنگ و 
هنر و حتي شغل رانندگي در شرايط كرونايي صحبت كرده است. او عالوه بر توليد اين ويدئوها، در يك قطعه 
موسيقي كه براي اداي احترام به كادر درماني اجرا شد همكاري داشته و دكلمه خواني كرده است. او اين روزها 
گرچه مشغول بازي در سريال »ايل دا« است، اما مي گويد: هركاري كه از دست من براي قدرداني از پرستاران 
و پزشكان ساخته باشد دريغ نخواهم كرد. به بهانه اين فعاليت هاي هنری اش براي مردم در روزهاي كرونايي، 

سراغ او و دختر هنرمندش نيكي مظفري رفتيم و گپ و گفتي دوستانه زديم.

الناز عباسيان

  اجازه بدهيد گفت وگويمــان را با همين 
ويدئوهاي جالبي كه شما در پويش مشاهنر براي 
مشاغل در دوران كرونا توليد كرديد شروع كنيم. 

چه شد كه با اين گروه همكاري كرديد؟
مجيد مظفري: چند ماهي از شيوع ويروس كرونا گذشته بود 
كه يكي از دوستان آقاي فاضل جمشيدي با من تماس گرفتند 
و براي خواندن دكلمه اي براي قطعه موسيقي »فصل عاشقي« 
كه براي قدرداني از كادر درماني بود دعوتم كردند. به احترام 
كادر درماني كه با عشق، روزها و هفته ها به دور از خانواده در 
بيمارستان ها به بيماران كرونايي خدمت مي كنند اين پيشنهاد 
را مشــتاقانه قبول كردم تا درحد توانم كاري براي آنها كرده 
باشم. در زمان خواندن اين دكلمه بود كه آقاي جمشيدي و 
دوست ديگرمان آقاي عليرضا بهرامي)دبيرسرويس فرهنگي 
ايسنا( پيشــنهاد ديگري براي اجراي متن هاي كوتاه دادند. 
قرار شــد با نويسنده اي صحبت شــود كه آيا اين كار شدني 
است؟ با تالش دوستان و پيگيري بنده آقاي فرزين پورمحبي 
به عنوان نويسنده اين كار انتخاب شد. با نويسنده، چند جلسه 
غيرحضوري داشــتم و درباره نگارش متن هــا گپ و گفتي 
داشتيم. پيشنهاد دادم كه متن ها كوتاه تر باشد تا شنيدن آنها 
از حوصله مخاطب خارج نشود. قرار بود 10متن باشد، اما فعال 
۶ متن را اجرا كرده ام. نگاه نويسنده اين بود كه با طنز فاخر در 
ارتباط با كرونا، درباره مشكالت بيكاري و خانه نشيني برخي 

مشاغل صحبت كنيم.
نيكي مظفري: پدر در اين پويش مشتاقانه مشاركت داشت. 
به نظر من چنين آثاری با انرژي مثبت و فعاليت هايي كه در اين 
دوران در فضاي مجازي انجام مي شود كارهاي خوبي است؛ 
به ويژه قدرداني و تشكر از پزشكان و كادر درماني كه هر لحظه 
در اين روزها واقعا زحمت مي كشند و من بشخصه از تك تك 

اين عزيزان سپاسگزارم.
  شما از زبان مشاغل مختلف ازجمله آشپز، 
راننده، پزشــك، مربي فوتبــال و هنرمندان 
در دوران كرونــا صحبت كرده ايــد؟ بازتاب و 

عكس العمل مردم چطور بوده؟ 
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كارنامه هنري مظفري 
مجيد مظفري متولد ســال۱۳۲۹ در تهران است. او فعاليت خود را در تئاتر در ســال۱۳۵۰ آغاز كرد. فعاليت 
سينمايي اش را هم با فيلم »شهر قصه« )منوچهر انور( به عنوان بازيگر در سال۱۳۵۲ شروع كرد. اين هنرمند داراي 
مدرك تحصيلي ديپلم است و گذراندن دوره پنج ماهه بازيگري در دانشگاه ون سن پاريس در كنار مصطفي دالي 
را در كارنامه دارد. با اينكه مظفري را بيشتر به عنوان بازيگر مي شناسيم، اما در حرفه هاي ديگر نيز فعال بوده است. او 
عالوه بر بازيگر به عنوان تهيه كننده، كارگردان، دستيار صحنه، دستيار لباس و طراح لباس نيز در سينما و تلويزيون فعاليت 
داشته است. مجيد مظفري را بايد بيشتر بازيگر سينما بدانيم، چرا كه از مجموع 78 اثري كه در كارنامه دارد، در ۵۰ اثر در 

سينما بازي كرده است. »شيفت شبانه«، »كفش هايم كو«و فيلم خوب بد جلف ازجمله فيلم هاي سينمايي اخير اوست.

مي خوابيدند. با اين حال مي بينيم براي روحيه دادن به  خود، 
همكاران و بيماران، موزيك مي گذاشتند و شادي مي كردند. 
آنها تالش خود را مي كردند تا جدا از اين وابستگي و دلبستگي 
به شغل شان، هموطنانشان را از اين بحران عبور دهند. از اين رو 
سعادت اين همكاري را داشتم تا با دكلمه شعري در اجراي 
قطعه موسيقي فصل عاشقي كه حاصل همخواني و همسرايي 
حسام الدين سراج، فاضل جمشيدي، مجيد مظفري، عليرضا 
بهرامي، محسن غالمي و گروهي از نوازندگان بود همكاري 
داشته باشم. اين قطعه به پرستاران و پزشكاني تقديم شد كه 
در دوران مواجهه با ويروس كرونا، با ايثار و از جان گذشتگي، از 

مردم و وطن خويش دفاع مي كنند.
  اقدام ديگري در اين ايام كرونايي داشتيد كه 

ما به آن اشاره نكرده باشيم؟ 
مجيد مظفري: اگر پيشنهادي باشــد كه بتوانم انجام دهم 
حتما قبول كرده و انجام مي دهم. وقتي يك سري از هموطنان 
ما اينچنين جان خود را به خطر انداخته اند تا جان افراد ديگر را 

نجات دهند، چرا ما پيشقدم نشويم و كمك 
نكنيم. بهترين كمك اين است كه مواظب 
خودمان باشيم تا كارمان به بيمارستان نكشد 

و حجم كار آنها كمتر شود.
نيكي مظفري: من هم با نظر پدرم موافقم 
كه در اين روزهاي شــيوع بيماري كرونا و 
قرنطينه تالش كنيم با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي و بهداشت فردي، سالمتي خود را 

حفظ و بار كادر درماني را سبك كنيم.
  در چند ماه اخير كه شيوع 
ويروس كرونــا محدوديت هاي 
اجتماعي بي سابقه اي ايجاد كرده 
و بسياري از فعاليت هاي فرهنگي 

و هنري تعطيل شده اند، هنرمندان زيادي متضرر 
شده اند. به نظر شما راه برون رفت از اين بحران، 

حداقل براي هنرمندان چه مي تواند باشد؟ 
مجيد مظفري: كرونا همه مشــاغل را متضرر كرده و فقط 
شامل حال هنرمندان نمي شود و آنها تافته جدابافته نيستند. 
من معتقدم در اين شــرايط اين دولت است كه بايد كمك و 
حمايت كند. مسئوالن بايد تالش كنند تا اين بحران اقتصادي 
را براي اقشار مختلف برطرف كنند. واقعا زندگي كردن در اين 
شرايط اقتصادي بسيار سخت است. به نظرم تلويزيون با توليد 
برنامه هاي بيشتر مي تواند به هنرمندان كمك كند. ضبط و 
پخش تله تئاتر و توليد تله فيلم گزينه خوبي براي حمايت از 
هنرمندان و اشتغال زايي براي آنهاست. عالوه بر اين، پخش 
اينگونه برنامه هاي جديد از تلويزيــون براي مردمي كه اين 
روزها اغلب در خانه هســتند مي تواند مفرح و جذاب باشد. 
اكران آنالين فيلم ها هم بد نيســت؛ البتــه بايد گفت چاره 
ديگری نيست. ســريال هاي نمايش خانگي  هم في النفسه 
خوب هستند، اما نوع حمايت مالي از اين فيلم ها مطرح است. 
مردم با دانلود قانوني اين فيلم ها مي توانند از سازندگان آنها 

حمايت كنند.
نيكي مظفري: من هم با نظر پدر موافقم.

  زمان شــيوع ويروس كرونا شما مشغول 
بازي در سريال ايل دا بوديد. از بازي در 

اين سريال بگوييد.
مجيد مظفري: بله. مشــغول بازي در 
ســريالي با موضوع دالورمردي هاي 
عشاير بودم. در ســريال ايل  دا نقش 
صالح خان، يكي از بزرگان ايل را بازي 

مجيد مظفري: تا جايی كه من اطالع داشتم و در سايت هاي 
مختلف نظر داده بودند مردم استقبال كردند؛ حتي در صفحه 
شخصي ام در اينســتاگرام از من براي انتشــار اين ويدئوها 

تشكر كردند.
  اين برنامه با زبان آميخته با طنز و كنايه اجرا 
شد. به نظر شما در اين شرايط جامعه ما چقدر نياز 

به اينگونه برنامه هاي شاد و طنزآلود دارد؟ 
مجيد مظفري: االن جامعه ما به شدت به طنز و شادي نياز 
دارد، اما نه هر طنزي كه باعث تحقير شدن يك شغل يا قشر 
خاص شود يا نگاه خيلي دور از انديشه به مشاغل داشته باشد. 
يكي از نكته هاي خوب كه نويسنده اين متن ها به آن توجه 
كرده بود اين بود كه خيلي خوب به مشــاغل نگاه كرده بود؛ 
مثال متني كه من درباره شغل ناشر خواندم به خوبي به اين 
شغل اشراف داشــت. يا جايی كه از زبان يك راننده صحبت 
مي كنم درست انگار از دل و تفكر يك راننده، درد دل مي كنم 
و با زبان طنز از ســختي هاي اين دوران مي گويم. متني كه 
درباره بازيگران تئاتر نوشته شده بود هم واقعا با حال و هواي 
اين هنر مطابقت داشت و به خوبي به اين شغل و مشكالتش 

پرداخته بود.
  همانطوركه خودتان هم اشاره كرديد شما 
عالوه بر اين ويدئوها، با يك گروه موسيقي براي 
اداي احترام به كادر درماني در روزهاي كرونايي 
همكاري داشتيد. از اين فعاليت تان هم برايمان 

بگوييد.
مجيد مظفري: بســياري از كادر پزشكي در بيمارستان ها 
در دوران توفاني اين ويروس ناشناخته، جانشان را از دست 
دادند. خوشبختانه اين روزها آمار ابتالی پزشكان و پرستاران 
كاهش پيدا كرده است. اداي احترام و قدرداني از اين عزيزان 
وظيفه هر انساني اســت. در برابر كار بزرگي كه اين عزيزان 
انجام مي دهند، كار چندان خاصي نبوده است. آنها شبانه روز 
با استرس و نگراني با آن لباس و ماسك و دور از خانواده، كنار 

بيماران حضور دارند و به آنها رسيدگي مي كنند. حتي 
ما شــاهد بوديم گاهي به خاطر ازدحام بيماران، 

جايي براي استراحت نداشــتند و روي زمين 

مي كنم. در اين ســريال دفاع از مرز و خاك و ناموس توسط 
ايالت و عشاير به نمايش گذاشته مي شود. مردان و زنان ايالت و 
عشاير براي دفاع از هر وسيله اي مثل داس، اسلحه و... استفاده 
مي كنند. در اين مجموعه، داستان 2 ايل در لرستان به نمايش 
گذاشته مي شود كه با مشكالت و مســائل متعددي روبه رو 
هستند و در ابتداي سريال بزرگان ده مشغول گفت وگو براي 
رفع چالش ها و مشكالتند. در همان زمان عراق در مرزهاي 
ايران تحركاتي انجام مي دهد و اين آغاز جنگ است و بزرگان 
ايل مشكالت پيش آمده را كنار گذاشته و با هر وسيله اي كه در 

اختيار دارند در مقابل اين تحركات می ايستند.
  هم اكنون فيلمبرداري تمام شده است؟ 

مجيد مظفري: سريال ايل دا اواخر بهمن ماه به خاطر بررسي 
سريال به صورت مونتاژشــده، موقتا تعطيل شد و وقتي در 
اسفند ماه قرار به از ســرگيري كار فيلمبرداري شد با شيوع 
كرونا مواجه شديم. چندروزي فيلمبرداري شد، اما به خاطر 
حفظ جان تيم سازنده، مثل بسياري از گروه هاي فيلمبرداري، 
كار تعطيل شــد. حدود يك ماه اســت كه 
كار از سر گرفته شــده و من هم براي ادامه 
تصويربرداري به خرم آبــاد آمده ام؛ البته با 

رعايت پروتكل هاي بهداشتي.
  بازي در اين شرايط كرونايي سخت 

نيست؟ 
مجيد مظفري: البته كه سخت است، اما 
عالوه بر ســختي هاي كار در شرايط كرونا، 
خود تصويربرداري اين ســريال هم بسيار 
سخت است، زيرا لوكيشن ها از شهر دور و 
تغيير آب وهوا بسيار آزاردهنده است؛ روزها 
بسيار گرم و شب ها هم سرد است. امكانات 
چنداني براي گروه وجود نــدارد، اما با اين 
حال همه عزيزان جلو و پشت دوربين در تالشند تا به بهترين 
شكل فعاليت كنند. مسئوالن رسانه ملي بايد نسبت به اين 
دست سريال ها كه در شرايط سخت جغرافيايي و با مضامين 
دفاع ساخته مي شوند، توجه بيشتري نشان دهند. مسئوالن 
اين نوع آثار را بايد به لحاظ مــادي و معنوي حمايت كنند و 
حضور مســئوالن در اين نوع آثار قطعا باعث دلگرمي عوامل 

سازنده خواهد بود.
  شــما تا ســال ها نقش هاي جدي بازي 
مي كرديد، چه شد اين اواخر به سمت بازي هاي 
كمدي كشيده شديد؟ نمونه آن بازي متفاوت در 

فيلم سينمايي خوب بد جلف ۱ بود. 
مجيد مظفري: بازيگر بايد همه ژانرهــا را بازي كند و من 
به عنوان بازيگر وقتي نقشي را مي بينم كه برايم تازگي داشته و 
جايي براي ديده شدن دارد حتما بازي مي كنم. فرقي نمي كند 

كدام ژانر باشد.
  ماندگارترين و دوست داشتني ترين نقشي 
كه بازي كرده ايد از ديد شما و از ديد مردم كدام 

است ؟ 
مجيد مظفري: به نظر من آخرين كار هر هنرمند، بهترين 
كار اوست، چون تجربه های بيشتري كسب كرده است. من 
همه كارهايي كه بازي كرده ام را دوست دارم و به نظرم كارهاي 
قابل دفاعي هستند. اما از ديد مردم بازي در فيلم هاي »تنوره 
ديو«، »آوار«، كشتي آنجليكا، جنگ نفتكش ها، »مسافران« 

و »سگ كشي« بيشتر مورد توجه قرار گرفته اند.
نيكي مظفري: من همه فيلم هايي كه پدرم بازي كرده است 

را دوست دارم.
  بزرگ ترين ســرمايه زندگي تــان بعد از 

چند دهه فعاليت هنري چيست؟ 
مجيد مظفري: همين كه از دِر خانه بيرون مي آيم و مردم با 
محبت و گشاده رويي با من رفتار مي كنند بزرگ ترين سرمايه 
است. اين خود بســيار لذتبخش است و به آدم انرژي مثبت 
مي دهد. اين انرژي و لبخند ها و محبت هاي مردم را نمي توان 
با پول خريد. هيچ گاه از خاطرم نمي رود، در سفر مشهد با يكي 
از ثروتمندترين افراد اين شهر به رستوراني رفتيم و مردم به 
من محبت بسياري داشتند. آن فرد ثروتمند با ديدن اين لطف 
مردم به بنده حقير گفت: با تمام اين همه ثروتمندم اعتراف 
مي كنم كه شما سرمايه بزرگي چون دوستي و محبت مردم 

را داريد كه در برابر ثروت ما بسيار ارزشمندتر است.
نيكي مظفري: پدر به درستي گفتند كه محبت مردم 

بزرگ ترين سرمايه است.
  شما ارتباط صميمي و دوستانه با دخترتان 
داريد و در اغلب برنامه ها كنار هم هستيد. از اين 

ارتباط دوستانه پدر و دختري بگوييد.

مجيد مظفري: من و نيكي جان از وقتي همسرم فوت كرد 
تنها زندگي مي كنيم و بسيار به هم وابسته ايم. دوستي و رفاقت 
من و دخترم نيكي بسيار زياد است، اما جايگاه ما به عنوان پدر 
و دختر حفظ شده است. جايگاه همكار بودن ما هم حفظ شده 
است. وقتي كاري به من يا دخترم پيشــنهاد مي شود با هم 
مشورت و همفكري مي كنيم و به عنوان رفيق و همكار كنار هم 
هستيم و اين به من و خود او كمك كرده است. البته در كار، در 

مقام 2همكار با هم ارتباط داريم نه پدر و دختر.
نيكي مظفري: بله، من و پدرم با هم خيلي رفيق هستيم و 
البته من هميشه حرمت شان را حفظ می كنم و سعي مي كنم 
كه فرزند خوبي براي پدرم باشــم و اميدوارم كه موفق بوده 
باشم. يكي از خوشــحالي هاي زندگي ام اين است كه پدرم از 

من راضي باشد.
  نيكي، هنرمند خوش  آتيه و توانمندي است. 
به خاطر اصرار شما از معماري به سمت بازيگري 

كشيده شده يا نه عالقه شخصي بوده؟ 
مجيد مظفري: نيكي معمــاري و طراحي لباس و صحنه را 
دوست داشت، اما از همان كودكي وقتي سر صحنه فيلمبرداري 
كنار من مي آمد به بازيگري عالقه داشت. حتي در چند فيلم 
هم بازي كرده بود. تقريبا ۵ يا ۶ سال داشت كه در فيلم هاي 
»سايه هاي هجوم« و »ضلع ششم« بازي كرد و از همان كودكي 
بازيگري را دوست داشت. خاطرم هست خيلي اشتياق داشت 
كه با من سر صحنه فيلمبرداري بيايد. سر فيلم »ساواالن« 
سه ساله بود كه من او را ســر صحنه فيلمبرداري مي بردم. از 
زنده ياد يداهلل صمدي، كارگردان اين فيلم ياد گرفته بود و تا او 
مي گفت صدا، نيكي در ادامه مي گفت دوربين، حركت. با آنكه 

سن و سالي نداشت اما حال و هوايش عوض مي شد.
نيكي مظفري: از كودكي خيلي به بازيگري عالقه داشتم و در 
نوجواني به اين نتيجه رسيدم كه بايد خيلي درست و اصولي 
وارد اين كار شوم، به همين علت از تئاتر شروع كردم. اولين  

كار تئاترم با آقاي هادي مرزبان بود كه باعث افتخارم است.
  دوســت داريد نيكي بازيگري و كارهاي 
هنري اش را ادامه دهد يا نه تحصيل و كسب وكار 

ديگری رابه او پيشنهاد مي كنيد؟ 
مجيد مظفري: به عقيده من نه تنها نيكي، بلكه هر هنرمندي 
در اين شرايط اقتصادي بايد به فكر شغل دوم هم باشد و بايد 
يك شغل دومي از شغلش اولش كه هنر است حمايت كند. 
هنرمندان نسل من و حتي نسل قبل از من، اين كار را نكردند، 
ولي اغلب هنرمندان امروزي اين درآمدزايي از شغل دوم را از 
طريق تبليغ يا كسب و كار ديگر انجام مي دهند و به نظرم كار 
درستي است. من هم به بهانه همين كار، يك كافي شاپ زدم، 
اما اشتباه من اين بود كه محيطي را كه انتخاب كردم مناسب 

اين كار نبود.
  بي تعارف مي پرسيم آيا شده مثل برخي از 
هنرمندان، از اعتبار و اسم خودتان براي مطرح 
كردن دخترتان در فيلم هاي ســينمايي و مهم 

استفاده  كنيد؟ 
مجيد مظفري: با سفارش پدر و دختري يا خواهر و برادري 
نمي شــود هنرمند بود. نيكي بايد روي صحنه تئاتر و مقابل 
دوربين هنرنمايي كند تا كارگردان جذب هنر و كار او شود. با 
سفارش، كسي هنرمند نمي شود و اگر هم شود ماندگار نخواهد 
شد. من هميشــه به او مي گويم بايد تالش كني و استعداد 

هنرت را نمايش دهي.
نيكي مظفري: من و پدرم چون واقعا از اين فضا به دور هستيم 
تا حاال اين فضا را تجربه نكرده ام و مطمئنا هم مثل هميشه با 
كارها و رزومه خودم دعوت به  كار می شوم و به فعاليتم ادامه 

مي دهم.
  از تفريحات  مشترك تان بگوييد.

مجيد مظفري: ما هميشه در كنار هم هستيم. زندگي، تفريح 
و سفرمان مشترك است؛ البته جز سفرهاي كاري.

نيكي مظفري: ما هميشه كنار هم هستيم و فقط در زماني 
كه بابا يا من ســر كار باشيم كنار هم نيســتيم كه تازه اگر 
كارهاي مان در يك زمان نباشد، سر كار هم به هم سر مي زنيم 
و به نحوي كنار هم هستيم. همچنين بسيار اهل سفر هستيم 
و هر وقت زمان خالي داشته باشيم فورا برنامه سفر مي ريزيم. 
بابا خيلي خوش سفر است و ما تا االن به جاهاي مختلفي در 

ايران و ساير كشورها سفر كرده ايم.
  هم اكنون مشغول چه كاري هستيد؟ 

مجيد مظفري: همانطور كه اشاره كردم هم اكنون مشغول 
بازي در سريال ايل دا هستم.

نيكي مظفري: فعال در حال گپ و گفت براي كارهايي هستم 
با چند پروژه كه هنوز قطعي نشده است.

جوايز و افتخارات 

 ۱۳۷۱  
نامزد دريافت سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش اول 

مرد براي بازي در فيلم »سايه هاي هجوم« در يازدهمين 
جشنواره فيلم فجر

۱۳۷2
برنده سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش مكمل مرد 
براي بازي در فيلم »مسافران« در دهمين جشنواره 

فيلم فجر

۱۳۷2
نامزد دريافت سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش 
اول مرد براي بازي در فيلم »جنگ نفتكش ها« در 

دوازدهمين جشنواره فيلم فجر

۱۳۷9
نامزد دريافت سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش اول 
مرد براي بازي در فيلم »سگ كشي« در نوزدهمين 

جشنواره فيلم فجر

   يك پرواز امن 

در بيشتر تمدن هاي دنيا، هميشــه آثاري از بال و پرواز ديده مي شود. نقشينه هاي 

كشيده شده روي كوه ها و آثار باستاني مهمي مثل شير بالدار و عقاب و ساير نماد هاي 

باســتاني به نوعي با آســمان و پرواز ارتباط دارند. اين موضوع نشان مي دهد همه 

انسان ها در ادوار گذشته تا امروز آرزويي مثل پرواز در آسمان را داشته اند و رؤياي 

پرواز اينگونه شكل گرفته است. پرواز با جايروپلن اين امكان را به هر عشق پروازي 

مي دهد كه بدون واسطه در كنار پرنده ها و حتي باالتر از آنها در آسمان پرواز كند. 

وزش باد شديد هم نمي تواند مانع پرواز تفريحي با اين وسيله شود و همه كساني كه 

پرواز با جايروپلن را تجربه كرده اند، پرواز در چنين شرايطي را يك تجربه پرهيجان 

و دلهره آور مي دانند. تنها بارش برف و باران شديد است كه مانع پرواز 

تفريحي با اين وسيله خواهد شــد؛ چرا كه موتور جايروپلن هيچ 

پوششي ندارد و نبايد در معرض برف و باران قرار بگيرد. طراحي 

اين هواپيماي فوق سبك به گونه اي است كه صندلي خلبان 

و مسافر، پشت سر هم و اصطالحا به صورت سايد باي سايد 

نصب شده و موتور هواپيما در انتهاي بدنه است. در طراحي 

جايروپلن كابين براي خلبان و مسافر پيش بيني نشده و همين باعث 

مي شــود پرواز با اين نوع هواپيما در نگاه اول چندان هم امن نباشد. خلبان 

جواهري، جايروپلن را يكي از امن ترين وسيله ها براي پروازهاي تفريحي مي داند؛ 

»هواپيماهاي فوق سبك و تفريحي مثل كايت موتور دار به چتر نجات مجهز هستند 

و اگر بنا به هر دليلي موتور هواپيما از كار بيفتد چتر نجات در يك ارتفاع مشخص 

عمل خواهد كرد تا جان مســافر و خلبان را نجات بدهــد. جايروپلن به چتر نجات 

مجهز نيست اما هنگام بلندشــدن و فرودآمدن مثل هلي كوپتر عمل مي كند. اگر 

موتور هواپيما خاموش شود، ملخ هواپيما كه به موتور وصل نيست همچنان در حال 

چرخش خواهد بود و خلبان اين فرصت را پيــدا مي كند كه در فضاي 2 تا ۳ متري 

فرود بيايد. جايروپلن برخالف ديگر هواپيماهاي فوق سبك براي فرودآمدن نيازي 

به باند ندارد و مثل هلي كوپتر مي تواند يك فضاي كوچك را براي فرود انتخاب كند. 

بنابراين مي توان با جايروپلن يك پرواز امن توأم با هيجان را تجربه كرد«.

   هواپيماي يك ميليارد توماني

با اينكه موتور جايروپلن ساخت كشور اتريش است و قيمت ارز هم هر روز 

افزايش پيدا مي كند، قيمت اين وســيله هنوز معقول به نظر مي رسد و با 

قيمت يك خودروي خارجي برابري مي كند. قيمت جايروپلن ها حدود يك 

ميليارد تومان برآورد مي شود و شايد به همين دليل بسياري از افرادي كه 

تمكن مالي دارند نسبت به خريد آن اقدام مي كنند. استفاده از جايروپلن 

شخصي هم قوانين و قواعد خاص خودش را دارد و براي پرواز تفريحي با اين 

نوع وسيله پروازي بايد از مراجع مربوطه مجوزهاي الزم را بگيريد. سرعت 

جايروپلن برخالف ظاهر جمع و جوري كه دارد قابل توجه است و حداكثر 

ســرعت آنها به 170كيلومتر در ساعت مي رسد اما ســرعت مجاز براي 

پرواز تفريحي و آموزشي در محدوده فرودگاهي بين 1۳0تا 140كيلومتر 

در ســاعت اســت. خلبان جواهري درباره ويژگي هاي پرواز با اين وسيله 

مي گويد: »جايروپلن مي تواند با 70ليتر بنزين ســوپر، ســه ساعت و نيم 

پرواز مداوم داشته باشد. اين هواپيما مي تواند تا ارتفاع 2هزار متري پرواز 

كند و پرواز تفريحي و آموزشــي در ارتفاع باالي 2هزار متر براي خلبان و 

مسافر خطرناك است. البته در پروازهاي فرودگاهي براي اينكه در ارتفاعي 

باالتر از 100متر پرواز كنيد بايد مجوز هاي الزم را داشته باشيد. اينجا هر 

مسافر مي تواند پرواز تا ارتفاع حدود 200متر را با جايروپلن تجربه كند و 

خودش را دارد«.بعد از 10تا 1۵دقيقه در باند فرودگاه فرود بيايد كه آن هم هيجان خاص 
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باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گفت وگو 

را ببينيد

  تمــام چيزهايــی كه 
جای شان خالی است

همين چند روز پيــش بود كه 
مراســم اعطای جايــزه حافظ 
برگزار شد. در اين مراسم، يكی 
از جايزه هايی كه داده شــد، به 
يك مستند بود؛ مستندی به نام 
»تمام چيزهايی كه جای شان 
خالی است«. مســتندها جزو 
ژانرهايی هســتند كه به شدت 
مورد بی توجهی قرار گرفته اند 
و البته يكی از بهترين قالب های 
تصويری برای دريافت عميق هر 
موضوعی هستند. مستندها، در 
واقع شكلی از واقعيت هستند و 
قصد ندارند كه با روايت پردازی 
ما را سرگرم كنند؛ هرچند كه 
خود نيــز روايت هايــی واقعی 
هســتند.  تمــام چيزهايی كه 
جای شــان خالــی اســت نيز 
مستندی از اين دست است كه 
ارزش تماشــا دارد. اين مستند 
در سال 1۳9۵ ســاخته شده 
است. زينب تبريزی كارگردان 
آن بوده و سينا دادخواه و مريم 
صابری هم نويسنده اش بوده اند؛ 
كه پيش از ايــن دادخواه را در 
قالب نويســنده اثر تحســين 
شده »يوسف آباد، خيابان سی 
و ســوم« و در حــوزه ادبيات 
شناخته ايم. مســتند درباره دو 
زن به نام هــای مهناز و جميله 
است كه ســرطان سينه دارند. 
يكــی از آنها بعــد از مبارزه ای 
طوالنی با ايــن بيماری جانش 
را از دســت می دهد و ديگری 
زنده می ماند. حاال اين مستند 
اثرگذار، روايــت اين ماجراها و 
البته از دريچه نگاه مهناز است؛ 

او كه درگذشته است.

  يلدا
يكی از مشــكالت رايجی كه 
سينمای ايران دارد، عدم ورود 
بقاعده و درســت و حســابی 
فيلم های ايرانی به بازار سينمای 
جهان است. اين در حالی است 
كه حتی در جريان بازار سريال ها 
نيز، ما موفق به اين ورود درست 
و حسابی نشــده ايم، در حالی 
كه تجربه هايی چون ســريال 
حضرت يوســف عليه السالم، 
نشان داده اند كه چه پتانسيل 
عظيمی در ايــن زمينه وجود 
دارد. به تازگی فيلم »يلدا«، به 
زبان آلمانی دوبله شده و آماده 
پخش در اين كشور است. همين 
بهانه هم خوب است تا نيم نگاهی 
به اين فيلم داشته باشيم. اين 
اثر سينمايی را مسعود بخشی 
كارگردانی كرده و جالب اينكه 
علی مصفا، كه خود از بازيگران 
خوب ســينمای ايران است، 
تهيه كننــده آن محســوب 
می شود. بازيگرانی چون بهناز 
جعفری، فرشته صدرعرفايی، 
بابك كريمی، صدف عسگری، 
فرشته حسينی و ... هم در آن 
نقش آفرينــی كرده اند. فيلم 
رويكردی اجتماعی دارد و به 
نظر می رســد برای پخش در 
كشوری مثل آلمان، مناسب 
باشد. فيلم ماجرای زن جوانی 
است كه به دليل قتل شوهرش 
به قصاص محكوم شده است. 
او را حاال در شــب يلــدا، به 
استوديوی يك برنامه پربيننده 
به نام لذت عفــو می آورند تا 
توسط تنها فرزند مقتول مورد 

بخشش قرار گيرد.

۲ پيشنهاد

داستان  زندگی

سفر به پيچيدگي ها

۱ پيشنهاد



تي شــرت نخي، تكه اي ابر، كاتر براي 
بريدن تصويــر، مقوا، رنــگ پارچه 
اكلريك و اتو، همه   چيزهايي است 
كه الزم داريد. بهترين راه اين است 
كه طرح مورد نظر را در كامپيوتر 
طراحي و سپس روي كاغذ پوستي 
چاپ كنيــد. در مرحله اول كاغذ 
پوستي را روي تي شرت قرار دهيد 
و با اتو و با حرارت بــاال اين كاغذ 
پوســتي را روي پارچه بچسبانيد. 
حاال مقوا را زير پارچه قرار دهيد تا 
سطح زيري رنگ آميزي محكم و ثابت 
شود. سپس طرح مورد نظر را با دقت 
رنگ كنيد. توصيه مي شود اين كار را 
حداقل 2 بار تكرار كنيد. سپس طرح 
مورد نظر را 12 ساعت به حال خودش 
رها كنيد تا به  صورت كامل خشــك 
شود. البته مي توانيد بيش از 12ساعت 
زمان براي خشك شدن پارچه صرف 
كنيد تــا خيالتــان كامال راحت 
شــود. بعد از گذشــتن اين 
مدت، كاغــذ را با احتياط 
از روي لباس جدا كنيد. 
اين بار مجددا با دماي 
متوسط روي طرح به  
وجود آمده را اتو كنيد.

آموزش گام به گام 
چاپ دستي روي لباس

در روزهاي خانه نشيني، يك كسب و كار خانگي خالقانه راه بيندازيد

چاپخانه در خانه شما
نيلوفر ذوالفقاري

از بين اختراعاتي كه توانســتند به ســرعت باعث تحول در جنبه هاي مختلف 
زندگي انسان ها شوند، اختراع دستگاه چاپ اهميت زيادي داشت. وقتي در قرن 
15ميالدي گوتنبرگ دستگاه چاپ را اختراع كرد، قرن ها بود كه انسان ها روش هاي 
مختلفي را براي فن چاپ به كار مي گرفتند، اما اين نخستين بار بود كه دستگاهي 
براي چاپ ساخته مي شد. اين اتفاق آنقدر مهم هســت كه حاال در تقويم هم، روزي به نام روز صنعت چاپ 
داشته باشيم. حاال كه بسياري از كسب و كارها از رونق افتاده يا در سايه شيوع كرونا تعطيل شده، بسياري 

از ما به فكر راه انداختن يك كســب خانگي، با 
هزينه معقول و درآمد مناسب هستيم. 

انواع چاپ مي تواند گزينه مناسبي 
براي بعضي از ما باشد، محمد 

ابراهيمي، كارشناس چاپ 
كه سال ها تجربه فعاليت 

در اين حــوزه را دارد، 
فــوت و فن هاي راه 
انداختن اين شغل 
را به مــا آموزش 

مي دهد.

   چاپ در خانه هم ممكن است
 شايد با شنيدن نام چاپ، نخستين تصويري كه پيش 

چشمتان بيايد، يك چاپخانه بزرگ با دستگاه هاي متعدد 
اســت كه صداي بلند آنها نمي گذارد صدا به صدا برسد و با 

سرعتي باورنكردني مشغول كار هســتند. اما راه انداختن كار 
چاپ در خانه هم ممكن است، هرچند متفاوت است. چاپ كردن 

معادل فعل انگليسي پرينت به معني فشــار دادن است و منظور از آن، 
انتقال نوشته يا تصاوير به روي كاغذ، پارچه يا مواد ديگر است. در مقايسه با 

نوشتن يا نقاشي كردن كه اطالعات و تصاوير به تدريج روي سطح مورد نظر انتقال داده 
مي شود، چاپ كردن در يك مرحله انجام مي شود و اطالعات از پيش آماده شده روي سطح انتقال پيدا مي كند. با اينكه 
روش هاي مختلفي براي چاپ وجود دارد، همه آنها از يك الگوي اصلي پيروي مي كنند؛ تهيه قطعه هاي چاپ دستي، 
تبديل قطعه به چاپ و انجام چاپ و استفاده از فتو مكانيك در چاپ. بسته به اينكه براي چاپ از چه تكنولوژي و موادي 
استفاده شود، چاپ روي بسياري از سطوح از كاغذ و پارچه گرفته تا سطوح سنگي، فلز و چوب ممكن است. تكنولوژي 
چاپ هم در اين سال ها آنقدر پيشرفت كرده كه مي توان اطالعات را به شكل عالئم ديجيتال به دستگاه چاپ انتقال داد. 

به اين ترتيب مي توان در شكل ساده تر، از چاپ براي راه انداختن يك كسب و كار خانگي استفاده كرد.

