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دور تازه حمايتها
از بورس

رئيسجمهــوري از ســازمان و
شورايعالي بورس خواست مراقب
سرمايههاي مردم باشند
وزير اقتصاد :دولت ،حكومت و همه
قوا از بورس حمايت خواهند كرد
4

چالشهاي سياست
رايگانكردن انرژي

كالبدشكافي تصميم دولت براي
تخفيــف 100درصدي بــرق و گاز
مستضعفان
 آيا رايگانكردن انرژي براي كاهش
موقتي فشــار بر كمدرآمدهاســت
يا برنامهاي بلند مدت است؟

۹شركت بزرگ داروسازي در ميثاقي اعالم كردهاند
كه استانداردهاي علم و اخالق را در مقابل عجله حاكمان
براي ساخت واكسن كرونا زير پا نميگذارند
1

خانهاي روي آب

2

روايت سينما از پشت ماسك

همشهري آخرين وضعيت خانه هنرمندان را
كه با خطر تعطيلي روبه روست ،بررسي كرد

گردهمايي تهرانيها
در محكوميت اقدام
نشريهفرانسوي

پرونده همشهري در120سالگي ورود فيلم به ايران
شهرك سينمايي تهران  /عكس :همشهري /حامد خورشيدي

حقشناس :تا هفته آینده تکلیف کمک
به خانه هنرمندان مشخص میشود
رجبی معمار :هماکنون با کمترین هزینه ،بیشترین
فعالیت را در خانه هنرمندان انجام میدهیم
غریبپور :ما طلبکاریم ،اعانه نمیخواهیم 19
شهردار تهران به دفتر مقام معظم رهبري نامه نوشت

درخواست براي تامين مالي
نوسازيناوگانحملونقل
شهردارتهران در نامهاي به دفتر مقام معظم رهبري براي رفع مشكالت مالي حوزه
حملونقل تهران تقاضاي مســاعدت كرد .پيروز حناچي در نامه خود با اشــاره به
ناكافيبودن ناوگانهاي اتوبوســراني و متروي پايتخت از ايشان در خواست كرده
است تا اجازه فرمايند از محل منابع بازگشتي صندوق توسعه ملي به ميزان  80هزار
ميليارد ريال به شهرداريتهران مساعدت شود .اين مبلغ صرف خريد هزار دستگاه
اتوبوس و 210دستگاه واگن مترو خواهد شد.

رنجفرسودگيبرپيكراتوبوسراني

عمر مفيد تعداد زيادي از اتوبوسهاي پايتخت به پايان رسيده
و فرسوده شدهاند
ناوگان حملو نقل تهران نيازمند 9هزار دستگاه اتوبوس است
3

يادداشت

مرتضيكاردر؛ روزنامهنگار

خانه پدري

چند سطري درباره نسبت هنرمندان و مخاطبان
هنر با خانه هنرمندان

خانه هنرمندان ايران در 20سال گذشته براي بسياري
از هنرمندان حكم خانه پدري را داشــته اســت .كم
نبودند هنرمنداني كه از خانه هنرمندان آغاز كردنــد و از آنجا به جامعه حرفهاي
هنرمندان معرفي شــدند؛ هنرمنداني كه نخســتين نمايشــگاههاي خود را در
گالريهاي خانه برگزار كردند و بعدها به گالريهــاي خصوصي رفتند يا كارهاي
خود را در حراجهاي بينالمللي و گالريهاي خارج از ايران عرضه كردند و صاحب
نام شدند .بسياري از اين هنرمندان به مرور زمان خاستگاه خود را فراموش كردند
و كمتر به خانه پدري سر زدند .يادشــان رفت كه حضور فرزندان است كه به خانه
پدري رونق ميبخشد .سرزدنهايشــان به خانه پدري ،محدود شد به شب عيد و
ضيافت و عروسي و عزا .بسياري از آنها حتي وقتهايي هم كه براي مناسبت خاص
يا ضيافت يا تشييع هنرمندي به خانه آمدند ،به خودشان زحمت ندادند كه سري
به گوشه و كنار خانه بزنند .حواسشان نبود كه ديوارهاي خانه در طول اين سالها
فرسوده شده ،حواسشان نبود كه اندك حقوق بازنشستگي كفاف مخارج خانه پير
و فرسوده را نميدهد .حواسشــان نبود كه بايد خانه پدري را در روزهاي سخت و
تنهايي دريابند؛ همچنانكه خانه پدري ،ايشان را در روزهاي سخت دريافته بود و
به آنها پناه داده بود.
زمان گذشت و نسل عوض شد .هنرمنداني كه صاحبنام شده بودند رفتند و هنرمندان
جوان و جوياي نام جاي آنها را گرفتند .آنها نيز از خانه هنرمندان آغاز كردند اما كمي
بعدتر با خانه هنرمندان همان كردند كه گذشتگان كرده بودند .خيليهايشان حتي
حق ابوت را انكار كردند ،اما خانه پدري همواره با آنها مهربان بود
ادامه در
و همه هنرمندان را هربار ،به هر بهانهاي كه به آنجا سر ميزدند ،صفحه17
ميپذيرفت .خانه هنرمندان نه فقط براي هنرمندان بلكه عموم دوســتداران هنر و
مخاطبان جامعه هنري نيز نقش خانه پدري را داشته است.
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هنر هفتم
عصاره همه هنرهاست

وقت خنداندن مردم
است نه خانهنشيني

پای صحبتهای اكبر عبدی
مرد هزار چهره و نابغه سینمای ایران
بهمناسبت روز ملی سینما

مرضیه برومند و ایدههایش
درباره هنر هفتم در روزگار کرونا
و پس از آن
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محمد كرباسي

دبير گروه دانش و فناوري

اگر در تاريخ جهان محققان و دانشــمندان مسئول
ســاخت ،آزمايش وصدور مجوز براي دارو و واكسن
بودهاند ،حاال در عصــر كرونا اين سياســتمداران و
حاكمان در گوشه و كنار جهان هستند كه از هر ابزاري
براي زودتر رسيدن به آنچه نوشداروي جهان خوانده
ميشود استفاده ميكنند.
همين مســئله باعث شــده كــه ۹شــركت عمده
توليدكننده دارو در «ميثاقــي تاريخي» اعالم كنند
كه در توليد واكسن متعهد به استانداردهاي علمي و
اخالقي هستند و به هيچ عنوان اين معيارها را زير پا
نميگذارند.
طي روزهاي اخير در كشــورهاي مختلف جهان اين
سياستمداران بودهاند كه تالش كردهاند پشت فرمان
توليد واكسن بنشينند.
در آمريكا دونالــد ترامپ در خيــزي انتخاباتي همه
دستگاهها و نهادها را تحت فشار قرار داد ،واكسن كرونا
تا قبل از سوم نوامبر ،روز انتخابات رياست جمهوري
آمريكا آماده شود.
در روســيه مقامهاي اين كشور نخســتين محموله
واكســن اســپوتنيك پنج را توزيع عمومي كردهاند
و ميگويند كه اين واكســن كه هنوز مرحله ســوم
آزمايش كلينيكال خود را پشــت ســر نگذاشته ،در
مناطق مختلف توزيع ميشود .توزيع عمومي در حالی
صورت ميگيرد كه روسها در تالش براي طي كردن
همزمان مرحله سوم آزمايش هستند.
در چيــن هم وضعيت مشــابهي در جريان اســت و
چند شركت ازجمله ســينووك در تالش هستند تا
واكسنهاي خود را با دور زدن روندهاي معمول علمي
هر چه سريعتر به بازار جهاني برسانند.
طبيعي است زماني كه همه كشــورها حتي آمريكا

كشف میكنيم
كه چطور روايت كنيم

بهخاطــر كوويد19 -تحــت فشــارهاي اقتصادي و
اجتماعي شديد هستند دست به هر كاري براي خروج
از اين وضعيت بزنند.
به گزارش نيويوركتايمز ،شركتهاي دارويي اما در
تقابل با سياسيون اعالم كردهاند كه مباني علم و دانش
را زير پا نميگذارند و تا زماني كه از ايمن بودن و تأثير
واكسني مطمئن نشوند حاضر به توليد انبوه و توزيع
عمومي آن نخواهند بود.
شركتهاي آسترا زنكا ،جانسوناند جانسون ،بيونتك،
گالكسو اسميت كالين ،فايزر ،مرك ،مادرنا ،سانوفي و
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صدو يكمين سيمرغ
هم لذتبخش است!

كامبوزيا پرتوي ،برنده 4جايزه بهترين
فيلمنامه در جشنواره فيلم فجر از سينما
و ادبيات ميگويد

گفتوگو با محسن روزبهاني
متخصص جلوههاي ويژه ميداني
كه با  11سيمرغ ،ركورددار است
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نوواواكس از امضاكنندگان اين ميثاق هستند.
توقف آزمايش يك واكسن

اعالم ايســتادن علم در برابر سياسيكاري دولتها و
حاكمان در حالي صورت گرفته كه شركت داروسازي
آسترا زنكا و دانشــگاه آكســفورد اعالم كردهاند كه
بهخاطر بروز واكنــش منفي در يكــي از داوطلبان،
آزمايش واكسن توليدي خود را بهطور موقت متوقف
كردهانــد .مرحلــه اول و دوم آزمايش اين واكســن
موفقيتآميز بود ،اما در فاز سوم آزمايش انساني تزريق

اين واكسن باعث بروز بيمارياي نامشخص در يك فرد
تحت آزمايش شده است .هر چند محققان آكسفورد
اين مسئله را روالي طبيعي دانستهاند اما بار ديگر اين
مســئله اهميت فاز سوم آزمايش انســاني را گوشزد
ميكند .فاز سوم آزمايش انساني يك واكسن بهعنوان
طوالنيترين مرحله براي تزريق واكسن به جمعيتي
گســترده از نژادهاي مختلف و تحت نظرگرفتن آنها
شناخته ميشود .واكسن ساخت محققان آكسفورد
بهعنوان مثال در اين مرحله قرار بود به 30هزار نفر در
آمريكا ،انگليس ،برزيل و آفريقاي جنوبي تزريق شود.
اين همان مرحلهاي اســت كه حدود يكسال نياز به
زمان دارد و برخي كشــورها بهخاطر سياســتهاي
خودشان حاال در تالش براي دور زدن آن هستند.
اين احتمــال اما وجــود دارد بــا بهبود فــرد بيمار
آزمايشهاي آكسفورد از ســر گرفته شود ،اما بايد در
تحقيقات مستقل علت اين واكنش بدن به اثبات برسد.
طبق اعالم سازمان بهداشت جهاني حدود ۱۸۰واكسن
آزمايشي در سراســر جهان در حال مطالعه هستند.
بيشــتر از  5مورد آنها به مرحله سوم آزمايش انساني
رسيدهاند ،اما هيچ واكسني هنوز نتوانسته مجوزهاي
پزشكي الزم را دريافت كند.
۹شــركت بزرگ توليد داروي جهــان در ميثاقنامه
خود هر چند احتمال استفاده اضطراري واكسن را رد
نكردهاند ،اما ميگويند هر نوع واكسني كه قصد توليد
آن را داشته باشــند بايد روند و مراحل استانداردها و
آزمايشهاي الزم و گسترده خود را پشت سر بگذارد.
مشخص اســت كه هر شــركتي كه بتواند زودتر از
ديگران واكســن كوويد 19 -را به بــازار عرضه كند
بهخاطر وسعت اين بيماري به سود كالني دست پيدا
خواهد كرد كه ميتواند اقتصاد يك كشور را متحول
كند .اينجاســت كه مرزهاي اخالق علم خودنمايي
ميكند و حاال همه مردم جهان نگاهشــان به تعهد و
وجدان دانشمندان است.

دبيرخانه شــوراي فرهنگ عمومي
كشــور :بازنشــر كاريكاتورهــاي
اهانتآميز از سوي نشــريه هتاك
فرانســوي بار ديگر عمــق كينه را
نسبت به اسالم عزيز نشان داد
16

علي قلي زاده:
دوستدارم
در الليگا بازي كنم

ســتاره ايراني تيم شارلوا بلژيك در
گفتوگو با همشــهري از شــرايط
خــود ،تيمملي و ليگ ايــران گفته
است
2

رأيگيري براي
10كرسيخاليمجلس

در يك اتفــاق كم نظيــر يكي از
نامزدهاي شهرســتان ميانه كه به
دور دوم راه يافته بود  2روز مانده به
رايگيري رد صالحيت شد
شعب اخذ رأي از دستورالعملهاي
ســتاد ملي كرونا تبعيت كرده و از
امشب ضدعفوني ميشوند
16

 8دروغ تابستانی
درفوتبالايران

همه حرفهاي زشــتی که در هر
فصل نقلوانتقاالت میشنویم
18

خيزآمريكابراي
تغييرمعادالتلبنان

همزمان با حمايت فرانسه از تشكيل
دولت وحدت ملي در لبنان ،آمريكا
2وزير سابق اين كشــور را بهدليل
همكاري با حزباهلل تحريم كرد
17

واكنش وزارت كار
به يك گزارش
وپاسخهمشهري
بهدنبال درج گزارشي در همشهري
با عنوان «سنوات كارگران چطور
آ ب مــيرود؟  ۲۸ســال كار؛
۱۰ميليون تومان ســنوات؟ و »...
وزارت كار جوابيهاي ارسال كرده
كه به همراه توضيحات همشهري
در صفحه  17ميخوانيد.
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توصيههاي انتخاباتي رئيسجمهور براي :1400


نمايي
سياه
نكنيد

كشور از لحاظ حساسيتهاي
فرهنگي ،ديني ،سالمت و تحريم
شرايط خاصي دارد

رئيسجمهور در نخســتين توصيههاي
دولت
انتخاباتي رياســتجمهوري 1400خود
خطاب به رسانهها ،از آنان خواست تحريف
حقايق و ســياهنمايي نكنند .اوچهارم شهريور ماه نيز
نامزدهاي انتخاباتي را خطاب قرار داده بود كه با توجه به
شــرايط تحريمي و كرونايي كشــور نبايد بــا عواطف،
احساسات ،اعتقادات مردم و ايماني كه مردم نسبت به
انقالب دارند ،بازي شود.
براســاس گزارش پايگاهاطالعرساني رياستجمهوري،
حسن روحاني در جلسه چهارشنبه اين هفته هيأت دولت
تصريح كرد :من در اينجا خواهش ميكنم از همه آنهايي
كه قلم ،بيان و تريبون در اختيار دارند؛ سال سختي است،
مواظب منافع ملي خود باشيم .من هم ميدانم به انتخابات
نزديك ميشويم ،ميدانم افرادي از حاال كمربند را براي
انتخابات سفت ميكنند .اشــكالي ندارد ،انشاءاهلل يك
انتخابات خوب خواهيم داشت ،انتخابات با رقابت خواهيم
داشت ،اما در فضايي كه بهتدريج انتخاباتي خواهد شد،
انتظارات را بيجهت باال نبريــم .در فضايي كه بهتدريج
انتخاباتي خواهد شد ،حقايق را تحريف نكنيم .تحريف
حقايق يك گناه بزرگ و نابخشودني ملي و انقالبي است.
سياهنمايي را آغاز نكنيم.
كشور شرايط خاصي دارد

حسن روحاني در پاســخ به انتقادات از عملكرد دولت
در بازگشايي مدارس با توجه به شيوع بيماري كرونا در
كشور ،از مردم خواست شرايط كشور را در نظر بگيرند.
او با بيان اينكه شرايط ايران با ساير كشورهاي دنيا فرق
ميكند ،گفت« :كشور از لحاظ حساسيتهاي فرهنگي
و حساســيتهاي ديني و مســئله حفاظت از سالمت
و جان مردم ،در كنار تحري م شــديدي كــه امروز با آن
مواجه هستيم ،شرايط خاصي دارد .شرايط با كشورهاي
ديگر متفاوت است و خواهش ميكنم در زمينه مسئله
بازگشاييها و در زمينه مســئله مقابله با كرونا شرايط
كشورمان را با شرايط كشورهاي ديگر در همه زمينهها
مقايسه نكنيد».
رئيسجمهور با بيان اينكه كشــور در شــرايط تحريم
اســت ،افزود« :در عين حال اجبار هم در هيچ زمينهاي
نيســت ،يعني هيچ خانوادهاي و هيــچ دانشآموزي را
اجبار نميكنيم كه حتما از طريق آموزش حضوري سال
تحصيلي را بگذراند .البته آمــوزش حضوري را ترجيح
ميدهيم ،براي دولت مهم اين اســت كه درب مدرسه و
دانشگاه به روي دانشجويان و دانشآموزان باز خواهد بود.
اين براي دولت اصل مهمي است كه درب هيچ مدرسهاي
روي كســي بسته نميشــود ،درب دانشــگاهي بسته
نميشود ،تشويق ميكنيم .اساتيد و معلمان براي تدريس
آمادگي دارند و البته براي سالمت جسم دانشآموزان،
روح دانشآموزان ،نشاط دانشآموزان و آموزش دقيق و

صحيح ،آموزش حضوري اولويت اول است».
روح دانشآموزان هم مهم است

براساس گزارش پايگاه اطالعرساني رياستجمهوري،
روحاني همچنين با بيان اينكه ســامت دانشآموزان
تنها در كرونانگرفتن نيســت ،درباره داليل دولت براي
بازگشايي مدارس توضيح داد« :بعضيها فكر ميكنند،
اصول بهداشــتي و ســامت فقط در بحث كروناست.
اگر يك نفر كرونا نگرفت ،يعني ســالم است و اگر كرونا
گرفت ،يعني بيمار است .بيماريهاي فراواني وجود دارد.
ميخواهيم دانشآموزان از لحاظ جسمي و روحي و نشاط
داراي سالمت كامل باشند .ميتوانيم بچهها را داخل يك
آپارتمان براي مدت يك سال حبس كنيم و بگوييم خارج
نشوند ،آن هم بيماري و مشكل ايجاد ميكند .ميخواهيم
روح و جســم دانشآموزان كامال سالم باشد ،اما در عين
حال هم در روز شنبه در صحبتم بهصورت روشن گفتم
هيچ خانوادهاي و هيچ دانشآمــوزي را براي حضور در
مدرســه اجبار نميكنيم ،اما همه وسايل دانش را پيش
روي آنها ميگذاريم».
شهريور ،ماه اراده ملي

رئيسجمهور در بخش ديگري از ســخنان خود با بيان
اينكه ملت ايران در مقاطع مختلف و در مقاطع ســخت
تاريخ ،توانمندي خود را به رخ قدرتهاي جهان كشيده
است ،به رويدادهاي مهم كشور در شهريورماه اشاره كرد
و گفت« :شهريور،ماه اراده ملي ،شكست دشمنان و ماهي
درسآموز براي همه است».
اشــاره روحاني در اين بخش از ســخنانش احتماال به
فشارهاي آمريكا براي بازگشت تحريمهاي سازمان ملل
عليه ايران از 20ســپتامبر به بعد بود .او گفت« :خطاي
محاسباتي آمريكا از سال 97يعني از دوونيمسال پيش
تا امروز بر اين مبنا بود كه فكر كرد با فشــار اقتصادي بر
مردم و تحميل تحريم ظالمانه ،ملت بزرگ ايران را به زانو
درميآورد .آن سال گذشت ،سال بعد گذشت و سال سوم
كه امسال هست و در ميانه اين سال هستيم ،مردم مقاوم
در برابر همه فشارها ايســتادگي كردند و آنها به هدف
خودشان نخواهند رسيد .البته زحمت ما ميدارند و عِرض
خود ميبرند .به ملت رنج و زحمت وارد ميكنند و آبرو و
حيثيت خودشان را بهطور كامل بردند .در شوراي امنيت،
در سازمان ملل ،در افكار عمومي ،در سطح جهان ،حتي
در پيش ملت خودشان ،اينها عِرض خودشان را بردند،
آبرو و حيثيت خودشان را بردند .براي مردم ايران هم رنج
و زحمت و مشكالت درست كردند ،اما به اهداف خودشان
نخواهند رسيد و نرسيدند و حتما پشيمان هستند و حتما
بايد برگردند و حتما بازخواهند گشت .اين راه ،راه بنبست
براي آمريكاست .آمريكا راهي ندارد جز آنكه به پايان اين
كوچه برگردد واال با سد و ديوار محكمي روبهروست».

در حاشیه سیاست
دوره آموزشي شناخت شوراي نگهبان برگزار شود

جزئیات دستور رهبری به روحانی درباره وزارت صمت

سیدمحسن دهنوی ،عضو هیات رئیســه مجلس درباره جزئیات درخواست
رئیس جمهور از رهبری درباره معرفی وزیر صنعت و معدن و پاســخ رهبری،
به مهر گفت :با توجه به اتمام مهلت قانونی معرفی گزینه وزارت صمت ،آقای
رئیسجمهور با ارسال نامهای به مقام معظم رهبری از ایشان استجازه کردهاند
و معظمله نیز ذیل نامه ایشان نوشتهاند« :در اسرع وقت وزیر معرفی شود» .با
این حال ،هنوز هم دولت در معرفی وزیر تعلل میکند .ادعاي دهنوي در حالي
مطرح شده است كه روز گذشته محمود واعظي ،رئيس دفتر رئيس جمهور در
اينباره گفت :از رهبری اجازه گرفتیم تا زمانی که مجلس به وزیر پیشنهادی
رأی دهد ،با سرپرست اداره شود .واعظي درباره معرفی وزیر صنعت ،معدن و
تجارت ،گفت :در حال بررسی و تالش هستیم تا کسی که معرفی میکنیم ،رأی
بیاورد ۴ .تا  ۵اسم در اختیار رئیس جمهور است و امیدوارم اگر همه چیز خوب
پیش برود ،هفته آینده این موضوع در مجلس بررسی شود.

گردهمايي تهرانیها در محكوميت اقدام نشريه فرانسوي

كافه مجلس

دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي كشور :بازنشر كاريكاتورهاي اهانتآميز از سوي نشريه هتاك فرانسوي
بار ديگر عمق كينه را نسبت به اسالم عزيز نشان داد
مردم تهران امروز پنجشــنبه در تجمعي ،اقدام ننگين نشــريه
احزاب فرانسوي شارلي ابدو در اهانت به ساحت مقدس پيامبر اكرم(ص)
را محكوم خواهند كرد .اين تجمع بهگفته سيدمحسن محمودي،
رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي استان تهران از ساعت 5عصر با رعايت
ضوابط بهداشتي در ميدان امام حسين(ع) برگزار خواهد شد .همزمان با فراخوان
براي حضور در اين تجمع ،تشــكلها و نهادهاي فرهنگي و سياســي با صدور
بيانيههايي بازنشر كاريكاتورهاي اهانتآميز نسبت به پيامبر اسالم از سوي يك
نشريه هتاك فرانسوي را محكوم كردند .دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي كشور
در محكوميت اهانت نشريه فرانسوي اعالم كرد :حادثه تلخ و تأثرآور اهانت به
ن كريم و سوزاندن آن توســط جمعي از جاهالن حقود و
ســاحت مقدس قرآ 
بدانديش از يكسو و بازنشر كاريكاتورهاي اهانتآميز نسبت به پيامبر گرامي
اسالم(ص) از سوي يك نشريه هتاك فرانســوي ،بار ديگر عمق كينه و عداوت
عامالن اين حركتهاي شوم را نسبت به اسالم عزيز نشان داد.
بهگزارش همشهري ،در بخشي از اين بيانيه آمده است :ناگفته پيداست كه موج
بازگشت به معنويت و فطرت پاك الهي و دين حنيف در جهان روزبهروز در حال
ي و الحادي در عمل نشان دادهاند كه جز حركت
افزايش است .مكتبهاي ماد 
در مسير انحطاط اخالقي و سقوط ارزشهاي واالي انساني هيچ ارمغاني براي
جامعه بشريت به همراه نداشتهاند و هر قدر كه آنها را با رنگ و لعاب آراستهاند

قاليباف عذرخواهي كند

چون هســته مركزي آنها تهي از منطق و عقالنيت بوده و با فطرت پاك و الهي
انسان همخواني ندارد نتوانستهاند در مقابل جريان خداجويي كه روزبهروز گستره
فزونتري مييابد حرفي براي گفتن داشته باشند لذا دست به اقداماتي موهن از
اين دست ميزنند غافل از اينكه اين حركتها نهتنها به اساس اسالم و شخصيت
بينظير  ،ممتاز و آسماني حضرت محمد مصطفي(ص) و قرآن كريم اين معجزه
جاويدان و شگرف الهي خدشهاي وارد نميكند بلكه حقانيت آنها را از يكسو در
چشم و دل انسانهاي حقطلب و آزاده جهان بيش از پيش روشن نموده و عجز
ت وگوهاي منطقي و استداللي از سوي
و استيصال معاندان را در جهت انجام گف 
ديگر به خوبي آشكار ميسازد .در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است :بيشك
تبعات به سخره گرفتن اعتقادات و مقدسات  1/5ميليارد مسلمان جهان دامن
عامالن ،محركان و طراحان اين نقشههاي شوم را خواهد گرفت.
دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم نيز با انتشار بيانيهاي اعالم كرد :اين اقدام
توهينآميز نشريه فرانسوي شارلي ابدو و هرگونه توهين به مقدسات ،اديان و
پيامبران را بهشدت محكوم نموده و ضمن هشدار به آمريكا و رژيم صهيونيستي
و نوكران آنها در منطقه يادآور ميشود كه ملتهاي مسلمان بهويژه مردم شريف
ايران در مسائل اين منطقه حساس ،هشــيار بوده و همانگونه كه مقام معظم
رهبري(مدظله العالي) فرمودهاند هرگز دشمنيهاي سياستمداران و سردمداران
غربي نسبت به اسالم و مسلمين را فراموش نخواهند كرد.

دور دوم انتخابات مجلس يازدهم در 10حوزه انتخابيه 8صبح فردا برگزار ميشود

رأيگيري براي 10كرسي خالي مجلس

در يك اتفاق كمنظير يكي از نامزدهاي شهرستان ميانه كه به دور دوم راه يافته بود 2روز مانده به رأيگيري رد صالحيت شد
شعب اخذ رأي از دستورالعملهاي ستاد ملي كرونا تبعيت كرده و از امشب ضدعفوني ميشوند

انتخابات دور دوم مجلس سرانجام
مجلس پس از 4ماه تأخير فــردا -جمعه-
برگزار ميشود11 .حوزه انتخابيه در
انتخابات دوم اسفندماه سال قبل كارشان به مرحله
دوم كشيد و هيچكدام از نامزدهاي انتخابات مجلس
يازدهــم در ايــن حوزهها نتوانســتند حدنصاب
20درصدي مورد نياز در اين انتخابات را بهدست
بياورند .روز چهارشــنبه نام يكي از اين حوزههاي
انتخابيه در اطالعيه شماره 37وزارت كشور حذف
شد و تعداد حوزههاي انتخابيه به عدد 10كاهش
يافت .علت هــم ردصالحيت يكــي از نامزدهاي
شهرستان ميانه در استان آذربايجان شرقي است.
اين خبر 2روز مانده به برگزاري انتخابات از سوي
رئيس ستاد انتخابات استان آذربايجان شرقي اعالم
شد .عليار راســتگو با بيان اينكه صالحيت يكي از
۲نامزد راهيافته به دور دوم انتخابات مجلس يازدهم
در حوزه انتخابيه ميانه رد شد ،گفته« :بر اين اساس
دور دوم انتخابات در اين حوزه برگزار نميشود».
هرگونه تصميمگيري در اينباره به سال بعد موكول
شده است.
بهگزارش همشــهري ،براســاس قانون انتخابات
مجلس در انتخاباتهــاي دور دوم مجلس 2نفر
نخست هر حوزه انتخابيه در مرحله اول به مرحله
دوم راه مييابند .انتخابات دور دوم مجلس يازدهم
بر مبناي همين قانــون در كل 20نامزد دارد كه
10نفر آنان به مجلس راه خواهند يافت .در 10حوزه
انتخابيه باقيمانده از 8استان كشور انتخابات برگزار
خواهد شد و شعب رأيگيري آمادگي دارند تا آراي
مردم را در اين حوزهها اخذ كننــد .در حوزههاي
انتخابيه «لنجان»« ،ســميرم»« ،كرج ،اشتهارد
و فرديس»« ،دهلران ،درهشــهر ،آبدانان و بدره»،
«اهواز ،باوي ،حميديه و كارون»« ،زنجان و طارم»،
«بيجار»« ،كرمانشاه»« ،اسالمآباد غرب و داالهو»
و «كردكوي ،تركمن ،بندرگز و گميشان» واجدين
شرايط رأي ميتوانند پاي صندوقهاي رأي بروند.
ساعت شروع رأيگيري 8صبح است و تا 6بعدازظهر
ادامه خواهد داشــت .ســتاد انتخابات كشور در
اطالعيهاي هم كه روز چهارشــنبه منتشــر كرد

پايان تبليغــات نامزدها را از ســاعت8صبح امروز
ممنوع اعالم كرد .در بخشــي از اين اطالعيه براي
روز رأيگيري نيز تأكيد شــد «از كليه نامزدهاي
انتخابات و هوادارانشــان تقاضا ميشود از هرگونه
فعاليت تبليغي پرهيز كــرده و در زمان حضور در
شعب اخذ رأي نيز از همراه داشتن هرگونه آثار يا
نماد تبليغاتي (نظير عكس و )...خودداري كنند».
شــركت در اين انتخابات نيز همانند ايام تبليغات
دســتورالعملهاي خاص خود را با توجه به شيوع
بيماري كرونــا دارد .اگر نامزدها حــق برگزاري
اجتماعات در ايام تبليغات را نداشــتند ،مردم هم
براساس توصيههاي اسماعيل موسوي ،سخنگوي
ستاد انتخابات كشــور بايد نكاتي را رعايت كنند:
«در ساعات اوليه به شعب اخذ رأي مراجعه كنند
و همراه خود ماسك ،دستكش و خودكار شخصي
داشته باشــند تا از انتقال ويروس منحوس كرونا
جلوگيري شود و بتوانيم انتخابات سالمي را برگزار
كنيم ».شــعب اخذ رأي نيز از دستورالعملهاي
ستاد ملي كرونا در مهيا ساختن فضاي رأيگيري
استفاده كردهاند ،ازجمله اينكه از امشب ضدعفوني
ميشوند.
كســاني كه در دور اول انتخابات مجلس شوراي
اسالمي يعني 2اسفند 1398در حوزههاي انتخابيه
مربوط شــركت كردهاند ميتوانند در دور دوم نيز

در همان حوزه رأي دهنــد .همچنين افرادي كه
در انتخابات اسفندماه ســال گذشته ،در هيچيك
از حوزههاي انتخابي شركت نكرده و رأي ندادند،
هم ميتوانند در اين انتخابات شــركت كنند و به
نامزدهاي مورد نظر خود رأي دهند.
استان  /حوزه انتخابيه
اصفهان  /سميرم
اصفهان  /لنجان
البرز  /كرج
ايالم  /مهران ،دهلران،
دره شهر ،آبدانان و بدره
خوزستان  /اهواز و باوي
زنجان  /زنجان و طارم
كردستان  /بيجار
كرمانشاه  /اسالمآباد غرب
كرمانشاه  /كرمانشاه
گلستان  /كردكوي،
بندرتركمن و بندرگز

اسامي
رحيم كريمي
اصغر سليمي
علي يوسفپور
حسين رجايي ريزي
فاطمه آجرلو
عليرضا عباسي
بهزاد عليزاده
صادق كرمي
شبيب جويجري
احمد سرج
شيخ مهدي باقري
نبياهلل محمدي
حمداهلل كريمي
عليرضا زنديان
مجتبي بخشيپور
نادر نادري
سلمان محمدي
ابراهيم عزيزي
جالل ايري
رجب محمدآبادي

ما كارچاقكن نيستيم

روحاهلل متفكرآزاد ،عضو هيأترئيســه مجلس شــوراي اسالمي در
جلسه علني ديروز براساس ماده ۷۴آييننامه داخلي مجلس جوابيه
محمدجواد كوليوند ،قائممقام وزير كشور در امور مجلس به اظهارات
اردشير مطهري ،نماينده گرمسار را قرائت كرد .به گزارش ايرنا ،در اين
جوابيه آمده اســت :نظر به انتصاب مطالب خالف واقع و نادرست به
وزارت كشور عليالخصوص وزير و اينجانب در جلسه علني چهارشنبه
۱۹شهريور ۱۳۹۹به استحضار ميرساند انتصاب كلمه «كارچاقكن»
در صحن علني مجلس به معاون پارلماني وزير كشــور امري ناروا و
ناپسند و دور ا ز شأن نمايندگي اســت ،لذا انتظار است هيأترئيسه
مجلس نسبت به اين تهمت ناروا موضع خود را در هيأت نظارت بر رفتار
نمايندگان به ايشان اعالم كند .ديروز نماينده گرمسار در تذكري گفت:
جمعي از نمايندگان بيش از ۲۰روز است كه طرح استيضاح وزير كشور
را تحويل هيأترئيسه دادهاند اما محمدجواد كوليوند ،معاون پارلماني
وزارت كشــور به نوعي كارچاقكن وزارت كشور شده و از نمايندگان
تقاضا ميكند امضاهاي خود را پــس بگيرند .مطهري افزود :اگر قرار
اســت كوليوند كارچاقكني كند ،تقاضا ميكنم كــه ديگر وي را در
مجلس شوراي اسالمي راه ندهيد.