   سيلك اسكرين، انتخابي براي كار خانگي
بيشتر كســاني كه در فكر راه انداختن يك كسب و كار 

مرتبط با چاپ در خانه هستند، سراغ چاپ سيلك 
مي روند. با اين روش روي هر چيزي مي توان چاپ 

سيلك زد، سي دي، نوار كاست، نوار ويدئو، 
بشقاب، صفحه ســاعت، آيينه، خودكار، 

سراميك، جاسوئيچي، تي شرت و هر 
چيزي كه بتوان روي آن پارچه اي پهن 

كرد. اين كار امتيازات مختلفي دارد، 
زمان كمي براي چاپ سيلك مورد 
نياز اســت و از اين نظر مي توان 
سود اين كار را متناسب با سفارش 
كاري كه گرفته مي شود، دانست. 
همچنين براي انجام اين كار نيازي 
به داشتن محلي براي كسب و در 
نتيجه هزينه هــاي جاري و دادن 
ماليات نيست. اين شغل را مي توان 

در منزل هم انجام داد. چاپ سيلك 
را مي توان به  صــورت تمام وقت و 

پاره وقت با توجه به ميزان سفارش ها 
انجام داد و چون در يك كارگاه شخصي 

انجام مي شود، زمان انجام كار نسبت به ساير 
شغل ها اهميت خاصي ندارد. مي توان چاپ 

سيلك را به  عنوان شغل دوم هم انتخاب كرد. همه 
قطعات الكترونيكي دستگاه ها از شركت هاي معتبر 

هســتند و در ايران نمايندگي دارند بنابراين پشتيباني 
مي شوند. تعمير دستگاه آسان است و درصورت پيش آمدن 

مشكل، حتي به  صورت تلفني و مجازي و با كمك تكنسين بدون هزينه 
عيب يابي مي شود و راهنمايي الزم براي تنظيم و تعمير به شما داده مي شود تا هم 

سرعت كار شما افزايش پيدا كند و هم هزينه اضافي نپردازيد.

300سال پس از اختراع دستگاه چاپ گوتنبرگ، يك نمايشنامه نويس آلماني 
به نام آلوئيس زنه فلدر، چاپ سنگي يا ليتوگرافي را اختراع كرد. هر سنگي كه متن 
يا تصوير با اين روش روي آن نقش مي بســت، براي چاپ حدود  750نسخه عملكرد مطلوب 
داشت و پس از آن نقش روي سنگ قابل چاپ نبود. ايرانيان هم كه تاريخچه ادبي و هنري 
پرسابقه اي داشتند، خيلي زود سراغ صنعت چاپ رفتند. درباره شروع چاپ سنگي در 
ايران روايات متعددي وجود دارد، اما روايت قوي تر اين است كه چاپ سنگي را نخستين 
بار ميرزاصالح شيرازي در تبريز راه اندازي كرد. ميرزاصالح كه از سوي دولت ايران براي 
فراگيري هنرهاي جديد به اروپا رفته بود، در بازگشــت يك دستگاه چاپ سنگي با 
خود به تبريز آورد كه آن را در سال 1225هجري قمري راه انداخت. چاپخانه سنگي 
در مدت كوتاهي در تهران، اصفهان و سپس ساير شهرهاي ايران تأسيس شد و بيش 
از 50ســال تنها روش چاپ در ايران بود و تا اواخر دوره قاجار، هر چه در ايران چاپ 
مي شد، به روش چاپ سنگي بود. البته 8سال قبل از ورود چاپ سنگي به ايران چاپ 
سربي راه اندازي شده بود، ولي به علت هزينه و زحمت زياد آن، پس از ورود چاپ سنگي، 
كنار گذاشته شد. بعدها در دوره قاجار بود كه دوباره استفاده از حروف سربي رايج شد. 
نخســتين چاپخانه به روش حروفچيني )چاپخانه حروفي( در اواخر دهه 1270توسط 
يوسف اعتصامي)اعتصام الملك آشتياني پدر پروين اعتصامي( در تبريز راه اندازي شد. 
صنعت چاپ در ايران هم همزمان با پيشرفت هاي اين صنعت در دنيا، دچار تغيير و تحول شد و 

دستگاه هاي مجهز اين فن كم كم وارد ايران شدند.

ظهور چاپ در ايران
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   چاپ روي پارچه
چاپ روي پارچه يكي از ايده هايي 
است كه با توجه به محبوب بودن بازار 
مد و پوشاك، مي تواند سودبخش باشد. اين 
كار هم در سطح محدود و خانگي يا راه انداختن 
كارگاه هاي بزرگ با پرســنل متعدد ممكن اســت. به راحتي با دســتگاه هاي 
ديجيتال مي توانيد طرح هاي متنوع را روي پارچــه چاپ كنيد. به  عنوان مثال 
چاپ روي پرده، روسري، مانتو و ساير كاالهاي پارچه اي ديگر، مي تواند بازار كار 
وسيعي براي شما بســازد. به  صورت رايج، براي چاپ روي تي شرت، استفاده از 3 
نوع دستگاه متداول است و انتخاب هر كدام از اين دستگاه ها، به شرايط فرد بستگي 
دارد. پرينت اسكرين، پرس حرارتي و پرينتر مخصوص تي شرت، 3 نوع دستگاه رايج 
براي ايجاد اين شغل هســتند. در مرحله اول بايد تصوير طرح مورد نظرتان را 
روي كاغذ مخصوص چاپ روي پارچه پرينت بگيريد. نكته اي 
كه بايد هنگام خريدن كاغذ مخصوص چاپ روي پارچه 
به آن توجه داشته باشيد اين است كه اين نوع از 
كاغذها بسته به اينكه روي لباس تيره رنگ يا 
رنگ روشن قرار است استفاده شوند، با هم 
متفاوت هســتند. بقيه مراحل با كمي 
جست وجو و تماشاي ويديوهايي كه 
در فضاي اينترنت قابل دســترس 
اســت، به راحتي قابل يادگيري 
اســت. مي توانيد قبــل از كار با 
دستگاه، چند بار چاپ دستي با 
ساخت الگوهاي آماده را امتحان 
كنيد تا با كار روي پارچه بيشتر 

آشنا شويد.

از كجا ياد بگيريد؟
از ويژگي هاي چاپ سيلك، آسان بودن آن، نياز 

نداشتن به تخصص و دانش خاص و همچنين نياز به زمان 
كم است. اما مهارت هايي هم هستند كه بايد كسب كنيد. به هر حال 

شما براي يك پرينت معمولي هم بايد تا حدي با فتوشاپ و ويرايش تصاوير 
آشنايي داشته باشيد؛ پس كساني كه مي خواهند وارد كار چاپ شوند، حتما بايد 

با برنامه اي مشابه فتوشاپ آشنايي داشته باشند. اما كار كردن با خود دستگاه خيلي 
پيچيده نيست. در چاپ شما طرحي را مي گيريد و روي ماده اي چاپ مي كنيد، طراحي 

يك مقوله جداگانه  است. مي توانيد طراح داشته باشيد يا اگر خودتان مي توانيد، كار 
طراحي را انجام دهيد. مهارت هاي جانبي هم در اين شغل مثل هر شغل ديگري اهميت 
دارد. براي آغاز فعاليت به عنوان يك كسب و كار چاپ روي سطوح، ابتدا يك سيستم 

بازاريابي و تبليغات اوليه الزم داريد. اين مرحله اول كار است. البته شما مي توانيد 
اين كار را براي خود و مشتري  ها با سيستم آنالين و دسترسي به سايت و فضاي 
مجازي راحت تر كنيد. مشتري مي تواند به صورت آنالين اقالم مورد نظر خود 

را سفارش دهد و آن را از طريق پيك يا پست دريافت كند. چاپ سيلك 
روي جنس هاي تبليغاتي مثل نايلون، نايلكس، ساك دستي، جعبه 

پيتزا، گوني، تقويم و بسياري كاالهاي ديگر ممكن خواهد 
بود و هر كدام مشترياني از حرفه هاي مختلف 

خواهند داشت.
براي 

جذب مشتري به روز باشيد
اين روزها سراغ راه انداختن هر شغلي كه برويم، عده اي هستند كه آيه 

ياس بخوانند و بگويند اين كار ديگر سودي ندارد و بازار آن اشباع شده است. اما 
واقعيت اين است كه بيشتر شغل هايي كه از سال ها قبل به وجود آمده اند و همه اين سال ها 

هم فعال بوده اند، با ايجاد نوآوري مي توانند تبديل به يك شغل متفاوت شوند. مثال خوب براي 
اين موضوع، فعاليت خشكشويي هاست. تا همين چند سال پيش خبري از خشك شويي آنالين، سيار يا 

در محل نبود. اما نوآوري باعث شد روح تازه اي در اين شغل دميده شود. كار چاپ هم با اينكه سابقه طوالني 
دارد و البته تعداد فعاالن آن هم زياد است، اما با ايده هاي نو مي تواند رقبا را كنار بزند. اگر در فكر راه انداختن اين 
شغل خانگي هستيد، فضاي مجازي و سايت مناسب را جدي بگيريد، فعاليت منظمي در اين فضاها داشته باشيد 

و خدمات جديدي طراحي كنيد كه مشتريان را براي كار با شما ترغيب كند. البته كه تمركز شما بايد روي اصل كار 
و كيفيت آن باشد، اما گاهي حاشيه ها مي توانند بر جذابيت كار اضافه كنند به شكلي كه باعث تمايز كار شما از رقبا 

شوند. به اين ترتيب موقع انتخاب، شانس شما براي جلب توجه مشتريان هم بيشتر خواهد شد. جذب مشتري در كار 
چاپ خانگي هم شبيه به بيشتر مشاغل ديگر، به عوامل مختلفي بستگي دارد. مثال مهم است كه شما قصد داريد در 
چه شاخه اي فعاليت كنيد، اگر سراغ چاپ روي اقالم تبليغاتي برويد، طبيعتا مشتريان شما هم شركت هاي تبليغاتي 
و بازاريابي خواهند بود. اما اگر تصميم بگيريد چاپ روي روسري يا لباس كودك را انتخاب كنيد، مشترياني كامال 
متفاوت با گروه اول سراغ شما خواهند آمد. هر شاخه اي را كه انتخاب كرديد، حتما يك آلبوم از محصوالتي كه 
توانايي توليد آنها را داريد بسازيد تا مشتري تصور دقيقي از كاري كه قرار است انجام شود پيدا كند و دستش 

براي انتخاب باز باشد. راه ديگر پيدا كردن مشتري هم اين است كه كمي به  خودتان دردسر دهيد، سراغ 
توليدكنندگان تازه كار يا توليدي هاي كوچكي كه توانايي كار با آنها را داريد برويد و كار خودتان را 

تبليغ كنيد. مي توانيد برايشان نمونه كار بزنيد تا توجهشان جلب شود، به اين ترتيب خيالتان 
راحت مي شود كه يك مشتري ثابت و هميشگي با حجم سفارش مشخص داريد. در 

قدم هاي اول، كار شما بايد با رقبايتان متفاوت باشد؛ مثال قيمت مناسب تري 
داشته باشد يا نوآوري ويژه اي در ارائه خدمات كه مشتريان را به 

انتخاب شما ترغيب كند.

چه ابزارهايي الزم داريد؟
عمده هزينه  راه اندازي اين كار مربوط به خريد دستگاه چاپ 

سيلك است. اول از همه تهيه يك دستگاه پرس تخت براي اين كار 
ضروري است، يك پرينتر پي 50 هم الزم داريد. جوهر و ملزومات آن را هم 

بايد تهيه كنيد و باالخره تي شرت يا هر جنس خام ديگري كه طرح را روي آن چاپ 
كنند. با همين دستگاه مي توان چاپ روي نقشه، پازل و غيره هم انجام داد كه البته اين 
دستگاه براي تيراژهاي پايين جواب مي دهد. با توجه به نوع دستگاه چاپي كه انتخاب 

مي كنيد از نوع مدل هاي دستي تا مدل هاي اتوماتيك و داشتن دستگاه خشك كن سيلك، 
مي توان مقدار فضاي الزم براي راه اندازي كارگاه چاپ سيلك را محاسبه كرد. ولي نكته 
مهم در راه اندازي اين كسب و كار نياز نداشتن به منابع تامين انرژي صنعتي مانند برق 
سه فاز براي راه انداختن دستگاه چاپ سيلك و خشك كن برقي و گازي است. مي توان 

با برق و گاز خانگي به راحتي اين كارگاه را راه اندازي كرد. ميزان فضاي مورد نياز 
براي اين كار بستگي به دستگاه هاي انتخابي شما دارد چون سايز دستگاه ها 

و خشك كن ها متفاوت است. اما حداقل فضاي 20متري براي اين 
كار احتياج داريد. مي توانيد به مرور كار را گسترش دهيد و 

به اين ترتيب جز خودتان، براي ديگراني هم 
اشتغال ايجاد كنيد.

   خالقيت، شرط اول موفقيت
از آنجا كه اين كار هنري اســت، آدم هاي خالق، ايده پرداز و با روابط عمومي 
باال احتماال در اين حرفه موفق خواهند بود. مثال كار چاپ بر تي شــرت كار 
چندان پيچيده و مشكلي نيست اما خالقيت حرف اول را مي زند تا بتوان سليقه 
مشتري را شناخت و ايده هاي نو پياده كرد. كارهاي تبليغاتي متنوع و جذاب 

هستند و در اين شغل با دنيايي از طرح ها و اشــكال رنگارنگ و متنوع سر و كار 
داريد، بنابراين هرگز خسته كننده نيست. يادتان باشد كه اين كار سختي هايي هم 

دارد. سر و كله زدن با مشتري ها و جلب رضايت آن ها، توان رقابت در بازار و پيدا كردن 
موقعيت اجتماعي مناسب و نداشتن ساعت كاري مشخص از مهم ترين دشواري هاي اين 

شغل است. به  طور كلي اگر به طراحي و رنگ عالقه منديد و با بازاريابي هم آشنايي داريد، اين 
حرفه براي شما مناسب خواهد بود. چاپ از جمله مشاغلي است كه با همه مشاغل ديگر در ارتباط است و 
تعداد زيادي از مشاغل ديگر به چاپ سيلك روي اجناس خود احتياج دارند و شما با راه اندازي كارگاه چاپ 

سيلك در واقع يك نياز بسيار عمومي و مهم تر آنكه يك نياز مصرفي را پاسخگو هستيد.

   حساب كتاب كنيد
اين حرفه را مي توان به  عنوان يك شغل كوچك خانگي در كنار كار اصلي در نظر گرفت يا به  صورت 
جدي و حرفه اي وارد آن شد. هزينه اوليه آن هم بستگي به اين دارد كه شما بخواهيد در چه بعد و 
زمينه  و در چه سطحي كار خود را شروع كنيد. اين كار را مي توان با حدود 10 ميليون تومان آغاز كرد 
و اگر بخواهيد آن را خيلي وســعت بدهيد و در حد يك كارخانه و سوله بزرگ كار كنيد، تا چندين 
ميليارد تومان هم مي توان براي آن هزينه كرد. اما اينجا هدف ما راه انداختن يك كسب و كار شخصي 

با حداقل هزينه است. اگر كســي بخواهد در زمينه هاي چاپ روي تمام اقالم مثل پرچم، كاشي، پد 
موس و تي شرت اقدام كند، هزينه زيادي نياز دارد. اما درباره درآمد؛ درواقع درآمد هيچ كاري در بازار آزاد 

به  طور دقيق قابل پيش بيني نيست و همه   چيز به تالش خودتان بستگي دارد. مي توانيد دستگاه بخريد، 
كارگاه چاپ راه بندازيد، اما تبليغات تان ضعيف باشد و مشتري جذب نكنيد، طبيعي است كه در اين شرايط 

هيچ درآمدي هم نخواهيد باشيد. از طرف ديگر مي توانيد با معرفي محصول و بازاريابي قوي، ساعت ها دستگاه 
را روشن نگه داريد و كسب و كارتان رونق بگيرد. براي خريد دستگاه ها حتما سراغ نمايندگي هاي معتبر برويد و اگر 

بتوانيد از يك فرد باتجربه در اين حرفه كمك بگيريد، خيالتان از هزينه ها راحت خواهد بود.

  بي تو بودن
در اين ستون ها و پيش از اين 
نيز درباره روزبه بماني گفته ايم؛ 
ترانه ســرايي كه حاال با صداي 
خودش دارد خوانندگي مي كند 
و انصافا توانسته در همين زمان 
اندك خوانندگي اش نيز خوش 
بدرخشــد. هرچند كــه عمر 
خوانندگــي او به خيلي قبل تر 
بر مي گردد، اما او درواقع چند 
سالي است كه خيلي حرفه اي 
و جدي وارد اين عرصه شــده 
اســت. آن هم به ايــن دليل 
كه احســاس مي كــرده بايد 
ترانه هــا و حس هايــي را كه 
دارد، خودش منتقــل كند. او 
حاال تك آهنــگ غمگين »بي 
تو بودن« را هــم راهي حوزه 
موسيقي كرده است؛ قطعه اي 
با آهنگسازي ميالد پرقوه. اين 
تك قطعه ها، جزو كارهايي است 
كه خواننــدگان معموال انجام 
مي دهند تا چنــدان از فضاي 
موسيقي كشــور دور نباشند و 
هر از چنــدي، بتوانند توجه ها 
را به خودشــان جلب كنند. در 
ترانــه اين قطعــه مي خوانيم: 
»مثل ابر بهــار مي بارم/ حال و 
روزم شــبيه پاييزه/ اوني كه با 
تو بوده مي فهمــه/ بي تو بودن 
چقدر غم انگيزه/ اي همه دار و 
ندارم، كم نشو از روزگارم/ جون 
اينكه بي تو باشــم  و ندارم/ بعد 
تو حالم عوض شد، تازه قلبمو 
شناختم/ همه زندگيم و با فكر 
تو ساختم/ با من باش تو تمام 
آرزومي/ دلتنگــم حتي وقتي 
روبه رومــي/ مي جنگم واســه 
بوسيدن رؤيات/ مي ميرم هرجا 

دورم از نفس هات...«.

مثل پاييزه
1 پيشنهاد

اين موسيقي روح نواز
2 پيشنهاد

  كنعان
در حــوزه موســيقي، ژانــر 
موســيقي فيلم براي خودش 
جزو ژانرهــاي مهــم و قابل 
احترام محســوب مي شــود. 
چه بسا اتفاق مي افتد كه يك 
موسيقي، با اينكه براي فيلمي 
ساخته مي شود، ولي به شهرتي 
بيشــتر از خود فيلم مي رسد. 
شايد قطعاتي چون از »كرخه تا 
راين« و »بوي پيراهن يوسف« 
و... جزو اين قطعه ها باشند. از 
اين دست قطعه ها كم نداريم 
كه ازجمله مي توان به موسيقي 
فيلم »كنعان« اشاره كرد. اين 
موسيقي بدون كالم هم جزو 
آن دســته از موســيقي هاي 
فيلمي است كه از فيلم خودش 
فراتر رفته و تبديل به بخشــي 
از خاطرات موسيقايي ما شده 
اســت. اين قطعــه، از آلبومي 
به هميــن نام اثر كريســتف 
رضاعي اســت؛ موسيقي داني 
كه در فرانســه به دنيــا آمده 
اســت. رضاعي موفق شده در 
جشنواره هاي حافظ و فيلم فجر 
و... جايزه بهترين موسيقي فيلم 
را دريافت كند. از او چند آلبوم 
نيز منتشر شده است كه آلبوم 
موسيقي فيلم، شامل قطعات 
فيلم هاي كنعــان و »پرونده 
هاوانا«، از آن جمله اســت. اما 
موسيقي متن فيلم كنعان، يك 
موسيقي آرام و خاص است؛ از 
آن دســت موزيك هاي بدون 
كالمي كه مي تواننــد با روح 
شما بازي كنند و در همان قدم 
اول، حسابي درگيرتان سازند؛ 
يك موســيقی آرام، جدي و 

دوست داشتني.

   تخصصي كار كنيد
بســياري از افرادي كه وارد اين حرفه 
مي شوند، براي اينكه سود بيشتري كسب 
كنند تالش مي كنند خودشــان را در بازار 
مطرح كنند. به همين دليل هم انواع ســفارش 
را قبول مي كنند و از چاپ روي ظروف تا لباس، همه 
نوع چاپــي را انجام مي دهند. هرچند اين كار بد نيســت اما 
اگر بخواهيد به اين كار به  عنوان شــغلي جدي تر نگاه كنيد، بهتر است 
تخصصي كار كنيد. اينكه كسب و كار شما را در بازار با يك عنوان و معرفي 
ويژه بشناسند، باعث مي شود مشتريان ثابت پيدا كنيد، در دايره رقابتي 
كوچك تري قرار بگيريد و برند خودتان را داشــته باشيد. اگر روي رفع 
نيازهاي خاصي از بازار تمركز كنيد، خيلــي زود به وضعيتي باثبات 
مي رسيد. طبيعي است كه اين روش بيشــتر از حالتي كه بخواهيد 
نيازهاي متنوع و شاخه به شــاخه را پوشش دهيد، قابل برنامه ريزي 
است. اگر ابتداي راه و بي تجربه هستيد، پيش از تهيه تجهيزات و راه 
انداختن كسب و كار خوب تحقيق كنيد، با افراد شاغل در اين حرفه 
كه چشــم انداز دقيق تري از آينده اين شــغل دارند مشورت كنيد و 
چرخي هم در بازار بزنيد تا دست تان بيايد كه چه نوع كارهايي احتماال با 
استقبال بيشتري مواجه خواهد شد و جاي چه چيزي در بازار خالي است.



 بهروز 
تشكر

سيدعلي 
كاشفي 

خوانساري

محمد 
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محمدرضا 
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هاشمي
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  مخاطب خاص
اين روزها شبكه ســوم سيما، 
برنامــه اي مناســبتي پخش 
مي كند تحت عنوان »مخاطب 
خاص«. اين برنامه را رســالت 
بوذري اجرا مي كند و هر شــب 
ايام محرم روي آنتن مي رود. اما 
چيزي كه مي خواهيم معرفي اش 
كنيم نه خود اين برنامه، كه تيتراژ 
شنيدني آن است؛ تيتراژي كه 
حجت اشرف زاده خوانده است 
و موسيقي گوش نوازي هم دارد. 
اشــرف زاده يكي از آن صداهاي 
سنتي دوست داشتني است كه 
ســعي مي كند در مرز سنتي و 
تركيب خواني حركــت كند و 
برخي از تجربه هاي او نيز حقيقتاً 
شنيدني و ماندني درآمده است. 
قطعــه مخاطب خــاص را هم 
بايد در اين ســياهه و فهرست 
بگنجانيم. اين قطعه را هر شب در 
تيتراژ اين برنامه و نيز در فضاي 
نت مي توانيد گوش كنيد. جالب 
اينكه همه كارهاي آن را هم خود 
اشــرف زاده انجام داده است؛ از 
ترانه تا تنظيم و ميكس و.... ترانه 
آن نيز چنين است: »كجا به فكر 
تو نباشم كجا به ياد تو نيفتم/اگر 
سرودم از تو خواندم اگه نوشتم از 
تو گفتم/بشور از گلوي آواز هجوم 
ابرهاي غــم را/به بغض هاي من 
بياويز كتيبه هاي محتشــم را/

من از رفيق كم نخــوردم من از 
غريبه كــم نديدم/رفاقتي كه از 
تو ديدم مــن از برادرم نديدم/تو 
پيگير دلشوره هاي مني پريشوني 
شب هاي مني/سكوتم سكوتي پر 
از عطر سيب تو جغرافياي صداي 
مني...«؛ ترانه اي كه بيشتر به اثر 
يك ترانه سراي حرفه اي شباهت 

دارد.

  ماهم ابوالفضل
صداي حاج محمــود كريمي، 
يكي از آن صداهــاي خاص و 
دوست داشتني براي نوحه ها و 
دم هاي عاشــورا و محرم است. 
او همه ساله و در ايام خاص، در 
امامزاده چيذر تهران هيئت اش 
را برگزار مي كــرد. از اين مداح 
نام آشــنا، مداحي ها و دم هاي 
سينه زني ماندگاري به جا مانده 
است. بدون شــك يكي از اين 
نوحه ها و دم هــا را بايد »ماهم 
ابوالفضل« اين مــداح بدانيم. 
ايــن دم ســينه زني و مداحي، 
هم شــعر خوبي دارد و هم اين 
شعر خوب، روي دم سينه زني 
خاص كريمي به خوبي نشسته 
و هماهنگ شده است. و چنين 
شده اســت كه حتي امروز هم 
هر از گاهي، ايــن مداحي را در 
ماشين ها مي شــنويم. در شعر 
و دم اين مداحــي مي خوانيم: 
»من به فدات و ترك روي لبات 
و طنين صــداي علي تو صدات 
و/تويي كــه گرمي صدات براي 
اهل حرم تســكينه/ تويي كه با 
بودنت خواب حرم شيرينه/ بال 
به دور از قد و باالت و دستات و 
چشمات/ پاشو من بميرم پاشو، 
پاشــو اي اميد همه/ پاشو من 
بميرم پاشو، پاشو اي اميد همه/ 
تو حرم ديگه هيچ كسي نميگه 
عمو تشــنمه/ ماهم ابوالفضل، 
تكيه گاهــم ابوالفضــل، همه 
سپاهم ابوالفضل/ بيا بريم تا به 
حرم با هم ابوالفضل... تا علم افتاد 
دلهره تو دلم افتاد/ آتيش نگروني 
تو حرم افتاد/ پاشــو ببين سپاه 
دشمنو براي غارت ما آمادن...«.

2 پيشنهاد

رفيق روزهاي تشويش

مرثيه اي براي ماه

1 پيشنهاد

   كتاب هايي كه در دوران كرونا خواندم
هدايت هاشمي، هم براي عالقه مندان به سينما و تلويزيون و هم براي دنبال كنندگان تئاتر، چهره آشنايي است. او 
كه در سال1377 و درحالي كه بيست وچهارســاله بود، به طور حرفه اي بازي در تئاتر را آغاز كرد، با فيلم »يك بوس 
كوچولو«ی بهمن فرمان آرا به سينما راه يافت و حاال در كارنامه هنري اش كارهاي زيبا و ماندگاري از سينما، 
تئاتر و تلويزيون ديده مي شود. هاشمي كه كارشناسي ارشد كارگرداني دارد، در نمايش هاي »رومئو و 
ژوليت«، »دن كيشوت«، »والس مرده شوران«، »آبگوشت زهرماري«، »آندرانيك«، »پينوكيو«، »دو 
متر در دو متر جنگ« و... حضور داشته و در فيلم هاي سينمايي »وقتي همه خوابيم«، »يه حبه قند«، 
»محمد)ص(«، »خداحافظ دختر شيرازي« و... ايفاي نقش كرده است. »وارش«، »زوج يا فرد«، 
»پايتخت«، »گاهي به پشت سر نگاه كن«، »پروانه«، »چك برگشتي« و... نيز ازجمله فعاليت هاي 
تلويزيوني آقاي بازيگر به حساب مي آيد. »اوس موسي« مجموعه تلويزيوني و پرطرفدار پايتخت، 
براي صفحه پيشنهاد ما، 3كتابي كه اخيرا در دوران كرونا مطالعه كرده را پيشنهاد مي كند و توصيه 

مي كند فيلم هاي هندي »سه احمق« و »پي كي« هر دو از »راجكومار هيراني« را ببينيم.

   كتاب های دوست داشتنی
  كافكا در كرانه

اثر: هاروكي موراكامي، انتشارات: نيلوفر
  اوسنه بابا سبحان

اثر: محمود دولت آبادي، انتشارات: نگاه، پيوند، شبگير
  ننه كاراته

اثر: سيروس همتي، انتشارات: نيستان

   فيلم های دوست داشتنی
  عهد كامال جديد

محصول سال2015، كارگردان: ژاكو وان دورمال
  سينما پارادايزو

محصول سال1988، كارگردان: جوزپه تورناتوره
  سه احمق

محصول سال2009، كارگردان: راجكومار هيراني

   براي بچه هايمان كتاب بخوانيم
بهروز تشكر كه نيازي به معرفي ندارد، نه؟ همه ما براي يك بار هم كه شده اجراي اين مجري سرشناس راديو و 
تلويزيون را ديده ايم. اين مجري و گوينده نام آشنا كه دانش آموخته رشته روزنامه نگاري در مقطع كارشناسي ارشد 
اســت، كارش در اجرا را با برنامه »تهران 20« آغاز كرد و حاال مدت هاســت كه مجري برنامه پربيننده »به خانه 
برمي گرديم« است. وقتي از اين مجري سرشــناس مي خواهيم فيلم ها و كتاب هاي مورد عالقه اش را براي ديدن و 
خواندن در اين روزهاي خانه نشيني اجباري معرفي كند، توصيه مي كند در اين روزها حتما براي بچه هايمان 
كتاب بخوانيم. خودش كتاب »آرزوهاي بزرگ« چارلز ديكنز را پيشــنهاد مي دهد و مي گويد كتاب 
مي تواند زبان مشترك پدر و مادرها با بچه هايشان باشد. در حوزه فيلم و سريال هم تشكر ضمن معرفي 
فيلم هاي سينمايي »عقاب ها« و »فروشــنده« و همچنين سريال هاي »خاك سرخ«، »دودكش« 
و »دزد و پليس«، پيشنهاد مي كند با مشــاهده محصوالت ژانر طنز و كمدي به جنگ با حوصله 
سررفتن هاي روزهاي قرنطينه برويم. فيلم سينمايي »بر باد رفته« هم يكي ديگر از پيشنهادهای 

مجري تواناي كشورمان براي مشاهده در اين روزهاست.

   كتاب های دوست داشتنی
  پايي كه جا ماند

اثر: سيدناصر حسيني پور، انتشارات: سوره مهر 
  مرگ نقطه پايان

اثر: آگاتا كريستي، انتشارات: قطره، كاروان
  آرزوهاي بزرگ

اثر: چارلز ديكنز، انتشارات: افق، دوستان

   فيلم های دوست داشتنی
  پيانيست

محصول سال2002، كارگردان: رومن پوالنسكي
  انتقام جويان

محصول سال2012، كارگردان: جاس ويدون
  شيرشاه

محصول سال2019، كارگردان: جان فاورو

   يك پيشنهاد كامال محرمي
نويسنده حوزه كودك و نوجوان است و به قدري در دنياي قلم خوش درخشيده كه از وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي، مدرك دكتري هنر دريافت كرده است. او كه براي نگارش مجموعه قصه »روز تنهايي من«، برگزيده 
پنجمين دوره كتاب سال ايران شــده، مجموعه اي 5جلدي با نام »قصه ما همين بود« دارد كه اين مجموعه 
در سال1370 به زبان اردو در كشور پاكستان منتشر شد؛ ضمن اينكه در سال هاي 1990 و 2000، كتاب هاي 
»پاپر« و »روزي بود و روزي نبود« اين نويسنده فعال، در فهرست كتاب هاي مناسب مركز بين المللي مونيخ 
آلمان قرار گرفت. صحبت از محمد ميركياني است؛ نويسنده توانا و نام آشنايي كه تاكنون برخي از آثارش به 
توليدات تصويري و تلويزيوني تبديل شده، ازجمله فيلم »شايد فردا نباشد«، »افسانه هاي كهن« )براساس 
كتاب قصه ما همين بود(، »قصه ما َمَثل شد« و »حكايت هاي كمال«. خالق بيش از 500قصه كوتاه و بلند 
براي گروه هاي سني مختلف و 200نمايشــنامه براي كودكان، در اين روزها خواندن 
كتاب هاي مرتبط با محرم و ديدن فيلم ها و ســريال هاي عاشورايي را توصيه مي كند 

كه در ادامه مي خوانيم.

   كتاب های دوست داشتنی
  پيشواي شهيدان

اثر: آيت اهلل سيدرضا صدر، انتشارات: بوستان كتاب
  چهل روز عاشقانه

اثر: محمدرضا سنگري، انتشارات: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
  زينب

بانوي قهرمان كربال، اثر: عايشه بنت الشاطي، انتشارات: اميركبير

   فيلم های دوست داشتنی
  سريال شب دهم

محصول سال1380، كارگردان: حسن فتحي
  سريال رخصت

محصول سال1393، كارگردان: قدرت اهلل صلح ميرزايي
  سريال مختارنامه

محصول سال 1389، كارگردان: داوود ميرباقري

   اين كتاب ها را هيچ وقت فراموش نمي كنم
فرقي نمي كند چقدر اهل ديدن فيلم و سريال هاي ايراني باشيم، همه ما دست كم به اندازه يك نقش هم كه شده 
ناهيد مسلمي را مي شناسيم. بازيگر تئاتر، سينما و تلويزيون كه در سال 1357 براي نخستين بار در نمايش »ديكته 
و زاويه« نوشته غالمحسين ساعدي و به كارگرداني بهرام دهقان، بازيگري را تجربه كرد، كارنامه پروپيماني از 
ايفاي نقش در فيلم هاي سينمايي، مجموعه هاي تلويزيوني و سريال هاي شبكه خانگي دارد. اين دانش آموخته 
ادبيات زبان انگليسي و تاريخ فرهنگ تطبيقي، پيش از اين در فيلم هاي سينمايي »زندان زنان«، »تسويه 
حساب« و »يه حبه قند« بازي كرده و جديدترين فيلمش با عنوان »شناي پروانه« به تازگي اكران شده 
است. بازيگر مجموعه هاي تلويزيوني »ريحانه«، »حلقه سبز«، »چارديواري«، »چك برگشتي«، »هيأت 
مديره«، »زوج يا فرد« و...، »بتول خانم« سريال پرطرفدار »شهرزاد« است كه در فاصله سال هاي 1393 
تا 1396 از شبكه نمايش خانگي پخش شد. مسلمي وقتي در جريان كاركرد صفحه پيشنهاد فيلم و 
كتاب قرار گرفت، گفت: »تا به حال كتاب هاي بسيار جذابي خوانده ام، اما فكر مي كنم اين 3كتاب 

را هرگز فراموش نمي كنم. فيلم هاي بسيار خوبي هم ديده ام كه زيباترين شان را معرفي مي كنم«.

   كتاب های دوست داشتنی
  جاي خالي سلوچ

اثر: محمود دولت آبادي، انتشارات: چشمه
  خداحافظ گاري كوپر

اثر: رومن گاري، انتشارات: نيلوفر
  خط سوم )زندگي شمس تبريزي(

اثر: دكتر ناصرالدين صاحب الزماني، انتشارات: عطايي

   فيلم های دوست داشتنی
  يه حبه قند

محصول سال1390، كارگردان: رضا ميركريمي
  ميان ستاره اي )اينتراستار(

محصول سال2014، كارگردان: كريستوفر نوالن
  جوكر

محصول سال2019، كارگردان: تاد فيليپس

   از »كلبه« تا »قصه اي كه راست بود«
نمي شود اهل كتاب و كتابخواني بود و سيدعلي كاشفي خوانساري را نشناخت! واقعيت اين است كه اين نويسنده، شاعر، 
مترجم و روزنامه نگار نام آشنا كه آثار برجسته اي ازجمله »قصه روزنامه جات عهد بوق«، »دعواهاي ادبي«، »الاليي هاي 
اللياليي« و »سروده هاي پس از مرگ« دارد، نياز به هيچ معرفي اي ندارد. او كه سردبيري ماهنامه هاي »شهرزاد« 
و »سروش نوجوان« و همچنين فصلنامه »نقد كتاب كودك و نوجوان« را در كارنامه فعاليت هاي اجرايي اش دارد، 
تاكنون بيش از 100جلد كتاب در حوزه مسائل نظري ادبيات كودك و نوجوان، تاريخ ادبيات و مطبوعات كودكان 
ايران به چاپ رســانده و از او بيش از 200مقاله و يادداشــت تخصصي در حوزه ادبيات كودك و نوجوان منتشر 
شده اســت. خالق مجموعه  آثار »چهره هاي ادبيات كودك« كه كتاب هاي »سيندرال«، »پينوكيو«، 
»جوجه اردك زشت«، »گربه چكمه پوش«، »دختر بندانگشــتي«، »راپونزل« و... را ترجمه كرده، 
فهرستي از فيلم ها و كتاب هاي مورد عالقه اش را در اختيارمان قرار مي دهد كه فيلم هاي »گوست 
داگ؛ راه سامورايي« اثر جيم جارموش و »كلبه« اثر اســتوارت هازلداين، همچنين كتاب هاي 

»قصه اي كه راست بود« از حسين فتاحي و »مرادو« از محمدعلي آزاديخواه ازجمله آنهاست.

   كتاب های دوست داشتنی
  آقا ابراهيم و گل هاي قرآن

اثر: اريك امانوئل اشميت، انتشارات: مرواريد، عطائي و...
  راز فال ورق

اثر: يوستين گوردر، انتشارات: مركز
  زيبا صدايم كن

اثر: فرهاد حسن زاده، انتشارات: كانون پرورش فكري

   فيلم های دوست داشتنی
  باني و كاليد

محصول سال1967، كارگردان: آرتور پن
  دودسكادن

محصول سال1970، كارگردان: آكيرا كوروساوا
  لئون )حرفه اي(

محصول سال1994، كارگردان: لوك بسون

چهره هاي فرهنگي كشور با يك عالمه فيلم و كتاب، شما را به 
دوایدردروزهایخانهنشينیگذران بهينه قرنطينه خانگي دعوت مي كنند

اين خانه نشــيني اجباري را تا امروز چطور گذرانده ايد؟ در تعطيلي مراكــز فرهنگي و تفريحي، 
مثل سينماها و استخرها چه كرده ايد؟ ســاعت هاي طوالني ماندن در قرنطينه را به چه كارهايي 
مشــغول بوده ايد؟ اگر شــما هم گزينه اول و آخرتان در اين روزها ديدن فيلم ها و ســريال هاي 
روز دنيا و خواندن كتاب هاي تحسين شــده جهان اســت، حتما اين صفحه به كارتان مي آيد. در 
اين شــش ماهي كه از قرنطينه خانگي گذشــته اســت، احتماال خيلي از فيلم هايي را كه در هاردتان آرشيو كرده بوديد، 

ديده ايد و كتاب هايي را كه هميشــه به دنبال فرصتي براي مطالعه شان مي گشــتيد، خوانده ايد. پس نياز به يك فهرست 
جديد و پروپيمان داريد كه با آن به استقبال ادامه اين خانه نشــيني اجباري برويد. در اين شماره هدايت هاشمي )بازيگر(، 
ناهيد مسلمي )بازيگر(، محمدرضا شمس )نويســنده(، محمد ميركياني )نويسنده(، بهروز تشــكر )مجري( و سيدعلي 
 كاشفي خوانساري )شاعر و نويسنده(، با معرفي يك عالمه فيلم و كتاب خوب و اثرگذار، شما را به گذران بهينه قرنطينه خانگي 

دعوت مي كنند.

پرنيان سلطاني

   كارهاي غالمحسين ساعدي را بخوانيم و لذت ببريم
اگر فرزند داريد، حتما محمدرضا شمس را مي شناسيد و ديگر نيازي نيست بگوييم او نويسنده و مترجم نام آشناي حوزه 
كودك و نوجوان است. شمس كه بعد از پيروزي انقالب اسالمي، با مجالت كيهان بچه ها، رشد نوآموز، رشد كودك، 
رشد دانش آموز، سروش كودك و نوجوان، سالم بچه ها و... همكاري داشته، آثار بسيار زيبايي در حوزه كتاب كودك 
دارد كه از مهم ترين آنها مي توان به »يك سبد سيب«، »خواب و پسرك«، »افسانه روباه حيله گر«، »اگر اين 
چوب مال من بود«، »قصه آهو كوچولو«، »دامني پر از ستاره«، »خواب گمشده مادربزرگ«، »حسني و 
ديو«، »اميرحمزه صاحبقران«، »صيادان ماه«، »قصه هاي بترس براي بچه هاي نترس« و... اشاره كرد. 
او كه قصه »روباه و خروس«اش در كتاب »بخوانيم و بنويسيم« كالس دوم دبستان به چاپ رسيده 
و پيش از اين نيز يكي از قصه هاي مجموعه »پهلوان پنبه«اش در كتاب فارسي چهارم دبستان چاپ 
شده بود، توصيه مي كند از هر فرصتي كه به دست مي آوريم براي مطالعه كارهاي غالمحسين ساعدي، 
نويسنده نام آشناي ايراني استفاده كنيم. كتاب هاي »سو و شون«، »شازده احتجاب« و »كليدر« و سه گانه 

سينمايي »پدرخوانده« بخشي از پيشنهادهای آقاي نويسنده براي گذران بهينه قرنطينه خانگي است.

   كتاب های دوست داشتنی
  صد سال تنهايي

اثر: گابريل گارسيا ماركز، انتشارات: آريابان، اميركبير و...
  شازده كوچولو

اثر: آنتوان دو سنت اگزوپري، ترجمه: محمد قاضي، انتشارات: اميركبير
  همسايه ها

اثر: احمد محمود، انتشارات: اميركبير

   فيلم های دوست داشتنی
  همشهري كين

محصول سال1941، كارگردان: اورسن ولز
  فارست گامپ

محصول سال1994، كارگردان: رابرت زمكيس
  رستگاري در شاوشنگ

محصول سال1994، كارگردان: فرانك دارابونت
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گفت وگو با وحيد پورمرادي كه با دو دست و يك پاي مصنوعي 
قهرمان بدنسازي جهان شد 

ورزش دردهايم را 
تسكين داد

ورزشــكارهايي كه ادعا مي كنند در ورزش ايران كارهاي بزرگي 
انجام داده اند بايد سري به يكي از باشگاه هاي محقر جيرفت بزنند 
تا ببينند جوان سی و چهارساله جيرفتي چگونه با 2دست و يك پاي 
مصنوعي روزي چندصد كيلو وزنه مي زند و قهرمان مسابقات جهاني 
هم مي شود. وحيد پورمرادي، بدون ترديد يكي از خاص ترين ورزشكاران معلول است كه از 
دل يك حادثه هولناك عبور كرده و حاال قهرمان مسابقات جهاني بدنسازي است. او 13سال 
قبل دچار برق گرفتگي شد و 2 ست و يك پايش را از دســت داد، اما هيچ وقت اميدش را از 
دست نداد. كاري كه او در ورزش معلوالن انجام داده مثل پرواز يك پرنده با بال هاي شكسته 
است و پيدا كردن جمله اي براي توصيف شگفتي بزرگي كه رقم زده گاهي غيرممكن به نظر 
مي رسد. وحيد پورمرادي را بايد نقطه مقابل ورزشكارهايي دانست كه مدام از كمبود امكانات 
و تعويق پاداش هاي چندصد ميليوني گله مي كنند؛ ورزشكاري كه بعد از تصاحب مدال طالي 
مسابقات جهاني، سوداي قهرماني در مستر المپيا كه جايگاه سالطين بدنسازي جهان است 
را دارد و مي گويد هزينه زندگي اش به سختي جور مي شود، اما هر روز دست هايش را به نشانه 

شكرگزاري باال مي برد.

مهرداد رسولي

   پنجشنبه
  13  شهريور  1399

  شماره 90

ظرفيت هر دست مصنوعي 
كه براي وزنه زدن استفاده 

مي كنم 5كيلو بيشتر نيست؛ 
يعني با 2دست مصنوعي 

نبايد بيشتر از 10كيلو وزنه 
بزنم، اما ريسك مي كنم. 

در فيلم تمريناتم مشخص 
 است كه از

70تا 100كيلوگرم پرس 
سينه و سرشانه مي زنم. اين 

ريسك خطرناكي است

  معلوليت بــراي خيلي ها پايان 
زندگي عادي اســت، اما براي شــما 
شروعي دوباره بود. چه حادثه اي منجر 

به معلوليت تان شد؟
مهرمــاه 1387 بود كه در بیست ودوســالگي بر 
اثر يك حادثــه عجیب و ناگهاني معلول شــدم. 
آن موقع همراه برادرم در كار نصب داربست هاي 
فلزي بودم. يك روز مشغول بستن داربست براي 
ســاختمان بوديم و بدون اطــاع از اينكه كابل 
فشــار قوي در حريم منطقه مسكوني است دچار 
برق گرفتگي شــدم. اين خاصیت كابل هاي فشار 
قوي است كه مثل آهن ربا عمل مي كند و تا فاصله 
يك متري هر موجود زنده ای را مي بلعد. از لحظه 
وقوع حادثه چیز زيادي يادم نیست فقط مي دانم 
كه چیزي مثل رعد وبرق به جانم افتاد. اين حادثه 
ساعت 8صبح رخ داد و وقتي چشم باز كردم روي 

تخت بیمارستان بودم.
  در بيمارستان متوجه شدت حادثه 

و معلوليت شديد؟
من در شهرســتان جیرفت زندگــي مي كنم كه 
امكانات محــدودي دارد. در بیمارســتان به من 
گفتند اتفاق خاصي نیفتاده و دچار برق گرفتگي 
شدي، در حالي  كه مدام از داخل در حال سوختن 
بودم. به همین دلیل به يكي از بیمارســتان هاي 
كرمان منتقل شدم و 2هفته در بیمارستان بستري 
بودم تا اينكه پزشكان گفتند برق گرفتگي شديد 
بوده و به احتمــال فراوان بايد هر 2دســت و هر 
2پايم را قطع كنند. من جــوان پرانرژي و فعالي 
بودم و نمي دانســتم بعد از قطع شــدن دست و 
پايم چگونه زندگي كنم. احســاس مي كردم در 
بیست ودوســالگي خیلي كارهاي نكرده دارم كه 
بايد انجام دهم و آينده ام را بدون داشــتن دست 
و پا تصور نمي كــردم. پزشــكان معالجم خیلي 
اصرار مي كردنــد كه زودتر بايد دســت و پايم را 
قطع كنند، اما مخالف بودم تــا اينكه مرا به يكي 
از بیمارستان هاي تهران منتقل كردند. آنجا هم 
دكترها گفتند وضعیت وخیمــي داري و زودتر 
بايد به اتاق عمل بروي. فرداي آن روز دست و پاي 
راستم را قطع كردند و يك هفته بعد دست چپ را 
هم از دست دادم. فقط پاي چپ برايم باقي مانده 
بود و دكترها چندين عمل جراحي روي پاي چپم 

انجام دادند و خدا را شكر كه جواب داد.
  پس 2دســت و يك پايتان را از 
دست داديد. چطور شد كه با يك پا به 
سمت ورزش بدنســازي رفتيد. به هر 
حال اين ورزش بــراي افراد عادي هم 

آسان نيست.
تا 2ســال راه رفتن برايم آرزو بود. دوست داشتم 

براي يك بار ديگر هم كه شــده روي پاي خودم 
بايســتم، اما ماهیچه هاي پاي چپم تنبل شــده 
بود و ياري نمي كرد. بعــد از يك مدت طوالني با 
كمك خانواده و دوستانم توانستم كمي راه بروم و 
تا حدودي به زندگي برگردم. در همان روزها يكي 
از رفقايم آمد و گفت: وحیــد تو مي تواني ورزش 
را ادامه بدهــي و من هم كمكــت مي كنم. يك 
روزهايي نیاز داريد كه يك نفر بیايد و دســت تان 
را بگیرد و شما هم ياعلي بگويید و بلند شويد. اين 
اتفاق براي من افتاد و خدا اين دوست را سرراهم 
قرار داد. چند روز به اين پیشنهاد فكر مي كردم، 
اما نمي دانستم كه با دست مصنوعي مي شود وزنه 
زد و تمرين كرد يا نه. بیم داشــتم از اينكه با اين 
وضع ورزش را شروع كنم و يك حادثه ديگر اوضاع 
جســماني ام را وخیم تر كند. از طرفي دست هايم 
مدام عفونت مي كرد و امكان قالب زدن و بســتن 
دست مصنوعي را نداشــتم، اما يك روز تصمیم 
گرفتم به زندگي عادي برگردم؛ مثل پرنده اي كه 
مي خواهد پرواز كند اما بال نــدارد. وقتي ياعلي 
گفتم و دوباره ورزش را شروع كردم، ديدم شدني 
است. متوجه شدم سختي دارد، اما از توانم خارج 

نیست.
  قبــل از معلوليت هــم ورزش 

مي كرديد؟
قبل از معلولیت هم بدنسازي كار مي كردم. درست 
است كه پیشرفت زيادي نداشتم، اما مدام تمرين 
مي كردم و همانطور كه گفتم جــوان پرانرژي و 
فعالي بودم. در ورزش بدنسازي اگر خواب و تغذيه 
مناسبي نداشته باشــید به جايي نمي رسید، اما 
همین كه ورزش مي كردم و روحیه خوبي داشتم 

برايم كافي بود. با ورزش به زندگي امید داشتم.
  ورزش درد ناشــي از معلوليت را 
تســكين داد؟ اصال چند وقت طول 
كشــيد تا دوباره به زندگــي اميدوار 

شديد؟
صد درصد تســكین بخش بود. با ورزش به لحاظ 
روحي خودم را تقويت كردم و احســاس خوبي 
داشتم. كســي كه ورزش كرده باشد مي داند كه 
حتي يك نرمش صبحگاهي بــا زندگي آدم چه 

مي كند.
  االن چند ســال است كه با وجود 

معلوليت ورزش مي كنيد؟
ورزش را 2ســال بعد از معلولیتم دوباره شــروع 
كردم، اما 4سال است كه به طور حرفه اي تمرين 

مي كنم و روي استیج مي روم.
  دقيقا از چه زماني روي اســتيج 
رفتيد و وارد مســابقات بدنســازي 

شديد؟

نمي كند.
  با اين وضعيت قصد ازدواج نداريد؟

حاال حاالها به ازدواج فكر نمي كنم. افراد ســالم در 
خرج و مخارج زندگي شــان مانده اند، امثال من كه 

جاي خود دارد.
  واقعــا دغدغه معيشــت داريد يا 
به خاطر وضع جســماني تن به ازدواج 

نمي دهيد؟
باور كنید از وقتي معلول شــدم احســاس ضعف 
نمي كنم. معتقدم چیزي كمتــر از ديگران ندارم و 
مي توانم مثل افراد عــادي زندگي كنم. اگر چنین 
روحیه اي نداشتم نمي توانســتم به زندگي ام ادامه 
دهم. حتي جاهايي احساس مي كنم از افراد عادي 

جسارت بیشتري دارم.
  االن چه كارهايي انجام مي دهيد كه 

قبل از معلوليت انجام نمي داديد؟
شايد باورش براي عده اي سخت باشد، اما با 2دست 
مصنوعي بهتــر از افراد ســالم رانندگي مي كنم و 
خیلي به قوانین راهنمايي و رانندگي پايبند هستم. 
دوچرخه ســواري هم در برنامه هاي روزمره ام قرار 

دارد و هر روز مسیر مشخصي را ركاب مي زنم.
  به خاطر مسير سختي كه در زندگي 
طي كرده ايد در شــهر خودتان لقب هم 

داريد؟
مربي ام از نخستین مسابقه اي كه به طور افتخاري 
شــركت كردم لقب»mester hero« را به من داد 
كه به معناي آقاي دالور و يــك چیزي تو مايه هاي 

جان سخت است.
  كاري هســت كه با وجود معلوليت 

بخواهيد و نتوانيد انجام دهيد؟
از روزي كه ياعلي گفتم و ورزش را شروع كردم به 
هر آنچه خواسته ام رسیده ام. كاري نیست كه اراده 

كنم اما توانايي انجامش را نداشته باشم.
  اين جاه طلبي تا كجا ادامه دارد؟

مهرماه سال قبل در مســابقات جهاني گرجستان 
قهرمان شدم، اما هدف نهايي ام اين است كه يك روز 
در مسابقات مستر المپیا كه مختص اسطوره هاي 
بدنسازي اســت روي صحنه بروم. مسابقات مستر 
المپیا در رده معلوالن در الس وگاس آمريكا برگزار 
مي شــود و آرزويم اين اســت كه خوش رنگ ترين 
مدال اين مســابقات را بگیرم و كنار آرنولد و روني 
كولمن بايســتم و به آنها بگويم شــما با بدن سالم 
قهرمان شديد و من بدون 2دست و يك پا به اينجا 
رسیدم. دوست دارم مقابل چشم آنها با دست هاي 
مصنوعي وزنه بزنــم و و ببینم انگشــت به دهان 
مي مانند يا نه. اگر داستان كرونا تمام شود و حامیان 
مالي بیايند و از من حمايت كننــد، قهرماني ام در 
مسابقات مســتر المپیای معلوالن دور از دسترس 
نیســت. اگر از من حمايت كنند قول مي دهم پايم 
را روي اســتیج هايي بگذارم كه براي هــر ايراني 

افتخار است.
  اين تنها آرزوي شــما در ورزش 

است؟
اين تنها آرزوي من اســت، اما هدفم اين است كه 
يك باشگاه بدنسازي داشته باشم و در باشگاه خودم 
مربیگري كنم. دوست دارم شاگردي داشته باشم كه 
يك روز قهرمان جهان شود و همه بگويند مربي اش 
با 2دســت و يك پاي مصنوعي چنین شــاگردي 

تربیت كرده است.
  در ســطح دنيا ورزشكاري سراغ 
داريد كه با 2دست و يك پاي مصنوعي 

قهرمان بدنسازي شده باشد؟
در حین مسابقات ورزشكارهايي را ديده ام كه يك 
دست يا يك پا ندارند يا دچار ضايعه نخاعي هستند و 
از كمر به پايین مشكل دارند، اما ورزشكاري در دنیا 
نیســت كه فقط با يك پاي سالم قهرمان مسابقات 

جهاني بدنسازي شود.
  وقتي بخواهيد در آينده با فرزندتان 
صحبت كنيــد دربــاره خودتان چه 

مي گوييد؟
به فرزنــدم مي گويم بال پــرواز نداشــتم، اما در 
زندگي آن قدر خوب پرواز كردم تا به اوج رســیدم. 
يك وقت هايــي با خدا خلوت مي كنــم و مي گويم 
بابت چیزهايي كــه از من گرفتــي و موهبت هاي 
صدچنداني كــه در ازايش به مــن دادي ممنون. 
كوهنورد وقتي از قله برمي گردد مي فهمد چه كار 
بزرگي انجام داده است. مطمئنم روزي كه ورزش 
را كنار بگذارم خودم و مردم متوجه مي شــوند چه 

كارهاي بزرگي انجام داده ام.

حدود 4ســال قبل بود كه براي نخســتین بار به 
مسابقات استاني دعوت شــدم. به عنوان ورزشكار 
افتخــاري در مســابقات حضــور داشــتم و براي 
نخســتین بار روي صحنه رفتم و فیگــور گرفتم. 
به ورزشــكار افتخاري مدال نمي دهنــد، اما نفس 
حضورم در آن مســابقات از صدها 
مدال ارزشــمندتر بود. وقتي براي 
نخســتین بار روي صحنــه رفتم 
دنیاي ديگري را پیش روي خودم 
ديدم و ديدگاهــم درباره ورزش و 
معلولیت به كلي تغییر كرد. از آنجا 
به بعد، براي برداشــتن قدم هاي 
بزرگ تر اشــتیاق پیدا كردم و به 
يقین رســیدم كه اگر تمريناتم را 
ادامه دهم و ســخت تاش كنم به 

هر آنچه بخواهم مي رسم.
  ديدن چنيــن صحنه اي 
براي تماشــاگر هــم عجيب و 
غيرمنتظره اســت. تماشاگران 
داخل سالن با ديدن شــما چه واكنشي 

نشان مي دادند؟
بهت و حیرت را به وضوح در چهره برخي تماشاگرها 
مي ديــدم. خیلي ها باورشــان نمي شــد كه يك 
ورزشكار، بدون 2دست و يك پا عضاتش را ساخته 
و پرداخته كرده باشد و مسابقه هم بدهد. 
فقط عــده كمي از تماشــاگران كه 
از طريق اينســتاگرام مــرا دنبال 
مي كردنــد بــه توانايــي ام باور 
داشتند. مي توانم بگويم 80درصد 
تماشــاگرها با ديدن من با يك 
عامت سؤال بزرگ مواجه شدند 
و مدام مي پرسیدند كسي كه 2 
دســت و يك پا ندارد چگونه وزنه 
مي زند. من 12ســال است كه 
در اينستاگرام دارم 

به سؤال هايي از اين دســت جواب مي دهم. حجم 
ســؤال ها به حدي زياد اســت كه فیلم تمرين ها و 
انجام كارهاي روزمره ام را مدام بــراي طرفدارانم 
منتشر مي كنم. البته پاسخ مشترك من به همه آنها 
اين است كه اگر خداوند به مصلحت دري را ببندد 
صدها در ديگر روي شما باز خواهد شد، اما خیلي ها 
چشم شان به آن در بســته خیره مي ماند و درهاي 

بازشده را نمي بینند.
  حاال واقعا چگونه با 2دســت و يك 

پاي مصنوعي وزنه مي زنيد؟
ظرفیت هر دســت مصنوعي كه بــراي وزنه زدن 
اســتفاده مي كنم 5كیلو بیشتر نیســت؛ يعني با 
2دست مصنوعي نبايد بیشتر از 10كیلو وزنه بزنم، 
اما ريسك مي كنم. در فیلم تمريناتم مشخص است 
كه از 70تا 100كیلوگرم پرس ســینه و سرشــانه 
مي زنم. اين ريسك خطرناكي است. البته حضور من 

در بدنسازي اساسا ريسك بزرگي است.
  بدنسازي يك ورزش پرهزينه است 
و عالوه بر تغذيه مناسب بايد مكمل هاي 
گران قيمت هم مصــرف كنيد تا به فرم 
اســتاندارد براي حضور در مسابقات 
برسيد. با اين وضعيت از پس هزينه هاي 

اين ورزش بر مي آييد؟
متأسفانه در اين 12سال از ســوي هیچ سازمان و 
نهادي حمايت نشده ام. هنوز در كار نصب داربست 
فلزي هستم و كنار دست برادرم كارهاي نظارتي و 
مديريتي را انجام مي دهم. متأســفانه در كشور ما 
اسپانسرها از ورزشكاران معلول حمايت نمي كنند. 
با اين هزينه هاي سرسام آور، ادامه زندگي ورزشي 

براي امثال من خیلي سخت است.
  درآمدتان براي گــذران زندگي و 

ادامه ورزش حرفه اي كفايت مي كند؟
درآمــدم ماهانه ام حدود 2میلیون تومان اســت و 
گاهي كمتر هم مي شــود. خودتــان مي دانید كه 
اين درآمدها براي گذران زندگي عادي هم كفايت 

  بازي بتلفيش
اين بــازي موبايلي در ســبك 
بازي هاي اســتراتژيك طراحي 
شــده اســت و مي توانیــد در 
گوشــي هاي همــراه خودتان، 
يك بازي پیچیده دلچســب را 
تجربه كنید. جالب اينكه بیشتر 
بخش هاي آن هم توســط يك 
بازي ساز مســتقل طراحي و در 
ســال95 راهي بازار شده است. 
اين بازي يك بازي دفاع از قلعه 
اســت و شــما بايد نقشه هاي 
مختلفي بكشــید تا بتوانید از 
قلعه خودتان دفاع كنید. بازي، 
موسیقي و صداهاي خوبي دارد. 
همچنین 3نوع حالت مستقل 
بــراي مراحل داســتاني دارد، 
آن هم با بیــش از 170مرحله 
چالش برانگیــز. اين ســه نوع 
شــامل مراحــل مأموريت ها، 
مراحل ويژه و مراحل عملیات ها 
هستند. همچنین بازي شامل 
20مرحله بي انتهاست كه شما 
مي توانیــد ركوردهاي خودتان 
را در آنها ثبت كنید. شــما در 
اين بازي 4ســاح اصلي داريد 
كه هركدام شــان قابلیت ارتقا 
به 8ســاح جديدتــر را دارند. 
همچنیــن از نیــروي كمكي 
خاصــي بــه نــام هلي كوپتر 
مي توانید اســتفاده كنید. بازي 
بخــش آناين هــم دارد كه به 
شما امكان مي دهد تا با كاربران 
ديگر همبازي شويد. جالب اينكه 
اين بــازي 2رويكرد مرحله اي و 
رقابتي هم دارد كه هركدام شان 
جذابیت هاي خاص خود را دارند. 
در نهايت اينكه اگر مي خواهید 
درگیر يك بــازي تولید داخل 
خوب و چشم نواز شويد، اين بازي 

پیشنهاد خوبي مي تواند باشد.

  گويندگي و صداپيشگي
اين روزها آدم هاي زيادي وجود 
دارند كه دارند با نوشــتن، هم 
زندگي شــان را مي گذرانند و 
هم هويت شــغلي و اعتماد به 
نفس اجتماعي پیدا مي كنند 
و هم حسابي سرگرم مي شوند. 
تعداد اين آدم ها هم زياد است 
و البــد در اطــراف خودتان، 
چندتايي از آنها را مي شناسید. 
حاال اين ســؤال را از خودتان 
بپرســید كــه آيا مي شــود 
همانطور كه از طريق نوشــتن 
وقت مي گذرانیم و هويت پیدا 
مي كنیم و اشتغال مي ورزيم، 
از طريــق صــدا و گويندگي و 
حرف زدن هم به همین نتیجه 
برسیم؟ خوشــبختانه پاسخ 
شــما يك بله به شدت محكم 
اســت. چرا كه اين روزها افراد 
زيادي وجود دارنــد كه دارند 
گويندگي مي كننــد و كتاب 
صوتي و پادكســت و... تولید 
كرده و با حرف زدن، هم اوقات 
فراغت شــان را مي گذرانند و 
در ادامــه، كار و باري هم براي 
خودشــان ايجــاد مي كنند. 
حتي اگــر صــداي خوبي هم 
داشته باشند مي شوند دوبلور 
و گوينده نريشن و فیلم و.... شما 
هم مي توانید داخل منزل تان، 
به راحتي اين تمرينات را آغاز 
كنید و ادامه بدهید. تمرينات 
صداسازي و روخواني و فن بیان 
و زبان بــدن و...، باعث خواهد 
شد تا كم كم بتوانید هم گوينده 
خوبي بشويد، هم مجلس گردان 
گرمي از آب درآيیــد و هم در 
نهايت به كسب و كاري برسید.

2 پيشنهاد

محافظان قلعه ها

صدايت را درياب

1 پيشنهاد

اسپانسرها  از من حمايت كنند
امروزه با پيشرفت تكنولوژي، تحمل معلوليت براي ورزشكاران معلول آسان تر شده 
است. مثل توليد دست هاي مصنوعي هوشــمند كه به گفته وحيد پورمرادي يك 
ميليارد تومان قيمت خورده و خريد آنها فقط با حمايت حاميان مالي امكانپذير است.

  حداكثر طرفيت يك جفت دست مصنوعي 10كيلوگرم است يا دست هاي 
مصنوعي ديگري هــم در بازار پيدا مي شــود كه با آنهــا بتوانيد وزنه هاي 

سنگين تري بزنيد؟
انواع دست مصنوعي در بازار موجود اســت، اما قیمت دستي كه به درد من بخورد و بتوانم 
با آن وزنه هاي سنگین بزنم از 500میلیون تومان شــروع مي شود و به يك میلیارد تومان 
مي رسد. خريد اين دست ها در توان من نیســت، اما اگر اسپانسرها حمايت كنند مي شود 

خريد.
  با دست هاي 500ميليوني و يك ميلياردي چند كيلو وزنه مي توان زد؟

اين نوع دست هاي مصنوعي برخاف دست هايي كه االن اســتفاده مي كنم و با قالب به دست 
متصل و به عصب وصل مي شوند و از مغز فرمان مي گیرند. با اين دست ها همه كارهاي روزمره 
را مي توان انجام داد. تفاوت دست هاي مصنوعي هوشمند با دست هايي كه من استفاده مي كنم 
مثل فرق پرايد و بي ام و است. فكر مي كنم اگر يك جفت دست مصنوعي هوشمند داشته باشم 

300كیلو پرس سینه مي زنم.
  با همين دست هاي مصنوعي غيرهوشمند روزي چند كيلو وزنه مي زنيد؟

بستگي به نوع تمرين دارد. مثا اگر پرس سینه در برنامه ام باشد از 30كیلو شروع و با 100كیلو 
تمام مي كنم. اسكات پا هم از 100كیلو شروع مي شــود و به 300كیلو در هر تمرين مي رسد. 
بچه هايي كه با من تمرين مي كنند هر روز مي بینند كه دست هاي مصنوعي حین تمرين دچار 
شكستگي مي شود يا از غالب در مي آيد. همیشه اين دغدغه را دارم كه وزنه از كنترلم خارج نشود.

كتابخواني زندگي ام را تغيير داد 
معلوليت نقطه عطف پر فرازونشــيب زندگي وحيد پورمرادي است و سبك زندگي او بعد از حادثه 
هولناكي كه برايش رخ داد به كلي تغيير كرده است. او ماه ها و سال هاي بعد از معلوليت را با خواندن 

كتاب سپري مي كند و معتقد است با مطالعه به ورزشكار بهتري بدل شده است.

  جز ورزش، معموال مشــغول چه كاري 
مي شويد؟

خیلي اهل مطالعه هستم. از وقتي معلول شدم 
و در ماه هايي كه در بســتر افتــاده بودم، كتاب 
مي خواندم و خودم را ســرگرم مي كردم. عاوه 
بر كتابخواني به سیر و ســفر هم عاقه خاصي 
دارم چون معتقدم بســیار ســفر بايــد تا پخته 
شــود خامي. معموال هر ماه به اتفاق دوســتانم به 
 ســفر مي رويم و هر بار با اندوخته تــازه اي به جیرفت 

برمي گردم.
  بيشتر چه كتاب هايي مطالعه مي كنيد؟ 
عاقه زيادي به كتاب هاي روانشناسي و انگیزشي دارم.

  نام آخرين كتابي كــه مطالعه كرديد 
چه بود؟

كتاب»بنويس تا اتفاق بیفتد«، نوشته هنريت كاوسر 
آخرين كتابي است كه خوانده ام و البته هنوز تمام نشده 
است. اين كتاب به شــما ياد مي دهد چگونه با نوشتن 

اهداف تان، آنها را محقق كنید.

  مطالعه چقدر كمك كرده تا به ورزشكار 
موفق تري بدل شويد؟

خیلي زياد. اصا كتاب خواندن جهان بیني شما را تغییر 
مي دهد. به قول مونتســكیو بايد زياد مطالعه كنیم تا 

بدانیم كه هیچ نمي دانیم.
  چه چيزي يا چه كاري حالتان را خوب 

مي كند؟
من عمیقا معتقدم انسان ها خودشان بايد حال خودشان 
را خوب كنند. يكي با مطالعه حالش خوب مي شود، يكي 
با سفر و يكي با ورزش يا مسافرت. من معموال با ورزش و 

مسافرت حال خوبي پیدا مي كنم.
  مسافرت به كدام شــهرها را ترجيح 

مي دهيد؟
طبیعت شــمال كشــور، به خصوص گیان را خیلي 
دوست دارم، اما به دلیل شــیوع كرونا فعا مسافرت را 
از برنامه زندگي ام حذف كرده ام. امیدوارم كرونا هر چه 
زودتر ريشه كن شــود تا يك بار ديگر فرصت تماشاي 

زيبايی هاي ايران را داشته باشیم.
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يكي از نكته هــاي جالب و خواندنــي درگيري هاي قــواي حكومتي و 
مشــروطه خواهان، جان باختن يك آمريكايي است. هوارد باسكرويل، معلم 
آمريكايي بود كه در تبريز اقامت داشت. از او غالباً با عنوان شهيد آمريكايي 
مشروطه نيز ياد مي كنند. او در آوريل 1885ميالدي در نارت پالته آمريكا 
متولد شد. به عنوان معلم تاريخ، در مدرسه مموريال تبريز سرگرم كار بود. او فوج 
نجات را با كمك شاگردانش تشكيل داد. جالب اينكه براي عدم اطالع سركنسول 
آمريكا و مسئوالن مدرســه از اين قضيه، حياط ارك تبريز را براي اين هدفش 
انتخاب كرد. مي ترسيد كه در كارش مانع ايجاد كنند. مي گويند نخستين كسي بود كه صبح روز دوشنبه، سي ام 
فروردين 1288شمسي قدم به ميدان جنگ گذاشته و سرانجام در محله »شنب غازان« گلوله خورده و جان باخت 
تا شهيد مشروطه لقب بگيرد. او گفته بود: »اگر من براي تدريس آزادي از آمريكا به اينجا آمده ام، اكنون آزادي 

در كوچه هاي تبريز در خون غلتان بوده و وظيفه من، جنگيدن با استبداد است«.

پيكر ثقه االسالم را در گورستان مقبره الشعراي تبريز به خاك سپردند. وسايل 
شخصي او و ديگر شهداي تبريز نيز در موزه مشروطيت تبريز نگهداري 
مي شود. در كتاب زندگينامه او آمده كه پس از شهادت اين روحاني در روز 
عاشورا، مردم از روس ها درخواست كردند كه اجازه عزاداري بدهند. روس ها 
هم براي اينكه از ميزان نفوذ معنوي اين فرد اطالع بيشتري پيدا كنند، اجازه 
اين عزاداري را دادند. وقتي كه مردم از اين اجازه مطلع شدند، دسته هاي 
سينه زني و زنجيرزني به راه افتاد. كم كم به نظر رسيد كه ماجرا دارد از مجراي 

طبيعي خودش خارج شده و تبديل به نوعي راهپيمايي اعتراضي مي شود. مردم كه از اين واقعه به شدت 
تحريك شده بودند، مدام بيشتر و بيشتر مي شدند. تا اينكه روس ها احساس خطر كرده و سربازان خود را براي 
كنترل دسته های عزاداري اعزام كردند. از جنبه هاي به ياد ماندني اين عزاداري، شركت مرحوم صافي، شاعر 

و مداح معروف تبريزي بود. اشعار او در وصف اين روحاني هنوز به يادگار مانده است.

كايي  شهيد آرمي
مشروهط

 رتس 
روس اه

  عيسي محمدي
ماجراي سال هاي مشروطه در ايران، ماجرايي عجيب و خواندني و عبرت آميز است؛  
يعني مي توان سريال ها از آن ساخت و كتاب ها و داستان ها و رمان ها پرداخت و.... حجم 
انبوهي از اتفاقات خاص و باورنكردني كه در اين برهه زماني جمع شده است، باورپذير 
به نظر نمي رسد. اما تاريخ كاري به باور من و شما ندارد؛ مي آيد و اتفاقات خودش را رقم 
مي زند و مي رود و آن وقت ما مي مانيم و كتاب هاي تاريخ و خاطرات شفاهي و گفته ها 
و شنيده ها و دريغ ها و ستيزها و... . يكي از تكان دهنده ترين وقايع مربوط به مشروطه، 
اشغال تبريز به دست روس ها بود. آنها به ايران حمله كرده و تبريز را محاصره و سپس 
اشغال كردند. بعد هم در محرم 1330قمري، عده اي از آزادي خواهان را در كوچه هاي 
مختلف به داور آويختند. تراژدي وقتي كامل مي شــود كه بدانيم يكي از مشــهورترين 
اعدام هاي آنها، دقيقاً ظهر روز عاشورا اتفاق افتاد؛ جايي كه يك روحاني بزرگوار به 
نام ثقه االسالم و چند تن ديگر را به دار آويختند. باوركردني به نظر نمي رسد اما تاريخ 
بي رحم است و خونســرد. حاال كه هنوز در روزهاي محرم هستيم و چند روزي بيشتر از 

عاشورا نگذشته، با هم درباره اين واقعه تلخ بيشتر بخوانيم و بدانيم.