بوميسازي امنيت با مشــاركت سازنده همه
كشورهاي منطقه و ممانعت از تسلط و حضور
بيگانگان و نيروهــاي فرامنطقهاي در آبهاي
منطقه است كه جمهوري اسالمي ايران طي
4دهه گذشته ،همواره با تكيه بر توان داخلي و
استفاده از نيروهاي مومن ،متعهد و جوان در پي
تحقق اين مهم بوده است.
امير دريادار ســياري با اشاره به شعار رزمايش
«امنيت پايــدار در ســايه اقتــدار دفاعي»
خاطرنشان كرد :دشــمنان جمهوري اسالمي
بايد بدانند كه درصــورت بروز هرگونه خطاي
راهبردي از سوي آنها ،جغرافياي نبرد و صحنه
پاسخگويي جمهوري اسالمي ايران به اقدامات
آنها ،منحصر به منطقه غرب آسيا نخواهد بود و

500ساعت وقت براي تشكيل يك كميسيون بيسرانجام

جواد نيكبين ،نماينده كاشمر در جلســه علني ديروز مجلس و در
جريان بررســي تعيين تكليف كميســيون حقوقي -قضايي ،گفت:
براي اين موضوع تاكنون ۵۰۰ساعت نفر وقت گذاشته شده است تا
تكليف فعاليت اين كميسيون و عدمحضور برخي نمايندگان در آن
كميسيون بررسي شود.

فيلم خودكشي قاضي منصوري رسيد

رزمايش ذوالفقار 99ارتش در محدوده آبهاي شرق تنگه هرمز
سواحل مكران و دريان عمان برگزار ميشود
يك عرصه واقعي به نمايش خواهد گذاشــت،
عنوان كــرد :ارتقــاي آمادگي و تــوان رزمي
حوزههاي دريايي ،هوايي ،پدافند و زميني در
اجراي رزمايش مشترك و مقابله با تهديدات
فرامنطقهاي با تمرين طرحهــاي عملياتي و
اطمينــان از كفايت آنها در مقابلــه كوبنده با
هرگونه تجاوز احتمالي ازجمله اهدافي است
كه در اين رزمايش دنبال ميشود.
فرمانده رزمايش مشــترك ذوالفقار 99ارتش
تمرين عمليات هليبرن و هجومي آبي-خاكي
را براي تصرف سواحل مورد نظر و مقابله قاطع با
متخاصم را از ديگر تمرينات پيشبيني شده در
اين رزمايش برشمرد.
اميــر دريادار ســياري همچنيــن گفت :اين
رزمايش با فرماندهي قــرارگاه ذوالفقار ارتش
انجام خواهد شــد و ناظران قــرارگاه مركزي
حضرت خاتماالنبيــا(ص) در تمامي مراحل
رزمايش حضور داشــته و بر چگونگي اجراي
سناريوهاي عملياتي آن نظارت خواهند كرد.
فرمانده رزمايش مشترك ذوالفقار 99ارتش،
كنترل و تاميــن امنيت منطقــه و آبراههاي
بينالمللي را ازجمله اهداف رزمايش ذوالفقار۹۹
عنوان كرد و افزود :امنيت منطقه غرب آســيا
و آبراههــاي حياتــي و راهبــردي آن در گرو

ابوالفضل عمويي ،سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي
گفت :قرار بود كــه جناب آقاي ظريف ،وزير امور خارجه در جلســه
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي براي پاسخگويي به سؤاالت
ملي ۸نفر نمايندگان حضور پيدا كنند اما تشريف نياورد .سخنگوي
كميسيون امنيت ملي خاطرنشان كرد :طبق تبصرهيك ماده ۲۰۸و بند
يك ماده ۲۰۷قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسالمي ،جلسه
سؤال اين نمايندگان در صحن علني برگزار خواهد شد .عمويي افزود:
نخستين بار وزير در تاريخ ۲۶مرداد هم براي پاسخ به سؤاالت دعوت
شده بودند كه تشريف نياوردند .براي جلسه اخير هم در نامهاي اعالم
كردند كه امكان حضور ندارند .از اين جهت طبق آييننامه سؤال به
صحن علني فرستاده شد .بهگزارش همشهري ،خردادماه محمدجواد
ظريف براي ارائه گزارشي از عملكرد وزارت خارجه به بهارستان رفت
و مورد هجمه منتقدانش قرار گرفت ،از آن تاريخ كمتر از 3ماه گذشته
و دوباره اهالي خانهملت ظريف را به مجلس فرا خواندند .ظريف ديروز
ميزبان همتاي هندياش بود.

گزارش

آغاز رزمايش ذوالفقار99

مراحل اصلي رزمايش مشترك
دفاعي ذوالفقار ارتش جمهوري اسالمي
ايــران از امروز آغاز ميشــود و
بهمدت 3روز ادامه دارد.
امير دريادار حبيباهلل سياري ،فرمانده رزمايش
مشــترك ذوالفقار ۹۹ارتش ،گفــت :مراحل
اصلي اين رزمايــش با حضــور يگانهايي از
نيروي دريايي ،نيــروي هوايي ،نيروي پدافند
و نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران
در منطقهاي به وسعت 2ميليون كيلومترمربع
در محدوده آبهاي شرق تنگه هرمز ،سواحل
مكران ،درياي عمان و شــمال اقيانوس هند تا
مدار 10درجه شمالي برگزار خواهد شد.
بهگزارش فارس ،وي با اشــاره بــه اينكه اين
رزمايش در 3مرحله اشراف اطالعاتي ،تاكتيكي
و نمايش قدرت اجرا ميشود ،افزود :شناورهاي
ســطحي ،زيرســطحي ،پروازي و بخشي از
تجهيزات و تســليحات موجود در ســازمان
رزم ارتش در اين رزمايــش حضور دارند كه از
مهمترين آنها حضور قدرتمند زيردريايي بومي
فاتح است.
امير دريادار سياري با بيان اينكه اين رزمايش
بزرگ ،گوشــههايي از اقتدار و آمادگي ارتش
جمهوري اســامي ايران را براي رويارويي در

الياس نــادران ،نماينده تهــران گفت كه قرائت بيانيــه نمايندگان
خوزستان در تشكر از سفر رئيس مجلس به اين استان در صحن علني
خالف آييننامه داخلي بوده است .بهگزارش ايسنا ،الياس نادران در
تذكري در جلسه علني ديروز مجلس با استناد به ماده ۱۱۴آييننامه
داخلي مجلس ،گفت :بيانيههايي كه در صحن علني مجلس قرائت
ميشود بايد به امضاي حداقل نصف مجموع نمايندگان برسد .در جلسه
گذشته آقاي قاليباف اجازه دادند بيانيه نمايندگان خوزستان در تشكر
از سفر ايشان به اين استان قرائت شود ،درحاليكه تنها ۱۵يا  ۱۶امضا
داشت .اگر اين موضوع باب شود ،از فردا هر ۱۵نفر توقع دارند بيانيهشان
قرائت شود .وي افزود :ايشان بايد رسما از كميسيون عذرخواهي كند
زيرا حق مداخله و حضور نداشت و بياجازه اين كار را انجام داد.

دعوت دوباره ظريف به صحن مجلس

عكس :تسنيم

عباس عبدی ،تحلیلگر سیاســی پیرامون طرحهای انتخاباتی که از ســوی
نمایندگان مجلس مطرح شده ،به جماران گفت :شورای نگهبان اینها را قبول
ندارد و رد میکند ،زیرا شــرایط رئیس جمهور برخالف شرایط نمایندگان در
قانون اساسی احصا شده و شورای نگهبان اختیار تطبیق آن شرایط با نامزدها
و احراز آن را از اختیارات خود میداند و اجازه نمیدهد که مجلس این اختیار
را محدود کند .عبدی تصریح کرد :ظاهرا بایــد برای نمایندگان دوره آموزش
شناخت شورای نگهبان گذاشت .البته این طرحها برای وقت تلفکردن مجلس
و نشاندادن فعالبودن آنان و نیز سرکار گذاشــتن رسانهها خوب است .این
فعال سیاسی با اشاره به طرح نمایندگان برای اصالح قانون انتخابات ریاست
جمهوری ،گفت :در واقع این طرح همان تبدیل ریاستجمهوری به وضعیت
نخستوزیری است ،بدون اینکه قانون اساسی را تغییر دهند .چون تغییر قانون
اساسی نیازمند رفراندوم و مراجعه به افکار عمومی است و بعید میدانم که کسی
جرات چنین مراجعهای را به خود بدهد.
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با صحنهاي وسيع از نبرد مواجه خواهند شد.
وي يكي از ويژگيهــاي اين رزمايش را انتقال
تجارب بهدست آمده به نسل جوان و واگذاري
مسئوليتهاي فرماندهي در بخشها و مراحل
مختلف رزمايش به جوانان عنوان كرد و گفت:
حفظ تماميت ارضي در برابر تهديدات و تامين
امنيت پايدار ،در كشــور در همه شرايط حتي
در وضعيت بروز كرونا ضرورتي اجتنابناپذير
است و ارتش جمهوري اســامي ايران و ساير
نيروهاي مسلح بايد با همين رويكرد آمادگي
الزم براي مقابله با تهديدات را در شرايط مختلف
داشته باشند كه يكي از مصاديق حفظ آمادگي
برگزاري رزمايش و تمرينات رزمي برنامهريزي
شده است.

دادستان تهران از ارسال فيلم مربوط به حادثه منجر به فوت غالمرضا
منصوري ،قاضي سابق لواسان و متهم پرونده اكبر طبري به ايران خبر
داد .به گزارش تسنيم ،علي القاصي گفت :پزشكي قانوني ايران در حال
بررسي علت فوت مرحوم منصوري است اما دادگستري روماني اعالم
كرد كه وي دست بهخودكشي زده است .وي در پاسخ به اين سؤال كه
فيلمهاي مدنظر شما توسط مقامات روماني به ايران ارسال شده است
يا خير گفت :بله ارسال شــده و خودشان بهصورت مكتوب هم اعالم
كردهاند كه اين حادثه بر اثر خودكشي بوده است.
پيش از اين ،در اول مرداد رسانهها از انتقال جسد قاضي منصوري از
روماني به ايران خبر داده بودند .همان زمان دادسراي تهران با اشاره به
گزارش پزشكي قانوني طي اطالعيهاي اعالم كرد :با معاينه دقيق جسد
و تصويربرداري و اقدامات پزشكي و تشخيصي صورتپذيرفته مشخص
شد اوالً براساس ظواهر ،جسد متعلق به غالمرضا منصوري است و ثانياً
بررسيها حاكي اســت كه از مكان بلندي سقوط كرده است چرا كه
شكستگي در سر و صورت و تنه (كتف راست و چپ و استخوانهاي
صورت) با تصويربرداري رويت شد .در همين حال ،رسانهها به نقل از
مقامات قضايي و امنيتي اعالم كــرده بودند كه پليس روماني گرچه
همراه جسد منصوري  ۲۹صفحه گزارش شرح ماجرا را ارسال كرده اما
همچنان از تحويل تصاوير مربوط به دوربينهاي مداربسته هتل محل
اقامت مقتول امتناع ميكند كه همين امر موجب تقويت شبهات طرح
شده پيرامون اين پرونده شده است.
با وجود شواهد و مدارك و گزارشهاي پزشكي قانوني ،مقامات قضايي
هنوز بهطور رسمي دليل فوت قاضي منصوري را اعالم نكردهاند .هفته
قبل البته دادستانهاي روماني اعالم كردند كه قاضي منصوري د ر ماه
ژوئن با پرشي از طبقه پنجم يك هتل در بخارست دست بهخودكشي
زده است .دفتر دادستاني بخارست پرونده را مختومه اعالم كرده و در
بيانيهاي نوشت كه قاضي منصوري تنها مشتري هتل بوده است .در
بياني ه آمده كه غالمرضا منصوري از طبقه پنجم و از ارتفاع  20متري
به پايين پريده و پس از برخورد با زمين ،در لحظه جان باخته است.
نام غالمرضا منصوري ،قاضي سابق لواسانات در نخستين جلسه دادگاه
اكبر طبري بهعنوان متهم رديف نهم و متواري از كشور مطرح شد؛ وي
در اين پرونده به دريافت رشوه 500هزار يورويي از حسن نجفي متهم
بود .منصوري در نخستين واكنش ،با انتشار پيامي ويدئويي ،اتهامات
خود را رد كرده و گفته بود كه براي درمــان بيماري خود در خارج از
كشور به سر ميبرد و متواري نيست .او وعده داده بود كه در نخستين
فرصت به كشور بازگشــته و در دادگاه حضور يابد .اما چند روز بعد
خبر دستگيري وي در روماني منتشر شــد و در 30خرداد ،خبر پيدا
شدن جسد او در البي يك هتل در اين كشور در حالي منتشر شد كه
وي با دستور مقامات قضايي روماني و تحت نظر پليس اين كشور و با
شرايط خاص بهطور موقت آزاد شده بود تا مراتب استرداد او به كشور
فراهم شود.

شهر
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خبر
كاهش 28درصدي

صدور پروانه ساختماني در تهران

مقايسه آماري پروانههاي ساختوساز  5ماه نخست 98و 99
سال 98

سال 99

3720مورد در پهنه ( Rمسكوني)

2655مورد صدور پروانه در پهنه R
(مسكوني)
171مورد صدور پروانه در پهنه M
(مختلط تجاري ،اداري و مسكوني)
56مورد صدور پروانه در پهنه S
(كار و فعاليت)
بيشترين فراواني در منطقه 15با
352مورد ،منطقه 4با 243مورد و
منطقه 14با 221مورد
كمترين فراواني در منطقه 9با
41مورد ،منطقه 6با 74مورد و منطقه
3با 80مورد
مناطق4 ،5و 15مجوز بيشترين متراژ
ساختوساز را داشتهاند
مناطق 19 ،9و 16مجوز كمترين متراژ
ساختوساز را داشتهاند

229مورد در پهنه M
(مختلط تجاري ،اداري و مسكوني)
56مورد در پهنه S
(كار و فعاليت)
بيشترين فراواني با 376مورد
در منطقه 336 ،4مورد در منطقه
15و 274مورد در منطقه 14
كمترين فراواني منطقه 6با
61مورد ،منطقه 12با 89مورد و
منطقه 19با 93مورد
مناطق 1 ،4و 15بيشترين متراژ
ساختوساز را داشتهاند
مناطق 19 ،9و 16كمترين متراژ
ساختوساز را دريافت کردهاند

آمار ارائهشده با توجه به تنوع و تعداد امالك واقع در محدوده جغرافيايي
مناطق 22گانه بوده و مالك برتري و ارزشيابي مناطق 22گانه در صدور
پروانه نيست.

رنج فرسودگي
بر پيكر اتوبوسراني

عمر مفيد تعداد زيادي از اتوبوسهاي تهران به
پايان رسيده و فرسوده شدهاند
محمد سرابي
خبرنگار

نزديك ســاعت  12شــب
حم لونقل ايستگاههاي بيآرتي خلوت
هســتند و اتوبو سهــا
ميتوانند در خط ويژه شتاب بگيرند .وقتي
مسير صاف است و ســرعت اتوبوس زياد
ميشــود ،در و ديوار به لرزه درميآيند.
پنجرهها صدا ميكنند و قطعاتي زير كف
تكان ميخورند .مسافران كه ميترسند
آســيب ببيننــد ميلههــا را محكمتــر
ميگيرند .كابين عقب به چپ و راســت
ميلغزد .هرچه ســرعت بيشتر ميشود
فرســودگي و خرابيها بيشــتر احساس
ميشود .يك دستانداز كوچك همهجاي
اتوبوس را تكان ميدهــد .بهنظر میآید
اتصــاالت اتاق در حــال جداشــدن از
همديگر هستند و با يك برخورد ،بدنه و
موتور از هم ميپاشد اما راننده با رسيدن
به ايســتگاه ســرعت را كم ميكند و در
مقابل سكو ميايستد .سروصداي اتوبوس
آرام ميگيرد .چنــد نفر ســوار و پياده
ميشــوند و اتوبوس بيآرتــي دوباره راه
ميافتد .اين اتوبوس نبايد بيش از 10سال
كار كند مگر اينكه تعميرات اساسي شود
اما تا حاال 12سال است كه هر روز يكسره
مسافران را جابهجا ميكند.
در همين راستا شهردار تهران براي تامين
منابع مالي خريد اتوبــوس و واگنهاي
مترو نامهاي به دفتر مقام معظم رهبري
ارسال كرد.
معاون حملونقل و ترافيك شــهرداري
تهران چند روز پيش در مراســم شروع
حفاري خط 10متروی تهران به مشكل
اتوبوسها هم اشاره كرد و گفت كه تهران
6هزار دستگاه اتوبوس دارد كه طول عمر

زيادي دارند و 4هــزار اتوبوس ديگر هم
نياز دارد .مناف هاشــمي تأكيد كرد كه
قبال دولت 80درصد قيمــت اتوبوسها
را پرداخت ميكرد ،بنابراين شــهرداري
ميتوانست اتوبوس جديد بخرد اما اين كار
ديگر انجام نميشود .به گفته او شهرداري
مذاكراتي با ايرانخودرو انجام داده اما اين
كار بهدليل كمبود بودجه به نتيجه قطعي
نرسيده است.
هماكنون قيمت هــر اتوبوس تككابين
۲.۵ميليــارد تومان اســت و بــه همين
نســبت قيمت اتوبوسهــاي دوكابينه
خطوط بيآرتي چند برابــر خواهد بود.
ايــن اتوبوسهــاي دوكابينــه برخالف
اتوبو سهاي كوچكتر بدون ســفارش
ساخته نميشود و بايد مدتزماني را براي
فاصله ميان قرارداد توليد و تحويل نهايي
آن درنظر گرفت .دولت از سال ۸۹تاكنون
هيچ اتوبوسي به شهرداري تهران تحويل
نــداده و در اين 10ســال و مخصوصا در
چندسال اخير قيمت اتوبوسها مثل همه
چيزهاي ديگر بهشدت زياد شده است.
مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران
ميگويد« :قيمت خريد اتوبوس در مدت
۱۰ســال بيش از ۶برابر شــده است .اگر
در ســال ۸۹با مبلغ ۱۰۰ميليارد تومان،
امكان خريد حداقل ۱۵۰دستگاه اتوبوس
دوكابين را داشتيم ،هماكنون با اين مبلغ،
تنها امكان خريداري حداكثر ۲۵دستگاه
اتوبوس دوكابين را داريم».
محمود ترفع با تأكيد بر اينكه 3اتوبوس
از هر ۵اتوبوس تهران فرســوده اســت،
ميافزايد« :بسياري از اتوبوسهاي تهران
به سن بازنشستگي رسيدهاند اما چارهاي
نداريم ،جز آنكه بهصورت تماموقت آنها
را براي جابهجايي مسافران بهكار بگيريم.
از هر ۵دســتگاه اتوبوس تهران ،حداقل


شهروندي  
مشاركت
مبنايسياستگذاريموفقشهري  
شــعار محــوري
شهرداري در دوره
جــاري «تهــران،
شهري براي همه»
است .شــعاري كه
بر فراگيــري شــهروندان در برنامهريزي
و سياســتگذاري شــهري تأكيد ويژهاي
دارد .اين رويكرد در مديريت شــهري جز
با مشاركت شهروندان در برنامهريزيهاي
كالنشــهري مانند تهران ممكن نيســت.
فرايندي كه بهتدريج منجر به تمركززدايي
در شــهر ميشــود و برنامهريزي از پشت
درهاي بســته و اتاقهاي واقع در طبقات
بااليي مراكز تصميمگيري را به موضوعي
براي تبادل نظر در ميان شهروندان تبديل
ميكند .ايــن فرايند ،فرصتهاي جديدي
براي شــهروندان فراهــم ميكند تا نقش

مســتقيمي در سياســتگذاري مرتبط با
محيط شهر بر عهده گيرند .در اين يادداشت
مروري بر تجارب موفق دولتهاي محلي يا
شــهرداريها در جلب مشاركت شهروندان
در سياســتگذاري مياندازيم تا از نتايج اين
اقدامات موفق براي سياستگذاري عمومي
شهري در كالنشهري مانند تهران بهره ببريم.
نمونه موردي :1هيأت منصفه شهروندان؛
انگليس

مشاركت شــهروندي در انگليس از اين
منظــر ،داراي نمونههاي موفــق و قابل
اســتفادهاي در مديريت شهري است .در
يكي از اين اقدامات ،در ابتداي دهه2000
ميــادي ،دولت ملي اقدام آزمايشــي با
عنوان «هيــأت منصفه شــهروندان» را
آغاز كرد .در اين اقــدام ،گروههاي  ۱۲تا
 ۲۴نفرهاي از شهروندان بهطور تصادفي
بهمدت يك يــا چنــد روز دور هم جمع
ميشــوند تا براي يادگيري و مشورت در

اصول قانوني مشاركت شهروندان در انگلستان

مكث

دولت انگليس مجموعهاي از قواعد مشورتي را تدوين و در سال ۲۰۱۶منتشر
كرد كه درواقع يك بهروزرساني براي راهنماي عملياتي مشاركت مشورتي
شهروندان است .اين مجموعه از قواعد اصال الزامآور نيستند ،اما متشكل
از پيشنهادها و توصيههايياند كه در رابطه با طريقه مواجهه با امر مشاور و
مشورت در اختيار قسمتهاي مختلف دولت گذاشته شدهاند.
 .۱مشاورهها بايد روشن ،شفاف و موجز باشند.
 .2مشاورهها بايد داراي هدف واقعگرايانه باشند.
 .3مشاورهها بايد از پشتوانه اطالعاتي و نظري كافي برخوردار باشند.
 .4مشاورهها تنها يكي از مراحل فرايند كلي مشاركت شهروندي به شمار ميروند.
 .5مشاورهها بايد براي يك مدت زمان عقالني موضوعيت داشته باشند.
 .6مشاورهها بايد هدفمند باشند.
 .7مشاورهها بايد حس مسئوليتپذيري طرفهاي دخيل را در خود منعكس كنند.
 .8مشاورهها بايد پيش از نشر به موافقت طرفين رسيده باشند.
 .9مشاورهها بايد دقيق ،حائز جزئيات و موشكافانه باشند.
 .10پاســخ مقامات دولتهاي محلي و ملي به مشاورهها بايد در قالب زماني
منطقي و مرتبط به انتشار برسند.
 .11فرايندهاي مشــاورهاي نبايد در طول زمان برگزاري انتخاباتهاي ملي
صورت بپذيرند.
از اينرو بايد گفت كه حتي در مردمســاالريهاي بالــغ و پخته نيز فرايند
واگذاري و دمكراسي و مشاركت شهروندي يك مسير در حال پيشرفت است.
همانطور كه پيشينيان نيز تأكيد كردهاند ،فرايندهاي واگذاري و تمركززدايي
هميشه تحتتأثير فاكتورها و متغيرهاي سياسياند و اين يك واقعيت است
كه تابهحال اغلب تالشها در اين زمينه در كفه سياستمداران و حكومتهاي
محلي و ملي ســنگينتر بوده اســت و كمتر از آن مقدار كه بايد به نقش و
جايگاه شهروندان پرداخته شده است .مطالعات انجام شده در بريتانيا نشان
ميدهند كه دولتهاي ملي و محلي بيش از همه در اين فرايندها به موفقيت
رسيدهاند كه در كنار آزمودن روشهاي تجربهاي براي رسيدن به راهحلهاي
مردم ساالرانه ،تا جاي ممكن با سازمانهاي مردمنهاد ،مؤسسات آكادميك و
انجمنهاي اجتماعي تعامل داشتهاند؛ همين دولتها بودهاند كه توانستهاند
بيش از ديگران اعتماد و اطمينان شهروندان خود را جلب كنند و در نتيجه
تصميماتشان نيز تبعات بهتر و مفيدتري داشته است.

قيمت و كرايه
تعداد اتوبوسهاي مورد نياز براي
تكميل ناوگان تهران

9هزاردستگاه

تعداد اتوبوسهاي موجود در تهران

5500تا6000دستگاه

قيمت هر دستگاه اتوبوس تك كابينه

2.5ميلياردتومان

قيمت هر دستگاه اتوبوس دوكابينه
 -بيآرتي

نامشخص

(اخيرا خريداري نشده است)

كرايه هر سفر با اتوبوسهاي بيآرتي

ميانگين۱۰۱۲تومان

۳دستگاه آن فرســوده است و بهعبارتي،
۶۲درصد اتوبوسهاي تهران فرســوده
هســتند با اين حال همكاران ما با انجام
تمهيداتي قطعات اتوبوسها را احيا كرده
و ناوگان را سرپا نگه داشتهاند».
ميانگيــن عمــر مفيــد اتوبوسهــاي
ديزل ۱۰ســال و متوســط عمر ناوگان
اتوبوسهاي تهران ۱۲ســال و نيم است.
ترفع ميگويد« :مانند اين است كه سن
بازنشستگي فردي ۶۰ســال باشد اما از
همين فرد در ســن ۷۵ســالگي ،انتظار

داشته باشــيم كه ۷روز هفته بهصورت
تماموقت كار كند».
رويكــرد كلــي اتوبوســراني خــروج
اتوبو سهــاي ديزلــي و بهكارگيــري
اتوبوسهــاي گازي بهجاي آنهاســت.
در ابتداي امســال قرار بود ۳۰۰دستگاه
اتوبوس از محــل اعتبارات شــهرداري
تهران خريداري و در خطوط اتوبوسراني
سطح شــهر بهكارگرفته شود .همچنين
بنا بــود ۱۶۵۰دســتگاه اتوبــوس نو از
محل اعتبارات دولت تهيــه و به ناوگان
اتوبوســراني شــهر تهران افزوده و هزار
اتوبوس هم بازسازي شود .در سال 98هم
موضوع خريد 1500اتوبوس مطرح شده
بود اما بخش اصلي بودجه الزم براي اين
كار بايد از طريــق بانكهاي عامل تامين
شود و شهرداري بهدليل بدهيهاي قبلي
مانند حسابهايي كه از ساخت مترو در
يك دهه قبل مانده است ،نميتواند با اين
بانكها به توافق برسد.
يــك نكتــه ديگــر در بررســي تعداد
اتوبوسهــاي مــورد نيــاز تهــران اين
است كه اعداد بيانشــده از طرف منابع
گوناگون تعــدادي اختــاف -گاهي تا
 500دســتگاه -دارند .احتماال اين ارقام
متفــاوت از تعداد اتوبوسهــاي در حال
تعمير يا اورهال ناشــي ميشود .ميزان
فرســودگي ناوگان نيــز  50و 60درصد
عنوان شــده كه در هر دو صورت حداقل
شــامل نيمي از اتوبو سهــاي در حال

كار در شهر ميشــود .اتوبوسراني تهران
همچنين در سال گذشته طرح جايگزيني
مينيبوس بهجاي اتوبــوس در برخي از
خطوط كممســافر را اعالم كــرده بود تا
با اين كار بتوان قســمتي از اتوبوسهاي
ســالم را در خطوط ديگر بــهكار گرفت.
اين خبر در مراسم رونمايي از 13اتوبوس
دوكابينه جديد اعالم شد كه براي خريد
آنها نزديــك 40ميليارد تومــان هزينه
شده بود.
ترافيك و كرونا

زمستان سال پيش اتوبوسراني اعالم كرد
كه هر روز نزديك 300دســتگاه اتوبوس
معــادل 5درصد ناوگان تهــران بهدليل
تعميرات زمينگير ميشوند .مدتي از اين
خبر نگذشته بود كه شيوع بيماري كرونا
باعث ايجاد شــرايط ويژه در شهر شد .از
يك طرف تعطيلي ادارات و كسبوكارها
باعث شد كه تعداد مسافران كاهش پيدا
كند و از طرف ديگر بــراي حفظ فاصله
اجتماعي بايــد اتوبوسهــاي كافي در
خطوط بهكار گرفته ميشــد ،تا از هر دو
صندلي فقط يكي اشغال شود.
كرونا تعداد و ساعات ســفر در تهران را
تغيير داد اما برخي از خطوط اتوبوسراني
مانند خطهاي يك و  7همچنان پرمسافر
باقي ماندنــد .ضدعفوني اتوبوسها كه از
ابتداي شيوع كرونا شــروع شده بود ،در
تمام اين مدت و پس از افتتاح مدرسهها

کارشناسان معتقدند تصمیمگیری درباره محلههای با هویت و ارزشمند نباید پشت درهای بسته صورت بگیرد
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متين رمضانخواه

معاون اداره كل آموزشهاي شهروندي
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مورد موضوعات مختلــف تصميمگيري
و تصميمســازي محلــهاي و منطقهاي
مشــاركت كنند .اين اقدام ،منجر به ارائه
طرحها و ايدههايي شــد كه در شــرايط
عــادي در فرايند سياســتگذاري امكان
بروز نمييافــت .در ســالهاي بعدي با
رواج اينترنت و فناوريهــاي اطالعاتي
نيز امكان ايجاد اشــكال جديد مشاركت
شهروندان فراهم شد .به اين ترتيب ،امكان
مشاركت تعداد بيشتري از مردم در فرايند
سياســتگذاري بهدســت آمد و به همان
نسبت نقش شهروندان در سياستهاي
شهري را پررنگتر كرد.
نمونه موردي  :2بودجه ريزي مشاركتي؛
اسكاتلند

نمونــه موفق ديگــري كه در اســكاتلند
اجرا شده اســت ،بودجهريزي مشاركتي
بهمعناي تعامــل شــهروندان در فرايند
پيشنهاد قسمتهاي مختلف بودجه محلي
براي كاربريها و اهداف مختلف است .در
اســكاتلند قانون توانمندسازي جامعه در
ســال  ۲۰۱۵اقدامات بســياري را شامل
ميشود كه در راستاي آن نهادهاي بخش
عمومي را به ســمت مشــاركت مردم در
تصميمگيري براي بخشي از بودجه پيش
برند .عالوه بر اين ،قانون توانمندســازي
جامعه شــامل يك قدرت تنظيم مقررات
جديد اســت كه به وزيران اختيار ميدهد
كه از مقامات دولتي اســكاتلند بخواهند
مشاركت عمومي را در تصميمگيريهاي
خود ،ازجمله تخصيــص بودجه ،ترغيب
و تســهيل كنند .درحاليكــه اين قانون
بهطور خاص به بودجهبندي مشــاركتي
اشــاره نميكند اما يكي از پركاربردترين
روشهاســت و دولت اســكاتلند به طرق
مختلــف از آن حمايت ميكنــد .دولت
اسكاتلند عالوه بر تأمين اعتبار براي ايجاد
ظرفيت در مقامات محلــي ،همچنين در
جهت اجراي يك برنامه ارزيابي دو ســاله
براي ارزيابي تأثير بودجهبندي مشاركتي
بر جامعه ،در همكاري با دانشگاه كالدونيان
گالسكو است.

در نيمه شــهريور ادامه يافــت .بهدليل
اينكه تجمــع در فضاي بســته ميتواند
يكي از داليل انتشار بيماري كرونا باشد،
اتوبوسها در طور روز و در ابتدا و انتهاي
خطوط با استفاده از دستگاههاي مهپاش
(فوگر) ضدعفوني ميشوند.
شــوراي شــهر تهران هم موضوع تامين
اتوبوس در شــهر تهران را دنبال ميكند
ولي خريد تمام اتوبوسهاي مورد نياز در
يكســال نياز به پول كالني دارد .بودجه
سال 99بهنسبت ســال 98رشد زيادي
داشت و بخشي از آن به توسعه حملونقل
عمومي اختصاص يافــت .رئيس كميته
بودجه و نظارت مالي شــوراي اســامي
شهر تهران با استناد به بند الف تبصره14
بودجه سال 99شهرداري تهران ميگويد:
براي جبران كســري هزينههاي شركت
واحد495 ،ميليارد تومان در قالب بودجه
سال 99كنار گذاشــتيم و شوراي شهر
نهتنها بودجــه اتوبوســراني را پرداخت
ميكند ،بلكه سهم دولت را هم ميپردازد.
مجيد فراهاني ميافزايــد :در برنامه دوم
توسعه شهرداري تهران ،پيشبيني شده
بود كه در انتهاي ســال گذشته ،تهران
9500دســتگاه اتوبوس داشته باشد ،در
صورتي كه هماكنون تنها 5500دستگاه
اتوبــوس دارد كه 500دســتگاه آن هم
بهدليــل مشــكالت فنــي در پاركينگ
هســتند .وي با اشــاره به اينكــه امروز
تهران با 5هزار دســتگاه اتوبوس فعال،
تنها با نيمــي از ظرفيت خود مشــغول
فعاليت اســت ،اظهار ميكند« :بازسازي
100دستگاه اتوبوس فرسوده دوكابين و
2هزار دستگاه اتوبوس فرسوده تككابين
در تلفيق منابع دولتــي ،جزو برنامههاي
شــركت واحــد اســت .عمر متوســط
اتوبوسهاي تهــران بيش از 10ســال
اســت و اين در حالي اســت كه بسياري
از اتوبوسها بهصورت شــبانهروزي كار
ميكنند و ميزان فرســودگي آنها بسيار
باالست ».اتوبوسها با وجود فرسودگي
همچنان مشغول كار هســتند .كولركار
ميكند و درها باز و بســته ميشوند اما
چرم صندليها كهنه شده و ترك خورده
است .مســافران كه اغلب ماسك زدهاند
سعي ميكنند از هم فاصله بگيرند .ناوگان
اتوبوسراني تهران فرســوده است اما به
خدماترساني ادامه ميدهد.