شماره 11 - شهادت ثقه االسالم

معروف ترين قرباني محرم 1330قمري را بايد ثقه االسالم بدانيم؛ روحاني معروفي كه همين حاال هم 
كتاب ها و نوشته هاي او دم دست و محل مراجعه است. روحاني بزرگواري كه نامش ميرزا علي آقا معروف 

به ثقه االسالم بود؛ فرزند ميرزا شهيد موسي بن ميرزا محمد شفيع كه در تبريز به دنيا آمد؛ هرچند اصالتش 
به خراسان بازمي گشت. جالب اينكه حتي پدر خود او هم عنوان ثقه االسالم را داشت؛ عنواني كه در مورد 
ثقه االسالم پسر از طرف مظفرالدين شاه و به توصيه يكي از نزديكان شاه داده شده بود. پدر وي در نهضت 

تنباكو، از اثرگذاران بوده و تالش زيادي كرد تا مردم تبريز را همراه و همگام با اين نهضت كند.

اما چرا چنين شد؟ ماجرا به زمان مشروطه 
بازمي گردد. ابتدا مظفرالدين شاه دستور مشروطه 

را امضا كرد. سپس محمدعلي شاه، يعني فرزند 
مظفرالدين شاه، آن را كنار گذاشته و مجلس را به 
توپ بست. تا اينكه آزادي خواهان راهي تهران 

شده و درگيري هايي در كشور رخ داد. تهران 
به دست آزادي خواهان فتح شده و ماجراهاي بعد 

از آن اتفاق افتاد. اما در زمانه استبداد صغير كه 
از به توپ بستن مجلس تا بعد از آن اتفاق افتاد، 
شاهد وقايعي عجيب بوديم. يكي از اين وقايع 

محاصره و اشغال تبريز به دست اجنبي ها بود.

ميرزا علي آقا مثل بيشتر علماي ديگر، مقدمات ديني و ادبي و عربي و... را در تبريز، يعني زادگاهش 
گذراند. بعد هم كه نياز به سطوح باالتر پيدا كرد، راهي نجف اشرف شد تا در درس و محضر بزرگان تلمذ 

كند. بعد از اينكه تبديل به يك مجتهد شد به سال1308 قمري به زادگاهش بازگشت و در كسوت يك 
عالم ديني، به نقش آفريني پرداخت. او كه به ادبيات فارسي و عربي احاطه زيادي داشت، كتاب ها و 

رساله هاي مختلفي از خودش به يادگار گذاشت. جالب اينكه يكي از آثار او مقتل سيدالشهداست؛ بي خبر 
از اينكه روزي خود نيز در ظهر عاشورا، به مقتل رفته بدست  روس ها اعدام خواهد شد؛ روس هايي كه 

حتي تا اين حد هم نمي خواستند حفظ  ظاهر كرده و ظهر عاشورا و روز عاشورا، كسي را اعدام نكنند.

در دوران استبداد صغير، عين الدوله والي 
حكومت مركزي براي تبريز شد اما تبريزي ها 
مقاومت كرده و او را نپذيرفتند. چنين بود كه 
قواي دولتي به سمت تبريز به راه افتاده و اين 

شهر مهم را محاصره كرد. شهر بر اثر اين محاصره 
دچار قحطي و كمبود آذوقه شد. نقل است كه 

كار به جايي رسيد كه مردم برگ هاي درختان را 
مي خوردند. البته مقاومت مردم جانانه بود و 

شهر را تسليم قواي دولتي و حكومتي نكردند.

در ابتداي امر درگيري ها در شهر تبريز، باعث شد تا غالب محله هاي اين شهر به 2 دسته مشروطه خواهان و 
دولتي ها تقسيم شود. محمدعلي شاه همه توان خودش را به ميدان وارد كرده بود تا بتواند تبريز را تسليم كند. 

درگيري ها در تبريز چند مرحله داشت. البته اخبار مقاومت ها و درگيري هاي اين شهر به ديگر نقاط آذربايجان 
هم سرايت كرده و باعث ايجاد مقاومت هايي شده بود. در مرحله اول، مشروطه خواهان موفق شدند پيروز 

نبردها شوند و اختيار شهر را به دست بگيرند. در مرحله دوم قشون سلطنتي، به فرماندهي عين الدوله وارد 
عمل شدند تا كار را يكسره كنند. فرماندهي اين قواي حكومتي را محمدولي خان تنكابني برعهده داشت. اما 

حمله هاي اين قشون حكومتي نيز با مقاومت مشروطه خواهان روبه رو شد. در مرحله سوم، آذوقه و مواد غذايي 
در تبريز تحت محاصره پايان يافت. مرگ بر اثر گرسنگي و بيماري، جزو اتفاقات رايج تبريز بود. در بخشي از 

گزارش هاي سفارت بريتانيا در اين مورد آمده: »امروز نان خيلي كساد بود و تا فردا باز كمياب خواهد شد... زن ها 
در امامزاده ها جمع شده براي نان فرياد و فغان مي كنند«. ضمن اينكه حكومت از سياست ايجاد رعب و وحشت هم 

استفاده مي كرد و عمالً به ناامني ها در مسيرهاي منتهي به تبريز دامن مي زد. حتي در مواردي، زندانيان را آزاد 
كرده بود تا در حمله هاي نظامي شركت كرده و البته دست به غارت و ناامني هم بزنند.

روس اه، ثقه االسالم و يارانش را 
رد عاشوراي خونين آرذبايجان هب دار كشيدند

وقتي مقاومت مشروطه خواهان تبريزي باال گرفت و حكومتي ها ديدند كه نمي توانند كاري از پيش 
ببرند، پاي روس ها به ميان آمد. به واقع كنسول هاي روس و انگليس به اين نتيجه رسيدند كه ارتش 
روس بايد به سمت تبريز حركت كند. توجيه شان هم حفظ  جان اتباع خارجي و رفع محاصره و قحطي 
و ايجاد امنيت بود. اما ثقه االسالم به شدت با اين ايده مخالف بود. او مي گفت: »راضي هستم مرا در 
سيبري به شكستن سنگ چخماق وادار كنند اما بيرق روس در اين مملكت نباشد«. او با عين الدوله هم 
تلگراف هايي رد و بدل كرد و به محمدعلي شاه هم هشدار داد كه خطر نزديك است. شاه هم سعدالدوله 
را مأمور مذاكره با وزراي مختار روس و انگليس كرد تا از ورود روس ها به تبريز جلوگيري كند. از 
انجمن آذربايجان هم درخواست شد تا راه براي ورود عين الدوله به تبريز گشوده شود كه امنيت 
برقرار باشد. اما هيچ كدام با شاه موافقت نكردند و سرانجام روس ها وارد شهر شدند.

روس ها در سال 1327قمري تبريز را اشغال كردند. ژنرال استارسلسكي، فرمانده ارتش 
روس هم از مجاهدان خواست تا سالح بر زمين بگذارند. آنها باغشمال را مركز ستاد 
فرماندهي شان كردند. در جريان اين جنگ و جدال ها، ستارخان و باقرخان و گروهي از 
مجاهدان به شه  بندرخانه عثماني پناه بردند. اما ثقه االسالم در شهر ماند. بارها نيز عليه 
تعدي روس ها به مردم، به مقامات دولتي و روسي شكايت و گاليه برد. حتي در يك مورد 
كه به امپراتور روس ها تلگراف فرستاده بود، باعث شد تا قواي روس مستقر در تبريز از 
او عذرخواهي كنند. اما ماجرا چنين پيش نرفت.

ذكر اين نكته ضروري است كه مدتي قبل و توسط  حكومت مشروطه، از مستر مورگان شوستر آمريكايي 
دعوت شده بود تا به ايران بيايد و امور ماليه ايران را  در دست گرفته و نظم و نسقي ببخشد. او هم آمد و 
با دقت تمام كارش را انجام مي داد. اين امر البته به ضرر روس ها و انگليسي ها بود. روس ها تهديد كردند 
كه اگر آمريكايي ها خارج نشوند، به سمت تهران به راه مي افتند. مجلس هم اولش جسارت به خرج داده 
و با اولتيماتوم روس ها مخالفت كرد. در نهايت قواي تازه نفس روس به سمت آذربايجان و تهران به 
راه افتادند. دولت هم مجلس را منحل كرده و حرف زور روس ها را پذيرفته و عذرخواهي كرد. بعد از 
كوتاه آمدن دولت ايران بود كه روس ها جري تر شده و شروع به آزار و اذيت تبريزي ها كردند.

بلوا و ترس عجيبي در تبريز به چشم مي خورد. هر كسي كه مي توانست، از شهر خارج مي شد. 
به فرماندهان نظامي و كنسول هاي روس در تبريز و رشت و انزلي و مشهد هم اختيار تام داده 
شده بود تا هر كسي را كه باعث و باني اغتشاشات اخير تشخيص مي دادند، مجازات كنند. ديگر 
تبريز بود و روس هايي كه نه اعتقاد به قانوني داشتند و نه اعتقاد به خدايي.

ثقه االسالم شكايت به كنسول روسيه برد اما فريادش به جايي نرسيد. در نهايت امير حشمت، 
متولي نظميه شهر، از او حكم شرعي مقابله با روس ها را گرفت. در نتيجه با نيروهاي خودش 
و مجاهدان مشروطه خواه، از اول محرم 1330قمري شروع به مقابله با روس ها كردند. هزار تن 
از مجاهدان در ارك، محل مصالي كنوني شهر، موضع گرفته و در مقابل ۴ هزار سرباز روس 
مي جنگيدند. روس ها با اينكه مجهز به توپ هم بودند، ولي با 850كشته، از شهر بيرون رفتند. 
البته مدافعان شهر نيز تلفات زيادي داده بودند. ثقه االسالم كه ديد اوضاع چنين است و روس ها با 
قواي تازه نفس باز خواهند گشت، با كنسول هاي روس و انگليس وارد مذاكره شد. قرار بر اين شد كه 
مجاهدان سالح بر زمين گذاشته يا از شهر خارج شوند. چون مجاهدان شرط را اجرا كردند، روس ها 
نيرنگ كرده و با قواي تازه نفس وارد شهر شده و مواضع مدافعان را به توپ بستند. ثقه االسالم به 
ديدار كنسول روس رفت، ولي با رفتار خشونت آميز و بي اعتنايي روبه رو شد. عالم تبريزي 
برگشت و به مردم گفت كه روس ها نيت كشتار دارند، شبانه شهر را به سمت جايي امن ترك كنيد. 
وقتي پرسيدند خودش مي خواهد چه كار كند، گفت: »من كار خود را به خدا وامي گذارم«.

و سرانجام عصر روز نهم محرم بود كه او را به كنسولگري دعوت كردند تا در جلسه اي درباره امنيت 
شهر شركت كند. كنسول روس گفت روس ها تا برقراري امنيت در تبريز باقي بمانند و ثقه االسالم 
برگه اي را دال بر اين موضوع امضا كند. پاسخ داد روس ها تبريز را ترك كنند، ضمانت مي دهد كه 
امنيت برقرار مي شود. كنسول از دستش عصباني شد و زنداني اش كرد. فردا نيز برايش دادگاهي 
برگزار كردند. دادگاه را صالح ندانسته و پاسخي به آنها نداد. جرمش حكم جهادي بود كه صادر 
كرده بود. اول صبح عاشورا، چوبه دار دسته جمعي در سربازخانه برپا كردند. عصر نيز 9تن از 
مبارزان را از باغشمال به سربازخانه آوردند. ثقه االسالم به ديگر يارانش مي گفت: »رنج ما 2دقيقه 
بيش نيست، پس از آن به يك بار خوش و آسوده خواهيم بود. ما را چه بهتر كه در چنين روزي 
به دست دشمنان دين كشته شويم«. نمازي خواند و باالي چوبه دار رفت و به آسمان پر كشيد.

  و روس ها آمدند

اين باركد را اسكن  كنيد 
و پادكست »عاشورای 

خونين« را بشنويد.

  مردي كه نرفت

  جري شدن قواي مهاجم

  شهر ترسان

  كار خود را به خدا وامي گذارم

  رنج ما دو دقيقه بيش نيست

ثقه االسالم تبريزي 
در 1277قمري و در 
تبريز به دنيا آمد. 

البته اصالتي خراساني 
داشت. عالمي كه هنوز 
كتاب هايش تدريس 

مي شود.

1277
وقتي جنبش 

عدالت خواهي و 
بعد مشروطه خواهي 
آغاز شد، به حاميان 
آنها پيوست. هنگام 
مهاجرت علما به قم و 
تحصن در آنجا نيز با 
ارسال تلگراف هايي به 
دوطرف، مي خواست كه 

صلح برپا كند.

132۴
قشون دولتي راه آذوقه 
را بسته بودند و شهر به 
گرسنگي افتاده بود. تا 

اينكه ثقه االسالم تلگرافي 
به شاه فرستاد و خطر 

ورود روس ها را گوشزد 
كرد. سرانجام روس ها 
وارد آذربايجان شدند.

1327
ضمن عالقه به مشروطه، از 
منتقدان آن هم به شمار 

مي رفت و حتي انتقاداتي به 
آن وارد مي كرد. سرانجام 
نمايندگان مجلس از او 

خواستند تا مردم را آرام كند 
كه بتوانند قانون اساسي را 
تدوين كنند؛ چرا كه انجمن 
تبريز فشار زيادي به تهران 
مي آورد تا اين كار زودتر 

انجام شود.

1325
روس ها اولتيماتوم دادند 
تا شوستر آمريكايي اخراج 

شود. مجلس نپذيرفت. 
روس ها بدرفتاري با 

تبريزي ها را شروع كردند. 
مجاهدان مشروطه خواه 

نيز خواستار تقابل نظامي 
بودند. ثقه االسالم در ابتدا 
با اين كار مخالف بود و 

مي خواست كارها به صلح 
دنبال شود. تالش ها به 

جايي نرسيد و روس ها جنگ 
در تبريز را آغاز كردند.

1329
دولت عثماني به او 

هشدار داد كه روس ها 
نيتي دارند. اما او به 

كنسولگري روسيه رفت و 
چون نوشته هايي دال بر 
بي تقصيربودن روس ها 
را امضا نكرد، زنداني 

شد. سرانجام در عاشورا 
او و هفت تن ديگر را به 

دار آويختند.

1330

وقتي كه پدرش مرحوم 
شد، مظفرالدين شاه به 
پيشنهاد وليعهد خود 
ميرزاعلي ميرزا، لقب 
ثقه االسالم را به او داد.

1319

او از پذيرش كسوت 
نمايندگي مجلس نيز 
خودداري كرد اما 

وقتي انجمن ايالتي 
آذربايجان تأسيس و 
تبديل به مركزي براي 
حضور آزادي خواهان 

شد، به آن پيوست.

132۴

روس ها كه وارد تبريز 
شدند، ثقه االسالم نوروز 
1290شمسي، معادل 
1329قمري را تحريم 
كرد و طي مقاله اي در 
روزنامه محلي تبريز، 
از مردم خواست كه از 
اجراي مراسم سنتي 

نوروز خودداري كنند.

1329

مشروطه خواهان تبريز 
عليه محمدعلي شاه قيام 

كردند. رئيس الوزرا 
ثقه االسالم را تهديد كرد 
تا اختالفات را رفع كند. 
او هم بر مواضع قبلي اش 

پافشاري كرد. قشون 
حكومتي راهي تبريز شد 
كه با مقاومت مدافعان 

شهر مواجه شد.

1327

ثقه االسالم كه ديد اوضاع 
چنين است، تقاضاي 

مقابله نظامي مجاهدان 
را داد و همزمان به رئيس 

شهرباني تبريز حكم 
جهاد داد. در اين روزها 
كش و قوس هايي اتفاق 
افتاد كه در نهايت، او 
را به اين يقين رساند 

كه روس ها قصد كشت و 
كشتار دارند.

1330

  خونه به خونه
دقت داشــته باشــيد كه قرار 
نيســت بازي ها هميشــه، ما 
بزرگترها را مشغول نگه دارد. 
اتفاقاً اين بچه ها هســتند كه 
نياز بيشــتري به بازي داشته 
و در واقع بازي كردن، كســب 
و كار آنها محســوب مي شود. 
به همين دليل اســت كه بايد 
بازي هايــي هم بــراي بچه ها 
كنار بگذاريــد؛ البتــه نه در 
حدي كه زيــادي موبايل زده 
شــوند و بــه رشــد ذهني و 
چشم آنها آســيب وارد شود. 
يكي از اين بازي هــا، »خونه 
به خونه« اســت كه يك بازي 
ايراني اســت و البته با آن تيم 
فوتبال معروفــي كه به همين 
نام اســت، فــرق مي كند. در 
اين بازي، كودكان شما نقطه 
به نقطه را وصــل مي كنند تا 
به تصوير يــا عدد يا شــكل 
مشخصي برســند. اين بازي 
موبايلــي در واقع يــك بازي 
آموزشي اســت كه مي تواند 
مفاهيمي چون اســم و شكل 
حيوانــات و وســايل نقليه و 
ديگر دانستني ها را به فرزندان 
شــما بياموزد. ضمــن اينكه 
اين بازي به راحتي، مي تواند 
شمارش اعداد از يك تا 10 را 
هم به بچه ها يــاد بدهد. بازي 
گرافيك ســاده و خوبي دارد 
و از موســيقي هاي مختلفي 
هم بهره مي برد. بدين ترتيب 
كه براي هر موفقيتي ســعي 
مي كنــد كــودك شــما را 
تشويق كند تا بتواند با انگيزه 
بيشــتري به اين بــازي ادامه 

بدهد.

  بردگيم شبكه نيرو
اگر حــال و حوصله بازي هاي 
موبايلي و رايانه اي را نداشــته 
و در عيــن حال دنبــال يك 
بازي اســتراتژيك و پيچيده 
خوب هــم مي گرديــد، اول 
اينكه بايــد به يــك بردگيم 
فكــر كنيــد و دوم اينكه بايد 
به شــبكه نيرو يا »پاورگريد« 
فكر كنيد. اين بازي خارجي، 
البته خودش هم برداشــتي 
از يك بازي ديگر بوده اســت. 
صفحه بزرگ و پشــت و رويي 
دارد و بيشــتر از 200قطعــه 
پالستيكي كه بايد به خوبي از 
آنها نگهداري كنيد تا بتوانيد 
بازي كنيد و وســط بازي گم 
و گور شــدن آنها اعصاب تان 
 را بــه هــم نريزد. ايــن بازي 
2 نقشــه مناســب آلمــان 
 و آمريــكا داشــته و بــراي

2 تــا 6 نفر مناســب اســت. 
مي تواند دو ســاعتي هم شما 
را ســرگرم نگه دارد؛ چرا كه با 
يك بازي اســتراتژيك روبه رو 
هســتيد. اين بازي ســبكي 
دارد كه به شما امكان دونفره 
رقابت كــردن را هم مي دهد. 
بازي از بخش هــاي مختلفي 
تشكيل شده اســت، از قبيل 
رديــف امتيازهــا و رديــف 
نوبت هــا و بــازار مواداوليــه 
و 132 ايســتگاه چوبــي در 
6 رنــگ، 84توكــن چوبــي 
مواداوليــه و 24توكــن زباله 
و.... بازي كتابچــه راهنماي 
قوانيــن بازي را هــم دارد كه 
قبل از انجــام آن، مي توانيد 

مطالعه اش كنيد.

2 پيشنهاد

در محضر نقطه ها

شبكه ات را بساز

1 پيشنهاد

  از مقتل تا مقتل

  تبريز مقاوم، تبريز گرسنه

  مردي از تبار خراسان

  از كجا آغاز شد؟
  مردمي كه برگ درخت خوردند

روحاني وطن خواه
و اما برگرديم به ماجراي ثقه االسالم تبريزي. او كه از حاميان مشروطه بود، سعي بسياري 
مي كرد تا مردم را با فوايد حكومت ملي آشنا كند. جالب اينكه او در انتخابات دوره اول 

مجلس شوراي ملي، رأي اول علماي تبريز را هم به دست آورد ولي نمايندگي را قبول 
نكرد. او بعدها در جريان مشروطه، وارد مجادالتي با ديگر مشروطه خواهاني كه حدس 

مي زد از مجراي اصلي امور خارج شده اند، شد. هرچند اصل مشروطه را نيز قبول داشت، 
ولي معتقد بود هر فعاليتي كه منجر به سلب استقالل ايران شود، اشكال دارد. «

هفتم محرم بود كه ثقه االسالم خبردار شد كه روس ها در 
پي دستگيري او هستند. از او خواستند كه به شه بندرخانه 

عثماني پناهنده شود. پاسخ داد: »هنگامي كه در زمان شكست 
عباس ميرزا، آقا ميرفتاح جلو افتاده، شهر تبريز را به دست 

روس سپرد ]تا قتل و خونريزي نشود[، از آن زمان صد سال 
مي گذرد و هميشه از آقا ميرفتاح به بدي ياد مي شود. شما چگونه 
خرسندي مي دهيد كه در اين آخر زندگي، از ترس مرگ خود را 

به پناهگاهي كشم و ديگران را در دست دشمن گذارم؟«

  مردي كه تسليم نشد
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  هوش كالمي
 وقتي شــما هوش كالمي بااليي 
داشته باشيد، واژه هاي زيادي داريد، 
راحت تر مي توانيد توصيف و تفسير 
كنيد، راحت تر مي توانيد با ديگران 
ارتبــاط بگيريــد و صحبت كردن 
برايتان ساده است و...، ضمن اينكه 
ثابت شده هوش كالمي اگر پرورش 
پيدا كند، مي تواند ديگر هوش هاي 
شما را هم تقويت كند. حاال در اين 
ميان، يكي از بهترين فعاليت هايي 
كه مي توانيد در منزل براي خودتان 
و ديگر اعضاي خانواده داشته باشيد، 
همين تقويت هوش كالمي است. 
به طــور كلي اگــر بخواهيد هوش 
كالمي تان را پــرورش دهيد، اول 
اينكه بايد جدي باشــيد. ســپس 
راه هاي جزئي تر هــم وجود دارد. 
در ابتداي امر سعي كنيد كه هر روز 
بنويسيد؛ حتي اگر شده كم و حتي 
اگر شده صرفا براي خودتان. راه حل 
بعدي مطالعه است؛ تا مي توانيد در 
حوزه هاي مختلف مطالعه داشته 
باشــيد. راه حل بعدي هم جدول 
حل كردن است. به صحبت كردن 
سر ســفره غذا، ياد گرفتن روزانه 
يــك واژه جديــد، اصــالح نحوه 
صحبت كردن غلط فرزندان و... هم 

مي توانيد فكر كنيد.

  مسترمخ
اين بــازي، همــان بازي ســاده 
هميشگي اســت كه از كلمات به 
هم ريخته، سعي مي كند واژه هاي 
معنادار پيدا كند. ايــن بازي 600 
مرحله در دســته بندي هايي چون 
اطالعات عمومي، ترانه، ورزشــي، 
ايرانگــردي، ضرب المثــل، زبان 
انگليســي و... دارد. البته يك اتفاق 
بد هم افتاده، اينكه برخي از سايت ها 
متأسفانه پاسخ هاي اين بازي را درج 
كرده اند كه مثــال مخاطب جذب 
كنند. ســعي كنيد به اين پاسخ ها 
بي اعتنا باشــيد و صرفاً براي كمك 
گرفتن در وقتي كــه ديگر كاري از 
شما ساخته نيست، به آنها رو بياوريد. 
در اين بازي وقتي كه شما واژه هاي 
ابتدايي معنادار را كشف مي كنيد، 
آنها به عنــوان نشــانه هايي عمل 
مي كنند تا راهنمايي شويد به مراحل 
بعدي. نكته اين بازي آنجاست كه 
امكان مراحل آنالين روزانه هم دارد 
و مدام مراحــل درون برنامه اي  اين 
بازي به روز مي شود. پس مي توانيد 
چندان نگران نباشــيد كه پاسخ ها 

لو رفته است. 

در سرزمين كالم

سالم به مخ هاي عزيز

1 پيشنهاد

1 پيشنهاد

كاخ موزه هاي گلستان، سعدآباد و نياوران مجموعه كاخ هاي تهران اند. كاخ موزه ها بنا يا 
اثر تاريخي اي هستند كه از گذشتگان به دست ما رسيده و بيانگر وضعيت و نحوه زندگي 
صاحبان آن است. ممكن است در اين بنا، اشياي تاريخي و نيز آثار هنري ازجمله نقاشي 
روي ديوار، گچ كاري و... وجود داشته باشــد. كاخ موزه ها معموالً در مراكز حكومتي 
به وجود مي آيند. هدف از تأسيس اين موزه ها به نمايش گذاشتن اثر و بناي تاريخي و 

نيز عبرت آموزي است.

اين يك گردش كاغذي است در كاخ موزه هاي تهران

درخانه همايونی  های سابق

يادگاري به جا مانده از ارگ تاريخي تهران است. زماني 
محل اقامت شاهان قاجار بود. حاال ديوار هاي اطرافش 
آن را از هياهوي بازار تهران جدا كرده است. در ورودي 
محوطه كاخ، باجه اطالعات قرار دارد. كافي اســت تا 
اسم تاالر يا عمارتي كه دوست داريد ببينيد را بگوييد 
تا بليتش را دست تان بدهند و راهنمايي تان كنند. ايوان 
تخت مرمر كه جاي تاجگذاري و مراسم سالم نوروزي 
شــاهان قاجار بوده و خلوت كريمخاني كه زماني راه 
عبور اندرون و باغ گلســتان به ديوانخانه و تاالر تخت 
مرمر بوده، از جاهاي ديدني اين كاخ هســتند. تاالر 
ســالم، از تاالر هاي اين مجموعه است كه امروز از آن 
به عنوان موزه استفاده مي شــود؛ ناصرالدين شاه پس 
از نخستين ســفرش به اروپا تصميم گرفت موزه اي 
شــبيه موزه هاي اروپايي درســت كند و اين تاالر از 
ابتدا با همين نيت ساخته شده بود. ديدن تاالرعاج يا 

سفره خانه، تاالر برليان يا تشريفات و تاالر آينه خالي از 
لطف نيست. كتابخانه و آلبوم خانه گلستان كه ۳۲00 
اثر شامل كتاب و صفحه هاي تك برگ و 4۵ هزار نگاتيو 
عكس در آن نگهداري مي شــود، با دفتر مديريت در 
يك ساختمان قرار دارند. اين بنا در دوران پهلوي براي 
اقامت ميهمانان خارجي بنا شــده بود. شمس العماره 
يا بناي خورشــيد به دليل طراحي و تزئينات و ارتفاع 
بلندش معروف است. برج هاي بادگير عمارت بادگير 
تنها بادگيرهاي تزئين شده با معرق در ايران هستند. 
زيرعمارت بادگير يك اتاق تابستاني بزرگ قرار داشته 
كه با جريان باد چهار برج بادگير و با كمك حوضخانه 
مياني خنك مي شد. چادرخانه، محلي براي نگهداري 
چادرهاي سلطنتي قاجار بود و تاالر الماس و تاالر ابيض 
از ديگر ديدني هاي كاخ گلستان است. در طبقه همكف 
تاالر ابيض فروشگاهي براي عرضه محصوالت فرهنگي 

قرار دارد و زيرزمين تاالر الماس چايخانه ای ســنتي 
داير است كه بعد از گشتي در كاخ موزه، مي توان در آن 
گلويي تازه كرد. در قسمت ورودي هر مجموعه، افرادي 
براي پاسخگويي به سؤال ها و راهنمايي بازديدكنندگان 
آماده هستند. در بعضي از قسمت هاي كاخ عكسبرداري 

و فيلمبرداري بدون فالش مجاز است.

ابتدا به عنوان محلي براي پذيرايي ميهمانان خارجي 
درنظر گرفته شــده بود، اما هنگام ســاخت به محل 
ســكونت محمدرضا پهلوي و خانواده اش اختصاص 
يافت. بنــاي كاخ نياوران بــا مســاحتي در حدود 
۹هزار مترمربع، در دو طبقه و يك نيم طبقه، شمال 
شــرقي باغ نياوران را گرفته اســت. باغ كتيبه ها از 
نمايشگاه هاي دائمي اين كاخ است كه در آن كتيبه ها 
و سنگ نوشته هايي از دوران ماد ها و بعد از آن وجود 
دارد. كاخ صاحبقرانيــه در ســال 1۳۷4 مرمت و در 
ارديبهشت سال 1۳۷۷ به عنوان موزه بازگشايي شد. 
در طبقه زيرين كاخ صاحبقرانيه فضاي حوضخانه با 
انواع بافته هاي قاجاري، آثار الكي شــامل جعبه ها، 
جلد هــا، قلمدان ها و آثار خوشنويســي، نگارگري و 
ســوخت از هنرمندان نامي ايران در اتاق هاي اطراف 
اين فضا به نمايش گذاشته شــده است. كرسي خانه 

با گچبري ها و كتيبه نگاري هــاي چهار طرف ديوار و 
تابلوي يوسف و زليخا، يكي از ديدني ترين بخش هاي 
حوضخانه اســت. جهان نما، كامل ترين نامي اســت 
كه براي نمايش آثــار اهدايي به خانــدان پهلوي يا 
خريداري شــده توســط آنان به بخــش غربي كاخ 
صاحبقرانيه كه در دهه ۵0 بــراي نگهداري اين آثار 
آماده شده بود، داده شده است. در موزه جهان نما آثاري 
از فرهنگ هاي مختلف جهان در قالب اشيای تاريخي 
يا اثري هنري از هنرمنداني همچون پيكاســو، دالي، 
رنوار، گوگن، براك يا آثــار هنرمندان ايراني صاحب 
ســبك همچون پرويز تناولي، حســين زنده رودي، 
سهراب ســپهري و بهمن محصص زير سقف هاي آن 
كنار هم گردآوري شــده اند. كوشك احمد شاهي در 
اواخر دوران قاجار خوابگاه ييالقي احمدشاه بود و بعد 
از مرمت پايين ديواره هايش، در ارديبهشــت1۳۷۹ 

گشــايش يافت. كار و تالش در اين كاخ موزه از ۸/۳0 
صبح شروع مي شود. در كنار نمايشگاه آثار فرهنگي 
و صنايع دســتي، چرخ اتومبيل هــاي قديمي براي 
گرداندن بازديدكننده ها در محوطه كاخ مي چرخد. 
موزه ها تا ســاعت 1۸ قابل بازديد است اما ساعت كار 

محوطه مجموعه تا ۲1 ادامه دارد.

حاج آقا رضا رفيع، از رجال سياســي قاجار و پهلوي و 
دوست و نديم رضاشاه، در خاطرات خود مي نويسد: 
»من سعدآباد را از ابوالفتح ســردار اعظم- پسر بانو 
عظمي خواهر ظل السلطان به مبلغ 400هزارتومان 
با مهر حاج آقا نوراهلل و كلباسي براي رضاخان سردار 
ســپه خريداري كردم. ســعدآباد كه مــن آن موقع 

خريداري كردم، بــه اين بزرگي نبود و وســعت آن 
۸هزار متر كنار رودخانه با عمــارت حاليه ملكه مادر 
بود«. ســعدآباد به مرور بزرگ تر شــده است. براي 
بازديد كامل از تمــام موزه هاي آن بايــد روحيه اي 
ماركوپولويي داشته باشيد. مجموعه سعدآباد با يك 
ميليون و صد هزارمترمربع وسعت، در كوهپايه هاي 
توچال و دره سرســبز دربند جا خوش كرده اســت. 
اين كاخ در زمان قاجار، محل اســتقرار و ســكونت 
تابستاني شاهان اين سلســله بود. 1۸كاخ كوچك و 
بزرگ از دوره هاي قاجاريه و پهلوي در سعدآباد وجود 
دارد؛11كاخ آن به صورت موزه است و مي توان از آنها 
بازديد كرد. كاخ موزه ملت به دليل رنگ ســفيد نماي 
آن به كاخ ســفيد شــهرت دارد. در سرسراي طبقه 
همكف، مجموعه اي از ســفالينه هاي ايران، از هزاره 
چهارم پيش از ميالد تا سده هفتم هجري و همچنين 

كريســتال هايي از دوره قاجار نگهداري مي شود. در 
موزه آب مي توانيد اســناد و مــدارك مربوط به آب 
)مانند دفترچــه ميراب، وقف نامه ها(، ابــزار و ادوات 
مربوط به آب )مانند فنجان آبي، ساعت آبي، لوازم حفر 
چاه و قنات( و تنديس هاي گوناگوني از دانشــمندان 
آب شناس و تنديس ميراب را ببينيد. كاخ موزه سبز، 
موزه آبكار، موزه خــط و كتابت ميرعماد، موزه بهزاد، 
موزه فرشچيان، موزه هنرهاي زيبا، موزه مردم شناسي، 
موزه هنر و ملل و موزه نظامــي در اين مجموعه قرار 
دارند. عالوه بر كاخ هاي مذكور و چندين ســاختمان 
قديمي ديگر، تأسيســات و امكانات ديگري همچون 
سالن هاي مرغداري و گاوداري، موزستان و گلخانه هاي 
گوناگــون، اســتخرهاي مختلف، چشمه ســار ها، 
زمين هاي تنيس و سالن بولينگ، سينما و آمفي تئا تر 

روباز در اين مجموعه 110 هكتاري وجود دارد.

قجرهاي خوش سليقهكاخ موزه هاي گلستان

خوابگاه ييالقيكاخ موزه هاي نياوران

كاخ و كوهپايهكاخ موزه هاي سعدآباد

  چطور برويم
پيشنهاد مي كنيم براي رفتن به كاخ موزه گلستان در 
روزهاي غيرتعطيل، به هيچ وجه روي گزينه خودروی 

شخصي حساب نكنيد! اين مجموعه كاخ ديدني 
تقريبا در مركز محدوده طرح ترافيك تهران در 

منطقه 12قرار دارد و فقط با داشتن مجوز مي توانيد 
راهي اين محل تاريخي شويد. كاخ موزه گلستان در 
خيابان 15خرداد، ميدان ارك قرار دارد. مي توانيد از 

ايستگاه متروی پانزده خرداد هم استفاده كنيد.

  چطور برويم
مجموعه كاخ هاي نياوران تقريبا در شمال شرق 
تهران واقع شده است و دقيقا در ميدان نياوران 

قرار دارد. دسترسي به بزرگراه امام علي)ع( براي 
اهالي شرق تهران كار سختي نيست، اما ساكنان 

غرب و مركز پايتخت مي توانند از بزرگراه هايي 
مانند رسالت، همت و مدرس براي رسيدن به اين 

بزرگراه استفاده كنند. از بزرگراه امام علي)ع( هم 
به ميدان اقدسيه و از آنجا به ميدان نياوران برويد.

  چطور برويم
اين كاخ موزه ديدني در شمالي ترين نقطه تهران قرار 
گرفته است. بايد براي رفتن به اين مركز گردشگري 
تهران به ميدان تجريش برويد و از آنجا وارد خيابان 

سعد آباد شويد. اگر اهل مترو سواري هستيد مي توانيد 
خودتان را به ايستگاه متروي تجريش برسانيد. 

اتوبوس هاي بي آرتي خيابان وليعصر هم شما را به 
سمت اين كاخ موزه ديدني مي برند. بزرگراه مدرس و 

چمران هم راه دسترسي به اين مجموعه است.
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فينال جام حذفي ایران از ســاعت18:15 امشب 
 در مشــهد آغاز مي شود تا فصل بســيار طوالني
 99-98 باالخره بعد از یك سال و 13روز به پایان 
برسد. استقالل و تراكتور امشب براي كسب تنها 
جام باقيمانده فوتبال ایران در این فصل مقابل هم 
قرار مي گيرند. 2تيمي كه فصل را با استراماچوني 
و دنيزلي آغاز كرده بودند، حــاال با هدایت فرهاد 
مجيدي و ســاكت الهامي باید براي كســب جام 
حذفي تالش كنند؛ جامي كه كسب آن مي تواند در 
آینده حرفه اي این دو مربي نقش مهمي را ایفا كند.

  جام هشتم يا قهرماني دوم؟
اســتقالل با 12بار حضور در فينــال جام حذفي 
ركورددار این رقابت ها ســت و در مقابل تراكتور 
پنجمين حضورش را در فينــال تجربه مي كند. 
آبي پوشــان طي 11حضور قبلي در فينال 7بار به 
قهرماني رسيده و 4بار شكست خورده اند. حاصل 
4حضور قبلــي تراكتور در فينــال نيز یك عنوان 
قهرماني در سال92 و 3بار شكست در فينال این 
مسابقات بوده است. اســتقالل با 7بار پيروزي در 
فينال ركورددار كســب جام نيز هست. تراكتور 
نيز بعد از استقالل، پرســپوليس و ملوان صاحب 

چهارمين ركورد حضور در فينال این رقابت ها ست.

  كاش مثل 10آبان باشيد!
بازي رفت استقالل و تراكتور در ليگ برتر امسال 
بدون تردید زیباترین بازي این فصل از رقابت ها بود. 
در آن مسابقه حساس، سرمربياني از ایتاليا و تركيه 
روي نيمكت 2تيم بودند و هيچ یك از آنها دست به 
بازي دفاعي و محتاطانه نزدند تا یك مسابقه جذاب 
و پرحادثه شكل بگيرد. در مصافي كه زیبایي هایش 
فراتر از سطح ليگ ایران بود، استقالل با نتيجه 4 
بر 2 ميزبان خود را شكست داد و شيخ دیاباته نيز 
هت تریك كرد. چند ماه بعد در بازي برگشت 2تيم 
تراكتور براي بستن بازي و كسب یك نتيجه تساوي 
به زمين آمد و استقالل هم نتوانست كاري از پيش 
ببرد و جنگ ساكت و فرهاد بدون گل مساوي شد. 
خيلي ها دوست دارند امشب مسابقه اي شبيه بازي 
رفت 2تيم را ببينند اما احتياط هميشگي تيم ها در 
بازي هاي فينال، احتمال تماشــاي نمایشي شبيه 

بازي برگشت 2تيم را باالتر مي برد.

  غايبان فينال؛ يزداني، اسدي، مظاهري
تقریبا همه مصدومان استقالل برگشته اند و به جز 

سياوش یزداني، تمامي آبي پوشان شرایط حضور 
در این ميدان را به دســت آورده اند. تنها محروم 
استقالل هم بهزاد غالمپور، مربي دروازه بان هاي 
این تيم است كه غيبتش فقط در هنگام شادي هاي 
بعد از گل به چشــم خواهد آمد. اما در آن سوي 
ميدان رضا اسدي، هافبك مهم و تأثيرگذار تراكتور 
به دليل اشتباهات عجيبش در بازي رفت و دریافت 
كارت قرمز از حضور در فينال محروم است. درون 
دروازه تراكتــور هم رشــيد مظاهــري همچنان 
درگير مسائل حاشيه اي و فسخ قرارداد و... است و 
محمدرضا اخباري در غياب او چالش بسيار سختي 
خواهد داشت. البته اخباري امسال در جام حذفي 

بازي هاي خوبي براي تراكتور انجام داده و سابقه 
گرفتن پنالتي را هم دارد.

  شوت از راه دور، خطرناك تر از پنالتي
اگر فينال به ضربات پنالتي بكشد تقابل اخباري 
با حسين حســيني دیدني خواهد بود. حسيني 
در بــازي نيمه نهایي مقابل پرســپوليس پنالتي 
گرفت و روحيه اش را براي بــازي فينال باال برد. 
از طرفــي اخباري هــم در دوران اوجش یكي از 
دروازه بان هاي موفق ایران  هنگام ضربات پنالتي 

بوده است.
 اخباري بعد از مصدوميتش چند ســالي از اوج 

فاصله گرفــت و اگر مي خواهد دوبــاره به جمع 
گلرهاي برتر ایــران برگردد، ایــن بازي فرصت 
خوبي بــراي اوســت. البته پيش از رســيدن به 
ضربات پنالتي، اســتقالل و حسيني باید مراقب 
شــوت هاي از راه دور بازیكنان تراكتور باشــند. 
حســيني در هفته هاي اخير گل هاي زیادي را از 
راه دور دریافت كرده و در مقابل تراكتور نيز یكي 
از شــوت زن ترین تيم هاي ایران اســت. احسان 
حاج صفي، اكبر ایماني، دژاگه، حسين مهري و... 
همگي شوت زن هاي موفقي بوده اند و خط دفاعي 
اســتقالل باید كامال مراقب اتفاقاتي كه اطراف 

محوطه جریمه این تيم مي افتد، باشد.

مردي با جمالت عجيب
 در مورد محمدرضا زنوزي؛ در آستانه دومين فينال حذفي عمرش

 نيازمند: دوست نداشتيم قلعه نويي آنطور از سپاهان برود
برگزار نشدن بازي پرسپوليس هم به ضرر خودمان شد هم بقيه

  تكرار زيباترين
 بازي فصل

استقالل و تراكتور كه با مربيان خارجي زيباترين بازي اين فصل را انجام داده 
بودند، امشب با مربيان داخلي فينال جام حذفي را برگزار مي كنند

مگر ديوانه ام اشتباه گذشته را تكرار كنم
كنعاني: استقالل در داربي بعد خوش شانس نخواهد 

بود
هنوز چند ساعتي از فسخ قرارداد مهدي ترابي نگذشته 
بود كه خبر رسيد كنعاني زادگان هم قصد دارد راه او را برود 
و از جمع قرمز ها جدا شود. او مدعي است براي فصل بعد 
پيشنهاد خارجي دارد اما دوست ندارد با تكرار اشتباهات 
گذشته از پرسپوليس جدا شود. او در گفت و گو با همشهري 

توضيحات بيشتري در اين خصوص ارائه داده است.

    از شــرايط پس از شكست در داربي شروع 
كنيم. حتما هفته سختي را پشت سر گذاشتيد؟

به نظرم داربي بســيار خوبي بود و همه بازي جذابي دیدند اما ما 
با بدشانسي در وقت هاي قانوني مســاوي كردیم. به نظرم ما یك 
سروگردن از حریف بهتر بودیم و با احترام به حریف، استقالل واقعا 
از دست ما در رفت. همه دیدند كه اســتقالل هيچ حرفي در این 
بازي براي گفتن نداشــت و فقط روي 2اتفاق به گل رسيد و همه 
بازي در دست ما بود. البته هر چه كه بود تمام شد و رفت. به هرحال 

فوتبال همين است و نمي شود هميشه پيروز بود.
    يك هفتــه اي از داربي گذشــته اما هنوز 
بازيكنان استقالل و پرسپوليس براي هم كري مي خوانند.
باالخره آنها هم پس از برد توانستند كمي خوشحال باشند و كري 
بخوانند. جام حذفي، جام شگفتي هاســت و اتفاقا باید ببينيم اول 

آنها قهرمان مي شوند یا خير. هنوز اتفاقي رخ نداده است.
    حتما مي داني كه درصورت قهرماني استقالل 

بايد منتظر يك داربي ديگر هم باشيم؟
بي صبرانه منتظر این هســتم كه دوباره با اســتقالل بازي كنيم. 
مطمئن باشيد استقالل هميشه اینقدر هم خوش شانس نخواهد 

بود. البته اجازه دهيد ببينيم استقالل اول قهرمان مي شود یا نه.
    پس از داربي، ترابي هم با فسخ قراردادش 
شوكي بزرگ به پرسپوليس وارد كرد. مهم تر اينكه پس 
از فسخ ترابي خبر رسيد تو هم قصد داري راه او را بروي.

ترابي بازیكن فوق العاده اي است و امســال زحمت زیادي براي تيم 
كشــيد اما اینكه چه اتفاقي افتاد كه تصميم گرفت فســخ كند، من 
در جریانش نيســتم و خودش باید به این ســؤال پاســخ بدهد. اما 
مگر دیوانه ام كه اشتباه گذشــته را دوباره تكرار كنم و از پرسپوليس 
جدا شــوم؟ من پيشــنهاد خارجي دارم اما مي خواهم همچنان در 
پرسپوليس بازي كنم و از هواداران مي خواهم به شایعات توجه نكنند.

گفت وگو

رضایتنامه 2 میلیاردی
استقاللی ها اين روزها سخت به دنبال سعيد واسعی، هافبك پيكان هستند اما هنوز موفق به گرفتن رضايتنامه او 
نشده اند. بر اساس اخبار رسيده پيكانی ها برای صدور رضايتنامه 2 ميليارد خواسته اند؛ رقمی كه می تواند پرونده 

انتقال اين بازيكن به جمع آبی ها را ببندد. البته استقالل هنوز جواب نهايی را به پيكان نداده است.
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یحيي گل محمدي بعد از شكســت در داربي حذفي انواع و اقســام 
بهانه ها را ردیف كرد و گناه ناكامي را گردن مســائل بيرون از زمين 
انداخت. او مطلقا انتظار نداشت هواداران به این مسئله واكنش منفي 
نشان بدهند؛ مخصوصا كه این فرمول طي سال هاي گذشته در بقيه 
باشگاه ها جواب داده بود! موضع گيري پرسپوليسي ها عليه یحيي 
آنقدر تند بود كه او همه پســت هاي اینستاگرامي اش را پاك كرد و 
مدتي در فضاي حقيقي و مجازي آفتابي نشد. روز سه شنبه اما یحيي 
برگشت و قول 3 خرید جدید را داد. او البته با كلي تأخير بابت باخت 
در داربي هم عذرخواهي كرد، اما باز دلش نيامد دست از بهانه جویي 
بردارد؛ بنابراین در بخشــي از پيامش نوشت: »هرچند عقيده دارم 
این بازي را فوتبالي نباختيم، اما...« آقا ول كن این 3 نقطه كذایي را. 

اشتباه كردي، باختي، تمام شد و رفت. قبول كن!

امان از اين 3 نقطه...

معاون اقتصادي باشگاه پرسپوليس كه تا چند روز پيش به خاطر ماجراي 
دیگري خبرساز شده بود، اخيرا در حوزه تخصصي خودش مصاحبه كرده 
و گفته: »هزینه هاي مان زیاد است. به عنوان مثال بابت هر نوبت ميزباني 
در ورزشگاه آزادي 350ميليون تومان مي پردازیم.« الاقل در مورد این 
یك قلم، ما همان اول بازگشایي مسابقات نوشتيم كه باشگاه پرسپوليس 
مي تواند در ورزشگاه اختصاصي خودش یعني استادیوم شهيد كاظمي 
از رقبا ميزباني كند و از شر این هزینه خالص شود؛ مخصوصا كه خيلي از 
بازي هاي این تيم تشریفاتي خواهد بود و حضور تماشاگر هم در مسابقات 
ممنوع است. بعد همين آقاي رســول پناه طوري ميزباني در ورزشگاه 
شهيد كاظمي را تكذیب كرد كه انگار مثال یك پيشنهاد خجالت آور بوده. 
رئال مادرید با آن عظمتش بازي هاي آخر فصل را در كمپ تمریني اش 

برگزار كرد، اما البد آنها به اندازه پرسپوليس پول ندارند!

وقتي پول تان زيادي مي كند

آقا اصال اسم ما را بگذارید ســنتي، احساساتي، آماتور یا هر چيز 
دیگري كه دل تان مي خواهد. فقط وقتي تصاویر نخستين تمرین 
خریدهاي جدید پرســپوليس با این تيم منتشر شد، چيزي كه 
بيشــتر از همه نظرمان را جلب كرد، خنده از ته دل و سبكبارانه 
اوساگونا بود. یعني عالي اســت این حجم از آسودگي و فراغ بال؛ 
انصافا لواندوفســكي هم االن با وجود شــخم زدن فوتبال اروپا 
نمي تواند اینطوري بخندد و شاد باشد. انگار نه انگار استاد بعد از 
آن نمایش فاجعه بار در داربي، توپ پنالتي را هم به كره ماه شليك 
كرد. به آن قــرارداد مفت 150هزار دالري، خســارت یك توپ 
فوتبال را هم باید اضافه كنيم. الاقل كمي ناراحت باش، این دل ما 
خنك شود. خریدهاي جدید هم دل شان نيامده در این شرایط 
لبخند بزنند. كل ایران دارد به تو مي خندد، تو به چي مي خندي 

الكردار بزنند؟

خب به چي مي خندي؟

نكته بازي

بهروز رسايلي| شــايد خيلي ها يادشان نباشد كه 
محمدرضا زنوزي قبال يك بار در فينال جام حذفي 
حاضر بوده و شكســت خورده. موضوع مربوط به 
زماني اســت كه او مالكيت تيم گسترش فوالد را 
در اختيار داشت و اين تيم تازه تاسيس، با سهميه 
ليگ يكي به فينال حذفي رسيد. آن سال گسترش 
در فينال به پرسپوليس باخت. اين موضوع مربوط 
به زماني است كه زنوزي شهرت فعلي را نداشت و 
اينقدر هم اهل حاشيه و جار و جنجال نبود. از آن 
روزها يك دهه گذشــته و جناب زنوزي به عنوان 
مالك تراكتور در آســتانه دومين فينال حذفي 
عمرش، كامال به يك كاراكتر ديگر تبديل شــده 
است؛ پرهياهو و خالق جمالت عجيب و ماندگار. 
به همين بهانه برخي جمالت او در اين مدت را مرور 

مي كنيم.

 »آقاي عراقچي به رشيد مظاهري زنگ زده كه او به یك 
تيم تهراني برود.« از آخر به اول شروع كردیم. این تازه ترین 
ادعاي زنوزي است كه معاون پرسپوليسي وزیر امور خارجه 
را زیر سؤال مي برد. دقایقي بعد اما عباس عراقچي موضوع 
را تكذیب كرد. طرح این موضوع درســت در روزي اتفاق 
افتاد كه پرسپوليس با حامد لك به عنوان دروازه بان جدید 

قرارداد بست.
  »2 تا 3 هزار ميليارد تومان از ثروتم را به باشگاه تراكتور 
تزریق خواهم كرد.« به هر حال دارندگي است و برازندگي، 
اما این شوق مدیریتي باید مستمر باشد. هنوز فایل صوتي 
چند ماه پيش زنوزي را از یاد نبرده ایــم، زماني كه در اوج 
ناكامي ها خطاب به هواداران مي گفت امتياز باشگاه را پس 

خواهد داد.
 »سعادتمند را نمي شناسم. جواب او را باید یكي از اعضاي 
باشگاه بدهد. سلطاني فر باید اظهارنظر كند تا من جوابش 
را بدهم.« به ایــن ترتيب نتيجه مي گيریم باشــگاه تحت 
تملك زنوزي هم وزارتخانه اســت و او »وزیر تراكتور« به 

شمار مي آید!
 »3 قهرماني پرسپوليس براي شــما كافي نبود؟ چقدر 

باید بازي هــا را براي پرســپوليس در بياورنــد؟ ما راضي 
هستيم به صورت علني اعالم كنند جایگاه اول و دوم ليگ 
را به دردانه ها اختصاص داده اند و ما براي جایگاه ســومي 
بجنگيم.« معني حرف زنوزي این اســت كه سازمان ليگ 
از ابتدا پرســپوليس و اســتقالل را اول و دوم معرفي كند 
تا تراكتور براي ســومي بجنگد. این در حالي است كه تيم 
 تبریزي امسال چهارم شد، پارسال روي پله پنجم ایستاد و
 2 سال پيش هم دهم شــد. بنابراین براي سوم شدن هم 

تالش و توانایي بيشتري الزم است!
  »اگر مسئوالن به هر 2 تيم خود توجه داشتند، باید به 
اســتقالل هم 2 جام قهرماني مي دادند. مثل این است كه 
یك خانواده 2 فرزند داشته باشــد و فقط به یك فرزندش 
برسد. آنها در خودشــان هم مساوات را رعایت نمي كنند.« 
عالي است این جمله. یعني زنوزي ضمن مسلم دانستن اصل 
مهندسي در نتایج فوتبال ایران، خواهان رعایت عدالت در 
تباني شــده و از اینكه دست اســتقالل در دوران قهرماني 

پرسپوليس خالي مانده، گله مند است.
  »با اینكه تراكتور پرهوادارترین تيم آسيا و پنجمين تيم 
پرهوادار دنياســت، اما هواداران ما واقعا مظلوم هستند.« 
ادعاهاي آماري پرتكرار كه ظاهرا نيازي به اثبات ندارند، اما 

رد كردن شان اصال كار سختي نيست.
   »پرسپوليس اسم یوناني اســت و نباید از آن استفاده 
شــود.« ظاهرا اهميتي نــدارد كه تراكتور هم یك اســم 
انگليسي محسوب مي شــود، مثل استقالل كه عربي است 

و باقي قضایا.
  »به زودي براي تراكتور یك ورزشگاه مدرن چندده هزار 
نفري خواهيم ساخت. هم اكنون در فاز مكان یابي هستيم 
و فورا دســت به كار خواهيم شد.« این وعده درست 2 سال 
پيش در روز انتقال سهام تراكتور به زنوزي مطرح شد و به 
هيچ كجا نرســيد. اميدواریم وعده تزریق 3 هزار ميليارد 

تومان هم به این سرنوشت دچار نشود!
  »اســتوكس در اردوي تراكتور ســاعت مچي اشكان 
دژاگه را دزدید. هزار بار گفتيــم او را جذب نكنيد، بازیكن 
قابل اعتمادي نيست.« انصافا بين همه آنچه در این مطلب 

خواندید، این جمله از همه باورپذیرتر بود!

اميرحسين اعظمي| پيام نيازمند بهترين دروازه بان ليگ 
نوزدهم بود؛ دروازه باني كه در 17 بازي دروازه ســپاهان را 
بسته نگه داشت و ميانگين 0.5 گل خورده در هر بازي را در 
كارنامه اش ثبت كرد. نيازمند روي هم رفته از متريكا نمره6.99 
را كسب كرد تا باالتر از دروازه باناني مثل رحمتي با نمره6.98 و 
رادوشوويچ با نمره6.9 قرار بگيرد. او در گفت و گو با همشهري 
صحبت هاي جالبي درخصوص اتفاقات اين فصل داشته است.

    سپاهان شروع خوبي داشت اما در نهايت 
نه تنها قهرمان نشــد بلكه سهميه هم نگرفت. 
فكرش را مي كرديد چنين سرنوشــتي داشته 

باشيد؟
ما فصل را خوب شــروع كردیم و حتي در بدترین حالت 
ممكن هم تصور نمي كردیم كه سهميه را از دست بدهيم. 
ما در شروع ليگ صدرنشين بودیم و در نيم فصل شرایط 
بسيار خوبي داشــتيم ولي مصدوميت ها، آماده نبودن 
چند بازیكن كليدي، بدشانســي، اشتباهات داوري و 
برخي مسائل دیگر باعث شد تا امتيازهاي مفتي از دست 
بدهيم. فاجعه بار ترین اتفاق هم این بود كه در نيم فصل 

دوم حتي در یك بازي بيرون از خانه هم نتوانستيم 
برنده شویم. همه این مســائل به تيم ضربه زد. 

نيم فصل دوم ورق برگشت و مشخص نشد 
چه بالیي سر تيم ما آمد.

   فكــر نمي كني 
مسائل فني و تاكتيكي هم 
در ناكامي هاي سپاهان نقش 

داشت؟
در این خصوص باید كادر فني صحبت كند. ما واقعا تيم 
خوبي داشتيم ولي یكباره همه  چيز تغيير كرد و این براي 

ما ناراحت كننده بود.
   خيلي ها اعتقاد دارند حاضر نشدن 

سپاهان مقابل پرسپوليس هم سرنوشت شما و هم 
سرنوشت ليگ را عوض كرد. اين موضوع را قبول داري؟

آنقدر در مورد این بازي صحبت شده كه دليلي نمي بينم بخواهم 
دوباره در این خصوص صحبت كنم. همه در آن روز مقصر بودند. 
آن زمان هنوز خيلي ها كرونا را جدي نمي گرفتند و آن مسائل در 
بد زماني اتفاق افتاد. از طرفي بحث عدم حضور تماشاگران هم دیر 

اعالم شد و هواداران ما قبول نمي كردند كه در این بازي خانگي 
به ورزشگاه نيایند. ما دیر به استادیوم رسيدیم و اتفاقاتي 

رخ داد كه بازي برگزار نشد تا همه  چيز شدیدا به ضرر ما تمام شود. بازي 
با پرسپوليس بزرگ ترین فرصت براي سپاهان بود تا به ليگ برگردد 
اما نشد. قبول دارم لغو این بازي نه تنها به ضرر سپاهان بلكه به ضرر 
همه مدعيان قهرماني تمام شد. با آن 3 امتيازي كه پرسپوليس گرفت 

خودش را جدا كرد و شرایط تيم ما سخت تر شد.
   فصل براي خودت چطور بود، آيا از عملكردت 

راضي بودي؟
من از عملكرد فني خودم راضي هستم و خدا را شكر مي كنم. درست 
است كه در مقاطعي از نيم فصل دوم بدشانسي آوردیم و روند بازي ها 
طوري بود كه تيم نتيجه نمي گرفــت اما در مجموع به عقيده 

خودم عملكردم راضي كننده بوده است.
   صحبت از انتقالت به فوتبال اروپا شده است. اين 

موضوع صحت دارد؟
چون زبان انگليســي بلد هستم پيشــنهاد اروپایي ام اول 
به دست خودم مي رسد. تا االن كه پيشنهادي نرسيده 
ولي مطمئنا اگر پيشنهاد خوبي باشد از این موضوع 

استقبال مي كنم.
   شنيده مي شد براي فصل جديد از 

پرسپوليس هم پيشنهاد داشتي؟
این قضيه به من مربوط نمي شــود. من با سپاهان 

قرارداد دارم و بازیكن این تيم هستم.
   دوســت نداري روزي در استقالل يا 

پرسپوليس بازي كني؟
این طبيعي است كه به این دو تيم بيشتر بها داده مي شود 
و بازي هایشان پخش زنده دارد. به عنوان مثال بازي آخر 
ما در ليگ برتر كه براي ما و خانواده هایمان حساسيت 
زیادي داشــت پخش مستقيم نشــد. با این حال من 
از حضور در ســپاهان و اینكه چقدر دیده شــدم و چه 

عملكردي داشتم راضي هستم.
   امير قلعه نويي هم به شكل تلخي از سپاهان 

جدا شد. در اين خصوص چه صحبتي داري؟
همه ما قلعه نویي را دوست داریم و اصال دوست نداشتيم از 
سپاهان به این صورت جدا شود. در یك مقطع ایشان بيمار 
شد و از طرفي تيم هم نتيجه نمي گرفت و طبيعي است 
وقتي تيمي نتيجه نمي گيرد كادر فني و سرمربي بيشترین 
فشار را متحمل شوند. اینكه چقدر ایشان مقصر هستند را 
نمي دانم ولي همه ما به اندازه خودمان مقصر بودیم كه 
شامل بازیكن، مربي و باشگاه مي شود. كسي نمي تواند 

خودش را از این موضوع جدا كند.

بهروز رسايلي| فينال جام حذفي در حالي بيــن استقالل و تراكتور برگزار مي شود 
كه طبيعتا ممكن است هر كدام از طرفين پيروز این دیدار باشند، اما هر نتيجه اي كه 
در مشهد رقم بخورد، دست كم حذف یك نفر بعد از سوت پایان مسابقه قطعي است؛ 
فرهاد مجيدي! در حقيقت هيچ نشانه اي از ادامه همكاري بين فرهاد با باشگاه استقالل 
به چشم نمي خورد. شكست این مربي بهانه موجه را براي عزل او دست مدیران باشگاه 
مي دهد، اما حتي بعد از پيروزي هم بعيد است خود مجيدي مایل به ادامه حضور روي 

نيمكت استقالل باشد.
1   اختالف نظر بين مدیران باشگاه و فرهاد مجيدي بســيار جدي، عميق و روشن 
است. احمد سعادتمند علنا اعالم مي كند: »اگر در جام حذفي نتيجه نگيریم، به گزینه 

دیگري فكر مي كنيم.« باشگاه بعد از استعفاي مجازي مجيدي او را به كميته انضباطي 
احضار كرد، اما فرهاد نرفت. سرمربي جوان سپس به جلسه آشتي كنان دعوت شد، اما 
باز هم شركت نكرد. پرده احترام بين دو طرف دریده شده است. وقتي مدیرعامل روي 
آنتن تلویزیون مي گوید: »هر وقت به دیدنش رفتــم از اتاقش بيرون نيامد« یا »حتي 
درگذشت برادرم را تسليت نگفت«، معلوم است كه ادامه همكاري ممكن نيست. چه 

استراماچوني بياید، چه نياید.
2  االن، در این لحظه نتایج فرهاد مجيدي با استقالل قابل دفاع بوده است. استقالل 
استراماچوني به پرسپوليس باخت، اما استقالل فرهاد یك بار با بدشانسي مساوي كرد 
و یك بار بر حریف سنتي پيروز شــد. پس داخل زمين بهانه گرفتن از مجيدي سخت 
است، اما او بيرون از ميدان هرگز براي ساختار اداري احترام قائل نشد و این به هيچ وجه 
زیبنده نيست. مجيدي از همان روز معرفي سعادتمند با انتشار پست آتشين عليه او 
موضع گرفت و سپس با مدت ها تأخير راضي به دیدار با مدیرعامل باشگاه شد. فرهاد 
همچنان در هياهــوي كاراكتر دوران بازي اش باقي مانده و درك درســتي از جایگاه 
یك مربي ندارد. این نه فقط در اســتقالل، بلكه در بقيه تيم هاي مجيدي هم برایش 

مشكل ساز خواهد بود.

3   جدایي مجيدي از اســتقالل بعد از فينال، قطعي به نظر مي رسد. در این شرایط 
انتخاب هاي بعدي هر كدام از طرفين بسيار جذاب خواهد بود. مدیران استقالل سخت 

به دنبال بازگرداندن استراماچوني هستند. 
سعادتمند با همين اسم رمز توانست از ناز و كرشمه هاي فرهاد عبور كند و بين هواداران 
دست باال را داشته باشد، اما اگر بازگشت استرا به هر دليلي ميسر نشود، آینده عجيبي 
در انتظار نيمكت استقالل خواهد بود. درصورتي كه وزارت و سازمان ليگ مصمم به 
جلوگيري از حضور خارجي ها باشــند، به ناچار هدایت استقالل به یك گزینه داخلي 
سپرده خواهد شد؛ اما چه كسي؟ قلعه نویي؟ منصوریان؟ اینها كه حمایت افكار عمومي 
را ندارند. نكونام و فكري هم كه ظاهرا در تيم هایشــان ماندگار هســتند. آیا مدیران 
استقالل كه با این قدرت توي شكم فرهاد رفته اند، به این جنبه از ماجرا فكر كرده اند؟ 
فراموش نكنيد ليگ قهرمانان هم از 24شهریور، یعني 11روز بعد از فينال جام حذفي 

آغاز خواهد شد.
4   چنان كه گفتيم انتخاب بعدي خود فرهاد هم پس از جدایي از استقالل یك معماي 
جذاب است. كافي است او را روي نيمكت سپاهان یا گل گهر سيرجان تصور كنيد. حاال 

تيمش به كنار، رویارویي مجيدي با استقالل در فصل آینده هم دیدني خواهد بود.

 اولين حذف شده فينال
4 نكته در مورد شرايط عجيب فرهاد مجيدي؛ كسي كه 

ماندنش در استقالل صالح نيست
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 روزهاي فوتبالي در راهنــد. برنامه الليگا كه 
اعالم شــد، ال كالســيكوهاي رفت وبرگشت 
افتاد به آبان و فروردین، اما قرار بود 22شهریور 
و همزمان با هفته اول رقابت هاي فصل جدید 
الليگا یك ال كالســيكوي اضافه دوســتانه 
برگزار شــود كه دیروز خبر فوري آمد كه این 
دیدار فعال لغو شــده اســت. اگر لغو این بازي 
تكذیب یا زمان آن به تاریخــي دیگر موكول 
شود، بارســلونا در نخستين مســابقه جدي 
دوستانه با سرمربيگري رونالد كومان به مصاف 
رئال مادریــد مي رود كه ســخت ترین آزمون 
براي یك ســرمربي تازه وارد است. این دیدار 
هم اگر لغو نشــود، مثل دیدار رفــت آبان  ماه 
در نوكمپ بدون تماشــاگر برگزار مي شود. از 
بارسا خبر مي رسد كه مسي احتماال به خاطر 
فيرپلي مالي كه من ســيتي از آن واهمه دارد 
و اوضاع اقتصادي پس از كرونا در تيم ماندني 
است. دیروز پدرش در بارسلونا با سران باشگاه 
جلسه داشت، اما خود مسي حاضر به گفت وگو 
نيست. باشگاه هم عكسي از كيت اول فصل اول 
تيم گذاشت كه مســي هم در آن حاضر بود و 
این مفهومش براي هواداران یعني اینكه مسي 
جایي نمي رود. بارســا با واینالدوم و الئوتارو 
در تماس اســت، اما راكيتيچ به سویا رفته و 
ویدال و سوارس هم در آستانه انتقال به اینتر و 
یوونتوس هستند، اما از محل انتقال آنها پولي 
گير باشگاه نمي آید؛ به طور مثال راكيتيچ با یك 
و نيم ميليون یورو به عالوه آپشن هاي احتمالي 
آینده )9ميليون( واگذار شــده و دو تاي دیگر 
احتمــاال مجاني خواهند رفــت. نكته عجيب 
اینجاست كه این دقيقا همان تاریخي است كه 
هفته اول الليگا باید آغاز شود و دیدار بارسا با 
تيم تازه صعود كرده الچه و رئال مقابل ختافه 
به خاطر یك ال كالســيكوي دوســتانه عقب 

افتاده است؛ دليل؟ اسپانسرها و مسائل مالي.

   ليگ برتر
ليگ برتر هم همزمان با الليگا افتتاح مي شود. 
در هفته اول بازي چندان مهم و دندان گيري 
نداریم. 2دیدار منچسترسيتي - استون ویال و 
برنلي - منچستریونایتد در هفته اول به تعویق 
افتاده است. پس این دو تا ليگ بدون پایه هاي 
ثابت ال كالسيكو و غول هاي منچستر از جمعه 

و شنبه هفته آینده آغاز مي شود.

   سري آ
تاریخ برگزاري سري آ یك هفته دیرتر است و 
باید از 29شهریور و آخرین روزهاي تابستان 
منتظر تماشاي آن باشيم. با یوونتوس و اینتر 
و تقویت ميــالن و رم و البتــه ناپولي و 2تيم 
التزیو و آتاالنتا كه پدیده هاي فصل قبل بودند، 
بازي هاي جذابي در پيش است. اتفاقا التزیو و 
آتاالنتا در قرعه كشي مســابقات این فصل كه 
دیروز انجام شــد در هفته اول با هم افتادند. 
اینتر بــه مصاف تيم تازه صعــود كرده بنونتو 
مي رود، یووه با سمپدوریا و رم در زمين پارما 

بازي دارد.

   ليگ يك
ليگ یك فرانسه هم شــروع شده و خيلي زود 
جدال فصل بين پاري سن ژرمن و ليون كه در 

نيمه نهایي ليگ قهرمانان اروپا حضور داشتند، 
برگزار مي شود. دو تا شــنبه دیگر منتظر این 
بازي باشيد؛ همزمان با آغاز ليگ برتر و الليگا.

   ليگ پرتغال
امسال باید ليگ پرتغال را جدي تر دنبال كنيم؛ 
چون مهدي طارمي به پورتو رفته و بنفيكا هم 
حسابي تقویت شده. بازي هاي ليگ برتر این 
كشور هم از 30شهریور آغاز خواهد شد. بازي 
اول پورتو مقابل تيم براگاست كه بازي نسبتا 

سختي است، مقابل تيم سوم فصل قبل.

   بوندس ليگا
در آلمان از همان هفته اول جنگ داریم. بایرن 
مونيخ جمعه 2هفته دیگر افتتاحيه بوندس ليگا 
را با پذیرایي از شالكه برگزار مي كند. دورتموند 
هم یك روز بعد یك بازي سخت زودهنگام با 

مونشن گالدباخ دارد.

   اروپا
قرار شــده رقابت هاي مرحلــه گروهي ليگ 
قهرمانان اروپا هم از 29مهر شروع شود؛ ليگ 
اروپا از اول آبان. البتــه بازي هاي مقدماتي و 
انتخابي زودتر انجام خواهد شد. دور اول و دوم 
مرحله انتخابي برگزار شده و دور سوم 2هفته 

دیگر خواهد بود.

   ليگ ملت ها
رقابت هاي یورو2020 به خاطر كووید-19یك 
ســال عقب افتاد، اما بازي هــاي ملي تعطيل 
نيســت. ليگ ملت هاي اروپا كه دومين دوره 
خود را تجربه مي كند، امســال بــا دیدارهاي 
انتخابي استارت مي خورد. امشب بازي جالب 
و زیباي بين آلمان و اسپانيا را از دست ندهيد. 
ساعت 23:15 امشــب به فاصله كوتاهي پس 
از خرد شدن بارســلونا مقابل بایرن مونيخ در 
ليگ قهرمانان شروع خوبي براي فيفادي هاي 
بعد از كروناســت. البته بازیكنان بایرن مونيخ 
به دليــل كمتر اســتراحت كردن نســبت به 
ســایر تيم ها در بازي امشــب حضور ندارند. 
برنامه دیگر بازي هاي امشــب به این شــرح 
است؛ اوكراین- سوئيس، تركيه- مجارستان، 
روســيه- صربســتان، بلغارســتان- ایرلند، 
فنالند- ولز، مولداوي- كوزوو، اسلوني- یونان، 
لتوني- آندورا و جزایر فــارو- مالت كه تقریبا 
هيچ كدام ارزش تماشــا ندارند. امــا فردا هم 
بازي مهم داریم. شــاید ایتاليا- بوسني گزینه 
خوبي براي دیدن باشــد. ایتاليــا 3روز بعدتر 
به مصاف هلند مي رود كه نمي شــود آن بازي 
را از دســت داد. هلند همزمان با بازي امشب 
ایتاليا در ساعت 23:15 با لهستان و دارودسته 
لواندوفسكي بازي مي كند. شنبه هم از ميان 
تيم هاي مهم بازي انگليس مقابل ایســلند را 
در پيش داریم، بلژیك بــا دانمارك، پرتغال- 
كرواسي و سوئد- فرانســه كه شبی شلوغ تر با 
بازي هاي حساس تري است. 3روز بعدتر فينال 
جام جهاني2018 بين فرانســه و كرواسي در 
گروه3تكرار خواهد شــد و پرتغال هم با سوئد 
بازي مي كند. كریستيانو رونالدو شاید بتواند 
در این دو بازي ســخت فاصله 10گله خود را 

با ركورد گل هاي ملي علي دایي كمتر كند.