عكس :همشهري /امیر رستمی

آمار نشــان ميدهد كه صدور پروانه ساختماني طي 5ماهه نخست
امسال نسبت ب ه مدت مشابه سال 98حدود 28درصد كاهش داشته
است .اين آمار بر گزارش عملكرد مالي منتشرشده شهرداري تا آخر
تيرماه كه از كاهش 33درصدي تامين منابع درآمدي خبر ميدهد،
مهر تأييد ميزند .به گزارش همشهري ،اينكه همچنان بخش اصلي
درآمدي شهرهاي كشــور به منابع ناپايدار وابسته است يكمسئله
كتمانناشدني محسوب ميشود .با اين حال ،طي دوره فعلي مديريت
شهري تالش شده تا سهم منابع ناپايدار كم و درآمدها از طريق پايدار
كسب شود .اين رويكرد و روند اما در دوره كرونا با دستاندازهاي فراواني
روبهرو شد تا شهرداري ناچار به ارائه اليحه بسته محرك اقتصادي شود.
اما اين اليحه نيز گويا نتوانسته اهداف الزم را تمام و كمال برآورده سازد
و در اين ميان معاونتهاي مالي و اقتصادي ،برنامهريزي و توسعه شهري
و همچنين معماري و شهرسازي با همكاري شورا در پي يافتن راههاي
جديد درآمدي هستند.حامد سليمي ،مديركل تدوين ضوابط ،نظارت
و صدور پروانه شهرداري تهران نيز بر همين مسئله صحه گذاشت و
گفت « :از ابتداي فروردين تا پايان مردادماه امسال2 ،هزار و 882مورد
پروانه ساختماني صادر شده است كه اين آمار در مدت مشابه سال قبل
4هزار و7مورد بوده است ».او افزود« :از لحاظ متراژ ساختوساز در5ماه
اول امسال ،مجوز ساخت حدود 3ميليون و 900هزار مترمربع صادر
شده؛ اين در حالي است كه سال گذشته مجوز ساخت حدود4ميليون
و 950هزار مترمربع صادر شده بود كه شــاهد كاهش 21درصدي
ساختوساز از لحاظ متراژ نيز هستيم».
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نمونه موردي  :3فرايندهاي مشورتي
بلندمدت؛ كانادا و استراليا

از ســال  ۲۰۱۰تا بــه امروز حــدود ۵۰
نمونه از انواع مشــاركت شــهروندان در
سياســتگذاري در كانادا و استراليا وجود
داشته است .فرايندهاي مشورتي بلندمدت
در كانادا بــا عناويني همچــون پنلهاي
مرجع شهروندان ،مجامع شــهروندان يا
كميسيونهاي شهروندان خوانده ميشوند
و در اســتراليا نيــز آنهــا را هيأتمنصفه
شهروندي ميخوانند و معموال از اصول و
رويكردها و روشهايي بهره ميبرند كه در
ادامه ميآيد:
  فرايند انتخــاب تصادفي :اغلب
حدود  ۱۰هزار دعوتنامه براي شهروندان
پست ميشود كه حدود  ۵تا ۱۲درصدشان
پاسخ ميدهند و اين يعني حدود  ۵۰۰تا
۱۲۰۰نفر در رويدادها شــركت ميكنند.
اين افراد براساس گروههاي سني و جنسي
و طبقاتي و قشــري دستهبندي ميشوند
و طوري مديريت ميشــوند كــه بتوانند
قسمتهاي مختلف جامعه را نمايندگي
كنند.
  نقش معتمدانه :از شــركتكنندگان
خواسته ميشود تا نه در لباس خود كه از
منظر جامعهاي به موضوعات بپردازند كه
نمايندگي ميكنند.
  زمان :شركتكنندگان مدت چندماه
زمان خواهند داشــت تا با يكديگر تعامل
داشته باشند و درمورد موضوعات به تحقيق
و بررسي و مطالعه بپردازند.
  مقام مســئول :مقامــات نهادهاي
عمومي ملزمنــد كه به تمــام توصيهها و
جمعبنديهاي اين گروهها گوش دهند و
بهطور ويژه آنها را مورد مطالعه قرار دهند؛
البته الزم به ذكر است كه اين موضوع الزامي
براي عملياتي كــردن توصيهها بهوجود
نميآورد.
  اطالعرساني :تمام اين فرايند بهطور
شفاف عمومي ميشــود و درمورد آن در
رسانههاي جمعي اطالعرساني ميشود تا
اعتماد مردم به خروجي اين اقدام افزايش
پيدا كند.

ساختوساز در جماران نیازمند نگاه محل های
این روزها بحث درباره محل ه جماران زیاد
درشهر مطــرح میشــود؛ موضوعــی کــه با
اظهارنظرهای مختلفی همراه شده است.
هرچنــد تصمیمگیری در بــاره این محله و مســئله
اصلیاش در جلسه روز دوشنبه شورای عالی معماری و
شهرسازی بینتیجه ماند ،اما به نظر میرسد هر گونه
تصمیمگیــری بــرای آن عــاوه بــر پرهیــز از
نگاههاییکنقطهای به جماران و حفظ یکپارچگی آن،
رضایت ساکنان را هم در بر داشته باشد.
به گزارش همشــهری ،جمــاران یک محله اســت و
ساختوســاز در آن باید از الگوی یکپارچهای تبعیت
کند .نکتهای که ســخنگوی شورای شــهر تهران هم
بر آن تاکید کــرد .علی اعطا بهعنــوان رئیس کمیته
معماری و طرحهای شهری شورای شهر تهران با بیان
این که دوره تصمیمگیری در اتاقهای بســته سپری
شده است و چیزی در اتاقهای تاریک باقی نمیماند،
گفت«:دوستان پشــت درهای بسته تصمیم نگیرند و
روندی را که قرار اســت به یک تصمیم منجر شود به
مردم عرضه کننــد .باید منطق و مبنــای هر تصمیم
روشن باشد و جماران به شــکلی که هست ،باید برای
آیندگان حفظ شود».
او افزود« :اساسا ایجاد محدودیتهای ساختوساز یا
حتی فریز کردن یک محدوده در شهر ،میتواند دالیل
متعددی داشته باشد .گاهی مسائل امنیتی و حفاظتی
مطرح است ،گاهی برای انجام طرحهای شهری است و
گاهی ممکن است به دالیل هویتی و میراثی باشد ».به
گفته سخنگوی شورای شهر تهران ،این کار بعضا ،مثل
بافتهای ثبتشده ،پشتوانههای قانونی محکم دارد ،اما
در مواردی مثل اجرای طرحهای توسعه شهری مصوب،

چطور میتوان از تصمیمی دفاع کرد که میراث کالبدی
مرتبط با رهبرکبیــر انقالب را مخــدوش کند .بعید
میدانم در هیچ شهر و کشور متمدن و توسعهیافتهای
چنین مواجههای با موضوع صورت گیرد .حاال یک عده
میگویند بخشی از این محدودیتها ،مربوط به حریم
امنیتی بوده اما االن حریم امنیتی به این شکل ضرورتی
ندارد مطرح باشــد و اجازه بدهید کارشناسان بحث و
بررسی کنند».
توساز بر قیمت امالک جماران
تاثیر ساخ 

شهرداریها مجاز نیستند برای بلندمدت محدوده ای
را فریز کنند و متاسفانه این رویه نادرست عموما درباره
محلههایی در شهرها جریان دارد.
اعطا با تاکید بر اینکه در جماران موضوع فریز کردن
مطرح نیست ،اما محدودیتهای اعمال شده به دالیل
هویتی و حفاظتی است ،خاطرنشــان کرد« :در محله
جماران مسئله اصلی ایجاد محدودیت ارتفاع در ساخت
اســت و در حالی که محله جماران عــاوه بر اینکه
دارای بافت ارزشمند روستایی از ســالهای پیش از
انقالب اســامی بوده اســت؛ به دلیل حضور حضرت
امام خمینی (ره) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسالمی
ایران و یک شــخصیت مورد توجه در مقیاس جهانی،
مورد توجه است .از این رو جماران به شکلی که هست،
باید برای آیندگان حفظ شــود و مــن معتقدم همین
میزان تغییراتی که در ســالهای اخیر به دلیل برخی
ساختوســازها انجام شــده نیز ،بعضا هویت کالبدی
جماران را مخدوش کرده است».
او اضافه کرد« :حاال فرض کنید مسائل مربوط به هویت
تاریخی و بافت روستایی این محله را نادیده بگیرند؛ اما

محله جمــاران به لحاظ جغرافیایی و سوقالجیشــی
منطقهای خاص اســت که پرواز هــم در آن محدوده
ممنوع است و اگر محدودیت ساخت در جماران وجود
دارد باید مانند ســایر ممنوعیتها به آن تمکین شود.
بنابراین شــهرداری تهران هم باید طوری عمل کند
که خالف قانونی صورت نگیــرد .این را رئیس اتحادیه
امالک کشور گفت .مصطفی قلی خسروی ساختوساز
در محله جماران را زمانی مناسب و منطقی میداند که
این ساختوساز برای مردم منطقه و محله باشد و نباید
جلو آن را گرفت.
قلی خسروی با تاکید بر حفظ حقوق عامه گفت«:اگر
حضرت امام (ره) میفرمایند که اینجا شارع عام است
و اگر موانعی بود به خاطر مردم باید برداشــته شود ،به
دلیل اهمیتی بود که به مــردم میدادند .اما زمانی که
ساختوساز نه به سود عرضه و تقاضاست و نه تاثیری
بر افزایش کیفیت زندگی ساکنان محله جماران دارد،
دلیلی بر پافشاری برای ساختوســاز خارج از قوانین
بهویژه قانون برنامه سوم توسعه کشور با مصوبه مجلس
نباید باشــد .درصورتی که در محله جماران سازهای
پیاده شــود که دارای فروشــگاه یا تاسیسات و مراکز
تفریحی باشد ،این در قیمت منطقه تاثیر می گذارد ،اما
اگر مجموعهای تنها برای یک نهاد باشد ،هیچ تاثیری
ت امالک منطقه نخواهد گذاشت .همچنین باید
در قیم 
تصمیمگیریها کامال شفاف باشد».
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اقتصاد

پنجشنبه  20شهریور  99شماره 8034

دور تازه حمايتها از بورس

كالبدشكافي تصميم دولت براي تخفيف 100درصدي برق و گاز مستضعفان

چالشهايسياست رايگانكردن انرژي

رئيسجمهوري از سازمان و شورايعالي بورس خواست مراقب سرمايههاي مردم باشند
وزير اقتصاد :دولت ،حكومت و همه قوا از بورس حمايت خواهند كرد

با وجود انجــام 2دور حمايتهاي اجرايي،
بورس
شاخص بورس از 20مرداد تاكنون همچنان
در حال نزول است و موجي از واكنشها را در
ميان مردم ،بهويژه سهامداران تازه وارد ،بر انگيخته است؛
سهامداراني كه خود مهمترين عامل نزول بورس هستند و با
فروش هيجاني به كاهش شاخص بورس دامن ميزنند ،اما
ميپرسند چرا بورس در حال نزول است! در چنين شرايطي
پس از انجــام 2دور حمايــت ناموفق در بــورس ،ديروز
رئيسجمهوري در سخناني از سازمان و شورايعالي بورس
خواست ،مراقب ســرمايههاي مردم باشــند .بهدنبال اين
سخنان ،وزير اقتصاد نيز ،با بيان اينكه برنامههاي مهمي براي
حمايت از بورس در دست انجام اســت ،تأكيد كرد :دولت،
حكومت و همه قوا از بورس حمايت خواهند كرد .در كنار اين
 2اظهارنظر ،تالشهايي براي تزريق يــك درصد از منابع
صندوق توسعه ملي به صندوق تثبیت بازار سرمايه در جريان
است كه بهدليل آثاری كه ميتواند بر پايه پولي داشته باشد
مشخص نيست به سرانجام برسد.
بهگزارش همشهري ،با آغاز نزول بازار ســهام از 20مرداد
سازمان بورس به فاصله يك هفته با برگزاري نشستهاي
مختلف با ســهامداران حقوقي و تغيير مقررات معامالتي،
سياســتهايی را براي حمايت از بورس آغــاز كرد .پس از
برگزاري نشستهاي مختلف از ابتداي شهريور سهامداران
حقوقي بزرگ براي حمايت از بازار سهام وارد عمل شدند،
اما بهدليل افزايش عمق بازار و بــاال بودن حجم نقدينگي
واردشــده به بورس كه از ابتداي سال تاكنون رقمي بالغ بر
100هزار ميليارد تومان بوده است ،ســهامداران حقوقي
نتوانســتند موفق به جمعآوري صفهاي فروش شــوند.
بهدنبال آن پس از برگزاري نشســتهاي ديگري در هفته
دوم شهريور مقرر شد سهامداران حقوقي بزرگ ديگري نيز
وارد عمل شوند و در كنار صندوق تثبيت و صندوق توسعه
بازارسرمايه براي جلوگيري از نزول بازار سهام ،دستبهكار
شــوند .اما بار ديگر بهدليل باال بودن فشــار عرضه سهام از
سوي ســهامداران ،كه بهصورت هيجاني و غيرعقالني در
حال فروش سهام خود هستند اين سهامداران حقوقي هم
نتوانستند موفق عمل كنند و شاخص بورس به نزول خود
ادامه داد و حتي ديروز بهدليل تداوم نزول به محدوده يك
ميليون و550هزار واحدرسيد .علت ناموفق بودن سهامداران
حقوقي اين بود كه حجم عرضههايي كه توسط سهامداران
خرد بهصورت هيجاني انجام ميشود متناسب با منابع در
اختيار سهامداران حقوقي نيست و براي حمايت از بازار به
پول بسيار بزرگتري نياز است .بر همين اساس ،در نهايت
تصميم گرفته شد مطابق با قانون رفع موانع توليد ،يك درصد
از منابع صندوق توسعه ملي صرف نجات بازار سرمايه شود.
موضوعي كه بهدليل اثرهایی كه ميتواند در پايه پولي داشته
باشد واكنشهاي مختلفي را برانگيخته و انتقادهاي زيادي
را در پي داشته است.

بر اســاس قانون رفع موانع توليد كه در سال 94در مجلس
تصويب شده است ،صندوق توسعه ملي بايد ساالنه يكدرصد
منابع ورودي را بهعنوان ســپرده در صنــدوق تثبيت بازار
سرمايه قرار ميداد كه تاكنون بهدليل اختالف نظر بين بورس
و صندوق انجام نشده بود .ديروز اما وزير اقتصاد گفت :بعد از
پيگيريها بر انجام اين كار اجماع شــد و در آينده نزديك،
يكدرصد منابع ورودي طي سنوات گذشته محاسبه ميشود
و جزو منابع صندوق تثبيت بازار قرار ميگيرد.
حمايت دولت

همزمان با انجام اقداماتي با هدف تزريق منابع جديد مالي
براي جلوگيري از نزول بازار سهام ،دولتمردان نيز دستبهكار
شدهاند و از مواضع دولت براي حمايت از بورس خبر ميدهند.
ديروز حسن روحاني ،رئيسجمهوري ،در همین باره گفت:
تأكيد ما به مسئوالن بورس اين اســت كه از سرمايه مردم
مراقبتكنندواجازهندهندبرخيدرتبليغاتشيطنتكنند.
از همه رسانهها و صداوسيما و تريبوندارها ميخواهم مردم را
ياري كنند و اجازه ندهيم اگر فضايي بهوجود آمده آن فضا را
دچار مشكل و سختي كنند.
او با بيان اينكه بورس فراز و نشيب دارد و نبايد كوتاهمدت به
آن نگاه كرد ،ادامه داد :فضاي بورس را براي حضور مردم آماده
كرديم ،اما بورس ويژگيهاي خاصي مانند فراز و فرود دارد و
هر كسي كه وارد ميشود بايد به جاي تفكر كوتاهمدت ،نگاه
ميان و بلندمدتي داشته باشد.
پس از ســخنان روحاني ،وزير اقتصاد نيز از حمايت دولت،
حكومت و همه قوا از بورس خبر داد و گفت :نهفقط دولت كه
حكومت و قواي ديگر هم از بازار سرمايه حمايت خواهند كرد.
در اين زمينه دولت۲تصميم مهم گرفته است كه در روزهاي
آينده اجرا خواهد شد.
فرهاد دژپسند گفت :يكي از تصميمات مهم اين بودكه به
افزايش سرمايه شركتهاي بورس كمك ميكنيم .دولت
براي شركتهايي كه افزايش سرمايه ميدهند ،اگر سلب
سهام با سلب حق تقدم باشــد ۲۰درصد درآمد ،مشمول
ماليات با نرخ صفر محاسبه ميشود و اين جايزه بزرگي براي
افزايش سرمايه شركتهاي بورس است.
او تأكيد كرد :اقدام ديگري كه انجام شــد اين اســت كه از
سال ۹۴در قانون رفع موانع توليد حكمي داشتيم كه صندوق
توسعه ملي بايد ساالنه يك درصد ورودي خود را بهعنوان
سپرده در صندوق تثبيت سرمايه بورس قرار ميداد و چون
تاكنون اختالفنظر بين بورس و صندوق توسعه ملي بود ،اين
مهم انجام نشد .او افزود :پس از پيگيريها در نهايت به اجماع
رسيديم كه اين كار انجام شود و در آينده نزديك تمام سنوات
گذشته (از سال ۹۴تا  )۹۸يك درصد ورودي محاسبه و جزو
منابع صندوق تثبيت ميشود .دژپسند ادامه داد :همچنين
ي وابسته به دولت خريد و فروش
مقرر شد سهامداران حقوق 
خود را با پايداري بورس هماهنگ كنند ،يعني بايد با بورس
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آيا رايگانكردن انرژي براي كاهش موقتي فشار بر كمدرآمدهاست
يا برنامهاي بلند مدت است؟

روند هماهنگي داشته باشند.
او با بيان اينكه اهتمام كل كشور اين است كه بازار سرمايه
پايدار باشــد ،گفت :امروز يكي از ضروريات اجتنابناپذير
اقتصاد ايران ،پايداري ،تقويت و ماندگاري بازار سرمايه است؛
موضوعي كه منحصر به اين دولت نيست ،بلكه هر دولتي به
يك بازار سرمايه قوي ،عميق و فعال نياز دارد.
حمايت ساير قوا و سازمانها

همزمان با اظهارنظر رئيسجمهــوري و وزير اقتصاد ،يك
نماينده مجلس هم از حضور رئيس سازمان بورس در مجلس
براي آغاز برنامههاي حمايتي از بازار سرمايه خبر داد و تأكيد
كرد :در نشست كميسيون امور داخلي كشور و شوراها مقرر
شد ،ســازمان بورس تمهيدات الزم را در بازار سرمايه براي
حفاظت از منافع و سرمايه مردم درنظر بگيرد .در اين زمينه
قولهايي داده شد .طبق گفته رئيس سازمان بورس ،در هفته
جاري جلساتي براي حفاظت از سرمايه مردم در بازار بورس
برگزار ميشود كه گزارش و نتيجه اين جلسات به كميسيون
امور داخلي كشور منعكس خواهد شد.
اعالم حمايتهاي جديد از بازارسرمايه اما به همين جا ختم
نميشود .ديروز رئيسكل بانك مركزي هم تلويحا اعالم كرد
اين بانك حاضر است براي ساماندهي بازارها به دولت كمك
كند .بهگفته عبدالناصر همتي ،بانك مركزي در كنار دولت
آماده كمك به هرگونه برنامه اقتصادي اســت كه در جهت
ساماندهي به بازارها و رونق اقتصاد باشد ،اما مراقبت خواهد
كرد كه پايه پولي تحتتأثير قرار نگيرد.
همچنين آنطور كه سازمان توســعه و نوسازي معادن و
صنايع معدني ايران (ايميدرو) اعالم كرده ،قرار اســت يك
صندوق سرمايهگذاري با 30هزار ميليارد تومان منابع مالي،
براي حمايت از بازار سرمايه تشكيل شود.
بناست منابع اين صندوق صرف حمايت از سهام شركتهاي
معدني و فلزي در بورس شــود .اهميت خبر یادشده از اين
جهت است كه اين شــركتها بخش بزرگي از ارزش بازار
سهام را تشكيل ميدهند و ارزش آنها هماكنون در حدود
55ميليارد دالر است و حمايت از سهام اين شركتها ميتواند
آثار زيادي بر شاخص بورس داشته باشد .قرار است مديران
عامل شركتهاي سرمايهگذاري اميد ،مباركه ،ملي مس،
توسعه معادن و فلزات ،گلگهر ،چادر ملو ،فوالد خوزستان
و فوالد خراسان در اين جلسه شركت كنند .آنطور كه مدير
روابط عمومي ايميدرو اعالم كرده ،رئيس هيأت عامل اين
سازمان با توجه به تحوالت اخير بازار سرمايه و براي حمايت
از دارايي سهامداران و سرمايهگذاران ،نشست همانديشي با
رئيس سازمان بورس و مديران عامل شركتهاي معدن و
صنايع معدني را بهزودي برگزار خواهد كرد .به گفته محمد
سپهر ،تشكيل صندوق سرمايهگذاري مشترك 300هزار
ميليارد ريالي براي حمايت از ســهام شركتهاي معدني و
فلزي از موضوعات اين جلسه مهماست.

رضا كربالئي

خبرنگار

دوم شهريور امسال دولت در مصوبهاي
انرژي
به وزارت نيرو اجازه داد تا صورتحساب
برق مشــتركان خانگي كــم مصرف با
الگوي مصرف تعيينشــده را با تخفيف 100درصدي
اعمال و صادركند و حاال وزارت نفت هم تصميم دارد تا
پيشنهاد مجاني شدن مصرف گاز خانگي خانوادههاي
كممصرف را به دولت بفرستد .حسن روحاني هم اعالم
كرد كه براي نخستينبار پس از انقالب در اين دولت،
هزينه برق براي خانوارها و اقشــار مستضعف رايگان
ميشود .به گزارش همشهري ،وراي اينكه چه اراده و
هدف سياسي ممكن است پشــت تصميمهاي دولت
براي اعمــال تخفيــف 100درصــدي بــرق و گاز
كممصرفها نهفته باشد ،چالش اصلي اين است كه آيا
سياست به كاهش مصرف حاملهاي انرژي برق و گاز
دستكم در گام نخســت اجراي تصميم دولت منجر
خواهد شد يا اقتصاد انرژي ايران بارديگر تكرار پديده
بدمصرفي ناشــي از رايگان بــودن بــرق و گاز براي
كممصرفها را تجربه خواهد كرد؟
نه فقط بــرق و گاز كه پيش از اين هــم اقتصاد ايران
ســالها با چالش نحوه توزيع عادالنه يارانه ســنگين
حاملهاي انرژي بهويژه فرآوردههــاي نفتي ازجمله
بنزين و گازوئيل مواجه بوده كه نتيجه سياست دولت
ســهميهبندي اين  2فرآورده نفتي بــوده با اين حال
همچنان بخش زيادي از بودجه ساالنه كشور بهصورت
غيرهدفمند در قالب يارانه انرژي بهصورت مستقيم و
غيرمستقيم هزينه ميشــود .اما هدف دولت از اعمال
تخفيف 100درصــدي روي قبوض برق كم مصرفها
و بهاحتمال زياد روي قبوض گاز در آينده چيست؟
تشويق به جاي تنبيه؟

در سالهاي اخير سياســت غالب بر يارانههاي انرژي
بر تنبيه پرمصرفهــا از طريق وضــع تعرفههاي باال
متمركز شــده و پس از تصدي وزارت نيرو توسط رضا
اردكانيان ،او الگــوي مديريت مصــرف آب و برق را
به تشــويق كممصرفهــا و خوشمصرفها و ترغيب

پرمصرفها تغييــر داد و تازهتريــن تصميم دولت به
پيشنهاد نيرو همان تخفيف 100درصدي قيمت برق
كممصرفهاست .اما سياســت تشويق كممصرفها با
2چالش اساسي مواجه است؛ نخستين چالش انتخاب
بين سياســتهاي قيمتي و غيرقيمتي جهت اصالح
الگوي مصرف است كه تجربه نشان داده بهويژه پس از
اجراي قانون هدفمندي يارانهها ،صرف اصالح قيمت
حاملهاي انرژي به كم شــدن و مصرف بهينه انرژي
بهصورت پايدار و مستمر منجر نميشود؛ چالش دوم
اينكه اعمال تخفيف 100درصدي تعرفه برق و گاز براي
كممصرفها ،با عدالت مورد نظر سياستگذاران جهت
اصالح نهادينه مصرف انــرژي همخواني ندارد چرا كه
بســياري از خانوارهاي داراي قدرت ضعيف جامعه به
سبب بهرهمندي از مســكن نامناسب ناچار به مصرف
بيشــتر انرژي هســتند و با درنظر گرفتن بعد خانوار،
تعيين الگوي مصرف دشــوار و پيچيده است .نتيجه
تحقيق مركز پژوهشهاي مجلس نشــان ميدهد كه
الگوي مصرف برق طي سالهاي اخير دچار تغييراتي
شده كه تغيير در سهم مصرف برق و تعداد مشتركين
پرمصرف و كممصرف را در پي داشته و محدود كردن
مشتركين به 2دســته پرمصرف و كممصرف موجب
عدمشناسايي خانوارهاي مشــمول حمايت و جريمه
ميشــود؛ بهگونهاي كه در شــرايط موجود ،مصرف
ماههاي غيرگرم با الگوي مصرف 200كيلووات ساعت،
خانوارها با مصــرف  1۹۹و 201كيلووات ســاعت را
كممصرف و پرمصرف شناسايي ميكند.
چالش درآمدي براي دولت

مجاني شــدن تعرفه برق و گاز مصرفــي خانوارهاي
كممصرف البته ممكن است دولت را با چالش درآمدي
مواجه ســازد و از ســوي ديگر اين انتظــار نزد مردم
ايجاد شــود كه برق يا گاز مصرفي آنها همواره رايگان
خواهد بود و اين مســئله به مطالبــه آنها از حاكميت
تبديل خواهد شد و مسير بعدي براي اصالح تعرفهها
درصورت رشــد مصرف يا كاهش درآمدهاي دولت را
محدود و ناهموار ميســازد .البته دولت تصميم دارد
تا انرژي آزادشده ناشــي از كاهش مصرف خانگي را با
قيمت باالتر به ســاير مصارف داخلي ازجمله مصارف

راهكارهاي كوتاهمدت يا راهبرد بلندمدت؟

مكث
عكس :همشهري /امير پناهپور

تاثير تنش ارزي بر فعاليتهاي اقتصادي

موج دوم تورم به توليد رسيد
آمارهاي رسمي از جهش تورم توليد در فصل بهار حكايت دارد؛ آنهم
درحاليكه اين شاخص پس از پاييز  97در روند كاهشي قرار گرفته بود
احمد ميرخدائي

خبرنگار

آمارهاي رسمي از بازگشت دوباره تورم
كالن
فصلي حــوزه توليد به مــدار صعودي
حكايــت دارد؛ بهگونهاي كه شــاخص
قيمت توليدكننده از منفــي 0.3درصد در فصلهاي
پاييز و زمستان سال  ،98به 11.4درصد در فصل بهار
امسال افزايش پيدا كرده است.
به گزارش همشهري ،از زمستان 96كه بازار ارز با رشد
قيمت مواجه شد ،شــاخص قيمت توليدكننده نيز در
روند صعودي قرار گرفت و طي 3فصل از حدود 2درصد
به باالتر از 18.5درصد رسيد .در حقيقت در اين دوره،
بهموازات رشــد نرخ ارز ،قيمت فروش كاال و خدمات
در كشور نيز رشــد كرد ،اما در ادامه با تثبيت نرخ ارز
از پاييز  ،97تورم حوزه توليد نيز فروكش كرد .حاال اما
در شرايطي كه بازار ارز دوباره با بيقراري قيمت مواجه
شــده و كرونا نيز هزينه تجارت و فعاليت اقتصادي را

افزايش داده است ،آمارهاي رسمي از بازگشت دوباره
تورم به حوزه توليد حكايت دارد.
شارژ تورم با كمبود و گراني مواداوليه

تازهترين اطالعات منتشر شده از سوي مركز آمار ايران
نشان ميدهد شــاخص قيمت توليدكننده كه از بهار
1398وارد روند نزولي شــده و حتي در 2فصل پاييز و
زمستان 98به منفي 0.3درصد رسيده بود ،دوباره در
فصل بهار امسال با جهش جدي مواجه شده و با رشد
11.7درصدي نســبت به زمستان  ،98به 11.4درصد
رسيده است .بهنظر ميرسد صعودي شدن قيمت ارز،
محدوديتهاي تجاري دوره كرونــا و همچنين بروز
برخي مشكالت در واردات ترخيص كاالهاي موردنياز
توليد از گمركات كه همگي بستر مساعدي براي گراني
و كمبود مواداوليه و تجهيــزات موردنياز توليد فراهم
آوردهاند ،از داليل اصلي جهش تورم توليد در فصل بهار
باشد .در اين شرايط ،ميانگين قيمت دريافتي توسط
توليدكنندگان به ازاي توليد كاالها و خدماتشــان در

داخل كشور ،نســبت به فصل زمستان ســال قبل با
افزايش 11.7درصدي مواجه شــده اســت .البته اين
اتفاق بعد از 2فصل تورم منفي شاخص توليد رخ داده
و ازاينرو هنوز بر تورم ســاالنه اين حوزه تأثير زيادي
نگذاشته اســت؛ بهگونهاي كه تورم 4فصل منتهي به
بهار امسال نسبت به 4فصل منتهي به زمستان پارسال
13.1درصد و نسبت به 4فصل منتهي به بهار پارسال
35درصد كاهش نشــان ميدهد .اين در حالي است
كه اگر جهش تورم فصلي توليد بهاندازهاي كه در بهار
امسال تجربه شده ،در 3فصل باقيمانده سال نيز تجربه
شود ،تورم ساالنه توليد در سال  1399به ارقام بسيار
باالتري خواهد رسيد و ناگزير اثرات مخربي نيز بر تورم
مصرفكننده خواهد گذاشت.
خطر تورم توليد براي بازار كار

آمارهاي رسمي نشــان ميدهد ميانگين تورم ساالنه
توليد در ســال 1398باالتر از 50درصد بوده و در اين
ســال نرخ بيكاري نيز به كمتر از 10درصد رســيده
است؛ چراكه در طول سالهاي 97و  ،98باوجود همه
محدوديتهاي ناشــي از تحريم و جهــش نرخ ارز در
كشور ،قيمت فروش كاالها و خدمات توليدكنندگان
نيز با افزايــش قابلتوجه مواجه بــود و در جامعه نيز
كموبيش قدرت خريد اين كاال و خدمات وجود داشت.
در نتيجه گردش مالي توليد شــرايطي مهيا ميكرد
كه بنگاههــاي اقتصادي قادر به تــداوم حيات ،حفظ
نيروي كار و برنامهريــزي براي آينده باشــند ،اما در
شــرايط فعلي ،دادههاي مربوط به شــاخص مديران

نگاهي به اطلس انرژي ايران نشان ميدهد كه بخش زيادي از تامين انرژي ايران به انرژيهاي فسيلي وابستگي
دارد و سياست دولتها در سالهاي بهويژه پس از جنگ تحميلي بر تقويت طرف عرضه انرژي متمركز شده و
ت حاملهاي انرژي از 2مسير سياستهاي قيمتي و غيرقيمتي كمرنگ
مديريت تقاضا و اصالح همزمان سياس 
شده است .حاال بايد ديد سياست سال آخر دولت حسن روحاني در توزيع رايگان برق و بهاحتمال زياد گاز يك
راهكار موقتي براي كم كردن فشار بر مردم است يا برخاسته از يك راهبرد بلندمدت براي اصالح الگوي مصرف
از كانال تشويق به جاي تنبيه و باز گذاشتن دست دولت آينده براي تامين پايدار انرژي مورد نياز بخش داخلي
اقتصاد و حضور قدرتمندتر در بازار هدف برق و گاز دنيا؟ وعدهاي كه حسن روحاني براي برق و گاز مجاني به نفع
مستضعفان داده يادآور برنامه بنيانگذار انقالب اسالمي در سالهاي نخست است كه خواستار رايگان شدن
برق و آب مستضعفان شده بود .حاال بايد ديد الگوي آينده چه خواهد بود و آيا ميتوان هم مستضعفان را از نعمت
انرژي رايگان بهرهمند كرد و هم شاهد اقتصادي پويا و كارآمد بود و درنهايت اين سياست دولت تا چه اندازه
ميتواند از فشار سنگين مصرف بر مخازن تجديدناپذير نفت و گاز ايران كم كند؟