 ال كالسيكو روي هوا 
 فوتبال دوباره زنده شد؛ برنامه آغاز ليگ هاي مختلف و بازي هاي ملي، 

كمين رونالدو براي ركورد دايي

بعد از 3خريد ضربتي در روز سه شنبه، باشگاه پرسپوليس در روز 
چهارشنبه نيز به فعاليتش در نقل وانتقاالت ادامه داد و پروژه خريد 
احسان پهلوان از ذوب آهن را نهايي كرد. پرسپوليس حاال با خريد 
4بازيكن، فعال ترين تيم نقل وانتقاالت و از لحاظ كميت موفق ترين 
تيم بوده است. حامد لك، ســعيد آقايي، احسان پهلوان و عيسي 
آل كثير 4بازيكن جديد پرسپوليس هســتند كه اتفاقا در 4پست 
مختلف براي اين تيم جذب شــده اند. در اينجا با تكيه بر آمارهاي 

سايت مرجع متريكا به بررسي عملكرد اين 4بازيكن پرداخته ايم.

   حامد لك؛ گلر يازدهم، ركورددار زرد و قرمز
حامد لك در ليگ نوزدهم 26بار به ميــدان رفته و به طور ميانگين در هر 
بازي 1.2گل دریافت كرده است. لك طي این 26بازي فقط 8بار موفق به 
كلين  شيت شده كه آمار ضعيفي اســت اما بخش زیادي از آن به عملكرد 
خط دفاعي مربوط مي شــود. از آنجا كه خط دفاعي ماشين سازي بيش از 
مدافعان پرسپوليس به حریفان موقعيت شوت زني داده اند، ميانگين مهار 
او در هر بازي 2.4مهار بوده و این آمار باالتر از بيرانوند و رادوشویچ است 
كه هر كدام 1.9مهار در هر بازي داشته اند. اما در زمينه درصد مهار برتري 
2گلر پرسپوليس نســبت به حامد لك كامال مشخص است. رادوشویچ و 
بيرانوند به ترتيب 80درصد و 72درصد شوت هاي داخل چارچوب را مهار 
كرده اند اما این آمار براي حامد لك 67درصد بوده است. او 7اشتباه داشته 
و 5كارت زرد و یك كارت قرمز هم دریافت كرده كه كامال مشخص كننده 
شــرایط او از لحاظ اخالقي اســت. بهترین عملكرد لك در این فصل در 
زمينه مهار پنالتي بوده است. او در فصل گذشته 3پنالتي گرفت و به همراه 
معراج اسماعيلي )ذوب آهن( در این زمينه موفق ترین دروازه بان بود. در 
مجموع حامد لك با ميانگين نمره 6.64 از سایت متریكا در رتبه یازدهم 
جدول دروازه بان ها قرار گرفت؛ پایين تر از رادو و بيرانوند كه به ترتيب سوم 

و نهم شدند.

   سعيد آقايي؛ پايين تر از انصاري و نادري
مدافعي كه در تراكتور و سپاهان شاگرد امير قلعه نویي بود، در اواخر فصل با 
این مربي به شدت مشكل پيدا كرد و نيمكت نشين شد. آقایي فصل گذشته 
16بازي در تركيب اصلي ســپاهان بود و 3بار هم به عنوان بازیكن تعویضي 
به زمين رفت. او 7بار با پاس كليدي براي تيمش موقعيت ســاخت كه 2بار 
این پاس ها گل شد و 2پاس گل را به نام آقایي ثبت كرد. سعيد با دقت پاس 
77.5درصد و ميانگين 3عملكــرد دفاعي در هر بازي، به طــور ميانگين از 
متریكا نمره6.75 گرفته كه با این نمره در جمع ســپاهاني ها رتبه یازدهم 
و در ميان كل بازیكنان ليگ رتبه 66 را به دست آورده است. محمد انصاري 
و محمد نادري مدافعان چپ پرســپوليس در فصل گذشته به ترتيب با نمره 
6.82 و 6.77 نمراتي نزدیك به آقایي اما كمي باالتر از او داشته اند. انصاري 
با نمره6.82 تقریبا 20رتبه باالتر از آقایي در رده46 بازیكنان ليگ نوزدهم 
قرار گرفته است. سعيد آقایي در تاریخ ليگ برتر مجموعا 142بازي كرده كه 

حاصل آن یك گل، 12پاس گل و كسب یك پنالتي بوده است.

   عيسي آل كثير؛ همسايه اميري و رسن
آل كثير را در این سال ها به عنوان یك مهاجم زهردار مي شناختيم كه در تمام 
تيم هایش به عنوان تعویض طالیي و در نيمه دوم به زمين مي رفت، اما امسال 
در نفت آبادان 23بار در تركيب اصلــي قرار گرفت، 1969دقيقه بازي كرد و 
با 12گل و 2پاس گل بهترین بازیكن تيمش لقــب گرفت. او در تاریخ ليگ 
برتر 121بازي كرده كه حاصل آن 29گل زده، كســب 2پنالتي و 6پاس گل 
بوده است. عيسي در این فصل بعد از دیاباته و مغانلو، سومين گلزن برتر فصل 
بود. او براي زدن 12گل، در هر بازي به طور ميانگين 1.3شوت زد كه دومين 
ركورد برتر فصل بود و فقط دیاباته ميانگين بهتري از او داشــت. آل كثير در 
حالي سومين گلزن برتر فصل شده كه تيمش از لحاظ گل زده در نيمه پایاني 
جدول حضور دارد. طبق آمار متریكا، آل كثير با ميانگين نمره6.94 در ميان 
بازیكنان تيمش رتبه اول و در كل بازیكنان ليگ نوزدهم رتبه هفدهم را داشته 
است؛ رتبه هفدهم مشترك با وحيد اميري و بشار رسن كه آنها هم نمره6.94 

گرفته اند و حاال دیگر هم تيمي آل كثير محسوب مي شوند.

   احسان پهلوان؛ آقاي 110
پرسپوليسي ها احسان پهلوان را با گل زیبایي به یاد مي آورند كه با یك شوت 
از راه دور وارد دروازه رادوشویچ كرد و تيم برانكو را بعد از 14هفته به نخستين 
شكست در ليگ شانزدهم رســاند. پهلوان در ليگ نوزدهم یكي از 5بازیكن 
برتر ذوب آهن بوده اما در جمع برترین هاي ليگ جایي نداشــته است. او با 
1574دقيقه بازي، فقط یك گل و یك پاس گل داشته و یك بار هم تيمش را 
صاحب ضربه پنالتي كرده است. ميانگين 1.3شوت در هر بازي و یك پاس 
كليدي در هر 5بازي آمار چندان خوبي براي پهلوان نبوده و او در دقت پاس 
هم موفقيت 77درصدي داشته است. با این آمار، احسان پهلوان در مجموع به 
ميانگين نمره 6.63 رسيده كه او را به رتبه پنجم در ذوب آهن و رتبه110 در 

كل بازیكنان ليگ مي رساند.

  بررسي آماري خريدهاي پرسپوليس كه برخي در 
گلزني ركورددارند و برخي در اخطار و اخراج

 ليگ قهرمانان بدون تماشاگر
برخالف اخبار منتشر شده در روزهاي گذشته، بازي هاي باقيمانده ليگ قهرمانان آسيا در منطقه غرب بدون حضور تماشاگر 
برگزار خواهد شد. با اعالم كنفدراسيون فوتبال آسيا، 32بازي باقيمانده مرحله گروهي، 4بازي مرحله يك هشتم، 2بازي 
يك چهارم و يك بازي نيمه نهايي ليگ قهرمانان آسيا )از منطقه غرب(، تمامي بدون حضور تماشاگر برگزار مي شود.
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البه الي همــه آنچه مهدي رســول پناه در روز شــلوغ 
نقل وانتقاالتي سرخپوشــان گفته، یك جمله بســيار 
مهم وجود دارد؛ جایي كه سرپرست باشگاه پرسپوليس 
مي گوید: »پرداخت دســتمزد بازیكنان و جذب نفرات 
جدید، از پرداخت طلب برانكو مهم تر است.« این مسئله 

دقيقا رویكرد مدیریتي مســئوالن فعلي باشگاه را نشان 
مي دهد. اینكه آنها ترجيح مي دهند منابع مالي موجود را 
صرف در امان ماندن از استوري هاي طلبكارانه بازیكنان 
و نيز ثبت عكس در كنار خریدهاي جدید كنند، به جاي 
اینكه مهم ترین بدهي باشگاه را بپردازند.  یك سال پيش 
هم دقيقا ایرج عرب همين تصميم را گرفت. او مي دانست 
كه حتي اگر دستمزد برانكو را تمام و كمال بپردازد، این 
مربي تصميمش را براي جدایي گرفته و دیگر بر نخواهد 
گشت. در نتيجه گرچه پول كافي براي این كار داشت، اما 
ترجيح داد آن را صرف حفظ شاكله تيمي، جذب مربي 

جدید و انجام چند خرید كند. به این ترتيب پرسپوليس 
قهرماني اش را در ليگ برتر تكرار كرد، اما در عوض با ورود 
پرونده برانكو به فاز حقوقي، جریمه هم به آن اضافه شد.

االن هم رســول پناه همين كار را مي كنــد و حتي ابایي 
از به زبان آوردن سياســتش ندارد. او كه طعم فشــارها 
را در پرونده فســخ یكطرفه مهدي ترابي چشــيد، دیگر 
نمي خواهــد مقصر جدایي هيچ بازیكنــي لقب بگيرد یا 
اســمش به عنوان مدیر ویران كننده تيم بماند. در نتيجه 
پولش را صرف حفظ تيم مي كند و تســویه با برانكو را به 
نفرات بعدي پاس مي دهد. این وسط اما یك اشكال بزرگ 

وجود دارد؛ اینكه پرداخت این مبلغ تــا ابد قابل تعویق 
نيست. همانطور كه عرب این پول را نداد و مبلغ جریمه 
سنگين تر شد، اهمال مدیران فعلي هم ممكن است منجر 
به كسر امتياز یا مجازات هایي از این دست شود. به این 
ترتيب بازیكناني كه شما نگه داشتيد یا خریدید، امتياز 
جمع مي كنند، اما شكایت برانكو همين امتيازات را از بين 
مي برد. در نتيجه اميدواریم رسول پناه كه به شكل عجيبي 
قرعه مدیریت در پرسپوليس به نامش افتاده، نيت نكرده 
باشد كه ارثيه بدهي به برانكو را براي نفر بعدي بگذارد. 

این بازي دارد به جاهاي خطرناكي مي رسد.

مديريت براي رفتن
وقتي باز هم جذب بازيكن به تسويه با 

برانكو ترجيح داده مي شود

  خوب، بد، نااميد كننده
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  گراني آب و هوا در قطب اقتصاد كشور 
خوردن آب در خوزستان گران است چون ساخت بدون برنامه 
سد گتوند باعث شوري آب خوزستان شده و ما مجبور به تصفيه 
آب از آب های لوله كشي شهر توسط دستگاه هاي گران قيمت 
هستيم. هواي خوزســتان هم منهاي گرماي ذاتي اش با بودن 
تاسيسات نفتي و كانون هاي گردوغبار كه در سایه بي توجهي ها 
شــكل گرفته، تكليفش مشخص اســت و بدون كولر ثانيه اي 
نمي توان تحمــل كرد كه قيمت كولر گازي هــم از 20ميليون 
تومان  گذشته است. سؤال این اســت كه چرا در قطب اقتصاد 
كشــور آب و هوا باید این ميزان گران باشد. آیا مسئوالن نگران 
نيســتند كه مردم هر روز بيشــتر مجبور به مهاجرت شوند و 

خوزستان عزیز كم جمعيت شود؟
ذهبي از اهواز

   يكسان سازي  حقوق با توجه به سنوات پرداخت باشد
آیا درست اســت كه بيمه شده اي با 10سال ســابقه پرداخت، 
معادل بيمه شده اي با 20سال سابقه پرداخت حقوق بگيرد؟ آیا 
بهتر نيست در یكسان سازي  به این موضوع توجه شود تا حقي 
از آنهایي كه سنوات بيشــتري براي پرداخت حق بيمه دارند، 

ضایع نشود؟
الهي از كرمان 

   درختان كاج ارمكان در حال خشكيدن
درختان كاج محلــه ارمكان واقع در بزرگــراه جالل آل احمد، 
تقاطع پل یادگار امام، منطقه2 ناحيه5 شــهرداري به علت كم 
آبي و كمبود رسيدگي در حال خشك شدن هستند؛ درحالي كه 
مسئوالن مدام شعار توسعه فضاي ســبز مي دهند. واقعا توقع 
توسعه بيشتر در این شرایط بحران اقتصادي را نداریم، اما تقاضا 
داریم نسبت به حفظ همين ميزان فضاي سبز اهتمام كافي شود.

شهروند تهراني 

   قيمت دام زنده و گوشت مديريت شود
تقاضا دارم مسئولين محترم جهادكشاورزي و امور دامي فكري 
به حال قيمت دام زنده و دامداری كشور بكنند زیرا قيمت دام 
زنده با قيمت گوشت بازار هيچ تناســبي ندارد و با وضع گراني 
علوفه و هزینه زیاد نگهداري دام، وضع دامداران كشــور خيلي 

نامطلوب شده است.
حافظي از ياسوج

   وضعيت بد حيوانات باغ وحش »چاه نيمه« زابل 
وضعيت باغ وحش چاه نيمه زابل بسيار بد است و حيوانات این 
باغ وحش نيازمند حمایت هســتند. به نظر مي رسد نظارتي بر 
وضعيت این باغ وحش نمي شود. خرس سياه بلوچي كه نمونه اي 
نادر است در این باغ وحش در بدترین وضعيت و در فضایي بسيار 
كوچك نگهداري مي شود. وضعيت بقيه حيوانات هم بهتر نيست 
و همه آنها گویا بيمار هســتند. اگر واقعا تــوان نگهداري این 

حيوانات را نداشته اند چرا آنها را به بند كشيده اند.
حيدري از زابل

   محدوده كارگر شــمالي تا ميدان انقالب محل تجمع 
اشرار شده 

از جلوي پارك الله تا ميدان انقالب كه محدوده كارگر شمالي 
اســت پر از گداهاي پابرهنه بزرگســال، بچــه كولي هایي كه 
گدایی مي كنند و زناني  با سر و شكل آشفته و آلوده شده است. 
بچه  قد كوتاهي هم بين این افراد هست كه لباس هاي عجيب 
مي پوشد و اغلب با عابران پياده درگير مي شود و هر كس كه از 
بغلش رد مي شــود با بازوي ســنگينش به كمر و بازوي عابران 
مي كوبد یا گيس دختران كوچك را مي كشــد. از مســئوالن 

تقاضاي رسيدگي عاجل و پایان دادن به این وضعيت را دارم.
دولتخاني، شهروند ساكن منطقه 

   تسهيالت براي فرزندان هيأت علمي ظالمانه است
تسهيالتي كه تحت عنوان اعطاي تسهيالت به فرزندان هيأت 
علمي اعطا مي شود منشأ بي عدالتي است. قطعا فرزند كارگري 
كه زحمت كشيده و رتبه عالي آورده نباید با فرزند هيأت عملي 
كه با كمترین زحمت وارد دانشگاه محل تدریس پدرش مي شود، 
یكي باشد كه اگر اینگونه اســت آن فرزند كارگر به چه اميدي 
باید درس بخواند. مســئوالن به این ظلم آشكار و نابخشودني 

پایان دهند.
مادر يك دانشجوي كوشا

   حقوق كارگر روزمزد را نمي دهند
بعد از مدت ها بيكاري در مجتمع نسيم دانش به صورت موقت 
مشغول به كار شدیم. بعد از چند روز از كار اخراج مان كردند ولي 
حقوق روزمزد ما را نمي دهند. اكنون تقریبا 15روز گذشته ولي 
مدیر مجتمع پاسخ نمي دهد و مي گوید حسابم مسدود است یا 

دسته چكم همراهم نيست. با این شرایط تكليفمان چيست؟
كارگر درمانده

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

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

با مردم

پاسخ مسئوالن

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

خلبان؛ مقصر سانحه 
هواپيماي كاسپين

دفتر بررســي ســوانح و حوادث سازمان 
هواپيمایي، خلبان را مقصر ســانحه خروج 
هواپيماي بوئينگ كاسپين از باند فرودگاه 
ماهشهر معرفي و اعالم كرد: خلبان پرواز با 

دستور وزیر راه بازنشسته شد.
به گزارش همشهري، این حادثه صبح هفتم 
بهمن98 در فرودگاه بندر ماهشهر رخ داد و 
در پي آن هواپيماي بوئينگ MD هواپيمایي 
كاســپين هنگام فرود در فرودگاه ماهشهر 
از انتهاي باند خارج شــد كه خوشبختانه 
تمامي 1۴۴سرنشــين و 8خدمه این پرواز 
با سالمت كامل از هواپيما خارج شدند. حاال 
و براساس تحليل اطالعات بازخواني شده از 
دستگاه هاي ثبت و ضبط اطالعات پروازي 
)CVR و FDR( اعــالم شــده كه خطاي 
خلبان پرواز مذكور ســبب فرود نامناسب 
در باند فرودگاه ماهشهر شده است. از جمله 
اینكه خلبان برخالف سياســت شــركت 
هواپيمایي اقدام به ســوخت گيري بيش از 
حد الزم كرده كه در نتيجه سرعت هواپيما 

در هنگام فرود بيش از حد نياز مي شود.

و اینكه در نزدیكي فرودگاه پيشنهاد فرود 
در باند31 را نپذیرفته و تصميم به فرود در 
باند13 فرودگاه ماهشهر مي گيرد كه در این 
باند شدت باد در پشت سر هواپيما در هنگام 
فرود سبب افزایش وزن هواپيما مي شود، در 
نتيجه سرعت فرود از 135نات به 1۷1نات 
افزایش مي یابد و دوسوم طول باند از دست 

مي رود.
مدیریت ضعيف خلبانان و رعایت نشدن رویه 
عملياتي هواپيمــا )SOP( از دیگر عوامل 
عمليات فرود نامتعارف با چرخ جلو روي باند 
بوده كه به دليل كم آوردن طول باند، هواپيما 

دچار سانحه شده است.
براساس اعالم سازمان هواپيمایي كشوري، 
از آنجایي كه عامل انساني و خطاي خلبان 
ســبب تصميم گيــري مخاطره آميز براي 
ورود نامتعارف در باند فرودگاه ماهشــهر 
به عنوان علت اصلي وقوع ســانحه مذكور 
شناخته شده، بنابراین به دستور وزیر راه و 
شهرسازي و به منظور اقدامات پيشگيرانه، 
شركت هواپيمایي كاسپين همكاري خود 
را با خلبان پرواز مذكور با ۶۴ســال سن به 
اتمام رســانده و آموزش هاي الزم را جهت 
بازگشت كمك خلبان این پرواز به فعاليت 

پروازي مجدد انجام داده است.

 نجات نوزاد رهاشده
در خيابان

نــوزادي كــه در نيمه شــب در یكــي از 
خيابان هاي تبریز رها  شــده بود توســط 
ماموران نجات یافت. به گزارش همشهري، 
نيمه شــب سه شــنبه یكي از رهگذران در 
شــهرك یاغچيان تبریز در كمال شگفتي 
نوزادي را دید كه در خيابان رها شده است. 
آن اطراف هيچ كس حضور نداشت و معلوم 
نبود كه والدین این نوزاد چه كساني هستند.

وي با پليس تماس گرفــت و دقایقي بعد 
گروهي از مأموران راهي آنجا شــدند و این 

نوزاد به شيرخوارگاه بهزیستي منتقل شد.
فــرگل صحــاف، مدیــركل بهزیســتي 
آذربایجان شرقي در این باره به ایسنا گفت: 
نوزاد رها شده در شــهرك یاغچيان تبریز، 
هم اكنون در صحت و سالمت كامل در شير 
خوارگاه بهزیستي استان به سر مي برد و در 
بهزیستي نام سجاد  براي او انتخاب شد. وي 
ادامه داد: بعد از آنكه نيمه هاي شــب این 
نوزاد در خيابان پيدا و به بهزیستي منتقل 
شد، سالمتي وي مورد بررسي قرار گرفت و 

او هم اكنون  وضعيت خوبي دارد.

 تراژدي 
در كوه هاي ارمك 

 »وقتــي گلوله به ســينه محمد 
اصابت كرد و او روي زمين افتاد، داخلي

همكارش دســتمالي را كه روي 
صورتش كشيده بود، كنار زد و شكارچي اي كه 
گلوله را شــليك كرده بود با دیــدن چهره او، 
فهميد كــه دایي اش را هدف گلولــه قرار داده 
اســت.« این  دردناك ترین لحظات از حادثه اي 
است كه غروب سه شنبه در ارتفاعات روستاي 
ارمك در حوالي بندرلنگه رخ داد؛ حادثه اي كه 
به شهادت محيط بان 50ساله اهل بندرلنگه كه 
به ضامن آهو معروف بود و خودكشي عامل این 
جنایت كه خواهــرزاده او بود، ختم شــد. در 
شــرایطي كه همســر و فرزنــدان محيط بان 
وظيفه شناس هنوز در شــوك حادثه هستند و 
گریه اجازه حرف زدن به آنها نمي دهد، خواهر 
همســر او در گفت وگو با همشهري از جزئيات 
حادثه و تــراژدي اي مي گوید كــه در كوه هاي 

روستاي ارمك در حوالي بندرلنگه رخ داد.
شما چطور در جريان حادثه قرار 

گرفتيد؟
محمــد )محيط بــان شــهيد( همــراه برادر 
كوچك تــرش به نام علــي در اداره محيط باني 
كار مي كردند. ابتدا علي در جریان حادثه قرار 
گرفت و با همســر و بچه هــاي محمد تماس 
گرفت و گفت كه برایش حادثه اي رخ داده و بعد 
رفته رفته همه ماجرا را تعریف كرد و فهميدیم 

كه شوهرخواهرم به شهادت رسيده است.

اين حادثه چطور اتفاق افتاد؟
بعدازظهر سه شنبه بود كه محمد سوار ماشين 
شــد و بــه محــل كارش در اداره محيط باني 
بندرلنگه رفت. او و خواهرم 2پسر 15 و 20ساله 

دارند و سال هاســت كــه در بندرلنگه زندگي 
مي كنند. از خانه تا اداره محيط باني راه زیادي 
نيست و بعدا شــنيدیم كه وقتي محمد به اداره 
رسيده، به آنها گزارش شده كه عده اي شكارچي 
غيرمجــاز در كوه هاي اطراف روســتاي ارمك 
دیده شــده اند؛ براي همين او همــراه رئيس 
اداره راهي ماموریت شــدند تا شــكارچي ها را 

دستگير كنند.

حدودا چه ســاعتي بــه آنجا 
رسيدند؟

قبل از ســاعت 8شــب به محل حادثه رسيده 
بودند؛ وقتي هنوز هوا روشن بود. هر دوي آنها 
صورتشان را با دســتمال و شال پوشانده بودند 
كه توسط شــكارچي ها شناسایي نشوند. وقتي 
به كوه هاي ارمك رســيدند، شروع به گشتزني 
كردند تا اینكه رد شــكارچي هاي غيرمجاز را 
زدند. بعد از كمي جســت وجو موفق شدند آنها 
را غافلگير كنند، اما شــكارچي ها كه اســلحه 

داشتند، شروع به تيراندازي كردند.

شكارچي ها چند نفر بودند؟
ظاهرا 3نفر بودند. آنها هم براي اینكه شناسایي 
نشوند، صورتشان را پوشانده بودند. یكي از آنها 
با اسلحه شكاري كه در دست داشت، شروع به 
تيراندازي به سوي محمد و رئيسش كرد. گلوله 
به ســينه محمد خــورد و او روي زمين افتاد. 
رئيس اداره با دیدن این صحنه به سمت محمد 
رفت و دســتمال روي صورتش را كنار زد و سر 
او را باال گرفت كه نگــذارد بميرد. همان موقع 
بود كه شــكارچي ها صورت محمد را دیدند و 
خواهرزاده اش كه یكي از شــكارچي ها بود، او 

را شناخت.

او همان موقع خودكشي كرد؟
نه. هر 3شكارچي بعد از این ماجرا فرار كردند. 
هر كدام از یك مســير رفتند كــه گير نيفتند. 
بعد از آن همكار محمد اورژانــس را خبر كرد 
و ماجرا را به مركز گزارش داد. شــوهرخواهرم 
را به بيمارســتان منتقل كردند، اما او به دليل 
شدت جراحاتي كه دیده بود به شهادت رسيد. 
بعــد از آن، وقتــي مأموران بــراي پيدا كردن 
شــكارچيان راهي محل حادثه شــدند، جسد 
یكي از شــكارچيان، یعني خواهرزاده محمد را 
دیدند كه در بيابان افتاده بود. او وقتي فهميده 
بود كه به سوي دایي اش شليك كرده، پا به فرار 
گذاشــته بود، اما ظاهرا زماني كه خبردار شده 
بود كه دایی اش جانش را از دســت داده است، 
به منطقه اي خلوت و بيابانــي رفته و به خاطر 
شدت عذاب وجدان، گلوله اي به سرش شليك 

و خودكشي كرده بود.

محمد از اينكه خواهرزاده اش يك 
شكارچي غيرمجاز بود، خبر داشت؟

بله. همين یك ماه پيش بود كــه برادر محمد، 
یعنــي علــي كــه او هــم محيط بان اســت، 
خواهرزاده شــان را كه فقط 21ســال داشت و 
مجرد بود به جرم شكار غيرمجاز دستگير كرد 
و تحویل قانون داد، اما این ماجرا براي او درس 
عبرت نشده بود و باز هم سراغ شكار غيرقانوني 
رفت كه در نهایــت این اتفاق افتــاد. حاال هم 
خانواده محمــد عزادار شــده اند و هم خانواده  
خواهرش. نمي دانيد كه آنها چه شرایطي دارند. 
از همه بدتر وضعيت خواهرم و پسرهایش است. 

آنها شوكه هستند و باورشان نمي شود كه مرد 
خانه شان توسط كسي به شهادت رسيده كه از 

خون خودش بوده است.

آنطور كه در خبرها آمده، محمد 
محيط باني وظيفه شناس بوده كه به عنوان 
محيط بان برتر استان هرمزگان هم انتخاب 
شده است. آيا او پيش از اين هم در درگيري با 

شكارچيان صدمه ديده بود؟
بله. او 2بار به عنوان محيط بــان برتر هرمزگان 
انتخاب شــد. آنقدر به محيط زیست و حمایت 
از حيوانات حفاظت شــده اهميــت مي داد كه 
حدود 2ســال پيش در ســميناري كه در یزد 
برگزار شد، به او لقب »ضامن آهو« دادند. یادم 
هست كه یك سال پيش هم محمد، زماني كه 
قصد دستگيري عده اي از شكارچيان غيرمجاز 
را داشــت، هدف اصابــت گلوله قــرار گرفت. 
شــكارچيان گلوله را درســت به سمت قلبش 
شليك كرده بودند، اما گلوله به گوشي موبایل 
محمد كه داخل جيبش بود، خورد. گوشي پودر 
شــده و جلوي گلوله را گرفته بود، اما به محمد 
هيچ آسيبي نرســيده بود. گوشي پودر شده را 
هنوز هم به عنوان یادگاري از این حادثه كه شبيه 
یك معجزه بود، نگه داشته اند. یك بار هم با چاقو 

مجروح شده بود كه به خير گذشت.

همسر و فرزندان محمد با شغل او 
مشكل نداشتند؟

نه. حتي پســر بزرگش عاشق شغل پدرش بود 
و دلش مي خواســت مانند او محيط بان شود. 
او حاال مرد خانه اســت و باید در غياب پدرش 

مراقب مادرش و برادر كوچك ترش باشد.

شكارچي 21ساله وقتي فهميد محيط باني 

كه با گلوله او به قتل رسيده دايي اش بوده 

است از شدت عذاب وجدان، خودكشي كرد

راز جسدي بدون كفش 
 وقتي جسد مردي در خرابه هاي جنوب تهران كشف 

شد، در ابتدا این فرضيه مطرح شد كه او معتاد است و جنايي
به دليل مصرف بيش از حد مواد مخدر جان باخته است، 
اما نبودن كفش ها و تميز بودن كف پاي وي، از یك ماجراي جنایي 

حكایت داشت.
به گزارش همشهري، صبح یازدهم فروردین ماه به مأموران كالنتري 
خاني آباد خبر رسيد جسد مرد جواني در خرابه اي در شهرك شریعتي 
پيدا شده است. جسد متعلق به مردي حدودا 3۷ساله بود و ظاهر او 
نشان مي داد كه معتاد اســت. مأموران احتمال دادند كه او به دليل 
مصرف بيش از حد مواد اوردوز كرده است، اما وقتي پاي تيم جنایي 
به ماجرا باز شد، سرنخي به دست آمد كه نشان مي داد این مرد به قتل 
رسيده است. مقتول كفش به پا نداشــت و از سوي دیگر كف پایش 
كامال تميز بود. این یعني، وي در محل دیگري جانش را از دست داده 
و سپس جسدش با خودرو یا وسيله اي دیگر به این  خرابه منتقل و در 
آنجا رها شده بود. در این شرایط پرونده اي تشكيل و به دستور قاضي 
جنایي پایتخت، جسد به پزشــكي قانوني منتقل و تحقيقات براي 

كشف راز این معما آغاز شد.

برق گرفتگي
پزشكي قانوني اعالم كرد كه علت مرگ مرد جوان برق گرفتگي است. 
در ادامه مأموران به بررســي دوربين هاي مداربســته اطراف خرابه 
پرداختند و دیدند كه روز حادثه خودروي پرایدي مقابل آنجا توقف 
كرده و مردي جوان كه راننده آن بود، از خودرو پياده شد. او سپس 
جســد مقتول را از داخل صندوق عقب بيرون آورده و در خرابه رها 

كرده است.
این تصویر، مهم ترین ســرنخ تيم تحقيق بود و مأموران عكس او و 
قرباني را به اهالي محل نشان دادند و آنها هردو را شناسایي كردند. 
به گفته اهالي محل، این 2 نفر در آن منطقــه زندگي مي كردند و 
مأموران با اطالعات به دســت آمده راننده پراید را كه ساكن طبقه 
سوم ســاختماني در جنوب تهران بود شناســایي و او را دستگير 

كردند.

روايت اول 
مرد جوان با دســتور بازپرس جنایي بازداشت شــد، اما در تحقيقات 
اوليه مدعي شد كه از دوستش كریم )مقتول( بي خبر است. وي وقتي 
تصاویر ضبط شده خود در دوربين هاي مداربسته را دید ناچار شد قفل 
سكوت را بشكند. متهم مدعي شد كه كریم روز حادثه به خانه وي رفته، 
اما پس از مصرف بيش از حد مواد، حالش بد شده و او از ترسش جسد 
وي را داخل ماشين گذاشته و در خرابه رها كرده است. مرد جوان اما 
خبر نداشت كه پزشكي قانوني علت مرگ قرباني را برق گرفتگي اعالم 
كرده است. از سوي دیگر مأموران راهي خانه وي شدند و در بازرسي از 

خانه چند رشته سيم برق، كاپشن و كفش هاي مقتول را پيدا كردند.

روايت دوم
متهم وقتي براي بار دوم به دادسراي جنایي تهران منتقل شد، فهميد 
كه راز داستان سرایي  دروغين اش فاش شــده است. در این شرایط 

قاضي جنایي از او پرسيد: چه بالیي بر سر دوستت آورده اي؟
متهم این بار گفت: شب حادثه كریم براي مصرف مواد به خانه ام آمد. 

او حالش خوب نبود و براي مصرف و تزریق مواد به دستشویي رفت 
اما تعادلش را از دست داد و چون پریز برق داخل دستشویي مشكل 
داشت دستش را روي آن گذاشــت و باعث برق گرفتگي اش شد. او 
ناگهان نقش زمين شد و من به شدت وحشت كردم. البته خودم هم 
حال خوبي نداشتم و تقریبا نيمه هوش بودم چون مواد زیادي كشيده 
بودم. به خودم كه آمدم متوجه شــدم كریم نفس نمي كشد. باید هر 
طور شــده جنازه اش را به بيرون از خانه ام مي بردم. به همين دليل 
تصميم گرفتم آن را به داخل صندوق عقب ماشــينم ببرم و داخل 

خرابه رهایش كنم.

اما پيش از اين روايت ديگري را مطرح مي كردي.
ترسيده بودم و ناچار شدم دروغ بگویم.

تيم تحقيق، خانه ات را بررسي كرده اند و متوجه شدند 
پريز برق دستشويي سالم بوده و چند رشته سيم نيز از خانه ات 

كشف كرده اند.
نمي دانم چرا رشته ســيم در خانه ام پيدا شده است! از درست شدن 
پریز برق دستشــویي هم بي خبرم. احتمال مي دهم دوســتم كریم 

دستش به پریز خورد و دچار برق گرفتگي شد.

چرا به اورژانس زنگ نزدي؟
ترسيده بودم كه مبادا مرگش گردن من بيفتد و دستگيرم كنند.

مقتول را چطور مي شناختي؟
بچه محل مان بود. تازه از كمپ آمده و هرازگاهي براي مصرف مواد 
به خانه ام مي آمد. من آهنگر بودم و او ضایعات جمع كن. او دوستم 
بود و من قاتلش نيستم. نمي دانم چه شد كه دچار برق گرفتگي شد 

و جانش را از دست داد.
متهم پس از پاسخ دادن به سؤاالت قاضي جنایي در اختيار كارآگاهان 
اداره آگاهي قرار گرفت و تحقيقات از او براي كشــف راز این جنایت 

ادامه دارد.

مترو سعي كرده بهترين خدمات ضدكرونايي را ارائه دهد 
روابط عمومي شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه 
پيرو انتشــار پيام مردمي با عنوان  »استفاده از ماسك و دستكش 
در مترو اجباري شود« در ستون با مردم پاسخ داده است: »ضمن 
تشكر از مســافر گرامي و همچنين ســپاس از آن روزنامه وزین 
به خاطر انعكاس دیدگاه ها و نقطه نظــرات خوانندگان و ظرفيت 
ایجاد شده جهت تعامل و پاسخگویي به شــهروندان و مسافران 
محترم، به اطالع مي رســاند شــركت بهره برداري متروي تهران 
و حومه از همان روزهاي اعالم شــيوع ویروس كرونا در كشور با 
انجام ضد عفوني قطارها و ایستگاه هاي خطوط در چندین نوبت در 
طول روز و رعایت مسائل ایمني و بهداشتي سعي كرده تا بهترین 
خدمات رساني را به شهروندان ارائه دهد؛ بنابراین از شهروندان و 
مسافران محترم درخواست مي شــود هنگام ورود به ایستگاه ها و 
قطارهاي مترو از دســتكش و ماسك اســتفاده كرده و نسبت به 

رعایت اصول ایمني و بهداشتي اقدام كنند.«

»به عنوان مســافر ســوار بر 
خودروي پرایدي شدم اما آنها دادسرا

مرا كتك زدند و تمام پول و 
طالهایم را ســرقت كردند«. این آخرین 
جمله زني جوان بود كه از خودروي پراید 
در حال حركت به بيرون پرتاب شده و پيش 
از مرگ نزد یكي از رهگذران به زبان آورده 
بود. به گزارش همشهري، ساعت ۶:30صبح 
دیروز رهگذري در حال عبور از خياباني در 
شهرك غرب بود كه چشــمش به صحنه 
هولناكي افتــاد؛ یك خــودروي پراید با 
3سرنشين در حركت بود و سرنشينان آن 
زني را در نزدیكي بازار تره بار دریا از داخل 
ماشــين به بيرون پرتاب كردند و متواري 

شدند. جوان رهگذر به سمت زن شتافت و  
متوجه آثار ضرب و جرح روي بدن و سر او 
شد. زن كه به سختي نفس مي كشيد گفت: 
حوالي پل مدیریت به عنوان مسافر سوار بر 
خودروي پرایدي با 3سرنشين شدم. آنها 
ناگهان شــروع كردند به تهدید من و قصد 
زورگيري داشتند كه مقاومت كردم اما آنها 
به شــدت مرا كتك زدند و همــه طالها و 
پول هایم را دزدیدند. بعد هم مرا از داخل 

ماشين به بيرون پرت كردند و رفتند.
زن كه از شدت ضرب و جرح و كتك هایي 
كه خورده بود به سختي نفس مي كشيد، 
پيش از رســيدن اورژانس از هوش رفت. 
امدادگران با حضور در محــل حادثه او را 

به بيمارســتان منتقل كردند و وي تحت 
درمان قرار گرفت اما به دليل شدت جراحات 
جانش را از دست داد. با مرگ او، مأموران 
كالنتري شهرك غرب كه در جریان حادثه 
قرار گرفته بودند، ماجرا را به قاضي رحيم 
دشتبان، كشــيك جنایي تهران گزارش 
كردند. با دستور قاضي جنایي جسد زن كه 
حدودا 50ساله بود به پزشكي قانوني انتقال 
یافت تــا علت اصلي مرگ وي مشــخص 
شود. از سوي دیگر تحقيقات درخصوص 
گفته هاي مقتول قبل از مرگ و شناسایي 
كســاني كه او را ربوده و از وي زورگيري 
كرده بودند از سوي كارآگاهان اداره دهم 

آگاهي تهران آغاز شده است.