خريد ( )PMIحاكي از اين اســت كه بهواسطه كاهش
قدرت خريد جامعــه ،برخي از بنگاههــاي اقتصادي
مجبور شدهاند براي پوششدهي هزينههاي جاري و
كاركنان ،كاال و خدمات توليدي خود را با قيمتي كمتر
از قيمت مصرفكننده يا قيمت تمامشده بفروشند .در
اين وضعيت ،اگر گشايشــي براي بهبود اوضاع انجام
نشــود ،اين احتمال وجود دارد كه تراز درآمد و هزينه
بنگاهها اجازه ادامه اين ارزانفروشي را ندهد و ناگزير
دستبهكار كاهش ظرفيت توليد يا تعديل نيروي كار
شوند.
نكته ديگــر اينكه ،تــورم توليدكننــده در فصل بهار
امســال در حالي با جهش 11.7درصدي نســبت به
فصل زمستان 98مواجه شده كه بخش قابلتوجهي از
توليدكنندگان از افزايش قيمت فروش كاال و خدمات
توليدي به داليلي كه برشمرده شد ،خودداري كردهاند
و احتماالً درصورت حل نيازهاي مالي زودگذر ،نسبت
به جبران اين كار اقدام خواهند كرد كه در اين صورت،
شتاب رشد تورم توليد نيز بيشتر خواهد شد.
دورنماي فعاليتهاي اقتصادي با رشد تورم توليد

همسنجي اطالعات منتشر شده از ســوي مركز آمار
ايران براي شــاخص قيمت توليدكننــده با دادههاي
مربوط به رشــد توليد ناخالص داخلي در فصل بهار و
شاخص پيشنگر شامخ (شــاخص مديران خريد) در
تابستان نشان ميدهد اين دادهها همگي در يك راستا
قرار دارند و از حال ناخوش توليد حكايت ميكنند .در
حقيقت رشد اقتصادي منفي 3.5درصد در فصل بهار،

تورم 11.7درصدي توليد در ايــن فصل و قرار گرفتن
شاخص شامخ كل اقتصاد در محدوده كمتر از 50واحد
در فصل تابســتان ،روايت آماري از وضعيتي است كه
بهواسطه فشار به حوزه مولد ،توليد كاهش يافته و حتي
رشد قيمت محصوالت نيز به حدي نبوده كه جوابگوي
اين فشار باشد؛ در نتيجه دورنماي توليد از منظر فعاالن
اقتصادي با ابهام بيشتري آميخته شده است.
به گزارش همشــهري ،در مــرداد 1399و 2ماه بعد
از تــورم 11.7درصدي توليد و محقق شــدن رشــد
اقتصادي منفي 3.5درصدي ،عدد شــامخ كل اقتصاد
ايران به 46.43واحد رسيده كه از وضعيت ركودي در
فعاليتهاي اقتصادي حكايت دارد .اين وضعيتي است

خدماتــي ،تجاري و صنعتي ســوق دهــد كه ارزش
افزوده براي اقتصاد كشــور خواهد داشت .به گزارش
همشهري ،رشد مصرف انرژي در ايران بهويژه در بخش
خانگي باعث شده تا موضوع بهرهوري انرژي و كاهش
شدت مصرف آن سخت و پيچيدهتر شود و حاال نگراني
عمده اين است كه با رايگان شدن بخشي از نياز بخش
خانگي ،سياســتهاي اصالح الگوي مصرف با موانع
جدي مواجه شــود .البته به هر ميزان كه دولت بتواند
جلوي رشد مصرف بخش خانگي را بگيرد ،قادر خواهد
بود تا با فروش انرژي آزادشده در بازار داخلي و بهويژه
ت آورد
بازارهاي صادراتي درآمد باكيفيتتري را به دس 
و از سوي ديگر نيازي به سرمايهگذاري سنگين جهت
افزايش توليد برق يا گاز نخواهد داشت؛ بهويژه اينكه
ميتواند انرژي گاز آزادشده را به روستاها و شهرهاي
محروم از گاز اختصاص دهد و يا مازاد آن را به چاههاي
نفت در حال پيرشــدن ايران تزريق كند و مانع افت
برداشت نفت از اين ميدانها شود.
دشواري گاز رايگان

برآوردهاي آماري نشــان ميدهد كــه از كل مصرف
داخلــي گاز طبيعي ايران بالغ بر 26درصد آن ســهم
بخش خانگي اســت و اين ميزان مصــرف در ماههاي
سرد و گرم دچار نوسان ميشــود و با لحاظ نرخ دالر
به قيمت دســتكم 22هزار تومان حجم يارانهاي كه
دولت در قالــب گاز طبيعي در ســال توزيع ميكند
بالغ بر 110هزار ميليارد تومان خواهد شــد .آخرين
گزارش مركز پژوهشهاي مجلس نشان ميدهد كه از
كل مصرف گاز طبيعي در بخش خانگي ايران ،حدود
51درصد به گروههاي كم مصرف36 ،درصد در گروه
متوســط مصرف و 13درصد در گــروه پرمصرف قرار
دارند و اين خطر وجود دارد كه اگر مديريت و كنترل
صحيحي بر مصرف گاز طبيعي صورت نگيرد ،با رشد
جمعيت و افزايش تعداد مشتركين در سالهاي آينده
كشــور با يك چالش جدي مواجه خواهد شد و به هر
ميزان كه رشــد مصرف داخلي بيشــتر شود ،قدرت
كشور در بازار جهاني گاز هم تضعيف ميشود .از سوي
ديگر تصميمگيري در ارتباط با مصــرف گاز بهدليل
اقليم آب و هوايي بين استانها و شــهرها و روستاها
متفاوت خواهد بود چرا كه در مناطق گرمسير بيشترين
مصرف براي پختوپز و نظاير آن اختصاص دارد اما در
مناطق سردسير ،به تامين گرمايش مربوط ميشود و
بهرهمندي از گاز به يك مطالبه ملي در سراسر كشور
تبديل شده است .از اين جهت از آنجا كه 87درصد از
مشتركين بخش خانگي در اغلب ماههاي سال كمتر
از الگو گاز مصــرف ميكنند ،تغييــر الگوي مصرفي
خود ميتواند بهعنوان ابــزاري براي اصالح قيمت گاز
طبيعي در بخش خانگي باشد اما مشكل اينجاست كه
تعرفهگذاري در گاز طبيعي بيشتر تابع سياستهاي
تكليفي و دستوري است نه اقتصادي و به همين دليل
به هنگام تنگناي تامين گاز و حتي برق ،سياست دولت
محدود كردن مصرف گاز بخش صنعتي است تا آرامش
بخشخانگي از بين نرود.

كه در شامخ تيرماه نيز تكرار شده بود .بررسي جزئيات
شامخ در تير و مرداد 99نشان ميدهد در اين دورهها
كاهش ميزان سفارشهاي خريد مشتريان و بهخصوص
افت شــديد تقاضا در بخش صنعت از عوامل اثرگذار
بر انقباضي شــدن فعاليتهاي اقتصادي بوده است؛
ضمن اينكه در اين دورهها ،موجودي مواداوليه يا لوازم
خريداريشده براي توليد نيز با وضعيت نامساعد مواجه
بوده و حتي در مردادماه به كمترين مقدار رسيده است؛
آنهم در شرايطي كه آمارهاي شامخ نشان ميدهد در
اين ماهها ،قيمت خريد مواداوليه يا لوازم خريداريشده
براي توليد نيز در روند صعودي ادامهدار قرار داشته كه
از تداوم افزايش هزينه توليد حكايت دارد.
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رؤياهايترابهسينمابسپار
رؤيا ميبافــم تا دنيا را
ســينما ببينم ،تا تو را
دوبــاره ببينم ،تا حالم
بهار و بنفشــه شــود،
مثــل روزگار پيــش
فریدون صدیقی از كرونــا كــه زندگي
استاد روزنامهنگاری چهارفصــل بــود ،نه
بسان اين ايام كه تمام
فصلها كابوس كروناســت .كاش ميشــد
فقط با رؤيا و سينما زندگي كرد؛ يعني شما
يكبار نباشيد چندبار باشيد؛ حتي تصميم
گرفتن و عمل كردن در يك زمان واحد هم
چندبار باشد ،مثال هم شما را دوست داشت
و هم نداشت .مثال مردي دم بانك كيف پول
مرا قاب بزند تا مــن از درماندگي زمينگير
شوم و او نداند با معجزه سينما درجا همان
كيف بدون دخالت من به جيبم برميگردد!
ســينما كارخانه تصويري كردن رؤياست،
پس به دوران پيشاكرونا برگرديم ،تا بچهها
بــدون ماســك در حياط دنبــال كودكي
بدوند ،پســرها بســتنييخي ليسبزنند و
دختران با لواشــك آلو ،رو ترش كنند .دم
مدرسه هم در تســخير بگو و بخند مادران
بچهها باشــد نه وحشــت از كرونا گرفتن
بچهها! يادتان هست پارسال همين موقعها
شهر غرق غوغاي خريد مدرسه بچهها بود؟
يادتان هســت همه ما ســارا و دارا ،مريم و
محســن ،شــيرين و فرهاد ،خانم و آقاي
ســيب ،بدون فاصله يكديگــر را در آغوش
ميگرفتيم وقتي كه مدرسهها خندان بود!
وقتي پاييز دم در بهار منتظــر بود تا زنگ
خداحافظي را براي بــرگ درختان بهصدا
درآورد؟ ايــن را آفتاب و مهتــاب بهخوبي
بهخاطر دارند.
هر غروب
سر در گريبان
به خانه برميگردم
از مزار اميدهاي قديمي
هزار ســال پيش كه من كودكتر از اكنون
بــودم زندگي ســاده بود و ســادگي عين
زيبايي بود .طبيعت غني و سرشــار از گل
و بلبل و پروانه بود ،پس كابوس اندك بود؛
سيلي آبدار پدر بهخاطر بازيگوشي ،تركش
ناظم مدرســه بهدليل جاگذاشــتن دفتر
مشق .اينها همه كابوس فصل مدرسه بود،
بقيه هرچــه بود رؤيا بــودو نامه الي كتاب

داستان شــعله جواد فاضل گذاشتن براي
دختر همســايه كه نامش شكر بود .بيش از
اين دلبندي هرچه بود فيلم و سينما بود در
ســنندجي كه من هزار سال پيش بودم كه
عشق ســينما رؤياييترين عشق در جهان
بود« .هركول»« ،تارزان»« ،ماسيســت» و
«سامسون و دليله» نام فيلمهاي رؤياسازي
است كه هنوز شــيرينترين رؤياهاي من
هســتند« ،اميرارســان نامــدار» با بازي
ايلوش و روفيا همچنان حالم را بنفشــه و
بهار ميكند .با اينكه كرونــا بيرحمترين
دشــمن سينماست ،اما ســينما همچنان
سينماست.
اي شب بهار
كه نسيمات روحبخش جانهاست
چقدرستاره داري
پاييــز و مدرســه مثــل هــواي باراني به
ما ميگويد چتــر يادت نرود ،ســر كوچه،
باران در كمين اســت .آنوقت احســاس
خوشــايندي ما را در آغوش ميگيرد ،مثل
ديدن فيلم «هامــون» ،پــس آن پيرمرد
تاشــده در پيادهرو عصر ،پــس آن پيرزن
مانده در قاب پنجرهانتظار ،همه شــوقند
براي بازگشــت نوههايشــان كه از مدارس
عبــوس در روزگار كرونــا بازميگردنــد!
همچنان رؤيا ميبافــم ،مانند آن دخترك
و پسركي كه ســر چهارراه بهجاي فروش
گل به رانندگان انتظار ،گلهايشــان را به
يكديگر تعارف ميكنند.
رؤياهايت را به سينما بســپار تا دروغها از
درخت بيفتد ،تا راســتها جوانه بزند و ما
باور كنيم تنها راز پوشيده مانده در روزگار
ما داســتان دزد جواني است كه دم مدرسه
عاشق دختري شــده كه ماسك صورتي به
دهان داشته است .من خودم همين غروب
روز دوم مدرســه ديدم براي دختر پيامك
فرســتاد و من جســورانه به ياد جواني آن
را خواندم! نوشــته بود؛ دختر صورتي همه
ســينماهاي من تويي ،براي هميشه رؤياي
من بمان!
وقتي به تو ميانديشم
درخت زردآلويي
از سر تا پا خودش را ميآرايد
از نو غنچه ميكند
باز ميشود و
ناز ميكند
شعرها از شاعران ترك :حسن عزالدين
دينامو  -جاهد صدقي  -بدري رحمي

سیاهیلشكرهای قدیمی از روزهای پرفراز و نشیب
خیابان اربابجمشید یا هالیوود تهران میگویند

گزارشي از شهرك سينمايي غزالي بهعنوان نخستين
لوكيشن فيلمهاي تاريخي ايران در آستانه روز ملي سينما

06

08

اگر به سينماگرشدن عالقه داريد ،براي يادگيري رشتههاي
مختلف اين هنر گزينههاي متعددي پيشروي شماست

در آستانه روز سينما نگاهي به نخستين راشهاي فيلمهاي
ايراني انداختهايم كه در كاخ موزه گلستان كشف شدهاند

10

13

كامبوزيا پرتوي ،برنده4جايزه بهترين فيلمنامه
در جشنواره فيلم فجر از سينما و ادبيات ميگويد

07

مرضیه برومند و ایدههایش درباره هنر هفتم
در روزگار کرونا و پس از آن

12

گفتوگو با محسن روزبهاني ،متخصص جلوههاي ويژه
ميداني كه با  11سيمرغ ،ركورددار سينماي ايران است

11

گم شده در آرزوها
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نشاني

تهران ،ميدان آزادي ،كيلومتر ۱۵جاده
مخصوص كرج ،بعد از كارخانه سايپا ،خيابان ۵۵
شماره تماس۰۲۱۴۴۱۹۵۵۸۰ :

دونده
آيا همه فيلمهــاي معروف و
معتبر سينماي ايران در تهران
ساخته شــدهاند؟ اين تهمت
زياد به ســينماي ايــران وارد
ميشود كه بيش از حد تهراني
و مركزمحور شــده است .اما
بودهاند فيلمهايي كه هم اعتبار
خاصي داشتهاند ،هم در خارج
از تهران و در لوكيشــنهايي
ديگر شكل گرفتهاند«.دونده»،
اثر تحسينبرانگيز امير نادري را
بايد از اين دست فيلمها بدانيم.
دونده را نخستين فيلم بعد از
انقالب ميدانند كه توانســت
نگاه جهان را به سينماي ايران
معطوف كند .و البته كارگردان
اين اثر ،نتوانست مانند شروعي
كه داشــت ،پرقــدرت ادامه
بدهد و بعدتر ،درســت مانند
شخصيت فيلم دونده ،به سمت
بلندپروازيهايــش رفت ولي
در ميانه آنها دفن شــد .مجيد
نيرومند ،بازيگــر فيلم دونده،
نقش اميرو را بازي كرده است.
يك نوجوان سيهچرده جنوبي
كه آرزوهاي بزرگــي دارد و به
سختي زندگي ميگذراند ،ولي
ميخواهد بهترين باشد .دونده،
لوكيشــنها و فيلمبــرداري
فوقالعادهاي دارد و فيلم چندان
شلوغي نيســت .جالب اينكه
بهروز غريبپور در كنار خود امير
نادري ،نويسندگان سناريوي
اين اثر بودند .دونده را همچنان
يكــي از بزرگترين فيلمهاي
دهه 60و امير نادري ميدانند؛
كارگرداني كه نقدهاي تند به
فيلمش را در ايران تاب نياورده
و مهاجرت كــرد .البته درباره
مهاجرت او روايتهاي ديگري
هم وجود دارد.

در ميان شاليزارها

ساعات بازديد
در وضعيت قرمز شهر تهران در بحران كرونا،
امكان بازديد حضوري وجود ندارد .پيشنهاد
ميكنيم قبل از رفتن به شهرك با مسئوالن آن
تماس بگيريد.

باركد را اسكن كنيد و به صورت مجازی به شهرك سينمايی غزالی برويد.

گزارشي از شهرك سينمايي غزالي بهعنوان نخستين لوكيشن
فيلمهاي تاريخي ايران در آستانه روز ملي سينما

نام «شهرك سينمايي غزالي» حتي براي آنها كه عالقه چنداني به سينما و
تماشاي فيلم ندارند آشناست .البته بهتر است بگوييم شهرك تلويزيوني
الناز عباسيان
و سينمايي ايران كه در اين چند دهه اخير ميزبان صدها گروه سازنده فيلم
و سريال ايراني بوده است .اين شــهرك در محوطه بزرگي در غرب تهران
قرارگرفته و در آن دكورهاي خيابانها و ســاختمانهاي مربوط به فيلمها و سريالهاي ايراني ساخته
و نگهداري ميشود .اگر خود را از شيفتگان هنر هفتم ميدانيد پيشنهاد ما به شما اين است كه پس از
شكست كرونا سري به شهرك سينمايي زده و در جاهاي ديدني آن گشتي بزنيد .البته اين شهرك براي
عالقهمندان به طهران قديم هم جذابيت خاص خودش را دارد؛ چون يادآور چهره قديمي پايتخت است.
بنابراين به راحتي و بدون هيچ دردسري ميتوانيد براي گردش و خاطرهبازي در تهران قديم برنامهريزي
كنيد .اما حاال كه شرايط بازديد حضوري از اين فضا مهيا نيست ما براي شما پيشنهاد جالبتري داريم و
آن هم بازديد مجازي از اين شهرك ،در آستانه روز ملي سينماست .شما ميتوانيد سري به سايت ما بزنيد
و با يك كليك روي دكمه نمايش تصوير شهرك سينمايي ،اين فضاي نوستالژيك زيبا را تماشا كنيد و لذت
ببريد .همچنين ميتوانيد كيوآركد كنار صفحه را با تلفن همراه خود اسكن و اين بازديد مجازي را شروع
كنيد .با ما همراه باشيد تا شما را با ديدنيهاي منحصربه فرد شهرك سينمايي غزالي بيشتر آشنا كنيم.

يادگارعليحاتمي؛شاعرسينمايايران

باشو ،غريبه كوچك
در سال1364بود كه دهه،60
يكــي از فيلمهاي شــاخص
و بــزرگ خــودش و در واقع
يكي از فيلمهاي ستوده شده
تاريخ ســينماي ايران را هم
بهخــودش ديــد؛ فيلمي كه
بهرام بيضايي ســاخت و مورد
تحسين بسياري قرار گرفت.
«باشو غريبه كوچك» ،در واقع
 2لوكيشن دارد .اما لوكيشن
اصلي در شمال كشور و گيالن
است .سوسن تسليمي ،پرويز
پورحسيني و عدنان عفراويان
بازيگران اين فيلم هستند .اين
اثر ســينمايي درباره پسري
جنوبي اســت كــه نميتواند
فارسي صحبت كند و به واسطه
شرايط جنگي ،سوار بر پشت
يك كاميــون ،خوابش برده و
سر از شمال كشور درميآورد.
در واقع فيلم باشو را ،بايد يك
فيلــم شهرســتاني تمامعيار
بدانيم؛ فيلمي كه اگر لوكيشن
آن حذف بشــود ،چيزي از آن
به جــا نخواهد مانــد .برخي،
اين فيلــم را در واقع يك فيلم
ضدجنگ ارزيابــي ميكنند
كه درباره زشتيها و حواشي
كمتر ديده شده جنگ است.
ايده فيلم نيز مدتها در ذهن
كارگــردان بوده و هميشــه
وقتي كه مهاجران جنوبي به
شمال كشور را ميديد ،برايش
نخستين مواجهه آنها با مردم
و طبيعت شمال جالب بود .تا
اينكه سوسن تسليمي ايدهاي
داد و قرار بــود كه خودش آن
را قلمي كند .قرار بود بيشــتر
لوكيشنها در جنوب و مناطق
جنگي باشــد ،اما ايــن اتفاق
نيفتاد و لوكيشن اصلي شمال
كشور انتخاب شد.

نحوه دسترسي
شهرك غزالي در غرب تهران يعني در بزرگراه
شهيد لشكري قرار دارد .اگر در تهران هستيد به
ميدان آزادي بياييد .در مسير جاده مخصوص
كرج يا همان شهيد لشكري برانيد .وقتي به
كيلومتر  ۱۵جاده مخصوص رسيديد ،بعد
از كارخانه خودروسازي سايپا وارد خيابان
پنجا هوپنجم شويد.

بيراه نگفتهايم اگر ادعا كنيم كه ســينماي ايران ،مديــون هنرمندي چون علي حاتمي اســت؛ هنرمندي كه
يادگاريهاي ارزشمندي چون فيلمهاي «ســوتهدالن»« ،مادر» و ليال حاتمي را در دفتر سينماي ايران به جا
گذاشته است .اما در اين ميان برترين يادگاري اين شــاعر سينماي ايران را ميتوان همين شهرك سينمايي در
غرب تهران دانست؛ شهركي كه نقش مهمي در ساخت فيلمهاي تاريخي مربوط به دوره قاجار و پهلوي داشته
ي است .ايده ساخت اين شهرك را اين كارگردان
است و حتي هماكنون هم در اختيار گروههاي مختلف فيلمساز 
نامآشنا در سال  ۱۳۵۸داد .دقيقتر كه بخواهيم اشــاره كنيم طرح علي حاتمي و ولياهلل خاكدان توليد سريالي
با مضمون تاريخ سياسي معاصر ايران بود كه فاصلهاي كوتاه از اوايل دوره رضاشاه را دربرميگرفت .در اين دوره،
عدهاي از آزاديخواهان پنهاني ،با تشكيل كميته مجازات ،اقدام به ترور سران مملكتي ميكردند كه در آشفتگي
اوضاع اقتصادي و افزايش فقر دستداشتند .نام اين سريال «هزاردستان» بود كه علي حاتمي طرح اوليه آن را به
نام «جاده ابريشم» در سال  ۱۳۵۵نوشته بود .ساخت اين سريال تاريخي شرايط جغرافيايي و شهري مناسب همان
دوران اوايل قرن چهاردهم شمسي را ميطلبيد و از اينرو احداث شهرك سينمايي نيز با طراحي خاص آغاز شد.

طراحيباكمكدكوراتورهايايتاليايي
۱۰هكتار مساحت براي ســاخت و بازسازي تهران
قديــم درنظــر گرفته شــد و ســپس عكسهايي
از ســاختمانها ،عمارتهــاي دولتــي ،محلهها،
خيابانهاي تهــران ،لباس ،نوع پوشــش و ...تهيه
شد .حاتمي عكسها و اسناد را در شهرك سينمايي
ايتاليا ،به نام «چينه چيتا» با كمك نقاشي ايتاليايي
اتود زد و تابلوهاي كوچكي بهوجود آورد .ســپس با
كمك يكي از بهترين دكوراتورهاي ايتاليايي به نام
«جاني كورتينا» و گروه بزرگ او ،نقشــه شهرك را
در مقياس  ۱:۱۰۰ترسيم كرد و با ساخت ماكتي از
شهرك به ايران بازگشت .حاال نوبت به انتخاب زمين
مناسب براي عملي كردن اين طرحها رسيد .پس از
مدتي با بررســي اراضي كناره بزرگراه تهران-كرج،
با مديريت محمد مهدي دادگو احداث شــهرك در
اسفند سال  ۱۳۵۸آغاز شد .اما تاريخ رسمي افتتاح
آن در سال  ۱۳۷۳اســت كه به مرور بزرگتر شد تا
جايي كه امــروز ردپاي آن را در اكثر ســريالهاي
تاريخي ايران ميتوانيد ببينيد .گرچه انگيزه اصلي

مرحوم حاتمي از ســاخت شهرك سينمايي غزالي،
ساخت سريال «هزاردســتان» بود اما او گام بزرگي
براي ســينما و تلويزيون ايران برداشت كه هيچگاه
فراموش نخواهد شــد .اين كارگــردان فقيد درباره
يادگار ســترگ خود گفته است« :وقتي كار ساخت
شهرك غزالي را شــروع كردم جواني بودم و وقتي
از در شهرك غزالي درآمدم ،پيرمردي شده بودم».
درباره وسواس مرحوم حاتمي گفتهاند كه در اين حد
دقت داشــت كه يكبار كار ضبط فيلم «بابا شمل»
را براي استفاده از يك دكمه پالستيكي نقرهايرنگ
كه البته لعاب فلز داشــت متوقف ساخت و گفت در
زمان قاجار پالستيك وجود نداشت .با وجود اينكه
آن دكمه كام ً
ال حالت فلزوار داشت ،باز هم استاد را
راضي نميساخت .با توجه به اين وسواس و دقت و با
توجه به عالقهاي كه مرحوم حاتمي به فرهنگ اواخر
عصر قجر و اوايل دوره پهلوي داشت ،ميتوان انتظار
داشت كه شــهرك غزالي را در اوج دقت و امانت و
شباهت به ايران آن موقع ساخته باشد.

معرفيلوكيشنهاياصليشهركسينمايي
لوكيشن سريال مريم مقدس
براي فيلم مريم مقدس بخشي از اورشليم
در اين شــهرك بازسازي شــد .مجموعه
اورشليم شــامل خانه زكريا ،خانه مريم،
كاخ هيرود ،بازارچه ،هيكل ســليمان و...
است .اين فضا مربوط به لوكيشنهاي دوره
قبل از اسالم است كه مســاحتي معادل
۵هزار مترمربع به آن اختصاص داده شد.
ساختمان معبد اورشليم بعد از «مريم مقدس» ،لوكيشن سريالهاي «ستاره خضرا»،
«بشارت منجي»« ،ابراهيم خليلاهلل»« ،مسافر زمان»« ،اشــكها و لبخندها» و «راه
آبيابريشم» و ...قرار گرفت .از لوكيشــنهاي مربوط به دوره قبل از اسالم ،ميتوان به
لوكيشن سريال «حضرت يوسف(س)» نيز اشــاره كرد كه در اين شهرك به زيباترين
شكل بازسازي شده است .همچنين مجموعه فيالدلفيا شامل بناها و معماريهاي قبل
از ميالد است و بسياري از سريالهاي تاريخي كه زمان آنها به قبل از ميالد ميرسد ،در
اين لوكيشن ضبط شدهاند.
لوكيشن كوفه و سريالهاي مذهبي
ساخت فيلمهاي تاريخي و مذهبي بدون
درنظر گرفتن نمايي از بناهاي دوران بعد
از اســام تقريبا غيرممكن است .از اينرو
لوكيشن شــهر كوفه در سال ۱۳۷۱براي
توليد ســريال پربازديد حضرت علي(ع)
بازسازي شد .اين لوكيشــن بعدها مورد
استفاده ســريالهاي مهم صداوسيما از جمله «طفالن مســلم»« ،تنهاترين سردار»،
«واليت عشق»« ،ناسپاس»« ،آخرين دعوت» و همچنين برنامههاي مذهبي و مناسبتي
ديگري نيز قرارگرفت .البته عالوه بر نماهاي مربوط به شــهر كوفه ،سعي شده است تا
نماهايي از باشتين و سبزوار به نمايش گذاشته شوند .همچنين لوكيشن تكيه دولت با
مســاحتي در حدود  ۱۵۰۰مترمربع و با معماري دوره معاصر در سال  ۱۳۸۰بهصورت
نيمهتمام ساخته شده اما بهدليلرعايت نكردن اصول فني امكان بهرهبرداري از آن هرگز
ميسر نشد .بر اساس نظر كارشناسان ،اين سازه قابل استفاده نبود و تخريب شد.
لوكيشن اللهزار و بهارستان
يكي از لوكيشــنهاي مهم دوران معاصر،
همين لوكيشن اللهزار اســت كه بيشتر
فيلم و ســريالهاي تاريــخ معاصر در آن
فيلمبرداري شــده اســت .اين لوكيشن
اولينبار براي توليد ســريال هزاردستان
ســاخته شــد ،ولي بعدها مورد استفاده
فيلم و سريالهاي ديگري نيز قرارگرفت.
سريالهايي همچون «كاله پهلوي»« ،شــهرزاد»« ،در چشم باد»« ،مدار صفر درجه»،
«معماي شاه»« ،شــب دهم»« ،جهان پهلوان تختي» و «كيف انگليسي» ،تنها بخشي
از سريالهايي هستند كه در اين لوكيشن فيلمبرداري شدهاند .عالوه بر اين ،لوكيشني
ديگر در سال ،۱۳۸۶با نما و معماري دوران معاصر براي ساخت و توليد سريال «سرزمين
كهن» احداث شد .لوكيشن ســرزمين كهن شــامل 2بخش ميدان بهارستان و محله
قديم تهران اســت .بهدليل ادامه عمليات بازســازي ،تاكنون پروژه ديگر در اين محل
تصويربرداري نشده است.
مجموعه گراندهتل
از ساختههاي بسيار مشهور اين مجموعه،
ســردر و نماي «گراندهتل» اســت؛ اين
مجموعه با معماري دوران معاصر ،اولينبار
براي توليد ســريال تاريخي هزاردستان
طراحــي شــد .ســريالها و فيلمهــاي
بيشــماري بعد از آن در ايــن مجموعه و
لوكيشن تصويربرداري شدند .بيشك هنگام عبور از كنار اين هتل شما هم مثل ما ياد
فيلمهاي ساخته شــده در اين فضا خواهيد افتاد .البته هماكنون اين مجموعه به اجاره
بخشخصوصي درآمده است .همچنين لوكيشن ســريال «تبريز در مه» يكي ديگر از
معماريهاي دوره معاصر ،براي توليد اين سريال در شهرك سينمايي غزالي بازسازي
شده است .البته اين لوكيشن با ايجاد تغييراتي در لوكيشن سريال «نردبام آسمان» تهيه
شده است .لوكيشن تبريز در مه تداعيگر شهر و بازار قديم تبريز است .در اين لوكيشن هم
مانند لوكيشن سرزمين كهن ،تاكنون پروژهاي ديگري در آن تصويربرداري نشده است.
ساختمان سينما تابان
يكــي ديگــر از بناهــاي مهم ســريال
هزاردستان ،ساختمان سينما تابان است
كه نبش خيابان اللهزار واقع شده است و
جزو نخستين سينماهاي تهران است كه
نخستين فيلم ناطق ايراني نيز به نام «دختر
لر» ،ساخته عبدالحسين ســپنتا ،در آن
اكران شده .در دل خيابان اللهزار كوچهاي
براي فيلم تختي ساخته شــده كه نمايانگر محله قديم خانيآباد باشد .اين لوكيشن در
شهرك ســينمايي غزالي ،با نمايي از دوران معاصر بازسازي شــده .اكنون بسياري از
پروژههاي مربوط به تهران قديم در اين لوكيشــن تصويربرداري ميشوند .از فضاهاي
جديد ميتوان به لوكيشن مجموعه «همچو سرو» اشاره كرد .اين لوكيشن در شهرك
سينمايي غزالي و در سال ،۱۳۸۰براي توليد مجموعهای با موضوع جنگ تحميلي احداث
شد .اين لوكيشن با معماري دفاعمقدس تاكنون براي پروژه ديگري استفاده نشده است.

ردپايشهركسينماييدرفيلمها
شهرك سينمايي غزالي از 3لوكيشن اصلي تشكيل شده است؛ بناها و دكورهاي قبل
از اسالم با مساحتي معادل ۱۵۰۰۰مترمربع؛ بناها و دكورهاي بعد از اسالم با مساحتي
معادل ۳۵۰۰۰مترمربع و بناها و دكورهاي معاصر با مساحتي معادل ۶۲۰۰۰مترمربع،
اين سه لوكيشن را تشكيل ميدهند .تمام اين لوكيشنها دقيقاً به همان شكل و شمايل
اصلي خودشان هيجانانگيز بهنظر ميرسد .فيلم و سريالهاي زيادي در اين شهرك
ساخته شده است؛ «هزار دستان»« ،شيخ مفيد»« ،ســربداران»« ،هشت بهشت»،
«كارآگاه علوي»« ،كفشهاي ميرزا نــوروز»« ،مريم مقدس»« ،امــام علي(ع)» و
«تنهاترين» و بسياري فيلمهاي ديگر .براي فيلم «مريم مقدس» هم بخشي از اورشليم
را در اين شهرك ساختهاند .سريال «يوسف پيامبر» هم در بخشهايي از اين مجموعه
فيلمبرداري شده .همچنين در دل خيابان اللهزار ،كوچهاي براي فيلم «تختي» ساخته
شده كه محله خانيآباد قديم را نشان ميدهد .سريال پرطرفدار «شهرزاد» هم در اين
شهرك فيلمبرداري شده .ناگفته نماند شهرك سينمايي ايران با وجود تغيير نام هنوز
براي بسياري از مردم با نام شهرك غزالي (بهعلت همجواري با شهركي مسكوني غزالي)
شناخته شده و يكي از مهمترين جاذبههاي گردشگري تهران به شمار ميرود.

پرسهدركوچههايتهرانقديم
اگر شما هم از هواي خاكستري شهر و ساختمانهاي بلند و نفسگيرش دلتان
گرفته و هوس تماشاي خانه قديمي و پرســه در كوچه پسكوچههاي تهران
قديم به سرتان زده است ،روي اين پيشنهاد گردشگري ما و رفتن به شهرك
سينمايي غزالي فكر كنيد .در كمتر از يك ســاعت از مركز شهر ميتوانيد به
اينجا بياييد و در دوران شاهان قاجاري سير كنيد؛ جايي كه روزگاري پدربزرگ
و مادربزرگهايمان در اين نقطه از تهران قــدم ميزدند و در گراندهتل ناظر
مهمانيهاي ستارگان دوران پهلوي ميشدند .شــايد هم از شانزهليزه خريد
ميكرده و در سينما تابان آخرين فيلمهاي هاليوود را به تماشا مينشستند.
درســت مثل فيلمهاي ايراني دهههای 30و  40تهران قديم .براي تجربه اين
حس زيبا خودمان را به غرب تهران ميرسانيم و از ميدان آزادي راهي بزرگراه
شهيد لشــكري يا همان جاده مخصوص كرج ميشــويم .وقتي به كيلومتر
۱۵جادهمخصوص ميرســيم بعد از كارخانه خودروسازي سايپا وارد خيابان
پنجاهوپنجم ميشويم و كمكم برج و باروي اين شهرك تاريخي نمايان ميشود.
از همان ابتداي ورود بايد خودمان را براي يك محلهگردي حسابي با پاي پياده
آماده كنيم زيرا هر گوشه و هر بنا از اين شهرك در دل خود گفتنيهاي بسيار
دارد .در هر قدمي كه برميداريم و هر نمايي را كه ميبينيم سكانسي از فيلمهاي
تهران قديم برايمان تداعي ميشود .از مكانهاي ديدني اين شهرك ميتوان به
ميدان توپخانه ،ساختمان شهرداري ،ساختمان عدليه ،خيابان اللهزار ،خيابان
اكباتان ،جواهرفروشــي قازاريان ،گراندهتل ،ساختمان شاهآباد و كافه پارس
تهران قديم اشاره كرد .نماهايي كه خيابان طهران قديم در سالهاي  ۱۳۱۵تا
 ۱۳۲۰را با همان سنگفرشهاي خاص خود نشان ميدهد.

خاطرهبازيبافيلمهايتاريخي
در اين شهرك سينمايي عالوه بر بناهاي بازسازي شده ميتوان سراغ جذابيتهاي ديگر آن
هم رفت؛ براي مثال غرفههايي كه لباس بازيگران فيلمهاي تاريخي در آن قرار دارد و شما با
سر زدن به غرفههاي شهرك با پرداخت مبلغي ،به سليقه خود لباسي را انتخاب میكنيد و
پس از پوشيدن در شهرك ،ميتوانيد با تمام لوكيشنها عكس بگيريد؛ مثال ميتوانيد لباس
مريم مقدس را بپوشيد يا در نقش شهرزاد روبهروي كافه نادري عكس بگيريد .قدم زدن در
اين شهرك بزرگ و پرخاطره بهسان سفر در زمانهاي مختلف تاريخ است .تردد خودروهاي
قديمي بر سنگفرش خيابانهاي كهنهنماي آن هنگام ،هم صفاي خاص خودش را دارد.
بهويژه براي آن دسته از كساني كه دلبستگي و عالقهاي به زندگي در طهران قديم دارند و
آرزو ميكنند كهاي كاش در صلحوصفا و آرامش و پاكي آن روزگار به دنيا آمده بودند! از اينرو
بازديد از شهرك غزالي و گراندهتل و خيابانهاي زيباي اين شهرك ،فرصتي بينظير است
كه نبايد از دست داد .ناگفته نماند اگر قسمت شد كه در فصل گرما راهي اين شهرك شويد
حتما كاله آفتابگير و عينك دودي به همراه داشته باشيد تا حسابي از بازديد لذت ببريد.

امكاناترفاهيشهرك
شهرك سينمايي از امكانات رفاهي نظير رستوران هم برخوردار است .شما ميتوانيد از
امكانات پذيرايي مانند گراند هتل و سفرهخانه سنتي در شهرك استفاده كنيد .اينجا بازار
گرفتن عكسهاي يادگاري هم داغداغ است .همچنين امكان عكاسي در آتليه تهران قديم
و كالسكه سواري وجود دارد .يكي از ديدنيهاي شهرك سينمايي غزالي ،ماشين دودي
ن كالسيك ،از همانهايي كه در فيلمهاي قديمي در خيابانهاي تهران
است .انواع ماشي 
حركت ميكنند ،را نيز ميتوانيد در گوشه و كنار شهرك سينمايي ببينيد.
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كامبوزيا پرتوي ،برنده4جايزه بهترين فيلمنامه
در جشنواره فيلم فجر از سينما و ادبيات ميگويد

عكس :عليرضا تقوي

كارنامه فعاليت كامبوزيا پرتوي ،پر از درخشــش جايزههايي است كه از جشنوارههاي داخلي و
خارجي گرفته .او يكي از ركوردداران دريافت جايزه از جشنواره فيلمفجر است و البته بارها در
نيلوفر ذوالفقاري
جشنوارههاي بينالمللي هم نامزد دريافت جوايز مختلف شده است .اما اين جايزهها براي او به
جز احساس خوب موفقيت ،به گفته خودش احساس مسئوليت به همراه داشتهاند .او معتقد است
جايزه اعتباري به سينماگر ميدهد كه او بايد براي حفظ آن اعتبار ،به فكر پيشرفت و بهتر شدن در آثار بعدي خود باشد .پرتوي
فيلمنامهنويسي است كه آثارش در حوزههاي متنوعي نوشته شدهاند؛ از «گلنار» براي كودكان« ،من تران ه 15سال دارم» و
«ديشب باباتو ديدم آيدا» براي نوجوانان تا فيلم به يادماندني «كافه ترانزيت» و البته نقطهاي درخشان در كارنامه او ،يعني
فيلمنامه «محمد رسولاهلل(ص)»» .او عالقه ويژهاي به ادبيات دارد و فكر ميكند بين سينما و ادبيات ،پيوندي عميق برقرار
است ،به همين دليل هم خودش را بيشتر بهعنوان فيلمنامهنويس ميشناسد تا كارگردان .با كامبوزيا پرتوي از نوشتن ،سينما
و جادوي حرفزدن با مخاطبان هنردوست حرف زدهايم.
بازه زمينههايي كه در آنها فيلمنامه
نوشتهايد گسترده است؛ از ژانر كودك تا
فيلمهاي خاص .اين تفاوت از كجا ريشه
ميگيرد؟

نمايشنامه خوانده باشــد .نمايشنامه به ما ميگويد
كه قصه را چطور با ديالوگ مطرح كنيم ،در ديالوگ
چقدر ايجاز داشته باشــيم و حرف را چطور مطرح
كنيم كه دلنشين باشد و تماشاگر را پاي حرفهايمان
بنشاند .اين اتفاق فقط با نمايشنامهخواني ميافتد.
بنابراين بعد از تحقيق و پختهشدن داستان در ذهن،
به ادبيات و آشنايي با روايات ادبيات جهان ميرسيم.
سينما ســعي ميكند از ادبيات در روايت قصههاي
خود وام بگيرد و به همين دليل اســت كه ســينما
تكراري نيست ،مدام كشــف ميكنيم كه قصهها را
چطور روايت كنيم و سينما سالهاست سعي ميكند
از ادبيات ريشه بگيرد و به استحكام برسد.

براي آنها كه از فضاي نوشتن فاصله
دارند ،توضيح ميدهيد كه نوشتن يك
فيلمنامه از ايده ذهني شــما تا تكميل،
قدم به قدم چه مراحلي را طي ميكند؟

بزرگترين چالــش ،چگونه گفتن حــرف و براي
چهكســي گفتن آن است .مهم اســت كه حرف را
طوري بزني كه مخاطب پاي آن بنشــيند .براي من
هميشــه اين موضوع چالش بوده ،كه اگر مخاطبم
كودك اســت ،حرفم را چگونه بگويم كه آن كودك
حرفم را باور داشته باشــد .گاهي مخاطب نوجوان،
جوان يا خانــواده اســت .در فيلمي مثــل گلنار،
قرار اســت خانواده هم كنار كودك بنشيند و موقع
نوشتن فيلمنامه بايد فكر كنم چطور حرفم را بزنم كه
خانواده هم سرگرم شود و فيلم را دوست داشته باشد.
چگونه گفتن ،بزرگترين چالش هر فيلمنامهنويس
است .در كارگرداني هم دوباره همين چالش به شكلي
ديگر وجود دارد.

براي من هميشه اينطور بوده كه وقتي حرفي براي
گفتن دارم ،ميخواهم آن حرف را بنويسم؛ چيزي
توجه مرا بهخود جلب كرده و فكر كردهام چه خوب
اســت كه آن را عنوان كنم .به همينخاطر هم در
ژانرهاي مختلف ،بيشتر آن حرف برايم مهم بوده است
و اينكه آن را چطور بزنم؟ اگر آن حرف پليسي بوده،
ژانر پليسي را انتخاب كردهام و اگر حرفم درباره جنگ
بوده ،مثل سريال «گل پامچال» ،ژانر مناسب خودش
را انتخاب كردهام .تفاوتهــا بهخاطر تفاوت حرف
است ،آن حرف است كه خودش به من ميگويد مرا
اينطور بنويس و اينگونه مطرح كن و در نهايت تبديل
به فيلمنامه من ميشود.

اولين نكته اين است كه حرفي داشته باشي و بداني
كه گفتن آن مهم اســت .بعد بايد بگردم و براي اين
حرف ،ظرفي پيدا كنم؛ ظرفي كه آن حرف را خوب
نگهدارد و مطرح كند .بعــد بايد روايتي مطرح كنم
و به چگونه ديده شــدن اين روايت فكــر كنم .بايد
ببينم چقدر درباره حرفي كه ميخواهم بزنم ،سواد
دارم؟ اگر الزم اســت بايد ســراغ تحقيق ميداني يا
كتابخانهاي بروم .آن موقع است كه ميتوانم بگويم
حاال آمادگي نوشــتن دارم .اما چيزي كه بيشتر از
همه به يك نويسنده كمك ميكند ،خواندن است.
شناخت ادبيات جهان خيلي مهم است بهخصوص
كه ادبيات مدام در حال تغيير است .در دورهاي ادبيات
بهخصوص در آمريكا آنچنان به سينما نزديك شد كه
فيلمها بعد از ساخته شدن ،به قصه و كتاب تبديل
ميشــدند .نمونههاي زيادي براي اين اتفاق داريم؛
مثل فيلم «انجمن شاعران مرده» .سينماي جهان به
ادبيات متكي است و به همين دليل هم اقتباس ،به
يكي از اصول سينما تبديل شده است و بايد آن را در
نظر داشت .ادبيات كمكي براي سينما و تئاتر است.
نمايشنامه هم در دورهاي ،جزو ادبيات محسوب و به
نمايشنامهنويسي ،بهعنوان شاخهاي از ادبيات نگاه
شد .بنابراين ادبيات الزمه كار ماست .فيلمنامهنويس
نميتواند ســناريو و ديالوگ بنويســد بدون اينكه

بعد از ســالهاي طوالني فعاليت،
تجربه به شــما ميگويــد بزرگترين
چالشهايي كه فيلمنامهنويس ،با خود و
بعد با جهان اطرافش دارد چيست؟

چه شد كه فكر كرديد براي گفتن
حرفهايتان ،نوشــتن فيلمنامه راهحل
خوبي است؛ مثال چرا نويسندگي ادبيات
را انتخاب نكرديد؟

من در دوره دانشجويي پرسهاي هم در ادبيات زدهام
و بعضي از قصههايم چاپ شده است .چيزي كه برايم
مهم است اين است كه كدام اهميت بيشتري دارد؟
بهنظرم االن جهانگيري سينما بيشتر است و سينما
ترجمه نميخواهد ،تصوير در گفتن حرف به كمكت
ميآيد .ادبيات در دورهاي در غرب به اوج رسيد اما
حاال دوره اوج سينماســت و چه بهتر كه حرفم را با
سينما بزنم .رســانه تازه سينماست و من االن آن را
ترجيح ميدهم .فردي مثل ژان پل ســارتر ،رمان،
داستان كوتاه ،نمايشــنامه و فيلمنامه هم نوشته تا

ركورددارسيمرغبرايفيلمنامهنويسي
كامبوزيا پرتوي متولد 1334اســت .تحصيالتش را در دانشگاه هنر ناتمام گذاشــت و در دوران
دانشجويي چند فيلم كوتاه مستند و داستاني براي تلويزيون كارگرداني كرد .پرتوي فعاليت
هنري خود را با ساخت فيلمهاي كوتاه در سينماي آزاد دماوند آغاز كرد ،بعد
از مدتي نخستين فيلم بلند داستانياش را با نام «عينك» براي شبكه دوم
تلويزيون ساخت و كارگرداني در ســينماي حرفهاي را با فيلم «ماهي»
تجربه كرد .از آثار مطرح او در زمينه كارگردانــي ميتوان به فيلمهاي
«ماهي»« ،گلنار»« ،بازي بــزرگان»« ،كافه ترانزيت»« ،پرده» و
«كاميون» اشاره كرد .كامبوزيا پرتوي در فيلمهايي مثل «آدم»
(رضا كاهاني)« ،شبانهروز» و «پنج ســتاره» مشاور كارگردان و
در فيلمهايي مثل «شب يلدا» (كيومرث پوراحمد)« ،يك شب»،
«سه زن» (منيژه حكمت) و «سوت پايان» (نيكي كريمي) مشاور
فيلمنامه بودهاست .وي همچنين نويسندگي فيلمنامه فيلمهاي
ديگري همچون «شيرك» (داريوش مهرجويي)« ،دايره» (جعفر
پناهي)« ،شب» و «خيابانهاي آرام» را برعهده داشتهاست .پرتوي
در ساخت «خانه دوست كجاســت» با عباس كيارستمي همكاري
داشت و فيلمنامه «ايستگاه متروك» را بر اساس طرحي از او نوشت.
پرتوي4بار جايزه بهترين فيلمنامه را براي فيلمهاي «من ترانه۱۵سال
دارم»« ،كافه ترانزيت»« ،فراري» و «كاميون» از جشنواره فيلم فجر
دريافت كرده است.

حرفش را بزند .بايد تشــخيص دهي حرف را در چه
قالبي بزني بهتر شنيده ميشود.
شــما تحصيل در دانشكده سينما و
تئاتر را ناتمام گذاشتيد .بهنظر شما فضاي
آكادميك ما در اين رشــته چقدر قابليت
تربيت سينماگر دارد؟

دانشكدهها هميشه خوب هســتند ،حداقل چيزي
كه براي يك دانشــجو دارند ،آشــنا كردن او با فضا و
افرادي است كه مثل هم فكر ميكنند و عالقهمندي
مشــترك دارند .كنجكاوي خود دانشجو است كه او
را پيش ميبرد نه صرف دانشگاه رفتن .براي من اين
اتفاق افتاد؛ از موقعي به بعد حرف اســتادان تكراري
شد و حس كردم ديگر چيز تازهاي برايم ندارد .تصميم
گرفتم خودم سراغ يادگرفتن بروم و اتفاقا فرصت خوبي
برايم بود ،دوستان خوبي پيدا كردم و استاداني را ديدم
كه تفكرشان را دوست داشــتم و كار كردن كنار آنها،
آموزش مناســبي برايم بود .چقدر خوب كه دانشجو
بداند چه زماني بايد خودش هم سراغ ياد گرفتن برود
و به دانشگاهرفتن بســنده نكند .دانشگاه راه را نشان
ميدهد و بيشتر از اين ،نميتواند چيزي داشته باشد.

بزرگترين چالش،
چگونه گفتن حرف و
براي چهكسي گفتن
آن است .مهم است
كه حرف را طوري
بزني كه مخاطب پاي
آن بنشيند .براي من
هميشه اين موضوع
چالش بوده ،كه اگر
مخاطبم كودك است،
حرفم را چگونه بگويم
كه آن كودك حرفم را
باور داشته باشد

كارنامه شما پر از دريافت جايزههاي
معتبر و نامزدي براي دريافت آنهاســت.
جايزه گرفتن براي شما چه حس و تأثيري
دارد؟

جايزه گرفتن ،چه داخلي و خارجي ،نشان
ميدهد توانســتهاي حرفــت را بزني و آن
حرف شنيده شده اســت .اما اتفاق مهمتر،
مسئوليتي اســت كه ايجاد ميكند .وقتي
جايزه ميگيري ،خودت را مسئولتر ميداني
و حرف و برخورد بعدي تو بايد مسئوالنهتر
باشد .جايزه اعتباري به فرد ميدهد كه بايد
به آن متعهد باشد ،تا اعتبار جايزه را حفظ و
بتواند فراتر از آن عمل كند .براي من جايزه
گرفتن هميشه چنين حسي به همراه داشته
است.

براي ســالهاي طوالني ما عادت
داشتيم قصه بشــنويم و موقع تماشاي
فيلم ،شاهد روايت يك قصه باشيم .حاال
چند سالي است خط قصهگويي در بيشتر
فيلمها كمرنگ شده .بهنظر شما قصهگو
بودن يك فيلم چقدر اهميت دارد؟

براي ما شرقيها ،قصه هميشــه مهم است .از هند و

چين گرفته تا ايران ،همه ما به قصه عادت داريم .اگر
ادبيات كالسيك ما را بررسي كنيم ميبينيم كه چقدر
قصههاي شفاهي در آن وجود دارد .ما با قصه تربيت
شدهايم .اما االن نوع روايت اهميت بيشتري پيدا كرده
است .در ادبيات فرانسه هم همين اتفاق افتاده كه قصه
چطور تعريف شود تا جذابتر شود و با جهان ،ارتباط
بهتري برقرار كند .قصهگويي عوض نشده ،نوع روايت
است كه تغيير كرده تا درجا نزنيم .در ادبيات هم بارها
اين اتفاق افتاده ،ســليقهها عوض شده و نويسندهها
تالش كردهاند اين ســليقه را پيدا كنند تا روايتشان
نو شود .ما همچنان داريم قصه ميگوييم اما با روايتي
متفاوت ،مشكل اين است كه هنوز به روايتهاي تازه
عادت نداريم و به آســانتر شنيدن
قصه عادت كردهايــم .انگار كه تنبل
شدهايم و نميتوانيم در روايتهاي
جديد هم قصه را دنبال كنيم.
در سينماي ما ،ساخت
آثار اقتباسي انگشتشمار
بوده درحاليكه بسياري از
آثار ادبيات كالسيك دنيا به
فيلم تبديل شدهاند .بهنظر
شما چرا سينماي اقتباسي
ما چندان قوي ظاهر نشده؟

و هر تربيتي است.

شما خودتان را بيشتر فيلمنامهنويس
ميشناسيد يا كارگردان؟

فيلمنامهنويســي مســئوليت سختي اســت و من
مسئوليت ســخت را ،به مســئوليت آسانتر ترجيح
ميدهم .وقتي فيلمنامه مينويســي انگار روي كاغذ
كارگرداني هم ميكني.
اگر وارد دنياي سينما نميشديد ،چه
كاري بود كه فكر ميكنيد دوست داشتيد
آن را امتحان كنيد؟

من ادبيات را خيلي دوست دارم و فكر ميكنم اگر وارد
سينما نميشدم ،حتما ادبيات را ادامه ميدادم .ادبيات
نسبت به سينما خيلي وسيع است.
ادبيات با ذهن و برداشــت مخاطب
طرف اســت و گفتن درســت يك
حرف ،مسئوليت ســختي است .به
همين دليل هم االن ديگر چخوف
شدن يا شكسپير شدن خيلي سخت
است.
تا به حال از انتخاب راهي كه
رفتهايد ،دلسرد شدهايد؟

چند بار اين اتفاق برايم افتاده .وقتي
باركد را اسكن كنيد و
به مشــكل و بنبســت ميخوريم
پادكست اين گفتوگو
دلسرد ميشويم ،اميدمان را از دست
ادبيات در سينماي ما ،كمتر دغدغه
را بشنويد
بوده اســت .اگر در جايي به اقتباس
ميدهيم و فكر ميكنيــم كه ما را
اهميت داده ميشود ،نشــانه اتكا به ادبيات است .ما درك نميكنند .اين اتفاق در همــه هنرها ميافتد.
كمتر بــه ادبياتمان متكي بودهايم .بلــه؛ اقتباس در وقتي حرف هنرمند ،خواه نقاش باشد خواه عكاس،
سينماي ما انگشتشــمار اســت ،البته كه اين كار فهميده نميشــود ،دلسردكننده اســت .در سينما
سخت است .خيلي از نويســندگان هم از فيلم شدن وقتي نوع روايتي را كه انتخاب ميكني نميفهمند
داستانشان پرهيز ميكنند چون نگرانند حاصل كار نااميد ميشوي.
خوب نباشد .اگر ما به آثار اقتباسي در سينماي ايران
اين روزها چه چيزي شما را خوشحال
ميكند؟
توجه كنيم ،درمييابيم كه چرا اين اتفاق كمتر افتاده
اســت .ما در دورهاي از فيلمهاي عربي و هندي تأثير ديدن يك فيلم نو مرا خوشــحال ميكند ،كه اتفاقا
ميگرفتيم ،اين هم نوعي اقتباس اســت اما تأثير از كم هم نيســتند .روايتهاي نويي كه االن در سينما
سينمايي ديگر .اما ما همان اقتباس را هم الكن انجام و ادبيات وجود دارد خيلي خوشحالكننده است .آدم
داديم .اگر نتوانيم خوب اقتبــاس كنيم ،همان بهتر فكر ميكند ديگر به آخر راه رسيده اما ناگهان ميبيني
كه اين كار را نكنيم .ما چنديــن اقتباس از بوف كور فكرها و روايتهاي تازهتري وجود دارند .پيدا كردن
داريم ،اما بهترين اقتباس از اين كتاب در ســينماي اين تازهها خيلي اميدواركننده و انرژيبخش است.
انتخاب سخت است ،اما فيلمنامه چه
مكزيك اتفاق افتاده است .اينجاست كه بايد بگوييم
اگر نميتوانيم ،بهتر اســت ايــن كار را انجام ندهيم.
فيلمي شما را بسيار تحتتأثير قرار داده و
ضمن اينكه اقتباس هزينه زيادي هم دارد ،بايد امتياز
آن را پسنديدهايد؟
داستان را بخريم.
من كارهاي سم شــپرد را خيلي دوست دارم و آنها را
با تجربهاي كه از نوشتن براي كودكان دنبال ميكنم .بهصورت پراكنده فيلمهاي دوستان
و نوجوانان داريد ،بهنظر شما نسل تازه با جواني كه حرفي براي گفتن دارند و روايت تازهاي براي
تعدد گزينههاي سرگرمي ،از شنيدن چه آن پيدا كردهاند ،مرا جذب و خوشحال ميكند.
داستانهايي در سينماي ايران استقبال
ميكند؟ چطور ميتوان اين نسل را جذب
سينماي ايران كرد؟

من همواره فكــر ميكنم بچههــا حتي در
نوجواني ،حتي حــاال در اين تعدد گزينهها،
ميتوانند از كودكي با تعريف كردن قصههاي
عاميانه به ادبيات عالقهمند شوند .ميتوانيم
همچنــان قصهگوهــاي خوبــي براي
كودكان باشــيم .تنهــا راهش اين
است كه قصهها را خوب تعريف كنيم
طوري كه بچهها باور كنند چقدر براي
ما مهم هستند .به اين ترتيب ميتوانيم
با كودكان و نوجوانــان در اوج همين
رنگارنگي هم ارتبــاط برقرار كنيم .اگر
با بچهها بچگانه حــرف بزنيم ،باورمان
نميكنند و از ما گريزان ميشوند .جذاب
تعريف كــردن قصــه ،مهمترين بخش
برقراري ارتباط با تماشاچي ،در هر سن

آينده فيلمنامهنويسي در كشورمان
را ،با توجه به روندي كه تا به حال طي كرده،
چطور پيشبيني ميكنيد؟

بهنظرم فيلمنامه در سينماي ايران خيلي بياهميت
شده اســت .فكر ميكنم بايد جديتر گرفته شود،
چه از طرف فيلمســاز و چه از طرف مسئولين .بايد
آنقدر به فيلمنامه اهميت بدهيــم كه بتوانيم حتي
در فيلمنامه هم ،نمونه باشيم .همانطور كه سينماگر
ايراني چشــمش به ســينماي چين و آمريكاست،
خيلي كشــورها االن چشمشان به ســينماي ايران
اســت ،مثل تركيه و هند .چه خوب است بتوانيم در
فيلمنامه هم الگو باشيم .اســتقبالي كه كشورهاي
ديگر از ما ميكنند و براي نوشتن فيلمنامههايشان
از ما دعوت ميكنند ،خيلي خوشــحالكننده است.
اميدوارم فيلمنامهنويســي آنقدر جدي گرفته شود
كه بتوانيم اين ارتباط را وســيعتر و نگاه كشورهاي
ديگر را بهخودمان مطمئنتر كنيم و سرمشقي براي
آنها باشيم.

سينما،فرصتپرداختنبهجامعهاست
مرور كنيم و ببينيم ما چه فيلمي داشتيم؟ چه تربيت كرديم؟ به تماشاگر چه چيزي عرضه كرديم؟ به تماشاچي گفتيم فكر
كن يا گفتيم فقط بخند؟ جو سينما را با اين چيزها آلوده كرديم .قبال هم اينگونه فيلمها بوده ولي نه اینقدر .وزارت ارشاد هم
به پابرجايي اين گونه سينما كمك ميكند؛ همه هم نسبت به اين سينما اعتراض دارند و بيان ميكنند كه به ابتذال نزديك
شدهاست.آيا ما نميتوانيم بهتر از اين باشيم؟ مشكل اصلي من با سينما همين است .مشكلم اين است اگر كمي به فكر
سينما باشيم .خيلي فيلم داريم كه تاملبرانگيز است و يك لحظه مكث براي تماشاچي ايجاد ميكند ،اينها را داريم حذف
ميكنيم فقط بهخاطر اينكه فيلمهاي كمدي زياد مشكلآفرين نيستند .بايد پاسخگو باشيم كه چرا اينگونه فكر كرديم؟
سينما فرصت خوبي براي پرداختن به جامعه است و هر چقدر هم قرارباشد براي يك فيلم پاسخگو باشيم ،ميارزد؛
چون با قصد تربيت جامعه ساخته شده است .ب ه عنوان مثال زماني مردم در فقر بودند و هر محتوايي از تلويزيون
برايشان جذاب بود اما در آن زمان سريال گل پامچال را نوشتيم و پخش شد .يادم است واقعا آن موقع سريال گل
پامچال خيلي تأثيرگذار بود؛ ما را به فكر كردن واميداشت و به چالش ميكشيد.

كيارستمي در كوكر

خانه دوست كجاست
سهم بعدي شهرســتانها از
ســينماي حرفهاي ايــران را،
بايد بــه فيلم «خانه دوســت
كجاســت» مرتبــط بدانيم؛
فيلمي كه عباس كيارستمي،
معتبرترين چهره بينالمللي
سينماي ايران ساخته .فيلم در
سال 1365ساخته شده و بابك
و احمد احمدپور هم از بازيگران
اصلي آن بودهاند كــه به واقع
نابازيگر بودهاند .لوكيشن اصلي
اين فيلم روستاي «كوكر» واقع
در شهرســتان رودبار گيالن
بوده .به گفته بازيگر فيلم ،در
واقع كيارستمي روستاي آنها را
با اين فيلم شهره ايران و جهان
ســاخت .انتخاب شــخصيت
اصلي فيلم هم داستان جالبي
دارد .اين روســتا امامزادهاي
چوبي داشت كه يكي از اهالي
كه وضع مالــياش بهتر بود،
ميخواست آن را مرمت كرده
و برايش ضريح فلزي بگذارد.
روزي كه ضريــح را ميآوردند
كيارستمي هم در روستا بوده.
صرفاً نگراني يكي از بچهها كه
نكند زنجير جرثقيل پاره بشود،
توجه اين كارگــردان را جذب
كرده و انتخاب به همين سادگي
صورت گرفت .جالــب اينكه
روستاي آنها تا آن موقع حتي
تلويزيون هم نداشــت و اص ً
ال
بچهها نميدانستند فيلم چه
هست و به چه دردي ميخورد!
فيلم ،بهشدت ديده و تحسين
شــد و جوايز زيادي هم براي
سينماي ايران و كيارستمي به
همراه آورد .اين فيلم را نيز يكي
از تحسينشــدههاي دهه60
سينماي ايران ميدانند؛ فيلمي
با لوكيشني غيرتهراني.

ايل من

شير سنگي
فيلم ديگري كه لوكيشن آن
ماندگار شده« ،شير سنگي»
اثر مســعود جعفري جوزاني
اســت .بازيگران اصلي فيلم
علــي نصيريــان ،عــزتاهلل
انتظامي ،عليرضا شجاعنوري
و حميد جبلــي بودهاند و در
سال 1365ساخته شده است.
هرچنــد كه بهنظر ميرســد
شــكلگيري چنيــن اثري
امكانپذير نباشــد .لوكيشن
اصلــي فيلم در اطراف شــهر
تيران ،در غــرب اصفهان و در
منطقه بختيار ينشــين اين
استان قرار دارد .قديمي بودن
و لباسها و نيز درگيريهايي
كه بين دو طايفه اتفاق افتاده
و باقي ماجراها ،باعث شــده
تا فيلمبــرداري آن در تهران
امكا نپذير نباشــد .داستان
بــه زمــان نفــوذ و حضــور
انگليســيها در جنوب ايران
بازميگــردد و اينكــه 2ايل
بزرگ با هم رقابت داشــتند.
نصيريــان و انتظامي بزرگان
دو ايل بودند .حميد جبلي هم
كه پســر علي نصيريان است.
فيلم ،در ژانر تاريخي -جنگي
ارزيابــي ميشــود .بعضيها
هم پــا را جلوتر گذاشــته و
گفتهاند كه شــير ســنگي،
يك اثر نيمهوســترن ايراني
اســت .هر چه كه هســت ،از
جعفــري جوزانــي يــك اثر
چشــمنواز پيشروي ماست
كــه حاالحاالهــا در تاريــخ
سينماي ما باقي خواهد ماند.
تيم كارگرداني و ديگر عوامل،
گاهي روزهــا و هفتهها ناچار
بودند كه خارج شهر و در ميان
بيابان مستقر باشند تا بتوانند
فيلمبرداري را دنبال كنند.

پیرمرد و خلیج
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سیاهیلشكرهای قدیمی از روزهای پرفراز و نشیب
خیابان اربابجمشید یا هالیوود تهران میگویند

ارباب جمشید ،قلب خیابان منوچهری بود .روزی روزگاری نبض سینمای
ایران در همین كوچــهای میزد كه با گذر زمان به خیابان بدل شــد اما
مهرداد رسولی
حاال جالل و شكوه گذشــتهاش را ندارد .تابلوی آبی رنگ و جمع و جور
اربابجمشــید هنوز در ابتدای این خیابان خودنمایی میكند اما دیگر
خبری از هیاهوی سیاهی لشكرها و عشاق سینما در این خیابان نیست .بخشی از خیابان را مغازههای
لباسفروشی تسخیر كردهاند و بخشی دیگر در قرق فروشگاههای لوازم آرایش است .اینجا دیگر
نه از سیاهی لشكرهای قدیمی با كالههای مخملی خبری هست نه بازیگران مطرح و كارگردانهای
شناختهشده میلی به عبور از دل این شلوغیها دارند .از خیابان اربابجمشید كه به هالیوود تهران
معروف است مشــتی خاطره باقی مانده كه بازخوانی آنها خالی از لطف نیست .سیاهیلشكرهای
قدیمی و موسپیدكردههایی كه زندگیشان با پرسهزدن در قلب خیابان منوچهری و همسایگی با
خیابان اللهزار عجین شده ،این روزها خاطرات روزگار باشكوه اربابجمشید را مرور میكنند .آنها
هنوز چشمشان به در قهوهخانه قدیمی و رنگ و رورفته پاساژ معتمدی است تا مدیران تولید فیلمها و
سریالهای تلویزیونی از راه برسند و برای چند دقیقه هم كه شده آنها را در قامت سیاهی لشكر مقابل
دوربین قرار بدهند .عمر برخی سیاهیلشكرهای قدیمی از مرز70سال هم گذشته اما هنوز امید دارند
كه یك روز كارگردانها گوشهچشمی به آنها نشان بدهند و بهعنوان بازیگر در یك فیلم سینمایی
ایفای نقش كنند .فقط عشاق سینما برای یك نقش كوتاه نیمقرن انتظار میكشند.