تحقيقات در پرونــده »ك.الف« جواني كه 
به اتهام آزار و اذیت دختران دانشــجو 

بازداشت شده اســت همچنان ادامه 
دارد و او در تازه تریــن بازجویي ها 
مدعي شــده كه مبتال به سادیسم 

است.
به گزارش همشهري، »ك.الف« كه 

متهم اســت با اغفال چندین دختر 
جوان آنها را به خانه اش كشانده و مورد 

آزار و اذیت قــرار داده هرچند مدعي بود 
بي گناه است اما از چند روز قبل كه بازداشت 

شد و تحت بازجویي قرار گرفت به آزار دختران جوان 
اعتراف كرد و هر روز بخش تازه اي از جرائمش برمال مي شود. 
در تازه ترین اتفاق روز گذشته سردار حسين رحيمي، رئيس 

پليس تهران بخش تازه اي از اعترافات این 
متهم جنجالي را بازگو كــرد. او گفت: 
تاكنون شاكيان زیادي در رابطه با این 
پرونده به پليــس مراجعه كرده اند 
و مراجعه شــاكيان كماكان ادامه 
دارد و پرونده در دســت رسيدگي 
است. این متهم خودش نيز به جرم 
و تخلفش اقرار كرده و مدعي شــده 
كه سادیســم دارد؛ اما اینگونه نيست. 
رحيمي ادامه داد: پليــس امانتدار مردم 
اســت و به دنبال اثبات جرم رخ داده هستيم 
و افرادي كه توسط این شــخص مورد اذیت و آزار و 
تعرض قــرار گرفته اند بدانند كه نام و مشــخصات آنها نزد 

پليس محفوظ خواهد ماند.

یكي از بستگان محيط بان جان باخته در گفت وگو با همشهري از جزئيات این حادثه 
دردناك مي گوید

متهم تا كنون 2 روايت مختلف درباره علت مرگ دوستش در خانه اش مطرح كرده است

ادعاي جديد »ك.الف«: ساديسم دارم در جست و جوي زورگيران جنايتكار 
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زهرا جعفرزاده
خبرنگار

    واكسن آنفلوآنزاي ايراني نداريم
با اينكه رئيس سازمان غذا و دارو خبر از توليد واكســن ايراني آنفلوآنزا داده و گفته امسال 
براي گروه هاي خاص مثل زنان باردار و افراد مسن نسبت به سال گذشته حدود 10برابر واكسن 
آنفلوآنزا توليد شده و اين ميزان تاكنون به حدود 2ميليون و 500هزار دوز رسيده، اما اين عضو 
هيأت مديره انجمن داروســازان توضيح مي دهد كه تاكنون هيچ واكسن ايراني آنفلوآنزا در 
داروخانه ها توزيع نشده و كسي هم از آن اســتفاده نكرده است: »تا جايي كه من اطالع دارم 
ما واكسن آنفلوآنزاي ايراني نداريم، هنوز تست باليني نشده و بايد تأييد سازمان غذا و دارو را 
داشته باشد.« به گفته او، واكسن آنفلوآنزا وارداتي است و اغلب از كشورهاي فرانسه و هلند وارد 
مي شود:»قرار بود ايران در ازاي طلبي كه از كره جنوبي دارد، واكسن آنفلوآنزا وارد كند، چرا كه 
واردات اين واكسن از كره جنوبي ممانعت تحريمي ندارد. اما ظاهرا آن هم محقق نشده و تنها 
يك دهم درصد از طلبي كه ايران از اين كشور داشته، واكسن وارد شده است.« قبال مدير داروي 
سازمان غذا و دارو به همشهري گفته بود بعيد است واكسن آنفلوآنزاي ايراني به امسال برسد. 

چرا كه هنوز فاز مطالعاتي و صدور مجوز براي آن تكميل نشده است.

كمبود واكسن آنفلوآنزا همزمان با كرونا ممكن است فشار بر كادر درمان را در پاييز امسال بيشتر كند.

یك هفته پس از پایان تعطيالت گذشــته، مركز عمليات راه هاي 
كشور آمار عجيب ســفر در شــرایط كرونایي ایران را طي 4روز زيست بوم

تعطيلي گذشــته اعالم كرد. براســاس آنچه ایمان محرابي نيا، 
مسئول این مركز به باشگاه خبرنگاران جوان اعالم كرد: این آمار در بازه زماني 

4 تا 9شهریورماه، 11ميليون و794هزارو212خودرو بوده است.
روزنامه همشــهري 3روز قبل در آماري به نقل از مســئوالن اداره مدیریت و 
اطالعات راه هاي 3 استان مازندران، گيالن و گلستان و به نقل از وزارت راه برآورد 
كرد كه 4ميليون ایراني تنها به 3 استان شمالي كشور سفر و در محورهاي بين 

استاني قزوین، زنجان، قم و مركزي تردد داشته اند.

همشهري در آن گزارش به هشدارهاي ستاد ملي مقابله با كرونا درخصوص لغو 
سفرها نيز اشاره كرده بود و از كاهش حساسيت هاي عمومي در جدي گرفتن 
هشدارهاي این ســتاد در مقابله با كرونا خبر داد. صبح دیروز اما مسئول مركز 
عمليات مركز راه هاي كشور آمار جدیدي از تعداد سفرهاي انجام شده در كشور 
اعالم كرد كه براساس آن نزدیك به 11.8ميليون خودرو از سه شنبه گذشته تا 
یكشنبه هفته جاري در روزهاي منتهي به تعطيالت، بين استان هاي كشور سفر 
كرده اند كه ساكنان 2استان تهران و البرز بيشترین حجم خروج خودرو را به خود 
اختصاص دادند. اكنون براساس همان مدلســازي مورد استفاده مركز راه هاي 
كشور براي محاسبه جمعيت وارد شده به استان ها، اگر كمترین ميزان ضریب 
سرنشينان 11.8ميليون خودرو جابه جا شده در سطح كشور را تعداد 3سرنشين 
محاسبه كنيم، 35ميليون و382هزارو636 ایراني در تعطيالت هفته گذشته به 
استان هاي كشور سفر كرده اند. در محاسبه اي دیگر كه البته مورد استفاده مركز 
راه هاي ایران است، اگر تعداد سرنشــينان در 11.8ميليون خودروي جابه جا 
شده در ایران بر اساس مدلسازي شمارش مسافران 3.5سرنشين محاسبه شود، 
41ميليون و279هزارو742 ایراني در تعطيالت هفته گذشته سفر كردند. این 
آمار در شرایطي استخراج شده است كه رئيس مركز عمليات مركز راه هاي كشور 
در اظهارات روز گذشــته خود خبر داد، حجم سفرهاي انجام شده در كشور در 
پنجشنبه گذشته منتهي به روز تاسوعا، نسبت به تعطيالت خردادماه گذشته 
14درصد افزایش داشت. تنها در روز پنجشــنبه 6شهریورماه و براساس اعالم 
ایمان محرابي نيا، 2ميليون و566هزارو76 خودرو بين استان هاي كشور تردد 
كردند كه براساس مدلسازي 3سرنشين در هر خودرو، 7ميليون و698هزارو228 
مسافر تنها در روز پنجشنبه گذشته به استان هاي كشور سفر كردند. كمترین 
حجم تردد خودرویي از 4 تا 9شهریورماه نيز مربوط به روز 8شهریورماه است كه 
یك ميليون و373هزارو660 تردد گزارش شد. با احتساب هر خودرو 3سرنشين 
مي توان به این نتيجه رسيد كه 8شهریورماه، 4ميليون و120هزارو980مسافر 

به استان هاي كشور سفر كردند.
تهران و البرز اما ركورددار خروج خودرو و مسافر به استان هاي مختلف بودند. 
تا جایي كه بيشترین ميزان انباشــت خودرو در روز جمعه گذشته، در استان 
مازندران 144هزارو150 وسيله نقليه گزارش شد كه پالك بيشتر آنها متعلق 
به تهران، البرز، فارس، خراسان رضوي، گلستان و اصفهان بود. در استان گيالن 
نيز بيشترین انباشت خودرو در روز جمعه به تعداد 104هزارو565 وسيله نقليه 
گزارش شد كه پالك بيشتر آنها متعلق به اســتان هاي تهران، البرز، مازندران، 

قزوین، اصفهان و آذربایجان شرقي بود.
بيشترین رتبه انباشــت خودروي ورودي به استان هاي كشور پس از مازندران 
و گيالن متعلق به استان همدان با 77هزارو335 خودرو در روز 8شهریورماه و 
پس از آن استان آذربایجان شرقي با تعداد 55هزارو25 خودرو در همين روز بود.

براساس مدلسازي شمارش مسافران، بين 35 تا 41ميليون ایراني 
در تعطيالت گذشته بين استان هاي كشور سفر كردند 

11/8ميليون خودرو در تعطيالت 
سفر بين استاني داشتند

واكســن آنفلوآنزا كه زمان 
تزریقش از اواسط شهریور گزارش

شروع مي شــود در آستانه 
ورود بــه پایيــز آلــوده بــه كرونــا در 
داروخانه هــاي كشــور نایــاب اســت. 
داروخانــه داران هيچ اطالعــي از زمان 
موجود شدن این واكســن ندارند و حتي 
سازوكار ارائه كارت ملي براي تهيه واكسن 
از ســوي متقاضيان را نمي دانند. به نظر 
مي رسد كمبود واكسن آنفلوآنزا در شرایط 
كنوني چالش تازه اي پيش روي گروه هاي 
حساس در برابر بيماري هاي مسري است.

به گزارش همشهري، سازمان غذا و دارو 
از توزیع واكسن آنفلوآنزا از اواخر شهریور 
آن هم با ارائه كارت ملي، خبر داده است. 
مدیر داروي این ســازمان اعالم كرده از 
كارت ملي اســتفاده مي شــود تا هر نفر 
تنها یك بار اقدام به خرید واكســن كند. 

همه اینها در شــرایطي است كه 2هفته 
مانده بــه پایان شــهریور، داروخانه ها از 
بالتكليفــي درخصوص موجود شــدن 
این واكســن مي گویند و هيچ اطالعي از 
جزئيات ارائه واكسن با كارت ملي  ندارند. 
پيش از این »همشــهري« در گزارشي، 
از تأخير واردات این واكســن به كشــور 
خبر داده بود. براساس اعالم شركت هاي 
پخش و داروخانه داران، واكسن از 2هفته 
پيش باید در داروخانه ها موجود مي شد، 
اما نشــد. همان موقع اعالم شــد كه باال 
رفتن تقاضاي جهاني براي خرید واكسن 
از دالیل تأخير در واردات اعالم شده بود. 
همه اینها در شــرایطي است كه به گفته 
مدیر داروي سازمان غذا و دارو، شركت ها 

امسال، توانایي واردات واكسن نداشتند.
بررسي ها نشان مي دهد كه بخش زیادي از 
واكسن وارد و در اختيار شركت هاي پخش 
قرار گرفته اما آنها مجــوز توزیع ندارند. 
محمود هادي پور، داروساز و فعال حوزه 
دارو این خبر را به »همشهري« مي دهد و 

مي گوید كه این اقدام به دليل مالحظاتي 
مثل جلوگيري از هجوم براي خرید، انجام 
شده است. به گفته او، این واكسن ها ظاهرا 
از فرانسه، هلند و روسيه وارد شده و هنوز 
هم قيمت گذاري نشــده اند. روز گذشته 
رئيس كميســيون بهداشــت و درمان 
مجلس، خبــر از واردات یك ميليون دوز 
واكسن به كشــور داد. به گفته او، ایران 
درخواســت 8 تا 10ميليون دوز واكسن 

داده است.

 داروخانه ها سامانه اي براي ثبت كدملي 
ندارند

توزیع مشروط واكســن آنفلوآنزا، مورد 
انتقاد هادي پور است. به گفته او فروش این 
واكسن با كارت ملي امكان پذیر نيست چرا 
كه داروخانه ها سامانه اي براي ثبت كارت 
ملي ندارند، مگر اینكــه در همين مدت 
كوتاه سامانه اي براي داروخانه ها درنظر 
گرفته شود. به گفته او با این روش توزیع، 
به نظر مي رسد افرادي كه بيش از دیگران 
به واكســن نياز دارند و آســيب پذیرند، 
متضرر شوند:» دولت باید براي این موضوع 
برنامه اي داشته باشد، نباید تنها به كارت 
ملي اكتفا كرد، بلكه باید توزیع به صورت 
الیه الیه و اولویت بندي شده انجام شود. 
یعني الیه اول بيمــاران خاص. الیه دوم 
سالمندان و الیه بعدي افرادي كه بيماري 
زمينه اي دارند.« او معتقد است اگر ارائه 
واكســن با كارت ملي باشد ممكن است 
به دليل مشــكالتي كه در ثبت كد ملي 
ایجاد مي شود عده اي نتوانند واكسن تهيه 
كنند و یا حتي بازار خرید و فروش كارت 

ملي براي تهيه این واكسن ایجاد شود.

خيلي ها نگرانند و از همين حاال به دنبال 
تهيه واكســن از داروخانه اي به داروخانه 
دیگر مي رونــد، همه اینها در شــرایطي 
است كه براساس اعالم سازمان غذا و دارو، 
همه افراد نيازي به تزریق واكسن آنفلوآنزا 
ندارند، چرا كه امسال با شرایط پيش آمده 
و رعایت پروتكل هاي بهداشتي و باال رفتن 
سيستم ایمني افراد، احتمال همه گيري 
آنفلوآنزا مانند ســال گذشــته كم است. 
بنابراین تنها گروه هــاي پرخطر، نياز به 

تزریق واكسن دارند.

 داروخانه داران در انتظار توزيع واكسن
خبر توزیع واكســن آنفلوآنزا تــا اواخر 
شــهریور با كارت ملي اما هنوز به گوش 
متصدیان داروخانه ها نرســيده اســت. 
تمام آنها در پاســخ به این سؤال كه چه 
زماني واكسن آنفلوآنزا موجود مي شود؟ 
اظهار بي اطالعي مي كننــد. یكي از آنها 
داروساز داروخانه اي در ستارخان است. او 
مي گوید كه هنوز هيچ چيز معلوم نيست. 
زماني هــم كه درباره شــرط كارت ملي 
مي شــنود، مي خندد:»مگر مي شود؟« 
داروخانه دیگري در خيابان كارگر شمالي 
اما مي گوید 2هفته دیگر، سهميه واكسن 
آنها مي رسد اما از تعداد و قيمت بي اطالع 

است و خبري درباره ارائه واكسن با كارت 
ملي نشنيده است. داروخانه دار دیگري در 
ميدان ونك هم مي گوید كه ارائه واكسن با 
كارت ملي امكان پذیر نيست و این توضيح 
را مي دهد كه مردم براي تهيه واكســن 
عجله نكنند تا اواخر مهرماه هم مي توانند 
آن را تزریق كنند. موجود نشدن واكسن 
آنفلوآنزا در داروخانه ها در شرایطي است 
كه هر سال تا این موقع از سال، واكسن در 

قفسه داروخانه ها موجود بود.

 سهم هر داروخانه تنها 3واكسن
خبرهایي كه از داروخانه شهرهاي دیگر به 
گوش  مي رسد نشان مي دهد شركت هاي 
پخش براي توزیــع دارو محدودیت هاي 
فراوانــي دارنــد. علــي فاطمــي، عضو 
هيــأت مدیره انجمــن داروســازان، به 
»همشــهري« مي گوید كه شركت هاي 
پخــش دارو در اصفهان اعــالم كرده اند 
كه ســهميه هر داروخانه تنها 3واكسن 
است. او كه داروخانه اي در این شهر دارد ، 
مي گوید این سهميه حتي نياز كاركنان 
داروخانه ها را پاسخگو نيســت. چرا كه 
این افراد در ارتباط دائمي با بيماران قرار 
دارند و دفترچه هاي بيمــه را كه ممكن 
 اســت آلوده باشد در دســت مي گيرند. 

به گفته او، احتماال توزیع واكسن در مراكز 
درماني و شبكه هاي بهداشت خواهد بود تا 
پرستاران و پزشكان كه در معرض بيماري 
قرار دارند از آن اســتفاده كنند. پيش از 
این مدیر داروي ســازمان غــذا و دارو به 
همشــهري خبر داده بود كه قرار اســت 
13ميليون و 500هزار واكسن وارد كشور 
شود. با این حال، فاطمي بعيد مي داند كه 
این ميزان واكسن وارد كشور شود:» این 
واكســن را نمي توان مدت زمان زیادي 
نگه داشت. تاریخ انقضاي آن كوتاه است 
و باید تا فصل سرما از آن استفاده كرد.« 
به گفته او، آنطور كه اعالم شده قرار است 
از 20شهریور واكسن توزیع شود و احتماال 
قيمت آن هم حدود 42هزار تومان سال 
گذشته است. توصيه این داروساز هم این 
است كه همه نيازي به استفاده از واكسن 
ندارند چرا كه استفاده از ماسك و رعایت 
فاصله گذاري اجتماعي براي پيشــگيري 
از ابتال به كرونا، از ابتال بــه آنفلوآنزا هم 
جلوگيري مي كند: »بيمــاران مبتال به 
دیابت یا بيماري هاي قلبي و كســاني كه 
بيماري هاي ضعف سيستم ایمني دارند، 
زنان باردار، كودكان 6ماه تا 6ساله، نياز به 
تزریق واكسن دارند. بنابراین افراد سالم 

دنبال این واكسن نروند.«

همشهري از اجراي دستورالعمل هاي توزیع واكسن آنفلوآنزا در داروخانه ها حكایت مي كند

توزيع قطره چكاني 
واكسن آنفلوآنزا

علي فاطمي، عضو هيأت مدیره انجمن داروسازان در پاسخ به همشهري: شركت هاي پخش 
اعالم كرده اند هر داروخانه تنها 3واكسن سهميه دارد

ادامه از 
صفحه اول

زان
يرو

الدف
 مي

س:
عك

 آغاز به كار رسمي
»مركز نوآوري رسانه« همشهري

ریاضي، مدیرعامل مؤسسه همشهري گفت: انتخاب محل مركز 
نوآوري طبق شرایطي كه كمترین هزینه و بيشترین منافع را براي 
این مجموعه داشته باشد صورت گرفته و ما االن بخشي از پارك علم و فناوري دانشگاه 
تهران هستيم. با توجه به موقعيت جغرافيایي مركز نوآوري همشهري كه مقابل دانشگاه 
تهران واقع شده، اميدواریم كه طي یك تا 2 ماه آینده مركز نوآوري ما كار عملياتي خود را 
شروع كند. مدیرعامل مؤسسه همشهري با اشاره به مسئوليت اجتماعي كه به عهده این 
مؤسسه است، ادامه داد: این كار را نه فقط در ابعاد همشهري، بلكه در ابعاد تحول نظام 
رسانه اي كشور مي بينيم. براي همين معتقدم مجموعه همكاران در مؤسسه همشهري 
در حال انجام كاري در سطح ملي هستند و باید این كار را به عنوان اصلي ترین برنامه در 
طول یك سال آینده در دستور كار داشته باشيم. پرویز كرمي هم با اظهار خوشحالي از 
حضور در مؤسسه همشهري و تعلق خاطر به این مؤسسه گفت: به عنوان یك شهروند، 
یك روزنامه نگار و مسئول ستاد فرهنگ سازي اقتصاد دانش بنيان از تولد مركز نوآوري 

رسانه به وسيله یك بنگاه معظم رسانه اي در كشور خوشحال هستم.
مسئول ستاد فرهنگ سازي اقتصاد دانش بنيان با اشــاره به اینكه معاونت علمي در 
حوزه هاي مختلف ورود پيدا كرده و تالش مي كند كه موضوع نوآوري و سرریز فناوري 
را در رشته هاي مختلف در كشور ساري و جاري كند، ادامه داد: در حوزه رسانه با وجود 
اینكه حدود 120سال از ورود رسانه به كشور مي گذرد، متأسفانه در این حوزه نقص 
داشتيم. اما زماني كه روزنامه نگاري سایبري در ایران شكل گرفت، همشهري از آنجا 

كه هميشه سعي مي كند، روزآمدي خود را حفظ كند، به استقبال آن رفته است.
كرمي با اشــاره به اینكه به وجود آمدن مركز نوآوري براي یك رسانه از نان شب واجب تر 
است، ادامه داد: از امروز افراد با ایده هاي نوآورانه مي توانند به شتاب دهنده رسانه همشهري 
ورود پيدا كنند. محل مركز نوآوري رسانه همشهري مناسب و در كنار دانشگاه تهران و در 
نزدیكي دانشگاه هاي معتبر دیگر قرار گرفته است. به این ترتيب هر دانشجویي مي تواند 
به راحتي با هر ایده اي به این مركز بياید و در كنار اســاتيد و مشاوران خوبي كه روزنامه 

همشهري دارد، قرار بگيرد و در راستاي اهداف این مجموعه فعاليت كند.
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كيوسك

حضور پررنگ فرانســه و شخص 
امانوئل مكرون، رئيس جمهور این گزارش

كشور در سطح منطقه خاورميانه 
به اتفاقي قابل توجه تبدیل شــده است؛ از سفر 
جنجالي مكــرون به لبنان پــس از انفجار بندر 
بيروت گرفته تا سفر مجدد او به این شهر در روز 
سه شنبه و البته سفر دیروزش به بغداد. مكرون 
اعالم كرده در  ماه دســامبر براي ســومين بار 
به منظور پيگيري وضعيت سياسي لبنان به این 
كشــور ســفر خواهد كرد. جالب آنكه تمام این 
سفرها با رونمایي از طرح هاي سياسي، اقتصادي 
و حتــي نظامــي رئيس جمهور فرانســه براي 
تأثيرگذاري در معادالت كشورهایي نظير عراق و 
لبنان همراه اســت؛ طرح هایي كه البته چندان 
بي ارتباط با واقعيت موجود در این كشورها هم 
نبوده و از ســوي بخش قابل توجهي از نيروهاي 
سياسي عراقي و لبناني مورد استقبال قرار گرفته 

است.
مكرون در جریان سفر به بغداد ضمن رونمایي از 
طرح خود براي »حمایت از حاكميت ملي عراق« 
گفت: آمده ام تا درباره مســائل مهمي ازجمله 
تقویت دولت و حاكميت عراق، مبارزه مشترك 
با داعش، پرونده تروریست هاي فرانسوي حاضر 
در زندان هاي عراق و ســایر امور مشترك ميان 
2كشــور با رهبران عراقي گفت وگــو كنم. وي 
پس از مالقات با ســران دولت عــراق در بغداد، 
عازم اقليم كردستان شده و با مسعود بارزاني در 
اربيل دیدار كرد. تمام اینها در حالي انجام شد كه 
مكرون تنها ساعاتي پيش از ورود به بغداد، پرونده 
انتخاب نخست وزیر لبنان را با موفقيت در بيروت 
به سرانجام رســانده بود. عالوه بر این، مكرون 
در جریان مالقات هاي مجدد با ســران احزاب 
و گروه هاي سياســي در لبنان اعالم كرد دولت 
جدید این كشــور »باید« ظرف كمتر از 15روز 
تشكيل شــود! اهميت این جمله زماني بيشتر 
روشن مي شود كه بدانيم فرایند تشكيل دولت 
پس از انتخاب نخســت وزیر در لبنان، فرایندي 
بسيار پيچيده و زمان بر اســت؛ تا جایي كه در 
برخي موارد تشكيل دولت بيش از یك سال زمان 
برده است. اما علت این حضور پررنگ فرانسه در 
داخلي ترین مناسبات كشورهایي نظير عراق و 
لبنان چيست؟ آن هم در شــرایطي كه حضور 
فرانســه در خاورميانه طي سال هاي گذشته در 
سایه نفوذ آمریكا به شــكل قابل توجهي كاهش 

یافته بود.

بازگشت استعمار
»بيــروت دروازه فرانســه براي بازگشــت به 
خاورميانه اســت«؛ این جمله بخشي از تحليل 
روزنامه االخبار درباره سفر مكرون به بيروت پس 
از انفجار بود. در این تحليــل آمده: نباید تالش 
فرانســه براي تأثيرگذاري در مناســبات لبنان 
را محدود به این كشور دانســت. ضعف آمریكا 
و نشانه هاي فروپاشي نظم ســنتي در منطقه، 
تمام قدرت ها را براي نفوذ بيشتر در خاورميانه 
و خليج فارس تحریك كرده است. نشانه هاي این 

واقعيت را نه تنها در خالل سفرهاي مكرون، بلكه 
در قراردادهاي نظامي-امنيتي این كشور با مصر، 

امارات، قطر و... به خوبي مي توان مشاهده كرد.
عزمي بشاره، متفكر فلســطيني نيز با اشاره به 
افزایش نقش فرانســه در تحوالت خاورميانه به 
تلویزیــون العربي گفت: همانطــور كه تركيه با 
نزدیك شدن به پایان پيمان 1923 لوزان در حال 
بازگشت به مرزهاي تاریخي خود است، فرانسه 
نيز فرصت را براي احيای معادالت اســتعماري 
خود در منطقه، به ویژه كشورهاي لبنان، سوریه، 
فلسطين، مصر، شاخ آفریقا و البته خليج فارس 
مناسب دیده است. ضعف آمریكا و كاهش حضور 
این كشور در منطقه، كليد اصلي بازگشت فرانسه 
و زمينه ســاز حضور قدرت هایــي نظير چين و 

روسيه خواهد بود.
اگرچه در تمامي این تحليل ها بر بازگشت فرانسه 
به حوزه نفوذ »استعماري« این كشور اتفاق نظر 
وجود دارد، اما دیدگاه ها در زمينه ارزشيابي این 

بازگشــت متفاوت است. یاســر ابوهالله، مدیر 
سابق شــبكه الجزیره در این باره مي نویسد: به 
همان اندازه كه حضور تاریخي فرانسه در سوریه 
و فلســطين نتایج منفي بــراي منطقه به دنبال 
داشته، حضور این كشور در لبنان یا شاید حتي 
مصر توسط بخشــي از متفكران و افكار عمومي 
این كشــورها مثبت ارزیابي مي شود، علت این 
امر هم روشن است؛ دوران استعمار یا به عبارت 
دقيق تر، قيموميت فرانســه در این كشورها با 
تاسيس زیرســاخت هاي اساســي همراه بوده 
كه نقش مهمي در مدرنيزاســيون این كشورها 
داشته اســت؛ بنابراین نمي توان صرفا با تكيه بر 
واژه استعمار انتظار داشــت افكار عمومي تمام 
كشورهاي عربي دیدگاه منفي نسبت به احيای 
نفوذ فرانسه در خاورميانه داشته باشند. بازتاب 
این امر در جمع آوري بيــش از 50هزار امضا در 
لبنان براي از سرگيري قيموميت فرانسه بر این 

كشور به خوبي دیده مي شود.

نبرد با تركيه
نمي توان از نفوذ رو به رشــد فرانسه در منطقه 
خاورميانه و شمال آفریقا سخن گفت و نسبت 
به تنش هاي فزاینده این كشور با تركيه سكوت 
كرد؛ تنش هایي كه به باور برخــي متفكران و 
تاریخدانان، تأثير مهمي در بازگشت فرانسه به 
منطقه داشته است. سالم زهران، تحليلگر لبناني 
در تحليل سفر مكرون به بيروت در مصاحبه با 
شبكه OTV لبنان مي گوید: چگونه ممكن است 
تحوالت اخير لبنان را فارغ از نبرد بزرگ دریاي 
مدیترانه ميان محورهاي فرانسوي و تركيه اي 
تفسير كنيم؟ براي همه روشن است كه فرانسه 
نسبت به احتمال حضور تركيه در لبنان نگران 
بوده و براي جلوگيري از تكرار سناریوي دولت 
وفاق طرابلس در ليبي، زمام امــور در لبنان را 
به دست گرفته اســت. فراموش نكنيد پيش از 
سفر ناگهاني مكرون، زمزمه هایي مبني بر سفر 
شخص اردوغان به بيروت، همراه با پيشنهادهای 
فوق العاده اقتصادي و عمراني مطرح شده بود. 
پيش از این، چنگيز تامر، استاد سابق تاریخ در 
دانشــگاه مرمره تركيه و مدیر كنوني دانشگاه 
احمد یســوي در مصاحبه با همشــهري گفته 
بود: ریشه بخشي از مشــكالت فرانسه و تركيه 
به دهه 80ميالدي بر مي گردد؛ از مسئله حزب 
كارگران كردستان تا ماجراي ارامنه و... . از سوي 
دیگر نباید فراموش كرد كه فرانسه مي خواهد 
در محيط اتحادیه اروپا به لحاظ نظامي كشــور 
محوري بوده و جایگاهي فراتر از آلمان داشــته 
باشد. بر این اساس است كه براي مقابله با نفوذ 
روسيه و دســتيابي به منابع نفت و گاز در ليبي 
و مدیترانه مداخله دارد. از ســوي دیگر فرانسه 
تمام این مناطق را حوزه نفوذ اســتعماري خود 

به شمار مي آورد.

 حضور سياسي و نظامي فرانسه در منطقه خاورميانه و شمال آفریقا در حالي  افزایش یافته است
 كه آمریكا بيش از هر زمان دیگري درگير مناقشات داخلي است

مانور خاورميانه اي مكرون در غياب آمريكا

  نامزدهاي سياه پوست 
)در انتخابات كنگره( مقبوليت 

سياسي پيدا كرده اند

   موج دوم كرونا اسپانيا را در 
بر گرفت

   عيار روابط اسرائيل-امارات 
زماني مشخص مي شود كه آمريكا 

صحنه را ترك كند 

   رئيس جمهور چين: اصالحات 
كليد رشد توسعه است

سياوش فالح پور
خبرنگار

تالش براي سيطره مجدد بر اقتصاد آفريقا
سياست جديد فرانسه براي احيای نفوذ اين كشور در مناطق استعماري محدود به خاورميانه 
نبوده و شامل كشورهاي آفريقايي نيز مي شود. تنها در دوره رياست جمهوري مكرون، حجم 
نيروهاي نظامي مستقر فرانسه در نقاط مختلف آفريقا 3مرتبه افزايش پيدا كرده و به بيش 
از 6هزار نيرو رسيده است. اگرچه اين نيروها همواره تحت عنوان مبارزه با گروه هاي متعدد 
تروريستي به آفريقا اعزام مي شوند، اما تحليلگران مسائل آفريقا اراده فرانسه براي سيطره 
بيشتر بر منابع طبيعي و مخصوصا بنادر آفريقا را علت اصلي براي اتخاذ چنين تصميم هايي 
مي دانند. هم اكنون كشورهاي مالي، بوركينافاسو، نيجريه، چاد و موريتانيا ميزبان پايگاه هاي 
ارتش فرانسه هستند. عالوه بر اين، افزايش صادرات تسليحاتي فرانسه به كشورهايي نظير 
مصر و الجزاير، حضور فعال در بحران ليبي و تالش براي حضور بيشــتر در بازارهاي تونس، 
مراكش، سودان و... از ديگر نشانه هايي است كه بيانگر سياست فرانسه نسبت به كشورهاي 

آفريقايي طي سال هاي آينده است.

ث
مك

ترس دمكرات ها از فرداي انتخابات
نتایج یك نظرسنجي انجام شده از ســوي روزنامه گاردین نشان مي دهد 75درصد از 
طرفداران جو بایدن نگرانند دونالد ترامپ درصورت شكست در انتخابات، نتيجه را نپذیرد.

شركت كنندگان در این نظرسنجي اعالم كرده اند كه نگرانند ترامپ بعد از اعالم نتایج با 
عدم پذیرش آن یك بحران تازه قانون اساسي در آمریكا به راه بيندازد. نظرسنجي گاردین 
نتيجه جالب دیگري هم دارد: حدود نيمي از كل راي دهندگان آمریكایي )47درصد( 
معتقدند این احتمال وجود دارد كه اگر ترامپ در انتخابات شكســت بخورد، نتيجه را 

نپذیرد. 2002 نفر با سن 21 تا 25سال در این نظرسنجي شركت كرده اند.
آنچه راي دهندگان آمریكایي در این نظرســنجي گفته اند، بازتابي از رفتارها و سخنان 
دونالد ترامپ طــي ماه هاي اخير اســت. او طي این مــدت بارها ســالمت انتخابات 
ریاست جمهوري را زیر سؤال برده و دمكرات ها را به تالش براي تقلب در انتخابات متهم 
كرده است. همين ماه قبل، او در یكي از سخنراني ها، خطاب به هوادارانش گفت: »تنها 
راه براي شكست ما در انتخابات این است كه تقلب شــود.« به نظر مي رسد او براساس 
یك برنامه ریزي مشخص، تالش دارد هوادارانش را نسبت به انتخابات بي اعتماد كند تا 
درصورت لزوم، در موقع مناسب از آن بهره  سياسي الزم را ببرد. همين سخنان او بود كه 
باعث شد هفته گذشته 2نفر از اعضاي دمكرات كنگره طي نامه اي به پنتاگون )وزارت 
دفاع آمریكا( از مقام هاي این وزارتخانه بخواهند درصورت شكست ترامپ، براي انتقال 

قدرت به رئيس جمهور جدید آمادگي الزم را داشته باشند.
دونالد ترامپ تا حد زیــادي در بي اعتماد كردن مردم و به خصــوص طرفداران حزب 
جمهوریخواه نسبت به انتخابات، موفق هم بوده اســت. 60درصد افرادي كه به ترامپ 
رأي مي دهند، گفته اند كه درمورد تقلب در انتخابات نگران هســتند. همزمان نيمي از 
افرادي كه رأي خود را به نفع بایدن به صندوق ها مي  ریزند نيز گفته اند كه نگران تقلب 

در انتخابات پيش رو هستند.
راي گيري پستي محور انتقادهاي دونالد ترامپ عليه سازوكار انتخابات ریاست جمهوري 
امسال است. اغلب ایالت هاي آمریكا امسال راي گيري پستي را با جدیت بيشتري دنبال 
مي كنند و مردم هم به دليل شــيوع كرونا ترجيح مي دهند به جاي ایستادن در صف ، 
رأي خود را از طریق پســت ارســال كنند. در 5ایالت راي گيري كامال به صورت پستي 
انجام مي شــود. همزمان حدود 40درصد راي دهندگان آمریكایي اعالم كرده اند قصد 
دارند رأي خود را به صورت پستي ارســال كنند. این ميزان در انتخابات گذشته حدود 

20درصد بوده است.
با این حال، ترامپ در به هم زدن این سيستم راي دهي هم موفق عمل كرده است. او در 
گفت وگو با خبرنگاران، در سخنراني هایش و در پست هاي متعدد تویيتري، راي گيري 
پســتي را مورد حمله قرار داده و حتي تالش كرده مســير تخصيص بودجه الزم براي 
اجراي این سازوكار را هم سد كند. نتيجه این بوده كه درنظرسنجي گاردین، 73درصد 
از هواداران او اكنون مخالف راي گيري پستي هستند. آنها این نوع راي گيري را مسيري 

براي تقلب در انتخابات مي دانند.
با این همه در این نظرسنجي هم مثل دیگر نظرســنجي هاي انجام شده در هفته هاي 
اخير، جو بایدن با اختالف قابل توجه جلوتر از دونالد ترامپ قرار دارد. در این نظرسنجي، 
بایدن 56درصد و ترامپ 41درصد از آرا را به دست آورده اند؛ بنابراین نامزد دمكرات ها 
15درصد از ترامپ جلوتر است. فاصله این دو با هم در اغلب نظرسنجي ها 2رقمي است 

و بين 10 تا 20درصد است.