سینماچهاردردارد
ارباب جمشــید ،خیابان سیاهی لشــكرها و عشاق
سینماســت اما رد پای آنها به سختی در این خیابان
پیدا میشود .ســراغ غالم ژاپنی یكی از قدیمیترین
سیاهیلشــكرها را كه میگیریــم آدرس قهوهخانه
قدیمی پاساژ معتمدی را میدهند كه تقریبا در فاصله
500متری خیابان ارباب جمشید است؛ جایی كه در
یك دهه اخیر به پاتوق سیاهیلشــكرها بدل شده و
مدیرتولیدهایی كه قبال برای انتخاب سیاهی لشكر به
خیابان ارباب جمشید میرفتند حاال در این قهوهخانه
گمشدهشــان را پیدا میكننــد .وارد قهوهخانه كه
میشویم ،غالم ژاپنی از جایش بلند میشود و زودتر از
بقیه به استقبالمان میآید؛ با همان كت و شلوار گشاد

و اتوخورده و سر تراشیده و چهرهای كه حاال گرد پیری
حسابی روی آن نشسته است .غالم ژاپنی میگوید در
400فیلم ســینمایی حضور داشته و شهرتش كمتر
از بازیگران معروف نیســت اما صفحه ناقصی كه در
دانشنامه فارسی برای او باز شده حضورش در 15فیلم
سینمایی و  2سریال تلویزیونی را تأیید میكند .حسن
فردین هم پشت یكی از میزهای قهوهخانه نشسته و
هر چند ثانیه یكبار پك عمیقی به سیگارش میزند.
او از عنوانی كه به سیاهیلشكرها دادهاند گله میكند
و میگوید« :ما هم مثل بازیگرها برای هر فیلم زحمت
میكشیم اما منت سر سیاهیلشكرها گذاشتهاند و به
آنها میگویند هنرور».

عالفها،سیاهیلشكرمیشوند

سیاهیلشكریكهفیلمبردارشد
اینكه خیابان ارباب جمشید را هالیوود تهران مینامند
اغراقآمیز نیســت؛ چرا كه تــار و پود ایــن خیابان
با خاطرات همه كســانی كه دســتی در بازیگری و
ی دارند عجین است و هر بار كه پای صحبت
فیلمساز 
با سیاهی لشــكرهای قدیمی مینشینیم روایتهای
نابتری درباره تاریخچه این خیابان میشنویم .یكی
از این روایتها درباره محمد تاجیك است كه عاشق
واقعی سینماست و هنوز هم هر از گاهی به خیابان ارباب
جمشید میآید .غالم ژاپنی میگوید« :محمد تاجیك
اصال سیاهی لشــكر نبود چون انتخابش نمیكردند.
وقتی ستارههای ســینما مثل فردین و بهروز وثوقی
به این خیابان میآمدند ،محمد تاجیك ماشــین آنها
را میشست و دستخوش میگرفت .او سالها در این
خیابان رفتوآمد كرد و سیاهیلشكر شد به این امید كه

روزی در یك فیلم سینمایی بازی كند» .ابوالفتح بابازاده
هم میگوید خیابان ارباب جمشید پاتوق عالفهایی
بود كه میخواستند از این نمد برای خودشان كالهی
ببافند .برخی موفق شــدند اما برخی دیگر در این كار
عاقبت بهخیر نشدند؛ «در دهه 40كه ارباب جمشید
پاتوق عالفها و عشاق سینما شد ،دستفروشها بعد
از تاریكی هوا چرخهای طوافیشان را به درختان اینجا
میبســتند و میرفتند .عالفها در تابستان روی این
چرخها و زمســتانها زیر این چرخها میخوابیدند به
عشــق اینكه كارگردان یا مدیر تولیدی بیاید و آنها را
سر كار ببرد .از بین همان عالفها یك نفر فیلمبردار
معروف سینما شد و یكی دیگر هم ادامهتحصیل داد و
اوضاع مالیاش رو به راه شد اما بقیه هنوز حسرت بازی
در یك فیلم سینمایی را دارند».

دستمزدهای25هزارتومانی

جنوب از جنوب شرقی

خیابان منوچهری ،سه راه ارباب جمشید اوایل دهه ۳۰

شبی كهماه كامل شد
یكی از تحسینشــدهترین و
جدیترین فیلمهای سالهای
اخیر را باید «شبی كهماه كامل
شد» بدانیم .نرگس آبیار كه با
فیلمهای قبلی خودش ثابت
كرده بــود میتواند فیلمهایی
خــوب در حــوزه اجتماعی
بسازد ،اینبار سراغ یك سوژه
خیلی خاص و داغ رفت .فیلم،
در واقع داستان عاشقانه برادر
عبدالمالك ریگی به یك دختر
تهرانی اســت .در نهایت این
دختر بعد از ســالها زندگی
مشترك و صاحب فرزند شدن،
جانش را از دســت میدهد و
قربانی گروه تروریستی ریگی
میشود .اما این فیلم به نسبت
داستانی كه دارد ،از بازار زاهدان
شروع میشود؛ جایی كه این
دو همدیگر را دیده و عاشــق
شــدند .ابتدا خانــواده دختر
مخالف بودند ،ولی ســماجت
عبدالحمیدریگی باعث شــد
تا این وصلت سربگیرد .باقی
لوكیشــنهای فیلــم نیز در
سیستا نوبلوچستان است و
البته بخشی از آن نیز در كشور
پاكســتان فیلمبرداری شده
اســت .البته این فیلم جدای
از موضــوع تكاندهنــدهای
كه دارد ،باعث شــد تا نگاهی
نوبلوچستان
جدید به سیستا 
هم داشته باشیم .هرچند كه
بخشــی از اهالی و شهروندان
این خطه نیز بابت تصویری كه
این فیلم از زادگاهشان نشان
داده بود ،گالیهمند بودند كه
بیشتر شامل طایفه ریگیها
میشــدند .اما در نهایت این
فیلــم نیز یكــی از فیلمهای
ماندگار غیرتهرانی است.

عكاس :احمد سیدپور

ناخدا خورشید
فیلــم بعــدی غیرتهرانــی
كــه لوكیشــن آن مانــدگار
شــد«ناخدا خورشید» است.
فیلم را ناصر تقوایی ســاخته
و داریــوش ارجمند ،ســعید
پورصمیمــی و علی نصیریان
هم در آن ایفاینقش كردهاند.
فیلم از حیث سناریو و ساخت و
بحثهای فنی ،در سطحی باال
قرار دارد و همیشه قابل مثال
زدن و تدریس بــه نوآموزان
ســینمایی است .یشــایایی،
تهیهكننده این اثر در جلسهای
گفته بــود« :ما با ایــن فیلم
زندگی كردیم و ناخدا خورشید
در واقع شناسنامه ناصر تقوایی
اســت .فیلم را در بندر كنگ
در نزدیكــی بندرلنگــه و در
شرایطی ســخت و با امكانات
فنی محدود ســاختیم .محل
ســكونت عوامل فیلم بسیار
نامناسب بود ،تغذیه بد بود و...
اما كسانی مانند زندهیاد اصغر
بیچاره نیز حضور داشتند كه
بچههــا را دور هم جمع كرده
و شادی را به میان میآوردند.
تقوایی نیز با سختگیری نسبت
به جزئیترین مسائل برخورد
میكرد .او با دســتهای خود
لوكیشن قهو هخانه را ساخت
و این كار را بــا توجه به محل
نصب دوربین و نحوه حركت
آن انجام داد .همین قهوهخانه
یكبار در اثر جــزر و مد دریا
بهكلی نابود شد و تقوایی دوباره
آن را ســاخت .فیلم توانسته
ســنتهای مــردم منطقه را
بهخوبی ترســیم كنــد .»...با
همین توضیحات ،مشــخص
اســت كه با چه فیلــم بومی
روبهرو هستیم.

سلطانسینما منم
غالم ژاپنی یكی از سیاهی لشكرهاست كه میگوید
یك روز برای دیدن اكبر هاشــمی ،بازیگر معروف
دهه 40به مغازه او در ســاختمان پالسكو رفته و
به شكل عجیبی از هالیوود تهران ســر در آورده
است؛ «سال 1347شاگرد خیاط بودم .وقتی اكبر
هاشمی كه در پالسكو مغازه داشت را تعقیب كردم
به خیابان ارباب جمشید رسیدم و دیدم اینجا پاتوق
سیاهیلشكرهاست .از همان روز اینجا ماندم تا یك
روز نوبت به من هم برســد و نقشی هر چند كوتاه
نصیبم شود .عشق به ســینما یعنی همین؛ یعنی
تا آخر عمر بنشینی تا یك روز قرعه به نامت بیفتد.
چه روزهایی كه توی همین خیابان ارباب جمشید
گرسنگی كشیدیم .آبگوشت 13ریال بود و ما دو
نفری 13ریال نداشــتیم یك آبگوشت بگیریم و
بخوریم .نمیدانید چه كشــیدیم به عشق اینكه
یك روز هنرپیشه معروفی شویم ».غالم میرزایی یا
همان غالم ژاپنی در 71سالگی هنوز امیدوار است
در مسیری قرار بگیرد كه امثال جمشید هاشمپور
و مهدی هاشمی سالها پیش در آن قدم زدهاند .او

هر روز صبح به این امید مسیر خانهاش تا قهوهخانه
پاساژ معتمدی در نزدیكی خیابان ارباب جمشید را
گز میكند كه یك كارگردان یا مدیر تولید وارد شود
و دستش را بگیرد و سر صحنه ببرد .با این حال غالم
ژاپنی اعتبارش در سینما را از سوپراستارها بیشتر
میداند و معتقد است که باید لقب سلطان سینما
را به پسوند نامش سنجاق كنند .او میگوید« :امین
حیایی پركارترین هنرپیشه سینمای بعد از انقالب
اســت و من هم پركارترین سیاهیلشكر اما هنوز
میخواهم هنرپیشه معروفی شوم و برای یكبار
هم كه شده در یك فیلم ســینمایی نقش اصلی
را بازی كنم .سلطان سینمای ایران منم چون در
400فیلم سینمایی بازی كردم .من آنقدرعاشق
ســینما بودم كه همهچیز را رها كردم؛ پدر ،مادر،
خواهر و برادر را رها كردم و آمدم ارباب جمشید.
تشكیل خانواده هم ندادم .من جانم و زندگیام را
فدای سینما كردم .پشــیمانم اما تو بنویس غالم
ژاپنی گفت عمرمان را پای ســینما گذاشتهایم.
سراغ ما هم بیایید».

حكایت سیاهیلشــكرهای قدیمی
خیابان اربــاب جمشــید واقعیت
سینماســت كه مثل تیــغ دو لبه
عمل میكند .ســینما عدهای را به
اوج ثروت و شــهرت میرســاند و
در عین حــال این ظرفیــت را دارد
كه عــدهای دیگــر را بــه حضیض
برســاند .پای صحبتهای سیاهی
لشــكرهای قدیمی كه بنشینید از
عشق نافرجامشان به سینما برایتان
میگویند .تعــدادی از آنها در كنار
عشق و دلدادگی به سینما از جریان
زندگی عادی هــم غافل نبودهاند اما
عدهای دیگر از همه اتفاقات شیرین
زندگی دست كشــیدهاند و در كنار
معشــوق ماندهاند .حســن ترازی،
یكی دیگر از سیاهیلشكرهای
قدیمی است كه از جریان اصلی
زندگی كه همان امرار معاش
باشد غافل نبوده و حاال در
مغازه كیفساز ی پاساژ
معتمدی روزگارش را
ســپری میكند .او
معتقد است عشق

به سینما برای سیاهیلشكر جماعت
فرجامی جز شكست نداشته؛ چراكه
در ســالهای قبل و بعد از انقالب با
كمتریــن دســتمزد كار كردهاند و
گاهی مورد اســتثمار قرار گرفتهاند؛
«قبل از انقالب یكــی از عوامل فنی
فیلمهای ســینمایی بودم و چندبار
هم بهعنوان سیاهی لشكر بازی كردم.
وقتی انقالب شد تصورمان این بود كه
سینما زیر و رو میشود و ما هم رشد
میكنیم .اوایــل انقالب وضعمان بد

نبود اما آرامآرام ما را فراموش كردند.
االن این همه فیلــم در این مملكت
میسازند و دســتمزدهای چند صد
میلیونی نصیب بازیگران میشود اما به
سیاهی لشكر 25هزار تومان دستمزد
میدهند .ما پای ســینما سوختیم.
روزگار ارباب جمشید هم مثل احوال
سیاهیلشكرها تعریفی ندارد .گذشت
آن روزهایی كه سوپر استارهای سینما
اینجا رفتوآمد میكردند و مردم برای
امضا گرفتن از آنها صف میكشیدند.
ارباب جمشید دیگر رونق گذشته را
ندارد اما بخشی از تاریخ سینمای ایران
اینجا نوشته شده است».

از كریم 41تا ذبیح سبیل

چیچو در خانه سالمندان

روایتهای سیاهی لشكرهای قدیمی از روزگار سپری شده خیابان ارباب جمشید شنیدنی است .بیشتر
آنها خودشان را در متن هر خاطرهای قرار میدهند اما عدهای دیگر از مرام و معرفت بازیگران قدیمی هم
میگویند .مثل حسن فردین كه بهخاطر عالقه بیحد و حصرش به ستاره دهه 50سینمای ایران ،او را به
نام حسن فردین میشناسند؛ كسی كه وقتی صحبت از بازیگر فقید سینمای ایران به میان میآید اشك
در چشمانش جمع میشود و میگوید فردین آدم بامعرفتی بود و خیلی هوای ما را داشت .به همه كمك
میكرد .برای همین هر روز سنگ قبرش خیس است .برای این جماعت انگار هیچچیز خارج از دایره سینما
تعریفی ندارد .صحبت با سیاهیلشكرهای قدیمی ارباب جمشید كه گل انداخت سراغ چیچو را گرفتیم؛
قدیمیترین و مشهورترین سیاهیلشكر سینما كه بهخاطر درآوردن ادای چیچو فرانكوی مكزیكی در
یكی از فیلمهای سینمایی ،لقب چیچو را به او دادند .رفقایش میگویند این هم روی دیگر سكه حضور در
سینماست كه چیچو باید در خانه سالمندان باشد و كسی دیگر سراغی از او نگیرد .ابوالفتح بابازاده ،یكی
دیگر از سیاهیلشكرهای قدیمی و عاشق سینماست .او میگوید« :زمانی در سینما كسی بودیم و برای
خودمان لقب و اسم و رسم داشتیم اما حاال كسی سراغمان نمیآید .خیابان اربابجمشید از قدیم محل
رفتوآمد همه جور بازیگری بود اما وقتی بهروز وثوقی ،ناصر ملك مطیعی و محمد علی فردین میآمدند
جای سوزنانداختن نداشت .باالی خیابان ،پاتوق دوبلورها بود و پایینتر هم پاتوق بازیگرها».

سیاهیلشــكرهای قدیمی این روزها در پوشــش دستفروشی
خودشــان را به خیابان ارباب جمشــید متصل نگه داشــتهاند.
اكبر ساده یكی از همین دســتفروشهایی كه هر روز بساطش را
درست روبهروی خیابان ارباب جمشید پهن میكند تا در تیررس
كارگردانها و مدیرتولیدها باشد اما ســهم چندانی از سفره پر و
پیمانی كه در سینمای ایران پهن شده ،ندارد .عشق او به سینما
در حدی است كه تصویر حضورش در یكی از سكانسهای فیلم
«اجارهنشــینها» كه پشت ســر عزتاهلل انتظامی و اكبر عبدی
دیده میشود را قاب كرده و آن را سند كسوتش در شغل سیاهی
لشكری میداند .اكبر ساده ،نزدیكترین سیاهی لشكر به خیابان
ارباب جمشید است اما او هم مثل بســیاری از همكارانش دوران
عسرت را از سر میگذراند .او میگوید كارگردانها و مدیر تولیدها،
سیاهیلشكرها را از بین كارگران سر چهارراه انتخاب میكنند و
در چنین وضعیتی قدیمیها برای حفظ شأن و منزلت خودشان
تن بهكار نمیدهند؛ «برخی برای انتخاب سیاهیلشكر به میدان
شوش میروند و برای اینكه پول ندهند عالفهای میدان شوش و
میدان گمرك را به سیاهی لشكرهای قدیمی ترجیح میدهند .از
بین كارگردانهای سینما فقط حسین فرحبخش هوای ما را دارد.
ما در این كار سختیهای زیادی كشیدیم .گاهی بهعنوان كتكخور
در فیلمهای سینمایی بازی میكردیم و بارها آسیب دیدیم .برای
اینكه بیكار نباشیم حاضر بودیم از باالی پشتبام پایین بپریم اما
بعد از این همه سال بیمه نداریم .در سالهای قدیم روزی 100نفر
سیاهیلشكر به خیابان ارباب جمشید میآمدند و كارگردانها از
بین آنها انتخاب میكردند .سیاهیلشكرهای امروزی نمیتوانند
جای ما را پر كنند چون ما عاشــق سینما هســتیم و حتی برای
بازی در نقش كتكخور هم انگیزه داشتیم .حاال سیاهیلشكرها
را از خیابان جمع میكنند و سر صحنه میبرند درحالیكه كار را
باید به كاردان سپرد ».سیاهیلشكرها بهعنوان عضوی از خانواده
بزرگ سینما همواره با مشكالت صنفی دست و پنجه نرم كردهاند.
اسم آنها در تیتراژ فیلمهای سینمایی دیده نمیشود و نقشهای
كوتاهشان در فیلمهای سینمایی و سریالهای تلویزیونی به چشم
نمیآید .تنهــا كاری كه متولیان فرهنگی برای این قشــر انجام
دادهاند تغییر نام این شغل از سیاهیلشكری به هنروری است كه
عدهای آن را تنها دلخوشیشان میدانند.

باركد را اسكن كنید و
ویدیوی این گزارش را
ببینید

به جز غالم ژاپنی كه پیر كار سیاهی لشكری است،
بقیه سیاهلشكرها با دستمزدهای ناچیز روزگارشان
را سپری میكنند اما یك دلخوشی بزرگ دارند و آن
هم لقبهایی است كه اهالی سینما به آنها دادهاند.
بازماندههای نسل سیاهیلشكرهای قدیمی با القاب
عجیب و متفاوتی شناخته میشوند و خودشان هم
اصرار دارند كه مردم آنها را با همین لقبها بشناسند؛
مثل شــمساهلل دولتشــاهی كه او را با لقب چیچو
میشناســند و غالم میرزایی را كه سالها پیش در
فیلم غالمحسین لطفی نقش چشمبادامی را ایفا كرد
و به غالم ژاپنی معروف شــد .همه این لقبها برای
خودشــان حكایتی دارند؛ مثال حسن گروسی كه
سالها قبل ،از دنیا رفت و به واسطه بازیكردن نقش
دكتر در یكی از فیلمها به حســن دكتر معروف شد
و تا آخر عمر این لقب را با خودش میكشید .كریم
41هم یكی دیگر از قدیمیهاست كه قبل از ورود به
شغل سیاهیلشكری كفاش بوده و فقط با قالب كفش
شماره 41كار میكرده .برخی دیگر نام هنرپیشههای
مورد عالقهشان را برای خود انتخاب میكردند؛ مثل
حسن فردین كه شــیفته محمدعلی فردین بود یا
حسن بهروز كه ناگفته پیداســت تحتتأثیر كدام
یك از سوپراستارهای سینمای قبل از انقالب بوده
اســت .ابوالفتح بابازاده بچه خیابان ارباب جمشید
است و بهتر از هر كسی میداند كه چرا عشق سیاهی
لشكرها به سینما در این سالهای طوالنی نافرجام
مانده و دلشــان به لقبهای ریز و درشــت خوش
است؛ «همین غالم ژاپنی كه میبینید در چند فیلم
نقشهای خوبی داشته یا حسن فردین كه حتی در
یك فیلم نقش اصلی را بازی كرد .این بچهها اگر سواد
داشتند در ســینما به همه جا میرسیدند .سینما
آنقدر مهربان نیست كه سیاهیلشكر با تحصیالت
محدود را به سوپراستار بدل كند».
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مأموریت در قشم

پای صحبتهای اكبر عبدی ،مرد هزار چهره و نابغه سینمای ایران ،بهمناسبت روز ملی سینما

برای گفتوگو با اكبر عبدی شاهكار ســینمای ایران ،بهانه
و مناســبت الزم نداریم؛ اما انگار ایــن گفتوگو با خودش
الناز عباسیان
بهانه تولد ۶۰سالگی این بازیگر محبوب و مناسبت روز ملی
سینما را هم به همراه آورده است .عبدی كه ۴دهه از عمرش
را برای خوب كردن حال مردم گذاشته ،حاال هم دوست دارد با تمام توانش پا به میدان
گذاشته و لبخند را بر لبان مردم بنشاند .این هنرمند نامآشنا چه آن زمان كه در «محله
بروبیا» و «محله بهداشت» برای خودش بروبیایی داشت و «بازم مدرسم دیر شد» را در
ذهن ما ماندگار كرد و چه آن زمان كه با «آدم برفی»« ،روز فرشته» و «اجارهنشینها»

ما ایناست كه این ژانر و ژستهای
هنری را خودتان خلق و پیشــنهاد
میكنید یــا كارگردانها باتوجه به
كارنامهكاریشماپیشنهادمیدهند؟

این روزها حــال مردم خوش
نیســت .شــیوع ویروس كرونا و
مشــكالت اقتصادی و بیكاری و...
روحیه آنها را تضعیف كرده اســت.
بهعنوان كمدینی كه سالها لبخند
بر لبان مردم این مرز و بوم نشانده،
چه پیشنهادی برای خوب شدن حال
مردم دارید؟

من چند روز پیش درماه شــهریور 60ســاله
شدم و حدود چهلوچند سالی است كه در این
كار هستم .خب هر كســی در هر كاری مدت
زمانی از عمرش را بگــذارد ،در آن كار به یك
پختگیهایی میرسد .عالوه بر اینكه در عقل،
شــعور ،فهم و درك هم باید پختهتر شود كه
من ســعی كردهام اگر پخته هم نشدم حداقل
بتوانم از آدمهای پختهای كه با آنها كاركردهام
تقلید كرده و مثل آنها رفتار كنم .در طول این
سالها افتخار همكاری با كارگردانهای نامی
سینمای ایران را داشتهام؛ مثل استاد مرحوم
علی حاتمی ،اســتاد میرباقری و جناب استاد
تقوایی كه برایشــان آرزوی سالمتی میكنم.
تمام تالشم را كردهام تا از این بزرگان چیزهایی
از شــما نقشآفرینیهــای
یاد بگیرم .بله درست فرمودید بیش از ۴۰سال
خوب و بینظیــر را منها كنیم ،یك
فعالیت هنری ،مسئولیت سنگینی بر دوش آدم
ویژگی خاصی شما را از بسیاری از
میگذارد .در زمینه كاری نه فرصتی هست و
هنرمندان متمایز میكند و آن هم
نه دیگر خیلی احتیاجی هست كه آدم انتخاب
روحیه مردمی شماست .شما همیشه
شود ،پس باید سنجیده و درست انتخاب كند.
همدرد مــردم بوده و بــرای بازگو
البته ممكن اســت گاهی در رودربایســتی با
كردن مشكالت آنها از زبان خودتان
دوســتان یا شــرایط فورسماژور و اورژانسی
ابایی نداشتهاید حتی اگر به قیمت
مالی كاری را كه مطلوب نظر خودش نیست،
گالیه و اعتراض مســئوالن از شما
انجام دهد ولــی بازهم بهنظر مــن اینها بهانه
هم شده باشد ،شما از تریبو نهای
است .آدم باید سعی كند كه انتخاب كند .این
رسمی برای رســاندن حرف مردم
مسئولیت ســنگین موجب میشــود تا افراد
به مسئوالن استفاده كردهاید؟ آیا
در انتخابهایشان حساستر شــده و گزیده
تاكنون این موضوع فعالیت هنری
كار كنند .در زمینه شغل بازیگری هم به همین
و پیشــنهادهای كاریتان
ترتیب است و این حساسیت
را تحتتأثیر قــرارداده و
در انتخابها میتواند در رفتار
محدودتان كرده است؟
و منش و زندگــی افراد تأثیر
بعد از این صحبتها هركسی
گذاشته و او را به سمت زاللی
مرا دیده گفتــه دمت گرم كه
و صافی و صداقت بكشــاند.
حــرف دل مــا را زدی .به هر
سا لها تجربه ،مسئولیتی بر
حال هر آدمی كــه در جامعه
دوش ما میگذارد كه تالش
بهخاطــر شــغل یــا رشــته
كنیم مثل یك آدم حسابی و
ورزشیاش مشــهور یا كمی
صادق رفتار كنیم .حتی اگر
پررنگتر از دیگران میشــود،
هم نیستیم اما سعی كنیم تا
باركد را اسكن كنید و
باید بهگونهای صــدای مردم
رفتارهایمان شــبیه اینگونه
پادكست این گفتوگو
باشد .چرا كه از ســوی مردم
افراد شــود .نه اینكــه دروغ
را بشنوید
این امتیاز به او داده شده است.
بگوییم ،ولی سعی كنیم به آن
مگر میشود مخاطب من مردم
زاللی نزدیك شویم كه حتما
جواب مثبتی خواهیم گرفت .این مســئولیت باشند و من حرفهای ضدمردمی بزنم؟ اگر بر
باعث میشود همیشه در ذهن آدم عالمت سؤال فرض جایگاهی در جامعــه پیدا كردهایم ،باید
ایجاد شود و همیشه به آدم از طریق وجدانش زبان مردم باشــیم و از این موقعیت خود برای
نهیب زده شود كه آقا مواظب باش! آقا آن كار را رســاندن حرفهای مردمی كه صدایشان به
نكن و این كار را بكن! صادق باش! صحیح حرف جایی نمیرسد ،استفاده كنیم .خوشبختانه این
بزن! این مسئولیت موجب میشود تا آدمی به صراحت كالم من در بازگو كردن مشكالت مردم
صادق بودن و صداقت نزدیك شود .سخت است تاكنون هیچ مشكل و محدودیتی ایجاد نكرده
اســت .البته ناگفته نماند من آدمي سیاســی
اما ما سعی میكنیم.
برای بازیگر حرفهای حفظ یك نیستم و دوســت هم ندارم سیاسی باشم ،ولی
روند در طول دوران كاری آســان باالخره این سیاســت و تصمیمات سیاسی در
نیست.كمترپیشمیآیدكهبازیگری جامعه روی هر آدمی ثاثیر میگذارد .هماكنون
در جوانی ستاره باشد و وقتی پا به سن شرایط جامعه بهگونهای شده كه فشار اقتصادی
میگذارد هم ستاره بماند .این اتفاق حتی یك آدم عادی مثل یك ســبزیفروش
برای جادوگر ســینمای ایران یعنی را هم سیاسی كرده اســت .درست است كه با
اكبر عبدی رخ داده و او حاال در دوران سیاستهای كشور آمریكا مخالف هستم ،ولی
میانسالیاش هر بار ورق دیگری از این به آن معنا نیست كه آدمي سیاسی هستم.
اســتعداد هنریاش را رو میكند؛ در كل نه من بلكه همه آدمهــا با آدم زورگیر،
نمونهاش هنرنمایی شما در «خوابم زورگو و خشن مشكل داشته و مخالفاند .همه
میاد» نشــان داد سرچشمه ذوق و آدمها اتوماتیكوار طرفــدار آدمهای مظلوم و
هنر شما خشك شدنی نیست .سؤال ضعیفاند.

خب سناریو كه از طرف كسی نوشته میشود؛
حاال ممكن اســت این فرد خود سناریست یا
كارگردان باشد .آخری را كه مثال زدید كار با
آقای عطاران یا آقای دهنمكی ،سناریو از طرف
آنها بود ،پیشنهاد فیلمنامه از طرف خودشان
است و كارگردان هم خودشــان هستند .ولی
اینكه در نحوه ارائه یا تشــكیل آن كاراكتر كه
آنقدر شبیه باشــد و تیپ در بازی به كاراكتر
شــبیه دربیاد ،آن دیگر لطف خداوند است كه
این ویژگی را از كودكی در ذاتمــان قرار داده
است .من سعی كردهام با راهنمایی كارگردان،

در مصاحبهای كه اخیرا با آقای مجید صالحی
داشته و در شــبكه مجازی پخش شد (برنامه
امشــو) ،به كم لطفیهای صدا و سیما در این
زمینه اشاره كردم .من خودم را عرض میكنم
و دوستان و همكاران دیگر را نمیدانم .درحال
حاضر من  -مثال هنرمند كمدیــن  -در خانه
نشستهام و برنامههای شبكههای بیگانه را نگاه

هنرنمایی میكرد ،استعداد فوقالعادهاش برای مخاطب ثابت شده بود .همان زمانها
بود كه عبدی با ویژگیهایی متفاوت از یك چهره و ستاره سینمایی وارد سینما شد .در
دل مخاطب رسوخ كرد اما آنقدر با خودش و بازیاش راحت بود كه به آثار بزرگترین
كارگردانان ایرانی راه یافت .محبوبیت این نابغه سینمای ایران بهویژه برای نسل جدید
در «اخراجیها» و «خوابم میاد» به اوج خود رسید .رد پای هنر مرد هزارچهره سینمای
ایران با كاراكترهای ماندگار و متفاوت و بازی حرفهایاش در تاریخ بازیگری ایران ثبت
شده است .حاال به بهانه ورود او به دهه هفتم زندگیاش و در آستانه روز سینما ،سراغی
از او گرفتیم كه نقش مهمی در سینمای بعد از انقالب دارد.

میكنم ،درصورتیكه باید در تلویزیون با اجرای
برنامه و بازی در فیلمها سر مردم را گرم كرده و
دل مردم را شاد كنم .من كمدین وظیفه دارم
لبخند را به لبهای مردم برگردانم و باید چنین
كاری را كنم ،اما من در خانه نشستهام.
مشكل كجاســت؟ تلویزیون
همكاری نمیكند؟

تلویزیون هر طرحی را كه برای ســاخت فیلم
ارائه میدهیم ،ایراد میگیرد و قبول نمیكند.
خیلی از هنرمندان پشت این سختگیریهای
تلویزیون مانده و خانهنشین یا كم كار شدهاند.
برای مثال اگر قرار است فیلمی برای تلویزیون
بسازیم ،باید به فكر حامی مالی قدرتمند باشیم
تا بتواند هزینههای ساخت فیلم را بپردازد كه
كار چندان سادهای نیست.
شما بهواسطه ایفای نقشهای
مختلف از كودك گرفتــه تا بیمار
روانی ،زن ،پیــرزن و حتی روحانی
به مرد هزار چهره ســینمای ایران
معروف شــدهايد .ماندگارترین و
دوستداشتنیترین نقشی كه بازی
كردهاید كدام است؟ از دید شما و از
دید مردم.

بهلحاظ كاری خــودم «ای ایران» ســاخته
استاد ناصر تقوایی را دوست دارم .از دید مردم
هم فیلمهای مــادر ،آدم برفــی ،اخراجیها،
اجارهنشینها و در كل فیلمهایی كه به زندگی
مردم نزدیكتر و ملموستر بوده ،بیشتر مورد
استقبال قرار گرفته است .فیلم مادر برای خودم
هم بسیار ارزشمند است؛ زیرا مادر موجودی
اســت كه همه خانوادهها با هــر فرهنگی در
هر جای كره زمین عاشــقانه دوستش دارند.
گرچه پدرم در قید حیات نیستند اما همیشه
دستبوس مادرم هســتم و عاشقانه دوستش
دارم.
هماكنون مشــغول چه كاری
هستید یا برنامهای برای فیلم جدید
دارید؟

مشغول تست گریم و لباس سری سوم سریال
«نون .خ» هستم كه به دعوت سعید آقاخانی
عزیز با این گروه همكاری میكنم .این سریال
قرار است نوروز امسال از تلویزیون پخش شود.
از 25شهریور كار فیلمبرداری آن اطراف تهران
شروع میشود.
د ماه اخیر شیوع ویروس
در چن 
كرونا محدودیتهــای اجتماعی
بیسابقهای ایجاد كرده و بسیاری
از فعالیتهــای فرهنگی و هنری
تعطیل و هنرمندان زیادی متضرر
شدهاند .بهنظر شما راه برونرفت از
این بحران دستكم برای هنرمندان
چه میتواند باشد؟

اجازه بدهید نخســت روز ســینما را به همه
سینماییها ،چه آنهایی كه سازنده فیلمهای
سینماییاند و چه آنهایی كه سینمادار هستند
و در ســینما زحمت میكشند ،تبریك عرض
میكنم .بسیاری از دوستان در سینماها برای
اكران و پخش فیلم زحمت میكشند؛ كسانی
كه در آپاراتخانه ،گیشــه و البی سینما كار
میكنند یا كنترلچی ســینما هستند ،این
روز را به آنها هم تبریك عــرض میكنم .این
ایام روزهای ســختی برای آنهاست .برایشان
آرزوی گشایش میكنم و امیدوارم این بیماری
تمام شــود تا تمام كسانی كه ســر این سفره
مینشستند و روزی حاللی كسب میكردند،
بهراحتی دوباره ســر این ســفره بنشــینند.
مسئوالن وعدههایی برای كمك مالی و بهبود
شرایط این قشر از هنرمندان كه چه كار تولید
میكنند و چه در بخش اكران همكاری دارند،
دادهاند .اما متأســفانه كه تاكنون كاری انجام
نشده است.

مادر

محال اســت فیلم ســیمنای «مادر»
ساخته مرحوم حامتی را متاشا و كاراكرت
غالمرضــا كوچكتریــن فرزنــد ایــن
خانواده كه از بیماری رواین رنج یمبرد
را فراموش كرده ابشید.

دزد عروسكها

كــودكان دهــه ۶۰خاطــرات چنــدان
دلنشــیین از «گنجــو» پــر «دزد
عروســكها» نداشــتند اما عبدی اب
ابزی در این نقش نشــان داد كه برای
سیمنای كودك هم ارزش قائل است.

از شهر به كویر

ای ایران

عبــدی در فیلــم «ای ایــران» انرص
تقوایی چنان دوســت داشــتین ابزی
كرده كه خودش از این نقش بهعنوان
یكی از هبرتین ابزیهایش یاد یمكند
وبهنظرخودشابیدسیرمغیمگرفت.

عكاس :عليرضا طهماسبي

اكبــر عبدی نامی اســت كه
نزدیك به ۴دهه با لحظههای شیرین
و خاطرات خوش مردم این سرزمین
گره خورده است .به همراه داشتن
این نام عالوه بر افتخارات ماندگار
برای شما ،چه مسئولیت سنگینی بر
دوشتان گذاشته است؟

كمك گریمور و مشــاوره طراح لباس ،نقشام
را بازی كنم .یك گروه ســیوچندنفره شامل
كارگردان ،فیلمبردار ،صدابردار ،گریمور ،طراح
لباس و صحنه و حتی آن كســی كه در پشت
صحنه چایی مــیآورد ،در كار تبدیل تیپ به
كاراكتر قابل باور نقش دارند .كارگردان میتواند
از بیرون به لحاظ فنی كنترل كند .مثال اینكه
بگویید دوربین از چه زاویهای از ما فیلم بگیرد
ولی نمیتواند جای من بازی كند یا بیاید بازی
كند و من ادای او را دربیاورم ،وقتی مرا انتخاب
میكند خیلــی چیزهای دیگــر را بهخود من
میســپارد .از این طرف كارگــردان ،بازی مرا
راهنمایی ،اصالح و زیباتر میكند .در كل من
معتقدم یك بازیگر در حرفهاش باید به اندازهای
حرفهای باشد كه مثل یك موم در اختیار نقش
خود قرار بگیرد .درست مثل مواداولیه یا سنگی
كه در اختیار هنرمند حجمساز یا مجسمهساز
قرار میگیرد تا به بهترین شــكل اثر جدیدی
خلق شود .بنابراین گرچه در ابتدا پیشنهاد نقش
از سوی دیگران است اما در تكمیل نقش ،این
بازیگر است كه مهم است.

اژدها وارد میشود
یكی دیگر از آن لوكیشنهایی
كه باعث شــد تــا فیلم خوب
دیگری در سینمای ایران شكل
بگیرد ،به جزیره قشم مربوط
میشود .این جزیره بهخودی
خــود ،یــك طبیعــت بكر و
چشــمنواز و دوستداشتنی
اســت .فیلم «اژدهــا »...در
روســتای چاهكوه این جزیره
ســاخته شــده و نیز یكی از
لوكیشنهای خاص آن نیز دره
چاهكوه است؛ كه از جاذبههای
طبیعی قشم به شمار میرود.
اما موضــوع فیلم چیســت؟
یكــی از مأموران ســاواك به
این جزیره مــیرود تا پرونده
خودكشی یكی از تبعیدیهای
ماركسیســت را بررسی كند.
فیلم در دهه 40اتفاقمیافتد.
مانی حقیقی هم كارگردان این
فیلم اســت .گفته میشود كه
داستان فیلم ،از داستان واقعی
صدابردار یكــی از فیلمهای
ابراهیم گلستان ساخته شده؛
روشنفكر و نویســند های كه
پدربزرگ مانــی حقیقی هم
هست .درباره دره چاهكوه كه
در این فیلــم میبینیم ،گفته
میشــود كه صد متــر عمق
داشــته و بهصورت ضربدری
در دل یك كوه ســنگی واقع
شده .بد نیست بدانید كه قشم
هماكنون بهعنوان یك ژئوپارك
بــزرگ و طبیعی شــناخته
میشود و مورد توجه بسیاری
قرار گرفتــه .تهیهكنندگی و
نویسندگی این اثر هم با خود
مانی حقیقی بوده و بازیگرانی
چون امیر جدیــدی ،همایون
غنیزاده ،احسان گودرزی و...
در آن ایفای نقش كردهاند.

آدمبریف

اكرب عبدی در این فیلم ۲نقش متفاوت و
جنجایل را ابزی كرده اســت .او اب جسارت
متــام در «آدم بریف» در كنــار ایفای نقش
عباس دســت به هنجارشــكین زده و در
ظاهر یك زن نقش دران را ابزی كرده است.

شــبكه ارتباط بگیرم و هماكنون برادر دامادم
كارهای فنــی و هنری حســابهای من در
صفحات مجازی را انجام میدهد .شاید باورتان
نشود كه خود من تا االن یك سالم و علیك هم
نتوانستم پیامك كنم .بلد نیســتم و واقعیت
نخواستم یاد بگیرم.

خوامب میاد

مگر یمشود از ابزی عبدی در «خوامب
میاد» به راحیت گذشت .چقدر حرفهای
در نقش یــك پیرزن ظاهر یمشــود ات
اثبت كند حیت در سالهای پیری هم
برگ برندهای برای رو كردن دارد.

بزرگترین سرمایه زندگی عمو
اكبر سینمای ایران بعد از چند دهه
فعالیت هنری چیست؟

بزرگترین سرمایه زندگیام ،خانوادهام هستند.
مادرم ،برادرانم ،همســرم و دخترم كه آرزوی
ســامتی همهشــان را دارم .البته مثل همه
بابابزرگهــا و مامان بزرگهــا آرزوی نوهدار
شدن دارم.
خیلی اهل فضــای مجازی و
گوشی همراه نیستید .دلیل خاصی
دارد؟

بله من هیچگاه نتوانســتم و نخواستم با این

اخراجیها

در كارانمــه هــری اكــر عبــدی فیلم
سیمنایی«اخراجیها»جایگاهویژهای
دارد .فیلمی كه به نقش انسانســاز
جهبهها یمپــردازد كه حــی یمتواند
ملنپها را متحول كند.

میخواهیم كمی فضای گفتوگو
را عوض كنیم .از خانوادهتان برایمان
بگویید.شماپایبندودلبستههمسرتان
هســتید .از زندگی مشــتركتان
درصورت تمایل برایمان بگویید.

همسرم دختر دایی من است .هم برایم پرستار
اســت ،هم خواهر ،هم مادر و هم برادر .در كل
همه زحمتهای من به دوش همسرم است .من
از او راضی هستم ،انشاءاهلل كه سایه او برسر ما
باشد .از همینجا دعا میكنم هركسی دوست
خوب ،همسر خوب ،فامیل خوب ،برادر و پدر و
مادر خوب و بهطور كلی آدم خوب در كنارش
دارد خدا به آنها سالمتی عطا كند.
رابطه شما و دخترتان  -المیرا
خانم -فراتر از یــك رابطه پدر و
دختری اســت و حضور دخترتان
در كنار شما در برنامههای مختلف
گویای این امر است .از این ارتباط
صمیمیتان بگویید.

در عیــن صمیمیت ،پــردهای از حیا بینمان

هست .بعضی وقتها بسیار دوستانه است .اما در
حوزه كار بعضی وقتها بسیار جدی است .المیرا
هر زمان كه مدیر تولید تئاترهایم میشــود،
آدم بسیار دقیقی اســت .در مسئله حساب و
كتابهای مالی ،نه اینكه من بخواهم ،خودش
آدم دقیقی است .بهعنوان یك مدیر تولید تمام
حواسش به هزینه و پرداختهای كار هست.
گاهی حتی من را زیر سؤال میبرد كه چرا اینجا
را كم كار كردی و چرا آنجا را دیر آمدی؟ وقت
كار بسیار جدی میشود.
حاال كه صحبت از المیرا خانم
شد اجازه بدهید سؤال دیگری هم
بپرسیم .دخترتان تجربه بازی در
كنار شما را در چند فیلم داشته ،اما
چند وقتی است كم كار شده است .از
علت گزیده كار كردنشان برایمان
بگویید.

خودش میگوید دوســت دارم هرازگاهی كه
شما هستید كار كوچكی كنار شما انجام دهم .از
گذشته وقتی خیلی كم سن و سال بود ،همیشه
او را با خودم سر صحنه فیلمبرداری میبردم .از
همان سالها در نقشهایی كنارم حضور داشت
و من دوست داشــتم در بعضی از فیلمها رشد
سنی و فیزیكیاش را یادگاری داشته باشم .از
دوسالگی تا همین چندماه پیش كنارم بود و با
هم فیلم بازی میكردیم.

خیلــی دور ،خیلی
نزدیك
در ســال ،1384ســینمای
ایران یكــی از آن فیلمهای
خوشساخت خودش را هم
به عالقهمندان خودش ارائه
كرد؛ فیلمی بــه نام «خیلی
دور ،خیلی نزدیك» .این اثر
سینمایی را رضا میركریمی
كارگردانی كرده و بازیگرانی
چون مسعود رایگان ،افشین
هاشمی ،محمدرضا نجفی،
الهــام حمیــدی و ...در آن
نقشآفرینی كرده بودند .فیلم
درباره دكتر عالم ،یك جراح
معروف مغز و اعصاب است ،از
آن تحصیلكردههایی كه ك ً
ال
نیستانگار شده و اعتقاد به
چیزی ندارند .این بیاعتقادی
او حتی باعث شده تا فراموش
كند كه فرزندی هم دارد .او
به واقع در زندگی مدرن خود
غرق شده است .اما بهصورت
اتفاقی در شب تولد سامان،
پســرش متوجه میشود كه
او تومور مغــزی دارد .حاال
زندگی بــرای او تغییر كرده
است و باید بهدنبال پسرش
برود؛ پسری كه به نجوم عالقه
داشته و حاال در كویر مصر،
واقع در استان اصفهان است.
لوكیشنهای اصلی فیلم در
مناطــق كویــری و ازجمله
كویر مصر واقع شده؛ شامل
روســتاهای مصر و فرخزاد.
جاذبههای ماسههای بادی
این مناطق بعد از این فیلم،
بیشتر دیده شــد .این فیلم
هم سهم مناطق غیرتهرانی
از سینمای بزرگ ایران بود؛
فیلمی كه جوایز جشــنواره
توسوم فجر را درو كرد.
بیس 
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درباره الي
اثر درخشان اصغر فرهادي و به
قول بعضيها حتي درخشانتر
از «جدايي نادر از ســيمين»،
جزو آثاري اســت كه ســهم
شهرستانها از سينماي ايران
و لوكيشــنهاي آن محسوب
ميشــود .البته كمــي بايد با
احتياط هم دربارهاش صحبت
كرد .فيلــم ،در يــك ويالي
ساحلي نســبتاً قديمي شكل
ميگيرد؛ وياليي كه ميتواند
در كالرآباد مازندران يا هر جاي
ديگري از گيالن و مازندران و
گلستان باشد .انگار كه بازيگران
و تيم كارگرداني ،تهراني بودن
خودشان را به يك ويال بردهاند.
اما با نگاهي دقيقتر ،ميبينيم
كه اگر اين لوكيشن نبود ،اساساً
داستان به پيش نميرفت .شايد
بتوان گفت كه لوكيشن چندان
خاص و منحصر به فرد نيست،
ولي قطعاً در كالرآباد مازندران
واقع شده و ماجراهاي دنبالهدار
تهرانيهايي اســت كه در اين
ويالي قديمــي ،دچار اتفاقات
عجيبي شــدهاند .گلشــيفته
فراهانــي ،ترانه عليدوســتي،
پيمان معادي ،شهاب حسيني،
ماني حقيقي ،رعنــا آزاديور،
احمد مهرانفــر و ...از بازيگران
اين فيلم بودهاند كه در ســال
1389ساخته شد و موجي از
تحســين به راهانداخت .فيلم،
ماجراي چند زوج است كه با هم
به سفر شمال ميروند .دختري
به نام الي هم همراه آنهاســت.
الي مربي مهد فرزند يكي از اين
زوجهاست كه ميخواهند او را
با احمد آشنا كنند .اما الي غرق
شده است. ...

مردي در كردستان

ايستاده در غبار
يكي از خوشســاختترين و
باكيفيتتريــن و خاصترين
فيلمهــاي دفا عمقدســي
ســينماي ايران را بدون شك
بايد «ايستاده در غبار» بدانيم.
محمدحسين مهدويان بعد از
سريال «روزهاي زمستان» به
سينما آمد و با همان سبك و
سياق ،توانست فيلمي بسازد
كــه در تلويزيون جــا نماند و
كام ً
ال ســينمايي بــود .اينكه
يك كارگــردان نوآمده بتواند
چنين اثري را ســر و شــكل
بدهد ،خــودش نكته خاصي
بود .البته ماجراي زندگي احمد
متوسليان ،از تهران شروع شد،
ولي بيشتر فيلم در غرب كشور
و مناطق عملياتي و كردستان
اتفاق ميافتد .هادي حجازيفر
در اين فيلم ،توانست خودش
را به سينماي ايران اثبات كند.
مريوان و كوههاي غرب كشور و
انديمشكوشهركدفاعمقدس
و ...ازجمله لوكيشــنهاي اين
اثر ســينمايي بودند .به واقع
فيلم از تهراني بودن گريخته،
درحاليكه ميتوانست كام ً
ال
تهراني باشــد و از مستندهاي
به جا مانده از احمد متوسليان
ســود ببــرد .اما كارگــردان
ترجيح داده كه همه بخشها
را بهصورت داستاني مستندنما
بازســازي كند ،طــوري كه
مخاطب ناآشنا با زبان سينما،
نميداند دارد فيلم داســتاني
تماشا ميكند يا فيلم مستند
واقعــي .مهدويــان از تهران
گريخته و صحنههــاي عالي
فيلم را در مريوان و انديمشك
و پادگانهــاي نظامــي آنها و
كوهستانهاي اطراف مريوان
و ...س روسامان بخشيده است.

جادوي هزاررنگ سينما ،سالهاست شيفتگانش را در رؤياي قدمگذاشتن
به اين دنياي پرهيجان فرو برده است .از پرطرفدارترين رشته سينمايي
يعني بازيگري گرفته ،تا فعاليتهاي پشــت دوربين ،واردشدن به هنر
سينما هميشــه براي افراد زيادي جذاب و دوستداشتني بوده است.
زندگي در دنياي نقشهاي سينمايي ،درســت مثل تصوركردن خود در
نقش قهرمانان قصههاي معروف ،براي عالقهمندان به ســينما جذابيت
دارد .به همين دليل هم هست كه آموزشــگاهها و كارگاههاي سينمايي
پر از شور و هيجان نوجوانان و جواناني شده كه رؤياي سينماگرشدن در
سر دارند .اساتيد و پيشكســوتان اين هنر هم قدم به ميدان گذاشتهاند
تا حاصل سالها تجربهخود را در قالب آموزشهاي حرفهاي ،در اختيار
هنرجويان قرار دهند و ســينماگران متخصص تربيت كنند .تعداد اين
كارگاهها و آموزشگاهها آنقدر زياد است كه ممكن است هر عالقهمندي
را در شروع كار سردرگم كند .اين راهنما قرار است به شما بگويد اگر قصد
داريد وارد فعاليت در سينما شــويد ،بايد الفباي آن را از كجا و چطور ياد
بگيريد .منظورمان هم از سينماگري ،فقط بازيگري نيست ،بلكه بعضي از
پرطرفدارترين و اصليترين شاخههاي اين هنر جذاب است.
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تصويربرداريو
صدابرداري
سينما ،هنري هزارشاخه است كه شايد بازيگري و كارگرداني در آن طرفداران
بيشتري داشته باشــد ،اما فعاليت در بخشهاي متنوع آن هم عالقهمندان
خود را دارد .براي افرادي كه قصد دارند پشت دوربين بايستند و نه جلوي لنز،
گذراندن دورههاي آموزش فيلمبرداري و صدابرداري ضروري است .آكادمي
هنر هزاره ،يكي از آموزشگاههايي اســت كه خودش را نخستين آكادمي
صدابرداري ايران معرفــي ميكند .در اين فضا دورههــاي صدابرداري
استوديو توســط تورج اســديان و مهرداد رنجبر در 3ماه و صدابرداري
اجراي زنده توســط ميالد زندهنام در 2ماه برگزار ميشــود .كتابهاي
مرجع علوم صدابرداري ،ميكس و ساخت موسيقي هم توسط اين آكادمي
تهيه شده است .اين آكادمي در يوســفآباد ،خيابان فتحي شقاقي ،پالك
32واقع شده است .تصويربرداري هم شــاخهاي پرطرفدار در سينماست.
ديدگاه هنري ،توانايي مفهومســازي ،خالقيت ،توجه به جزئيات و توانايي
فردي ازجمله مهارتهايي هستند كه پيشنياز ورود به رشته تصويربرداري
محسوب ميشوند .در كانون سينماگران جوان ،دوره تصويربرداري در 2سطح
مقدماتي و پيشرفته برگزار ميشود كه هركدام 2ماه طول ميكشد .آشنايي با
انواع دوربينهاي فيلمبرداري و تصويربرداري ،اندازههاي فيلم و سيستمهاي
پرده نمايش ،مدلهاي نمونه از دوربينهاي مختلف و تشريح سازوكار آنها،
آشنايي با تكنيك فيلمبرداري شامل فوكوسكشي ،اكسپوز كردن و ،...زبان
فيلم ،نورپردازي در سينما و تلويزيون ،فيلمبرداري بهعنوان هنر ،كادربندي،
كمپوزيسيون ،تركيببندي صحنه ،نقطه طاليي و نسبت طاليي ،موضوعاتي
هستند كه در اين دورهها درباره آنها صحبت ميشود .مؤسسه فرهنگي هنري
كارنامه ،دورههاي فيلمبرداري سينما را در 30جلسه 3ساعته برگزار ميكند
و تكميل دوره تقريبا یک سال طول ميكشد .اين دوره هم از سطح مقدماتي
تا پيشرفته ادامه دارد و مباني و تكنيكهاي فيلمبرداري ديجيتال ،آشنايي و
كار عملي با همه تجهيزات فيلمبرداري و نورپردازي روز سينماي ايران و نحوه
ارتباط و كار با تمامی تخصصهاي فيلم ،بعضي از سرفصلهايي هستند كه
آموزش داده ميشوند .مدرس اين دوره هومن بهمنش است .در اين مؤسسه
دوره صدا در سينما هم در يك دوره سهماهه برگزار ميشود و در آن تعريف
صدا و واحد آن در محيط ،چگونگي اندازهگيري شدت صدا در سيستم صوتي،
تشخيص رنگهاي صدا ،چگونگي انتخاب ميكروفونها براساس مشخصات
فني و شرايط استفاده و چگونگي روند يك پروژه صدابرداري حرفهاي توسط
محمدرضا دلپاك به عالقهمندان تدريس ميشود.

بازيگري

جذابترين شاخه سينما براي بســياري افراد ،بازيگري است .ديدن تصوير
خود بر ســر در ســينماها و زندگيكردن در نقشهاي مختلف ،رؤياي هر
هنرجوي بازيگري است .براي بازيگرشدن در سينما ،انتخابهاي متعددي
پيشروي شماست .بيشتر بازيگران شناختهشده در يكي از آموزشگاههاي
هنري ،بازيگري تدريس ميكنند .داريوش ارجمند در مدرســه سينمايي
خود در چهارراه بهار شيراز ،خيابان كاج ،سالهاست دورههاي بازيگري دارد.
خودشناســي ،تصوير و تصورسازي ،بازيگري مســتند و بازيگري داستاني،
رنگآميزي نقش ،بازيگري مونولوگ و بازيگري ديالوگ ،بازيگري در كمدي،
تراژدي و درام بعضي از سرفصلهايي هســتند كه در كارگاههاي بازيگري
تدريس ميشوند .كارگاه آزاد بازيگري امين تارخ ،يكي ديگر از قديميترين
گزينههاي عالقهمندان به بازيگري است كه در نشاني خيابان جهانآرا ،كوچه
سي و پنجم ،پالك ۵۹برگزار ميشود .دورههاي مقدماتي ،متوسطه و پيشرفته
بازيگري توسط امين حيايي در مؤسسه هنرگستر حيايي برگزار ميشود .در
مؤسسه كارنامه ،مستركالس بازيگري در يك دوره سهماهه برگزار ميشود
كه بايد براي انتخاب مدرس ،با مؤسســه در ارتباط باشيد .در خانه فرهنگ
آوا ،افرادي مثل حامد بهداد ،علي ســرابي ،سيما تيرانداز ،سعيد داخ ،سعيد
روستايي و منوچهر هادي ،دورههاي بازيگري با سرفصلهاي متفاوت برگزار
ميكنند .يكي ديگر از گزينههاي آشنا براي عالقهمندان به بازيگري ،مؤسسه
فرهنگي و هنري برگ است كه دورههاي بازيگري آن با موضوعات مختلف،
توسط مدرسيني مثل محمدحسن معجوني ،هانيه توسلي ،محمد چرمشير،
رؤيا نونهالي و مسعود دلخواه برپا ميشود .ميدان فردوسي ،خيابان موسوي،
بنبست اعتماد مقدم ،پالك ،١نشاني مؤسسه برگ است .در كانون سينماگران
جوان ،دورههاي بازيگري در ســطح مقدماتي و حرفهاي برگزار ميشود .در
دوره ســهماهه مقدماتي ،كارگاههاي بدن و بيان و تحليل نقش برپا ميشود
و در دوره حرفهاي كه ششماهه است ،ســرفصلهاي تخصصيتر تدريس
ميشوند .گوهر خيرانديش ،افشين هاشمي ،رؤيا تيموريان ،مهتاب نصيرپور،
سروش صحت ،سيما تيرانداز ،پرويز پورحســيني ،ناصر هاشمي و محمود
پاكنيت ،بعضي از اعضاي شوراي آموزش اين كانون هستند .در آموزشگاه آزاد
سينمايي8ميليمتري كه هومن سيدي مديرمسئول آن است ،كارگاه بازيگري
«گامهاي نخست» توسط علي سرابي برگزار ميشود؛ كارگاهي كه قرار است
به اين پرسش پاسخ دهد كه آيا من يك بازيگر هستم؟ اين دوره از مهرماه آغاز
ميشود .دورههاي بازيگري بداههپردازي هم در اين آموزشگاه به عهده هوتن
شكيبا است .در 8ميليمتري يك كارگاه صد جلسهاي بازيگري هم از مهرماه
فعاليت خود را آغاز ميكند .اين آموزشگاه در بلوار آرش شرقي ،خيابان دليري،
خيابان رسولزاده ،پالك 32واقع شده است.

دورههاي آنالين در روزگار كرونايي
از ابتداي امسال كه شيوع ويروس كرونا ،دانشگاهها و مراكز آموزشي،
تئاتروسينماوبسياريازفعاليتهايهنريراتعطيلكرد،شكلفعاليت
آموزشگاههاي ســينمايي هم دچار تغييراتي شد .در نبود كالسها
و كارگاههاي حضوري ،بعضي آموزشــگاهها توليد محتواي آموزشي
آنالينراشروعكردند.بسياريازهنرمندانهمخودشاندرصفحههاي
شخصي در فضاي مجازي ،آموزشها را بهصورت پراكنده ادامه دادند.
اما حاال بعد از گذشــت اين چند ماه ،برگزاري دورههاي غيرحضوري
رشتههاييمثلفيلمنامهنويسي،فنبيان،كارگردانيومفاهيمبازيگري،
به روند معمول فعاليت آموزشگاهها تبديل شده است .مثال مدرسه
فيلمسازي و پژوهشهاي سينمايي هيالج ،آموزش آنالين فيلمبرداري
را در12جلسه با تدريس مسعود اميني تيراني برگزار كرده ،يا دورههاي
مبتدي ،مياني و پيشرفته كارگرداني سينما ،توسط اميرشهاب رضويان
به شكل آنالين برگزار ميشود .دورههاي غيرحضوري ،انتخاب خوبي
براي عالقهمندان به سينماگري در روزهاي كرونايي هستند.

سينماگرشدن؛انتخابيپرهزينه
حرف و حديثهاي زيادي درباره هزينه دورههاي ســينمايي وجود دارد،
بعضي معتقدند هزينه كالسها منطقي نيست و اين نام مدرسان است كه
باعث ميشود براي يك دوره كوتاه ،شهريهاي چند ده ميليوني تعيين شود.
اما به هر حال بدون آموزش هم نميتوان وارد سينما شد .دورههاي آموزش
كارگرداني و فيلمنامهنويسي ،بسته به مدرس ،طول دوره و آموزشگاه ،با
هزينهاي از 2ميليون تومان تا 20ميليون تومان برگزار ميشوند .اگر قصد
ياد گرفتن تدوين را داشته باشيد ،احتماال بايد چند دوره با سرفصلهاي
مختلف و نرمافزارهاي متنوع را پشتسر بگذاريد كه هزينه يادگيري هر
دوره از یک ميليون تومان تا 7ميليون تومان متغير است .هزينه دورههاي
گريم در ســطح مبتدي یک ميليون و 500هزار تومان است اما در سطح
حرفهاي ،تا 10ميليون تومان هم ميرسد .براي انتخاب آموزشگاه مناسب،
به سابقه فعاليت و تجربه اساتيد آن توجه كنيد و اگر میتوانید با هنرجويان
قبلي مشورت كنيد تا آگاهانهتر تصميم بگيريد.

تدوين

يكي از جذابترين و تأثيرگذارترين شاخههاي فعاليت
سينمايي ،تدوين اســت .انتخاب صحنهها و زاويههاي
مناســب در نمايش و ضرباهنگ تصاوير ،ميتواند يك
فيلم معمولي را به اثري درخشان تبديل كند .به همين
دليل هم ياد گرفتن اين هنر موردتوجه عالقهمندان به
سينما قرار ميگيرد .براي يادگيري تدوين ،جز داشتن
خالقيت و نگاه هنري ،توجه به زاويه نگاه مخاطب هم
اهميت دارد .در مؤسســه كارنامــه دورههاي تدوين،
اصول زيباييشناســي و نرمافزار برپاســت .استوديو
تدوين و صداگذاري فيلم كانون ســينماگران جوان با
برخــورداري از تجهيزات كامپيوتــري حرفهاي و اتاق
صداي آكوســتيك درخصوص تدوين و صداگذاري و
تبديل و تيتراژنويســي فيلمهاي داستاني و سينمايي،
كوتاه و بلند فعال است .در كانون ســينماگران جوان
دوره تخصصــي آمــوزش تدوين ســينما و تلويزيون
شــامل يك دوره 9ماهه اســت كه اصول كارگرداني،
اصول فيلمنامهنويسي ،اصول زيباييشناسي و مباني،
تدوين ،مباني فيلمبرداري اصول و مباني صداگذاري و
صدابرداري ،گريم ،طراحي صحنه و لباس سرفصلهاي
آن هســتند .كار با نرمافزارهــاي تخصصي تدوين هم
در ايــن دوره آموزش داده ميشــود .بهــرام دهقاني،
حسن حسندوست و ســهراب ميرسپاسي ،تدوينگران
باسابقه سينما و محمدرضا دلپاك ،صدابردار ،تدريس
سرفصلهاي اين دوره را برعهده دارند .براي يادگيري
كار با نرمافزارهاي تخصصي تدوين ،مجتمع فني تهران
هم دوره آموزش تدويــن ديجيتال برگزار ميكند .اين
مجتمع در خيابان وليعصر(عج) ،پايينتر از ميدان ونك،
خيابان گاندي پالك 16واقع شده است .آموزشگاه هنر
و سينما هم دوره آموزش تدوين را در 12جلسه به شكل
كارگاهي برگزار ميكند؛ دورهاي كه آرش معيريان در
آن حضور دارد و براي راهنمايي هنرجويان ،از اســاتيد
ســينمايي هم براي حضور در كارگاه دعوت ميشود.
در پايان دوره ،هنرجو يك فيلم كوتاه را با اجراي نكات
فني زيرنظر استاد خود تدوين ميكند .اين آموزشگاه در
ابتداي دربند ،نزديك به متروي تجريش قرار دارد .مركز
آموزشهاي هنري و سينمايي دارالفنون هم ،دورههاي
جامع تدوين و جلوههاي ويژه را برگزار ميكند .در اين
دوره 18جلسهاي هنرجويان در اين رشته ضمن آشنايي
با روشهاي كپچر حرفــهاي و نيمهحرفهاي ،آموزش
ميكس و تدوين به وســيله نرمافزارهاي مخصوص اين
رشته قادر خواهند بود توانايي خود را در اين زمينه باال
ببرند .نشاني اين آموزشگاه ،ميدان انقالب است .يادتان
باشد ياد گرفتن كار با نرمافزارهاي تدوين به تنهايي از
شما يك تدوينگر نميســازد بلكه بايد خالقيت و نگاه
هنري به سينما را چاشني مهارت خود كنيد.

كارگرداني و
فيلمنامهنويسي
خيلي وقتها نام فيلمها را با نام كارگــردان آنها به ياد
ميآوريم و برزگترين كارگردانان سينماي دنيا ،حتي
از بازيگران مطرح هم شناختهشــدهتر هســتند .براي
طرفداران كارگردانــي و فيلمنامهنويســي ،دورههاي
آموزشــي متنوعي برگزار ميشــود .در ايــن دورهها
حوزههايي مثل آشنايي با همه اصطالحات رايج سينما،
نماها كاربــرد لنزها در تصوير ،آشــنايي با دكوپاژفيلم،
شــناخت انواع فيلم و ژانرها ،چگونگي هماهنگشدن
بازيگر با دوربين ،آشــنايي با حركات دوربين و حركات
بازيگر ،آموزش و آشنايي با ميزانسن و كارگرداني هنري،
آشنايي با كستينگ در سينما و ...آموزش داده ميشود.
در كانون سينماگران جوان ،دورههاي اصول كارگرداني
و اصول فيلمنامهنويســي در يــك دوره 9ماهه كامل
ميشــود .خيابان احمد قصير ،كوچه نهــم ،پالك ،4
نشاني كانون سينماگران جوان است .خسرو معصومي،
محمدعلي سجادي ،محمدعلي نجفي ،سروش صحت،
احمد طالبينژاد ،علي ژكان و پرويز شــهبازي ،بعضي
از اعضــاي هيأت اســاتيد اين كانون هســتند .انجمن
صنفي هنرمندان تئاتر شــهر تهران هــم كالسهاي
كارگرداني ســينما با تمركز بر فيلم كوتاه را با تدريس
مســعود آبپرور برگزار ميكند .نياوران ،سهراه ياسر،
كوچه زيبا ،مجتمــع اداري تجاري آرش محل برگزاري
اين دوره اســت .كيانوش عياري و هومن سيدي هم در
آموزشــگاه 8ميليمتري كه به ياد عباس كيارســتمي
برپا شده ،كارگاه كارگرداني سينما برگزار ميكنند .اين
آموزشگاه در محله ظفر است .در آموزشگاه سينمايي و
فيلمسازي هنر و سينما هم ،دورههاي كارگرداني توسط
محمدحسين لطيفي برگزار ميشود .اين آموزشگاه در
ميدان قدس ،ابتداي دربند ،پالك  46واقع شــده است.
در مدرســه كارگاهي فيلمنامه كه با همكاري دانشگاه
صداوسيما و سازمان هنري اوج ،هنرجويان نگارش يك
فيلمنامه را از مرحله ارائه ايده تا تبديل به طرح ،سيناپس
و فيلمنامه بهصورت عملي زيرنظر يكي از استادان راهنما
كه افرادي چون ابراهيم حاتميكيا ،احمدرضا درويش،
بهروز افخمي ،رضا ميركريمي ،محمدمهدي عسگرپور،
پرويز شــيخطادي ،هادي مقدمدوست و محمدحسين
مهدويان هســتند ،ياد ميگيرند .خانه بينالملل بامداد
هم كه پريسا بختآور آن را تاســيس كرده ،اين روزها
ثبتنام دورههاي فيلمنامهنويســي را با تدريس سعيد
رحماني انجام ميدهد .در اين آموزشگاه ،اصغر فرهادي
مدرس كارگرداني است .اين آموزشگاه در شمال ميدان
تجريش ،خيابان غــام جعفري ،كوچه ســعادتي قرار
دارد .كارگاه فيلمنامه از طرح تا نگارش با تدريس فرهاد
توحيدي و فيلمنامهنويسي پيشرفته با تدريس شادمهر
راستين در مؤسسه كارنامه به نشاني سعدآباد ،خيابان
افراز ،كوچه انوش برپاســت .در خانه هنر كاج هم ،كاوه
سجادي حســيني دورههاي آموزش كارگرداني برگزار
ميكند .اين خانه هنر در خيابان ايرانشهر ،كوچه بوشهر
واقع شده است .اگر ميخواهيد كارگرداني را از عليرضا
اميني يا فرزاد موتمن ياد بگيريد ،خانه فرهنگ آوا انتخاب
مناسبي اســت .بلوار ميرداماد ،خيابان حصاري ،نبش
كوچه هجدهم پالك  ،3نشاني آن است.