حمايت دانشمندان از بايدن
وضعيت بایدن روبه روز بهتر مي شود. البته این تنها به دليل محبوبيت خود او نيست بلكه 
اقدامات ترامپ در این شرایط كامال مؤثر بوده است. دیروز 81برنده جایزه نوبل در بيانيه اي 
اعالم كردند از بایدن حمایت مي كنند. به نوشته وب سایت شبكه تلویزیوني سي ان ان، 
دانشمندان برنده جایزه نوبل، بایدن را به خاطر »اشتياق در شنيدن نظرات كارشناسان« 
مورد حمایت قرار داده اند. دونالد ترامپ از ابتداي شيوع ویروس كرونا، نسبت به نظرات 
كارشناسي بي توجهي كرده و حتي درخصوص استفاده از ماسك نيز تشكيك ایجاد كرده 
است. او برخالف توصيه كارشناسان بهداشتي، بارها ویروس كرونا را چيزي شبيه آنفلوآنزا 

دانسته و گفته است این بيماري خودبه خود از بين خواهد رفت.
نامه برندگان جایزه نوبل در حمایت از بایدن در حالي منتشــر شده كه كاخ سفيد روز 
سه شنبه اعالم كرد كه آمریكا در طرح بين المللي سازمان جهاني بهداشت براي توسعه، 
ساخت و توزیع واكسن كرونا مشاركت نخواهد كرد. این در حالي است كه تقریبا تمام 
كشور هاي جهان در مذاكرات اوليه در مورد پروژه موسوم به »كوواكس« )COVAX( كه 
به منظور تهيه واكسن كرونا شكل گرفته مشاركت كرده اند. در نامه برندگان جایزه نوبل 
آمده است: »بایدن درك خوبي از ارزش همكاري بين المللي در تحقيقات دارد و به سهمي 
كه مهاجران در حيات فكري كشور ما دارند احترام مي گذارد.« پيش از این، ترامپ با متهم 
كردن سازمان جهاني بهداشــت به ناكارآمدي در مبارزه عليه ویروس كرونا و پيروي از 

چين، رسما عضویت كشورش در این سازمان را لغو كرد.

شایعات درباره وضعيت سالمتي شينزو 
آبه، نخســت وزیر ژاپن هفته ها بود كه به آسيا

گوش مي رســيد. بنابراین اســتعفاي او 
چندان غافلگير كننده نبود؛ اما زمان اعالم این استعفا، 

بسيار نگران كننده است.
تنش ها در آسيا در باالترین حد خود است. درحالي كه 
جنگ تجاري آمریكا و چين اوج گرفته، چين اقدامات 
تحریك آميز خود در شرق آســيا و به خصوص دریاي 
چين جنوبي را افزایش داده اســت. براي نمونه، همين 
هفته گذشته چين 4 موشك بالستيك در دریاي چين 
جنوبي، جایي كه 6 كشــور دیگر هم ادعاي سرزميني 
دارند، آزمایش كرد. چين همچنين بــا اجازه دادن به 
كشتي هایش براي تردد در آب هاي جزیره »سنكاكو« 
كه زیرنظر ژاپن اداره مي شــود، بر تنش ها با این كشور 
افزوده اســت. چين این جزایر را »دیایو« مي خواند و بر 
آنها ادعاي حاكميتي دارد. در كنار همه اینها،  سركوب 
شدید در هنگ كنگ و تهدیدها عليه تایوان به این ترس 
دامن زده كه در سال هاي پيش رو،  یك درگيري بزرگ 

در شرق آسيا اجتناب ناپذیر است.
آبه، كه اخيرا بــه دیرپاترین نخســت وزیر تاریخ ژاپن 
تبدیل شد، منبع ثبات در منطقه بود؛ هرچند رفتارهاي 
ملي گرایانه موردي او گاهي با انتقادهایي مواجه مي شد. 
او در ســال2013 از معبدي جنجالي كه به عنوان نماد 
سلطه نظامي ژاپن در جنگ جهاني دوم شناخته مي شود 
بازدید كرد و باعث ناراحتي شدید چين و كره جنوبي شد.

به نوشته وب سایت شبكه تلویزیوني سي ان ان ژاپن در 
طول دوره نخست وزیري آبه در عزم خود براي تقویت 
اتحاد ميان ژاپــن و آمریكا هيچ تردیدي نداشــت. در 
سال2015، او با عزم راسخ باعث تصویب قانوني جنجالي 
شد كه تفســيري نو از بند ممنوعيت استفاده از نيروي 
نظامي در قانون اساســي را ارائه مي دهد. تصویب این 
قانون در نهایت به ژاپن اجازه داد تا مسئوليت هاي دفاعي 
جمعي را قبول كند و بنابراین ارتش ژاپن این اجازه را پيدا 

كرد تا درصورت نياز، به ارتش آمریكا كمك كند.
این قانون در دوران باراك اوباما تصویب شــد اما وقتي 
دونالد ترامپ در انتخابات پيروز شد، آبه به نيویورك پرواز 
كرد تا به عنوان نخستين رهبر خارجي با رئيس جمهور 
منتخب آمریكا مالقات كند. حتي بعد از آنكه ترامپ از 
توافق تجارت آزاد »شراكت دو سوي اقيانوس آرام« كنار 
كشــيد، آبه تالش زیادي كرد تا این توافق را با حضور 
11عضو باقي مانده به سرانجام برساند. او اعتقاد داشت 
كه این توافق بنا بر دالیل اقتصادي و استراتژیك براي هر 
2كشور بسيار مهم است. او به حفظ توافق با دیگر اعضا 
بســنده نكرد و موافقت كرد با دولت ترامپ روي توافق 
دوجانبه اي كار كند كه محدودیت هاي زیادي نسبت به 

توافق اوليه داشت.
وقتي پاي چين در ميان است، ژاپن در وضعيت عجيبي 

قرار مي گيرد. توكيو به شدت نگران قدرت در حال رشد 
چين اســت و به همين خاطر به همكاري هاي امنيتي 
نزدیك به واشــنگتن نياز دارد. در هميــن حال، ژاپن 
وابستگي اقتصادي شــدیدي به همســایه بزرگ تر و 
ثروتمندتر خود دارد. آبه براي اینكه روابط خود با آمریكا 
را طوري تنظيم كند كه باعث تحریك چين نشود، عمال 
بندبازي سياسي مي كرد. این بندبازي سياسي را مي شد 
در انتهاي بهار دید؛ زماني كه توكيو نگراني اش از اقدامات 
چين در هنگ كنگ را علنا آشكار كرد اما از امضاي بيانيه 
مشترك با آمریكا، بریتانيا، استراليا و كانادا كه تصویب 
قانون امنيت ملي در چين را به منزله پایان اصل »یك 

كشور، دو سيستم« در چين خوانده بود، سر باز زد.
چند نام به عنوان جانشين هاي احتمالي آبه مطرح شده 
است؛ ازجمله یوشيهيده سوگا عضو ارشد كابينه، شيگرو 
ایشيبا وزیر سابق دفاع، تارو كونو وزیر فعلي دفاع و فوميو 
كيشيدا وزیر سابق امور خارجه. هر كدام از آنها كه  ماه 
بعد توســط حزب ليبرال دمكراتيك انتخاب شود باید 
به روش مناسبي براي اســتيفاي منافع ژاپن در صحنه 
جهاني دســت پيدا كند و روابط متعدد و مهم ژاپن را 
متعادل نگه دارد. واشنگتن اميدوار است همچون دوران 
آبه، این تعادل به نفع آمریكا باشــد. نباید فراموش كرد 
كه شرایط هميشه اینطور نبوده اســت. پيش از اینكه 
آبه در سال2012 به دفتر نخست وزیري برگردد، به نظر 
مي رسيد یوكيو هاتویاما نخست وزیر وقت، در راستاي 

ارتباطات نزدیك تر با چين در حال حركت بود.
البته اتحاد بين آمریكا و ژاپن چنان نهادینه شده است كه 
روابط بين 2كشور چيزي بيشتر از تمایل دولت هاست. 
براي مثال براســاس پيمان چهارجانبه مشاركت هاي 
امنيتي، آمریكا، ژاپن، استراليا و هند جلساتي منظم دارند 
و با هم  بر سر مسائل هند و پاسيفيك همكاري مي كنند. 
كناره گيري آبه شاید هم اكنون چندان هشدارآميز نباشد 
اما با توجه به سلطه چين در منطقه، مي تواند در آینده 

ثبات شرق آسيا را به هم بزند.

رفتن آبه چه تأثيري بر اتحاد ژاپن و آمريكا دارد؟

انتخابات آمريكا
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ابن سينا، زكریاي رازي و ابوریحان بيروني 
3دانشمند برجســته اي هســتند كه در 

شهریورماه، روزهایي براي بزرگداشت 
آنان در تقویم ثبت شده است. اول 
شهریور  روز بزرگداشت ابن سينا، 
پنجم شــهریور  روز بزرگداشت 

زكریاي رازي و سيزدهم شــهریور  روز بزرگداشت ابوریحان 
بيروني است. بي شك این سه نقش بسيار مهمي در شكوفایي و  
ترویج علم و فلسفه در قرن چهارم داشته اند و چهره هاي جهاني 
هستند. ابوریحان بيروني از دانشمندان نامدار و پركار ایراني 
در قرن چهارم است كه آثار متعددي در زمينه هاي ریاضيات، 
ستاره شناســي، كاني شناسي، گياه شناســي و هندشناسي 

نوشته است.
بيروني دانشمند و محقق جامع االطرافي بوده و برخي از آثار 
او به  دست ما نرسيده است. آثار او در حوزه هاي گوناگون علوم 
ازجمله ریاضي، ستاره شناســي، جغرافيا و كاني شناسي به 
180عنوان مي رسد. برخي  محققان ازجمله استاد سيدمحمد 
محيط طباطبایــي در هزاره بيروني بــه جنبه هاي فرعي از 
معارف و كماالت بيروني نيز پرداخته و درباره شــعر و ادب و 
تاریخ نگاري و فكاهه نویسي و شوخ طبعي و ترجمه آثار ادبي او 

از یوناني و فارسي و سانسكریت اشاره كرده است.
از آثار مشــهور او مي توان به آثارالباقيه عن القرون الخاليه، 
التفهيم، الجماهر فــي معرفه الجواهــر، الصيدنه في الطب، 
تحقيق ماللهند، قانون مســعودي و... اشــاره كرد. بيروني 
نخستين كسي است كه ریاضي را در علوم طبيعي به كار برد و 
معتقد بود كه در طبيعيات، مفاهيم و مسائل كلي باید با برهان 
ریاضي و مصادیق و جزئيات از راه تجربه و استقرا ثابت شود. آثار 
او به لحاظ اصالت و جامعيت در زمره برجسته ترین نوشته ها 
و تحقيقات علمي محسوب مي شود. به غير از كتاب التفهيم، 
نوشته اي از او به فارسي در دست نيست. التفهيم یكي از آثار 
مهم فرهنگ اسالمي اســت كه ابوریحان آن را در سال420 
قمري براي یــك دختر نوآموز، به نام ریانه بنت الحســين یا 
بنت الحسن خوارزمي نگاشته اســت. كتاب 5 باب دارد؛ باب 
اول در هندسه، باب دوم در حساب و جبر و مقابله، باب سوم 
در هيأت و جغرافيا و معرفه االقاليم، باب چهارم در اسطرالب 
و باب پنجم در احكام است. اهميت این كتاب تا آنجاست كه 
استاد همایي مي گویند در سراسر آثار علمي فارسي كتابي در 
موضوع فنون ریاضي به این قدمت و جامعيت و اهميت و اعتبار 
نمي توان نشان داد و این كتاب معتبرترین سند قدیم علمي 
و ادبي فارسي بعد از اسالم و صحيح ترین مأخذ چند شعبه از 
فنون ریاضي از بزرگ ترین استادان فن و گرانبهاترین گنجينه 
انباشته از لغات و اصطالحات و تعبيرات كهنه و اصيل فارسي 
است و به ویژه درباره تاریخ و آداب و رسوم و ایام معروفه و طرز 
گاه شماري ایرانيان مطالب مهمي دارد كه جز در آثار ابوریحان 
یافته نمي شود. مرحوم همایي در تفهيم آثار ابوریحان جد و 
جهد فراوان و ارزنده اي كرد و ما را با ابوریحان آشــنا ساخت. 
همچنين باید به جنبه هاي زباني آثار بيروني و بهره مندي از 
واژه هاي گویشي ایراني اشاره كرد كه موضوع قابل پژوهشي 

براي زبان شناسان است.
یكي دیگر از آثار خواندني ابوریحان كه دكتر سيدحسين نصر با 
عنوان »گفت و شنود قرن بين بيروني و ابن سينا« منتشر كرده 
است، براي دانشمندان و جوانان عصر ما بسيار آموزنده است. 
درباره بيروني پژوهش  هاي بسياري به ویژه در قرن حاضر در 
ایران و بسياري از كشــورهاي دیگر صورت گرفته و آثار او به 
زبان هاي دیگر نيز ترجمه شده است. از ميان بيروني پژوهان 
ایراني كه نقش مهمي در شناساندن بيروني داشته اند، باید از 
جالل الدین همایي، ابوالقاسم قرباني، عباس زریاب خویي، اكبر 
دانا سرشت، سيدحسين نصر، مهدي محقق، پرویز اذكایي و 

حسين معصومي همداني نام برد.

داوود وصيت كرده بود كــه »مرا در 
پس دیــواري دفن كنيد تا كســي از 

پيش روي من نگذرد.«
چنان كردند و امروز هم چنان است.

تذكره  االوليا، عطار نيشابوري

روایت شده اســت كه نزدیك به 140سال 
پيش، زائرمحمد، كدخداي روســتاي دلوار 
از توابع تنگســتاِن اســتان بوشهر، صاحب 
فرزندي شد و نامش را داخل جلد قرآني كه 
داشت، »علي« نگاشت. زائرمحمد آن روزها 
در پوســت نمي گنجيد و یكي از آرزوهاي 
خود را برآورده شده مي دید؛ براي همين هر 
فرزندي كه در دلوار به دنيا مي آمد، ده تومان 
پيشكشش مي كرد تا بعدها تفنگچي پسرش 
باشــد و در ركاب او بجنگــد. او آن روزها به 
خيلي چيزها فكر مي كرد و انگار بيست، سي 
سال آینده را حدس مي زد كه استادبنایي را 
از شيراز فراخواند تا بزرگ ترین خانه دلوار را 
بسازد؛ خانه اي كه هم محل زندگي شان باشد 
و هم قلعه؛ جایي براي امنيت؛ گرانيگاه دلوار!

فرزند كدخداي دلوار، سن و سالي نداشت كه 
همه او را »رئيس« صدا مي زدند. شرح دالوري 
و بي باكي اش نه تنها به حول و حوالي دلوار و 
مناطق اطراف، بلكه به كشتي هاي هلندي ها و 
انگليسي ها در آب هاي بوشهر و جزیره خارگ 
هم رسيده بود و خيلي طبيعي بود كه حساب 
كار دستشان آمده باشد. آوازه »رئيس علي« 
بيست وچند ساله اما وقتي بيشتر و بيشتر شد 
كه طي فتوایي كه ســيدمرتضي علم الهدي 
)روحاني بانفوذ و مطرح آن روزهاي بوشهر( 
از آخوند مالمحمدكاظم خراساني )در نجِف 
عراق( گرفته بود، كار بوشهر و گمرك آن را كه 
در تيول انگليسي ها بود، یكسره كرد و زمينه 
كندن پاشنه اجنبي را از بندر بوشهر فراهم 
ساخت. اگرچه رئيس علي در فتح بوشهر، تنها 
نبود و عالوه بر علما و تجار بوشهري، بزرگاني 
همچون زائرخضرخان اهرمي، ميرزاحسن 
برازجانــي، خالوحســين بردخوني، رئيس 
عبدالحسين دشتي و احمدخان انگالي هم او 
را همراهي مي كردند، اما پس از این جنگ، 
آنچه نقل زبان مردم شد، دليري، مردانگي و 
دالوري این جوان دلواري بود. این شــهرت 
و محبوبيت براي رئيس علــي جوان، گران 
آمد، حسادت ها برانگيخت و باعث شد تا در 
اردوگاه مبارزان جنوب، كه تا دیروز، یكصدا 
عليه اجنبي مي جنگيدنــد، تفرقه بيفتد و 
برخي سران قوم، نقشه نبردهاي بعدي را در 

غياب او طراحي كنند 
و.... اغلــب ســران 
جنبش جنوب كه 
از طوایف و مناطق 

مختلف بودند، از لحاظ سن و سال، جاي پدر 
رئيس علي به حســاب مي آمدند و این براي 
بعضي از آنها ســخت بود كه بپذیرند پســر 
كدخداي دلوار، كه آبادي كوچكي بيش نبود، 
سردمدار مبارزه با انگليسي ها نام بگيرد. اما 
رئيس علي جوان، توجه چنداني به این نوع 
رفتارها نمي كرد، برخي نگاه هاي عتاب آميز 
را تاب مــي آورد و خود، بــدون دعوت، به 
اردوگاه مبارزان مي رفت و پاي ثابت جلسات 
مشــورتي آنها بود. تا آنجا كه به ما رســيده 
است، نقش دیگر ســران مبارزه با استعمار 
انگليس در جنوب كشــور، كم از رئيس علي 
نبوده، بلكه در مواردي تالش ها، رشادت ها 
و فداكاري آنها بوده كه قيام تنگستاني ها و 
جنوب را زنده نگه داشته است؛ اما همانطور 
كه اشــاره شــد، موفقيت رئيس علي جوان 
در فتح بوشهر بود كه شــهرت و آوازه اش را 
عالم گير كرد و در این زمينه گوي ســبقت 
را از خيلي هــا ربود. البته كــه رئيِس جوان 
احترام همه ازجمله زائرخضرخان )كدخداي 
تنگستان( را نگه مي داشت؛ چرا كه هم مافوق 
او به حســاب مي آمد )روســتاي دلوار جزء 
منطقه تنگستان بود و هســت( و هم خان 
متمول و صاحب نفوذي بود و بيشــتر خراج 
جنگ را زائرخضرخان تأميــن مي كرد. در 
ادامه بي توجهي، سستي و ناكارآمدي دولت 
مركزي ایران بود كه جنگ هاي متعددي بين 
مبارزان جنوب و انگليسي ها پيش آمد و آتش 
كينه رئيس علي، هم در دل انگليسي ها و هم 
در ميان كساني كه چشم دیدن شهرت و نفوذ 
او را نداشتند و چه  بســا از سوي انگليسي ها 
حمایت مي شدند، شــعله ور شد. همين ها 
كافي بود تا در شبيخوني كه تنگستاني ها در 
حوالي بوشهر )روستاي تنگك( به نيروهاي 
انگليسي زده بودند، ده تير نارفيقان از پشت 
ُگل كند و 33سالگي، نقطه پایاني باشد بر عمر 
رئيس علي جوان. صدحيف، كه »او سبز بود و 

گرم / كه افتاد«.

  )Véganisme :وگانيسم )به فرانســوي
یا گياه خواري مطلق یــك روش تغذیه و 
زندگي اســت كه هدف آن حذف هر نوع 
محصول حيواني چــه در غذا و چه در مواد 
مصرفي است. مهم ترین دالیل وگان شدن 
افراد )كســاني كه بــه وگانيســم اعتقاد 
دارند( مســائل اخالقي یــا رعایت حقوق 
حيوانــات، حفاظــت محيط زیســت و 
حفظ سالمتي است. گرچه برخي به دليل 
تفكرات معنوي رو بــه گياه خواري كامل 
مي آورند امــا پایه و هــدف اصلي وگان ها 
مبارزه با مفهوم عرضه و تقاضا در محصوالت 
صنعتي اســت كــه در روند توليــد آنها 
به حيوانــات و محيط زیســت و در نهایت 
به صورت غيرمســتقيم به دیگر انســان ها 
آسيب وارد مي كند. بسياري از افراد وگان با 
پرورش صنعتي حيوانــات و آزمایش روي 
حيوانات مخالفــت مي كنند و روش تغذیه 

وگان زیرمجموعه اي از گياه خواري است.
نخســتين بار   )Vegan ( وگان  واژه 
سال1944 توســط »دونالد واتســون« 
ابداع شــد. ایــن كلمــه از 3حــرف اول 
گياه خــوار  واژه  آخــر  2 حــرف   و 
)Vegetarian(  تشــكيل شــده  است. از 
ســال1994، اول نوامبــر روز جهانــي 
وگان نامگــذاري شــد و همه ســاله در 
ایــن روز گياه خــواران به تبليــغ و ترویج 
گياه خواري مي پردازنــد. از مهم تریــن 
محصوالت حيواني كه وگان ها از مصرفشان 
خــودداري مي كننــد مي توان انــواع 
گوشت )گوشــت قرمز، مرغ، آبزیان و...(، 
لبنيات، تخم مرغ، عسل، ابریشم، چرم، خز 
و... را نام برد و نيز محصوالتي كه در آنها از 
فرآورده هاي حيواني )مانند ژالتين( استفاده 
شده  است. طبق گفته  انجمن تغذیه آمریكا  
)ADA( مي توان با یك رژیم صحيح وگان 
در تمامي دوران زندگي ســالم بود و از آن 
در پيشگيري و درمان بيماري هاي خاص 
كمك جست، ولي پيشنهاد مي شود افراد 
وگان در تأمين كلســيم، یــد، آهن، روي 
و ویتامين  هاي B 12 وD به بدن خود دقت 

كافي داشته باشند.

 ، ن كنــو هم ا
نزدیك به یك 
ميليارد انسان 
جهــان  در 

گرســنه هســتند. این در حالي است كه 
انسان براي توليد گوشت، مقدار زیادي از 
گياهان را به مصرف غذاي دام مي رســاند. 
به عنوان نمونه براي توليــد یك كيلوگرم 
گوشت به 16كيلوگرم غالت نياز است.طبق 
 گزارش اتحادیه دانشــمندان دغدغه مند  
 )Union of Concerned Scientists(
خوردن گوشــت بعــد از وســایل نقليه 
سوخت فسيلي، به عنوان بزرگ ترین خطر 
محيط زیست به شــمار مي رود. همچنين 
در گزارش سال2006 توسط فائو )سازمان 
خواربار و كشاورزي ملل متحد( كه با عنوان 
»سایه بلند احشام« انتشار یافت، تخمين 
زده شــد كه پرورش دام هــا )گاو، بوفالو، 
گوسفند، بز، خوك  و ماكيان( براي استفاده 
بشــر، عامل ایجاد 18درصد از آالینده ها 
و گازهــاي گلخانه اي اســت. همچنين، 
براساس پژوهش سال2009 مؤسسه  ورلد 
واچ ، مشخص شــد كه حداقل 51درصد از 
تغييرات آب و هوایي توســط دامداري ها 
به وجود مي آید. در نهایت باید گفت؛ وگان 
نسخه اي باالتر از گياه خواري است. هدف 
وگان ها به حداقل مطلق رساندن استثمار 
تمام حيوانات است، درحالي كه گياه خواري 
عمدتا خشونت مســتقيم روي حيوانات را 

كاهش مي دهد )مانند كشتار(.
ممكن اســت خریدار یك تخم مرغ به طور 
مســتقيم یك حيوان را از بين نبرد، اما در 
طبيعت رقابتي صنعت حيوانات، ضروري 
است كه بالفاصله بعد از تولد، جوجه هاي نر 
را از بين ببرند. بيش از 3ميليون جوجه نر، 
هر ساله كشته مي شوند. این امر همچنين 
باعث ایجاد انزجار بين جامعه وگانيســم 
مي شود، چراكه وگان ها احساس مي  كنند 
كه گياه خواران در حال بستن چشم خود به 
رنج آشكار هستند. اخيرا در یك رستوران 
وگان برچســبي دیده شــده كه مي  گوید: 

»گياه خواري كافي نيست!«

كتاب »منطق حيراني در باب استدالل حقوقي« نوشته حسن 
جعفري تبار را نشر نو در 304صفحه منتشر كرده است.

منطق حيراني در 2ســاحت »قانونگــذاري« و »قضاوت«، 
2نگاه متفاوت را عرضه مي كند. از این نظرگاه »قانون همواره 
باید در دایره فهم عرفي سرگشته بماند و در پي آن باشد كه 
كشف كند فهم عرفي طالب چيست؟ كشفي دشوار كه لزوما با 
انتخابات هاي دمكراتيك حاصل نمي آید و گاه به مكاشفه هاي 
صادقانه واضعان قانون نيازمند است« و مدعي است كه »فهم 

عرفي، دل بسته دوگانه هاست« و در این ساحت نمي توان از راهي 
سوم سخن به ميان آورد. قانون، یا شكنجه را مطلقا رد مي كند یا به آن جواز مي دهد. 
سخن گفتن از راه سوم، در واقع جواز به شكنجه است. »قانون باید رسوب تاریخي اخالق 
باقي بماند و این بدان معني است كه خودش اخالق ایجاد نكند.« حقوق بنيادین نيز 
از راه فهم عرفي درك مي شــوند و قانونگذار نمي تواند نظر خودش را، حتي اگر متكي 
به رأي اكثریت در یك انتخابات باشد، به این فهم عرفي تحميل كند و باید دانست كه 
»فهم عرفي، رعایت خواهش همه انسان هاست« و نمي تواند محدود به درك مردم یك 

منطقه یا حتي كشور شود.
در پشت جلد كتاب درباره این اثر مي خوانيم:

»درست فقط این است«؛ این آغاز و پایان یك اســتدالل خوب براي ساختارگرایان 
حقوقي است كه فقط یك پاســخ جامع را بهترین مي دانند. اما درنظر صورت گرایان 
حقوقي »درست این است«؛ این از آن روست كه فرماليست ها به  یاري روح القوانين گاه 

در یك مورد خاص از انحصار كليت ها بيرون مي آیند.
نزد خطابيان حقوقي همچون دوركين، »درست فقط آن است«؛ براي آنان پاسخ آنقدرها 
هم كه ساختارگرایان و فرماليست ها مي گویند دم دست نيست، و اگرچه فقط یك پاسخ 
بهترین است، باید آن را نه از قشر كه از اعماق دریافت. گروهي دیگر از خطابيان همچون 
پرلمان برآنند كه: »درست آن است«؛ اینان نيز گرچه به آن سوي ظاهر عبور مي كنند، 
اما لزوما فقط یك تأویل را از ميان تفاسير درست نمي شمرند. جدليان حقوقي مي گویند: 
»درست یا این است یا آن«؛ بيش از دو پاســخ وجود ندارد و اگر این درست باشد آن 
درست نيست، و اگر آن درست باشد دیگر این را نباید درست پنداشت. پلوراليست ها و 
دیالكتيسين هاي حقوقي ظاهرا با تحملي بيشتر معتقدند كه »درست هم این است و هم 
آن« و بدینسان برخالف جدليان، بين دو پاسخ متعارض جمع مي كنند. پروژه حيراني 

حقوقي اما نه جمع كه حذف است، و در آن »درست نه این است و نه آن«.

علياصغرمحمدخانيیادداشت
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كمپلتاون:در اثر آسيبي كه توفان الن به یك مزرعه پرورش 
ماهي در اســكاتلند وارد آورد، نزدیك به 50هزار ماهي آزاد 
)ســامون( فرار كردند. به گزارش ایندیپندنــت، این حادثه 
پس از باال آمــدن شــدید آب در 20 اوت در مزرعه كارادیل 
شمالي رخ داد كه نزدیك كمپل تاون در غرب اسكاتلند واقع 
است. به گفته مسئوالن شــركت موئي در مجموع، 48هزار 
و834ماهي ســامون فرار كردند، 30هزار و616ماهي كشته 

شدند و 125هزار و900ماهي هم باقي ماندند.

هامبورگ:محققان در آلمان به »بطالت« كمك هزینه تحصيلي 
مي دهند و مي خواهند به افرادي كه كمترین فعاليت انساني ممكن 
را انجام مي دهند، مبلغي پرداخت كنند. به گزارش ایندیپندنت، 
دانشگاه هنرهاي زیبا در هامبورگ در جست وجوي افراد مناسب در 
یك طرح منحصر به فرد است تا به بررسي تنبلي و فقدان بلندپروازي 
بپردازد. متقاضيان باید عوامل دانشگاه را متقاعد كنند كه )آنها( به 
روشي خاص و جذاب بيكار هستند تا یكي از تنها 3كمك هزینه 

تحصيلي 1600یورویي )1450پوند( موجود را به دست آورند.

اندي: پس از قطعي شــبكه برق رســاني راه آهن منطقه 
باسك در جنوب غرب فرانسه 4قطار متوقف شده و برخي 
مسافرها حدود 20ساعت در قطار منتظر ماندند. به گزارش 
یورونيوز، هزاران مسافر این قطارها در حالي متوقف شدند 
كه 4قطار پرسرعت كه از شهر »اَنِدي« فرانسه به مقصد 
بوردو و پاریس حركت كرده بودنــد ناگهان بدون برق در 
ميان راه ماندند. مسافرها 3برابر ارزش بليت خود خسارت 

دریافت خواهند كرد.

ورساي:یك فروشــگاه محصوالت لبني در شــهر درزدن، واقع 
در ایالت ساكسوني آلمان با داشــتن معماري خاص كاخ ورساي 
)بزرگ ترین كاخ سلطنتي واقع در نزدیكي پاریس( به زیباترین مغازه 
فروش لبنيات )ماست بندي( جهان مشهور است. به گزارش آدیتي 
سنترال، ســراميك هاي به كار رفته در این فروشگاه، سال1998 
ميالدي به صورت دستي انجام شده و حاصل كار یك هنرمند محلي 
در سبك نئورنسانس است. این مغازه در كتاب ركوردهاي جهاني 

گينس هم به عنوان زیباترین مغازه لبنياتي جهان ثبت شده است.

زيباترينماستبنديجهانانتظار20ساعتهمسافراندرقطاركمكهزينهبطالتدرآلمانفرار50هزارماهيازمزرعه
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درآكهدردلخستهتواندرآيدباز
بياكهدرتنمردهرواندرآيدباز

بياكهفرقتتوچشممنچناندربست
كهفتحبابوصالتمگرگشايدباز

استاد مهندس معمار فرهاد احمدي رخت از جهان بست و به 
بارگاه حضرت باري شتافت ولي، از خود یادگارهایي به جاي 
گذاشت كه براي ساليان سال در تارك ميراث معماري این 

سرزمين خواهد درخشيد. در این روزگاران كه بنا و 
ساختمان هاي گوناگون كاركردها و سودمندي هاي 
خود را از دســت داده اند و جریان كاالیي شــدن 
معماري را از معنا تهي ساخته، او در جست وجوي 

هویت و اصالت بود. او معماري را مي فهميد و مي دانست كه معماري آینه بازتاب دهنده 
تحول ها و زیبایي هایي روح جامعه اســت. معمار خالق و بنيانگــذار زمان و مكان را 
مي فهمد. چرا كه معماري تجلي گاه زمان به مفهــوم پدیده تاریخي و مكان به مفهوم 
نظام معرفتي، نظم اجتماعي وعرصه عمومي است. از این رو است كه فهم معماري هر 
سرزميني، نيازمند دانشــي عميق از فرهنگ و تاریخ آن است و فرهاد احمدي در این 
بستر استادي سرآمد بود و بر این باور بود كه یك فرهنگ پویا هيچ گاه تهي از گذشته 
وبي نظر به آینده نبوده اســت. او معلم شایســته اي بود كه در بيان اندیشه و دیدگاه 
انتقادي خود صریح و شجاع بود. معمار نه در گذشته درجا مي زند و متوقف مي  شود و 
نه به عنوان نوگرایي زمان و مكان را از یاد مي برد. مهر و امضاي معمار بر اثر هویداست. 
فارغ از آنكه موضوع طراحي یك ساختمان مسكوني ساده و یا یك ساختمان پيچيده 
عمومي و یا یادمان باشد، معمار نشان خود را بر اثر مي گذارد. فرهاد احمدي در طراحي 
ساختمان هاي ساده مســكوني و خدماتي در مناطق محروم اســتان خراسان یا در 
بازسازي مناطق جنگي و یا در طراحي ساختمان هاي نمادین ایران در خارج از كشور یا 
ساختمان هاي با ارزش خدماتي و فرهنگي، مفهوم معاصر بودن را در پيوستار تاریخي و 
سازگاري با اقليم درك مي كرد. از این رو، در كار او كمتر تعارضي ميان كاربست فناوري 
نوین و فضاهاي آشناي زندگي ایراني مي شــد دید. او در توضيح طراحي تئاتر تجربي 
تهران، مركزنمایش هاي آیيني مي گوید: طرح ارائه شــده درحالي كه با دیدگاه هاي 
معاصر هماهنگ است، به واسطه سنت دیرینه معماري در این جامعه كه با خاك و زمين 
عجين است و به دليل مواهب و ویژگي هایي كه بستر خاكي براي بقاي شهروندان فراهم 
مي ساخته فضاي زیستي را با آن در بسياري از موارد درهم آميخته، ریشه هاي عميق 

در فرهنگ این دیار دارد.
اینك كه آن بزرگ در ميان ما نيست من به سهم خودم چه به عنوان یك شهروند و چه 
به عنوان كسي كه مدتي در مسئوليت دولتي بودم، وظيفه خود مي دانم كه اثر وجودي 
او در عرصه  معماري ایران را چه به عنوان یك استاد معماري، چه به عنوان یك مهندس 
حرفه اي و چه به عنوان كسي كه از پيشــتازان باززنده سازي وبازآفریني معماري هاي 
باارزش گذشته یا فضاهاي شــهري ایراني بودیادآور شــوم و به او اداي احترام كنم. 
همين جا وظيفه مي دانم كه جاي خالي او را به خانواده محترمش، فرزندان برومندش و 
دوستداران و شاگردان او و همچنين جامعه معماري و مهندسي ایران تسليت بگویم و 

براي همگان و ایران عزیز آرزوي سربلندي و افتخار كنم.

یاد

براياستاد،مهندسمعمارفرهاداحمدي
براي بزرگداشت ابوریحان بيروني

عباسآخوندي
وزیر اسبق راه و شهرسازي
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