گريم ،طراحي
صحنه و لباس
يكي از شاخههاي جذاب سينما ،طراحي صحنه و لباس است .خالقيت
و تنوع نگاه هنري در اين هنر باعث شده جذابيت اين كار بيشتر شود.
البته كه اهميت اين رشته هم غيرقابل انكار است تا آنجا كه در بسياري
از شــاهكارهاي ســينمايي ،طراحي صحنه به يادماندنــي بوده و به
شناسنامه فيلم تبديل شده است .در خانه هنر كاج ،پيام فروتن كه براي
سينماييها نام شناختهشدهاي است ،دوره یکساله صفر تا صد طراحي
صحنه تئاتر و ســينما را برگزار ميكند .مباني طراحي صحنه تئاتر و
سينما ،ســبكهاي معماري و طراحي صحنه ،پرسپكتيو و اسكيس،
كارگاه نور و نورپردازي ،كارگاه ســاخت ماكــت ،پتينه ،كهنهكاري و
ساخت اكسسوار ،درسهايي هستند كه در اين دوره تدريس ميشوند.
در مؤسســه كارنامه هم دوره طراحي صحنه در 3ترم برگزار ميشود.
يكي ديگر از شاخههاي حساس سينمايي ،گريم و طراحي چهره است.
اينكه تصوير شخصيتي كه قرار است بيننده ببيند ،باورپذير و در خدمت
قصه باشد ،موضوع مهمي است .خيلي از نقشهاي ماندگار سينما هم،
با گريم ويژه و به يادماندنيای كه داشــتهاند در ذهن مخاطبان ثبت
شدهاند .كانون ســينماگران جوان دورههاي چهرهآرايي و گريم را در
3ترم برگزار ميكند ،ترمهاي مقدماتي و پيشــرفته هر كدام 45روز
ي همراه چهرهآرايي،
و ترم تكميلي 6ماه طول ميكشــد .متعادلساز 
جوانشدن به وســيله ســايهكاري و ليفتينگ ،چهرهآرايي فرمهاي
مختلف صورت ،چهرهپردازي سينمايي ،روانشناسي رنگها در گريم
و انواع رنگها و ايجاد تغييرات اساســي و حرفهاي در چهره ،سرفصل
دروسي اســت كه در اين ترمها آموزش داده ميشــود .بعد از پايان
دوره هم هنرجويان گواهينامــه صالحيت حرفهاي دريافت ميكنند.
پروين نويدي و مهين نويدي ،گريمورهاي باسابقه سينما ،اساتيد اين
دورهها هستند .در مؤسسه كارنامه هم دورههاي گريم توسط سودابه
خسروي برگزار ميشود .در مجتمع فني تهران نمايندگي نياوران هم
سالهاست دوره آموزش گريم سينمايي برگزار ميشود .مدرس اين
دوره شيما شريفي است كه ســالها سابقه فعاليت در گريم سينمايي
دارد .در مؤسسه دارالفنون ،مدت دوره گريم 3ماه است .براي يادگيري
طراحي لباس ،معموال دورههاي طراحي صحنه شامل سرفصلهايي از
اين رشته هم هستند .اما به طور جداگانه ميتوان طراحي لباس را در
آموزشگاههاي هنري طراحي پارچه و لباس ياد گرفت.
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گفتوگو با محسن روزبهاني ،متخصص جلوههاي ويژه ميداني كه
با  11سيمرغ ،ركورددار سينماي ايران است

عكس :مهدي بيات

«دوئل» را يادتان هست؟ «تنگه ابوقريب»« ،بوي پيراهن يوسف»« ،سرزمين
پرنيان سلطاني
خورشيد» و «روبان قرمز» را چطور؟ همه اين فيلمهاي ماندگار سينماي ايران در
يك اصل با هم مشترك هستند و آن هم اين است كه جلوههاي ويژه ميدانيشان
هنر دست محسن روزبهاني است؛ متخصص جلوههاي ويژه ميداني كه در تمام
اين سالها يكهتاز اين حرفه بوده و با دريافت 11ســيمرغ بلورين ،نهتنها در اين بخش از جشنواره فيلم
فجر ،بلكه در تمام سينماي ايران ركورددار اســت .اما اين همه افتخارات رئيس سابق انجمن جلوههاي
ويژه ميداني نيست .در كارنامه هنري محسن روزبهاني  7تنديس جشن خانه سينما و  7تنديس جشنواره
دفاعمقدس هم ديده ميشود كه همه اينها نشان از سالها فعاليت بينظير اين هنرمند جلوههاي ويژه در
سينماي ايران دارد .در آستانه روز سينما سراغي از پرسيمرغترين مرد تاريخ سينماي ايران گرفتيم و با
او به گفتوگو نشستيم؛ كسي كه معتقد است حتي اگر  100سيمرغ هم بگيرد ،باز هم صد و يكمين سيمرغ
برايش لذتبخش خواهد بود.
موافقيد گفتوگو را از ســيمرغهايتان
شروع كنيم؟ شما ركورددار كسب معتبرترين
جايزه سينماي ايران هستيد .دليل اين موفقيت
را چه ميدانيد؟

من هميشه گفتهام كه آدم هر كاري كه ميخواهد انجام
بدهد ،حتي اگر بهنظر كار كماهميتي هم باشد ،بايد آن را
به بهترين شكل ممكن انجام بدهد .براي همين هم خيلي
تالش كردهام تا هميشه در كارم خوب باشم ،بهخصوص
اينكه من سال  61وارد ســينما شدم ،يك سال بعدش به
جبهه رفتم و وقتي در ســال  69برگشتم ديدم ماشاءاهلل
چقدر فعال جلوههاي ويژه داريــم! بنابراين يا بايد آنقدر
خوب كار ميكردم تا بتوانم براي خودم جايي پيدا كنم يا
بايد از سينما ميرفتم .تصميم گرفتم تالش كنم و بمانم
كه شكر خدا اين تالش نتيجه داد و در رشتهام موفق شدم.
اين همه سيمرغ و تنديسي را كه در اين
سالها كسب كردهايد ،كجا نگه ميداريد؟!

در خانه برايشان دكور زدهايم و قفسه درست كردهايم! هر
چند نوهام همه را تصاحب كرده و ميگويد اينها براي من
است! البته خودش هم تصميم دارد سيمرغ بگيرد .از االن
كه فقط 10سالش است ،ميگويد من هم بايد بيايم سينما!

اين جوايز چه تأثيري روي كارتان داشته
و چقدر باعث شده روزبهروز بیشتر بهدنبال
پيشرفت باشــيد؟ يعني هر بار چقدر باعث
شده كه شما با انگيزه بيشتر براي موفقيتهاي
بيشتر تالش كنيد؟

ببينيد! كار ما بهگونهاي است كه بايد هميشه فكر كنيم
تازه اول راهيم .بهخاطر خطراتي كــه حرفه ما دارد ،اگر
بخواهيم فكر كنيم ديگر با تجربه شــدهايم ،ممكن است
يكسري احتياطهاي اوليه را انجام ندهيم و اين در درجه
اول براي خودمان خطرناك است .براي همين من هر وقت
پروژه جديدي دست ميگيرم ،فكر ميكنم تازه نخستين
كارم است .اين موضوع جدا از اينكه امنيت خودم و عوامل
صحنه را تضمين ميكند ،باعث ميشود سخت تالش كنم
و خب نتيجه كار هم شكر خدا خوب ميشود .البته سيمرغ
گرفتن و كسب جوايز اينچنيني هم هميشه انگيزهاي براي
بهتر شدن است .موفق شدن و خوشحالي از كسب موفقيت
در ذات آدمهاســت .به همين خاطر اگر  100ســيمرغ
هم بگيريم ،باز براي كســب صد و يكمين سيمرغ تالش
ميكنيم و اين سيمرغ صد و يكم هم لذت خودش را دارد.
برايمان ميگوييد كه چطور سر از حوزه
جلوههاي ويژه ميداني درآورديد؟ شــما در

ابتداي دهه  60وارد سينما شديد .آن زمان اصال
چيزي به نام جلوههاي ويژه وجود داشت؟

نه ،آن زمان ما اصال جلوههاي ويژه نداشتيم .من بهعنوان
بازيگر آمده بودم و در فيلم «عقابها» هم يكيدو سكانس
بازي كردم .اما بعد ديدم پشت دوربين را بيشتر از جلوي
دوربين دوست دارم .آن زمان كسي بلد نبود مثال چاشني
بدني بزند .من چون مقداري با مواد منفجره آشــنا بودم،
پيگير اين موضوع شــدم و با تحقيق و تالش توانستم اين
كار را پيش ببرم .البته شكلگيري جلوههاي ويژه ميداني
در سينماي ايران فقط تالش من تنها نبود .اساتيدي مانند
رضا رستگار ،محمدرضا شرفالدين ،اصغر پورهاجريان،
داوود رسوليان ،نادر ميركياني و ...تالشهاي زيادي در اين
زمينه داشتند .ما هم توانستيم اين تالشها را ادامه بدهيم
و با ياري خدا تا اينجا برسانيم.
كار جلوههاي ويژه ميداني در دهه 60چقدر
با امروز تفاوت داشت؟ اوايل با چه مشكالتي
دست به گريبان بوديد كه امروز به مدد استفاده
از تكنولوژي ديگر اين مشكالت را نداريد؟

تفاوت كه خيلي هســت .ببينيد! جلوههاي ويژه ميداني
با موضوع جنگ وارد ســينماي ايران شد ،براي همين از
مواد نظامي استفاده ميكردند كه واقعا خطرناك بود .اما
حاال از مواد پروتكنيك اســتفاده ميكنيم كه بهمراتب
خطر كمتري دارند .ويژگي اصلي اين مواد اين اســت كه
اگر خداي ناكرده اتفاقي بيفتد ،فقط ما و عوامل صحنه را
ميسوزاند ،ديگر باعث مرگ و تكهپاره شدن افراد نميشود!
ويژگي ديگرش هم مربوط به اكســپوز شدنش است كه
باعث ميشــود مخاطب انفجار را واضحتر ببيند .سرعت
انفجار تيانتی  6هزار و  500تاست ،اما سرعت انفجار مواد
پروتكنيكي 2هزار و  500تاست .بنابراين اگر شما بخواهيد
يك شيء را با تيانتي منفجر كنيد ،انفجار در لحظه رخ
ميدهد و شيء شما در يك آن نيست و نابود ميشود! اما
مواد پروتكنيك انفجار را بهتر نشــان ميدهند و بيننده
ميتواند تمام مراحل آن را مشــاهده كند .اينها تغييراتي
است كه در جلوههاي ويژه داشتهايم.

جلوههاي ويژه كامپيوتري بهخصوص در
سا لهاي اخير پيشرفت چشمگيري داشته
است .ب ه نظر شما اين امكان وجود دارد كه اين
نوع از جلوههاي ويژه در آينده جلوههاي ويژه
ميداني را كنار بزند و بهطور كامل جايگزينش
شود؟

نه ،اين اتفاق نميافتد .جلوههاي ويژه كامپيوتري را غربيها

دستيارانيكهخوداستادشدند
اثرگذاري محسن روزبهاني در ســينماي ايران ،فقط به ايجاد جلوههاي ويژه ميداني بينظير در پروژههاي
سينمايي ماندگار نيست .اين هنرمند نامآشنا تاكنون شاگردان بسياري تربيت كرده كه حاال خود آنها براي
خودشان استادانی تمامعيار شدهاند .اينطور كه خود روزبهاني ميگويد ،تا به حال  5نفر از دستيارانش مستقل
شدهاند و آثار ماندگاري خلق كردهاند .نمونهاش حميدرضا سليماني كه ســال 1392براي  2فيلم «چ» و
«رستاخيز» سيمرغ بلورين بهترين جلوههاي ويژه ميداني را از آن خود كرد .يا ايمان كرميان كه  2بار موفق
به كسب سيمرغ بلورين جشنواره فيلم فجر شده است؛ يكبار در سال  1394براي فيلم «ايستاده در غبار»
و بار ديگر در سال  1397براي فيلم «ماجراي نيمروز؛ رد خون» .روزبهاني معتقد است تنها راه پيشرفت اين
حرفه و متعاقب آن سينماي كشورمان اين است كه استادان جلوههاي ويژه هر چه بلد هستند به نسل جوان
آموزش بدهند تا آنها هم تجربيات خودشان را به آن اضافه كرده ،به نسل بعدي منتقل كنند.

فيلم ضد گلوله

فيلم  23نفر

وارد سينما كردند و حاال خودشان هم پشيمانند و در حال
بازگشــت به جلوههاي ويژه ميداني هستند! چون حس
جلوههاي ويژه كامپيوتري ،مصنوعي است و قطعا نميتواند
هيجان ،استرس و جذابيتي كه مدنظر عوامل فيلم است،
به مخاطب منتقل كند .برخي فعاالن سينما در دنيا اين دو
نوع جلوه ويژه را به گل طبيعي و مصنوعي تشبيه ميكنند
و ميگويند همانطور كه گل مصنوعي نميتواند جايگزين
گل طبيعي شود ،كامپيوتر هم نميتواند نقش ميداني را
بازي كند .نهايتا اين دو بايد با هم تركيب شوند و به طور
مشــترك كار كنند .مثال اگر قرار اســت در فيلمي نشان
بدهيم كه فردي عملياتي انتحاري انجام ميدهد ،اول بايد
ب ه صورت ميداني انفجار را اجرا كنيم ،بعد با كمك كامپيوتر
اين انفجار را با بازيگر تركيب كنيم .پس ما اگر بيس كار را
انجام ندهيم ،كامپيوتر بهتنهايي كاري از پيش نخواهد برد.
قطعا شما ســينماي دنيا را خيلي بهتر
و جديتــر از ما دنبال ميكنيــد .بهنظرتان
جلوههاي ويژه ما در مقايسه با جلوههاي ويژه
دنيا چه جايگاهي دارد؟

ببينيد! جلوههاي ويژه از  2قســمت ويــژوال (ديداري يا
بصري) و ميداني تشكيل شده اســت .در ميداني من به
جرأت ميتوانم بگويم اگر باالتر از دنيا نباشــيم ،پايينتر
هم نيســتيم .اما ويژوال هنوز كار دارد تا همســطح دنيا
شود .من هميشه ميگويم وقتي ميخواهيد فيلمهاي ما
را با فيلمهاي دنيا مقايسه كنيد ،ويژوالهاي جفتشان را
برداريد ،بعد نگاه كنيد ببينيد جلوههاي ويژه كدام فيلم
بهتر اســت .ما آن زمان كه دوئــل را كار ميكرديم ،فيلم
«نجات ســرباز رايان» تازه اكران شده بود .ميگفتم شما
اگر ويژوالهاي اين فيلم را كه حدود  80درصد كار است
برداريد ،بعد دوئل را كنارش بگذاريد و مقايسه كنيد ،قطعا
دوئل جلوههاي ويژه بهتــري دارد .براي همين به جرأت
ميگويم در اين زمينه اگر سرتر از سينماي دنيا نباشيم،
قطعا پايينتر هم نيستيم.
در صحبتهايتــان راجع بــه خطرات
حرفهتان گفتيد .تا به حال براي خودتان يا بقيه
عوامل اتفاقي افتاده؟

اتفاق كه زياد افتاده .خب به هر حال ما با موادي سر و كار
داريم كه خواهناخواه در آنها خطر وجود دارد .مثال خود من
سر فيلم روبان قرمز سوختم .از آنجا كه حرارت آن مکان
خيلي باال بود ،مواد شيميايي در دست من روشن شد! همه
دستم ســوخت و تا يكماه درگير درمانگاه و بيمارستان
بودم .اما اين خطرات امروز خيلي كمتر شده است ،بهويژه
از وقتي كه بيشتر با مواد پروتكنيكي كار ميكنيم .ضمن
اينكه به هر حال تجربه سالها كار در اين حوزه يادمان داده
خودمان هم مواد را كمخطرتر كنيم .حاال ميتوانيم بگوييم
كار ما درست مثل كارهاي ديگر است كه اگر احتياط نكنيم،
ممكن است دچار حادثه شويم ،اما اگر جوانب احتياط را
رعايت كنيم ،هيچ مشكلي پيش نخواهد آمد.
ســختترين كاري كه تا امــروز انجام
دادهايد ،كدام كارتان است؟

همهسيمرغهايمن!
محسن روزبهاني را نه فقط فعاالن حرفه جلوههاي ويژه ميداني ،بلكه هر كسي كه در سينما فعاليتي داشته باشد،
ميشناسد؛ چرا كه با كسب  11سيمرغ بلورين ،ركورددار كسب معتبرترين جايزه سينمايي كشور است .او كه
فعاليتش در سينما را از ســال 1361آغاز كرده ،تاكنون در دهها پروژه سينمايي حضور داشته كه در ميان آنها
اسامي آشنا و خاطرهانگيزي مثل دوئل ،روبان قرمز ،بوي پيراهن يوسف« ،آژانس شيشهاي»« ،رنگ خدا» و ...به
چشم ميآيد .اين متخصص جلوههاي ويژه ميداني كه در كارنامه هنرياش  11سيمرغ 7 ،تنديس جشن خانه
سينما و 7تنديس جشنواره دفاعمقدس ديده ميشود ،نخستين سيمرغش را در سال 1372براي جلوههاي ويژه
ميداني فيلم سجاده آتش دريافت كرد و آخرين سيمرغش را همين سال گذشته براي فيلم «روز صفر» گرفت.
فيلمهاي سرزمين خورشيد ،دوئل« ،شهر آشوب»« ،قاعده بازي»« ،شب واقعه»« ،سي و سه روز»« ،روزهاي
زندگي»« ،استرداد» و «تنگه ابوقريب» ،فيلمهاي ديگري هستند كه روزبهاني را به سيمرغ بلورين رساندهاند.
فيلم سرزمين خورشيد يكي از كارهاي سخت من بود .فيلم
تنگه ابوقريب هم همينطور .چون اين فيلم تماما سكانس
پالن بود؛ يعني چند دقيقه دوربين ،عوامل و بازيگرها همه
در محيط ميچرخيدند و ما بايد انفجار ميزديم .اين يك
مقدار خطر كار را باال ميبرد .اما بدون شــك سختترين
كار ،دوئل بود .ما ســر صحنه دوئل ،با بچه شش ماهه تا
آدم شصت ساله سر و كار داشــتيم كه كنترل كردن آنها
واقعا سخت بود .دقيق خاطرم هست كه به تن  7-8نفر از
دستيارانمان لباس پوشانده و آنها را بين جمعيت پخش
كرده بوديم تا بتوانند مردم را كنترل كنند .از طرف ديگر
سعي ميكرديم جاي مواد را هم امن كنيم .مثال دورشان
را ميپوشانديم تا كسي نتواند نزديكشان شود .اما به هر
حال كنترل بچههايي كه مدام پيرامون اين مواد منفجره
ميدويدند يا سياهيلشــکرهايي كه بهكار وارد نبودند،
واقعا سخت بود.
بهترين و دلچســبترين كارتان كدام
است؟ كاري كه وقتي تمام شــد ،با خودتان
گفتيد عجب كاري بود!

جوان عالقهمند ميآيد 5 ،سال 8 ،سال 10 ،سال از عمرش
را ميگذارد و درنهايت كار را هم ياد نميگيرد .درحاليكه
من بهشدت معتقدم ما نيازمند نيروي جوان در اين حوزه
هستيم .خود من شصت سالم است 38 ،سال است كه دارم
در اين حرفه كار ميكنم .خب هر چه ميتوانســتم و هر
چه توان داشــتم براي اين كار گذاشتهام .اگر چه هميشه
سعي كردهام كارم را بهروز نگه دارم ،اما واقعا اگر بهدنبال
پيشرفت در اين حوزه هستيم ،بايد بگذاريم جوانها وارد
اين حرفه شوند .وظيفهمان اين است كه تمام تجربياتمان
را به جوانترها انتقال بدهيم ،آنها هم به آن تجربيات جديد
خودشان را اضافه كرده و به نسل بعدي منتقل كنند .چون
اگر غير از اين باشد ،نه فقط جلوههاي ويژه ميداني ،كه كل
سينما به مشكل خواهد خورد.

كيميا
فيلمــي بــه كارگردانــي و
نويسندگي احمدرضا درويش،
كه بهحق بايد يكي از فيلمهاي
ســتايش شــده و دراماتيك
مرتبط با دفاعمقدس و حواشي
آن معرفي شــود .اين فيلم با
بازي بيبديل خسرو شكيبايي
و هنرنمايي بيتــا فرهي ،رضا
كيانيان و ...تبديــل به اثري
ماندگار شد .اما لوكيشنهاي
اصلي فيلم مربــوط به تهران
نيستند .لوكيشنهاي اصلي
آنكه در مشهد قرار دارد؛ حرم
امامرضا(ع) ،مســافرخانهاي
كه پنجرهاش رو بــه حرم باز
ميشــود و ...اســت .به واقع
كيميــا را ميتوانيم يك فيلم
ستايش شده شــكل گرفته
در مشــهد بدانيم كــه البته
صحنههاي جنگي آن ميتواند
در هــر جايــي ،فيلمبرداري
شده باشــد .كيميا ،داستان
خسرو شــكيبايي است؛ با نام
رضا .همسر او در حمله اوليه
عراق به ايران ،بــاردار بوده و
بايد بچه را به دنيــا ميآورد.
رضا همسرش را به بيمارستان
رسانده و خودش اسير ميشود.
شــكوه ،در نقش جراحي كه
در اين منطقه حضــور دارد،
فرزند رضــا را نجات ميدهد
و او را بــا خودش به مشــهد
ميبرد .حاال فيلم به 9ســال
بعد ميرود؛ به مشهد ،به جايي
كه دختر رضا بزرگ شــده و
بهشدت وابسته به شكوه است.
اما رضا هم از اسارت آزاد شده
و متوجه ميشود همه اعضاي
خانوادهاش جــان باختهاند و
دخترش ،تنهــا بازمانده ،در
مشهد است.

در ميان طبيعت

كمي هم برايمان از مشكالت اين حرفه
ميگوييد؟ جز خطرناك بودن ،جلوههاي ويژه
ميداني در ايران با چه مشكالتي مواجه است؟

خب يكي ديگر از مشــكالت اين حرفه ،پرهزينه بودنش
اســت .اين هزينه زياد باعث ميشــود در گام اول برخي
همان دوئل بود كه وقتي تمام شد نه من،
از فيلمســازان بهكلي قيد اين بخش را
كل سينما و مردم گفتند عجب كاري بود!
بزنند .آنهايي هم كه نياز به جلوههاي ويژه
بعد از دوئل هم ديگــر كار نكردم تا فيلم
ميداني دارند ســعي ميكنند با كمترين
تنگه ابوقريب را كار كردم كه آن هم برايم
هزينــه كار را پيش ببرنــد .نتيجه اين
خوب و دلنشين بود.
ميشود كه ما برخالف دنيا چيزي به نام
حرفه جلو ههــاي ويژه
تست و آزمايش نداريم! يكدفعه تجهيزات
را برميداريم و ســر صحنــه ميرويم!
ميداني چقدر در ايران طرفدار
آن هم نه با همه امكانات و وســايلي كه
دارد؟ چقــدر جوانها با اين
درخواست دادهايم؛ چرا كه مثال فقط 70
حرفه آشنا هستند؟
درصدش را در اختيارمان قرار ميدهند!
من بعد از فيلم «سجاده آتش» در سال74
باركد را اسكن كنيد و
هماهنگيهايمان هم واقعا سخت انجام
براي شركت در چند جشنواره به كرمان
ميشود .با اينكه ما از  3وزارتخانه ارشاد،
و شيراز و اهواز رفتم .خودم فكر ميكردم
ويديوی اين گفتوگو
اطالعات و دفاع مجــوز ميگيريم و براي
كسي من را نميشناســد يا اساسا مردم
را ببينيد
ضبط كار هم نماينده شهرك دفاعمقدس
راجع به جلوههاي ويژه چيزي نميدانند
و به آن اهميتي نميدهند .امــا در كمال تعجب ديدم نه و ناظري از امنيت سپاه يا ارتش بر كارمان نظارت ميكنند،
فقط من را ميشــناختند ،بلكه حتي اسم بچههايم را هم باز براي هر تغيير كوچك و جزئيای بايد نامهنگاريهاي
ميدانستند! واقعيت اين اســت كه جوانها به اين رشته بســياري انجام بدهيم كه اين نامهنگاريها واقعا زمانبر
عالقه دارند .اما چون اين كار ،كاري خطرناك است ،خيلي است و گاهي باعث ميشود فيلم چند روزي بخوابد.
به سمتش نميآيند .البته كه وارد شدن به اين حرفه هم
اين روزها بيشــتر مشــغول چه كاري
هستيد؟ كار جديدي نداريد؟
خيلي سخت است.
چرا؟ چرا سخت ميشود وارد اين حرفه امسال با توجه به شرايط موجود ،كار سنگيني شروع نشده.
اما هماكنون با آقاي دهنمكي سر فيلم دادِستان همكاري
شد؟
براي اينكه ما امكان يادگيري اين حرفه بهصورت آكادميك ميكنم و چند كار سبك و كوچك ديگر هم دارم.
بهعنوان آخرين سؤال اگر موافق باشيد به
را نداريم؛ يعني رشته دانشــگاهي يا دورههاي آموزشي
همان موضوع ابتداي مصاحبه برگرديم .در كل
خاصي ندارد و بچهها صرفا از طريق دستياري ميتوانند
وارد حوزه جلوههاي ويژه ميداني شوند .البته كه از اساس
سينماي ايران را در اين سالها چطور ارزيابي
كار ما تجربي است؛ يعني حتي اگر رشته دانشگاهي هم
ميكنيد؟ از ابتداي دهه  60كه شما وارد سينما
داشت ،باز عالقهمندان به اين حرفه بايد ميآمدند و كار را
شــديد تا امروز كه آخر دهه  90هستيم ،ب ه
ب ه صورت عملي ياد ميگرفتند .جلوههاي ويژه ميداني را
نظرتان سينماي ايران چقدر تغيير كرده است؟
بايد ببينيم منظور شما از تغيير چيست .اگر از نظر تكنيكي
نميشود تئوري آموزش داد.
نسل جديدي كه با همه اين سختيها وارد بخواهيد ،بله ،خيلي پيشرفت كردهايم .تقريبا پا به پاي دنيا
پيش آمدهايم .هر چند آنها قطعا امكانات خيلي بهتري در
اين حرفه شده را چقدر موفق ميبينيد؟
اين بحث امروز نيســت .من  20سال است كه سر اين اختيار دارند ،اما با اين حال خودمان را خوب همپاي آنها باال
موضوع بحث دارم .متأســفانه گاهي ديده ميشــود آوردهايم .اما از نظر محتوايي ب ه نظر من پيشرفت چنداني
كه برخي از همــكاران ما هــر آنچه ميداننــد را به نداشتهايم .خود من بشخصه خيلي از فيلمهاي قديمي را
دستيارانشــان ياد نميدهند .نتيجه اين ميشود كه بيشتر از فيلمهايي كه امروز توليد ميشوند ،دوست دارم.

فيلم دوئل

تنها بازمانده

فيلم تنگه ابوقريب

به رنگ خدا
يكي از بهترين و باكيفيتترين
فيلمهاي سينماي ايران را بايد
«رنگ خدا» بدانيــم؛ فيلمي
كه بــراي ســازندهاش مجيد
مجيــدي نيز جوايــز و اعتبار
خوبي به همراه آورد .نويسنده
فيلم نيز مجيدي بود .حسين
محجــوب در كنار محســن
رمضاني و ديگر بازيگران يا در
واقع نابازيگران ،موفق شــدند
يك اثر ماندگار را خلق كنند.
اين فيلم تحسين شده نيز جزو
فيلمهاي غيرتهراني سينماي
ايران اســت .به گفته محسن
رمضانــي ،بازيگــر نابينــاي
فيلم ،آنها بــراي فيلمبرداري
180روز در شمال كشور بودند.
در واقع اگر شــمال كشــور و
جاذبههــاي آن را از اين فيلم
حذف كنيد ،چيزي براي ارائه
باقي نميماند؛ يعني لوكيشن
و هدف فيلم اينچنين در هم
تنيدهاند .اين فيلم ،چهارمين
فيلم بلند مجيــدي بوده .اين
اثر ســينمايي ،درباره كودك
نابينايي اســت كه در مدرسه
نابينايان تحصيل ميكند و براي
گذراندن تعطيالت به خانهاش
برميگــردد .فيلــم ،دربــاره
برخورد اين كودك با وضعيت
خود و خانواده و پيرامون است
و اجراي آن امر ،بســيار خوب
درآمده اســت .جالــب اينكه
نويســندگان نيويورك تايمز
در سال  ،1999نوشتند كه اين
اثر در باالتريــن حد وضوحي
اســت كه يك فيلم ميتواند
داشته باشد و از يكي از پوياترين
سينماهاي جهان عرضه شده.
فيلم هم جايزههاي بينالمللي
زيادي گرفت ،هم فروش خوبي
داشت.

شاهكاري در روستا

شهرمنبوشهر

تنگسير
يكي از فيلمهاي تماشــايی
ســينماي قبــل از انقالب
را بايد «تنگســير»» از امير
نــادري بدانيــم؛ فيلمي كه
يكي از آن نقشآفرينيهاي
خاص بهروز وثوقــي را هم
در آن ميبينيم .اين فيلم را
امير نادري نگارش كرده ،بر
اساس داســتان «تنگسير»
صادق چوبك .اين داستان به
سفارش تهيهكنندگان اين
اثر به صادق چوبك سفارش
داده شده بود و اين نويسنده
آن را نوشته بود .البته موقع
فيلمســازي ،ســناريوي
شــكلگرفته از آن ،باعــث
شد تا اين داســتان كوتاهتر
و فشردهتر شــود؛ امري كه
كمي باعث دلخوري چوبك
هم شــد .در نهايــت اينكه
اختيار تام به وثوقي داده شد
تا همهكاره اين فيلم باشــد.
او هم سراغ پرويز فنيزاده،
بازيگر بزرگ ايراني كه درگير
اعتياد بود ،رفت .فنيزاده هم
توي بيمارستان بستري شد
تا ترك كند و سر صحنه اين
فيلم آمــد .از ديگر بازيگران
اين اثــر ميتوان بــه جعفر
والــي ،عنايتاهلل بخشــي،
نوري كسرايي و ...اشاره كرد.
فيلم ،در بوشهر شكل گرفته
اســت و تيم فيلمبرداري و
ديگر عوامل ،راهي اين شهر
شدند .اساساً بدون لوكيشن
بوشهر و جنوب كشور ،چنين
فيلمي شــكلگرفتني نبود.
پس تنگســير را هم بايد از
شــاهكارهاي غيرتهرانــي
سينماي ايران بدانيم؛ فيلمي
گريختــه از مركزگرايــي و
تهرانزدگي.

مرضیه برومند و ایدههایش درباره هنر هفتم در روزگار کرونا و پس از آن

عكس :امير ادهم

گاو
يكــي از بهتريــن فيلمهاي
مهرجويي و ســينماي قبل
از انقــاب را فيلــم «گاو»
ميدانند؛ فيلمي كه به سياهه
فيلمهاي غيرتهراني ما اضافه
ميشود؛ فيلمي كه در يكي از
روستاهاي قزوين شكل گرفت
و يك فيلم كام ً
ال روســتايي
است .در نگارش فيلمنامه اين
اثر ،خــود مهرجويي در كنار
غالمحسينساعديمشاركت
داشتند .به واقع فيلم ،اقتباسي
از «عزاداران بيل» ســاعدي
بود .عــزتاهلل انتظامي ،علي
نصيريان ،جعفر والي ،جمشيد
مشايخي ،پرويز فنيزاده و...
در اين اثر نقشآفريني كرده
بودند .جالــب اينكه محمود
دولتآبــادي ،نويســنده
شــهير ايراني نيز در دوران
جوانياش ،در اين فيلم ايفاي
نقش كرده بــود .فيلم درباره
شخصيتي اســت كه گاوي
داشته و وابستگي زيادي به
آن دارد .در نهايــت نيز ،خود
او در ذهن و توهم خود تبديل
به يك گاو ميشود .اين فيلم
در واقع داستاني از استحاله
انسان امروزي است .گاو ،جزو
فيلمهاي اول سينماي ايران
است كه توانســت نگاههاي
جهاني را به يك سينماي پويا
جذب كند .جالــب اينكه در
چند نظرسنجي در دهههاي
 50و  60و 70شمسي ،اين اثر
برترين اثر ســينمايي تاريخ
سينماي ايران هم انتخاب شد.
به روايت نصيريان ،لوكيشن
غيرتهراني ايــن فيلم ،بعد از
قزوين به سمت آقا بابا دهي،
جايي به نام بويينك بود.
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اما چرا؟

عیسی محمدی

بعضی هنرمندان هستند که به حوزههای مختلفی سرک میکشند و در شاخههاي گوناگون،
کارهای متنوعی را به سرانجام میرسانند .بعضیها هم ترجیحشان آن است که در یک حوزه
پیش بروند و در همان حوزه خود را شــکوفا کنند .مرضیه برومند ،از آن دست هنرمندانی
است که تنها در کارگردانی متوقف نمانده و وقتی به سیاهه تجربهها و دستاوردهای او خیره
میشوید ،میبینید که از تئاتر و تئاتر عروســکی و بازیگری گرفته تا تلویزیون و سینما و
کارگردانی و تهیهکنندگی و  . ...اما مردم او را بیشتر با کارهای تلویزیونی و مخصوص ًا «مدرسه
موشها» به یاد میآورند؛ عروسکهایی که راه به سینما برده و تبدیل به اثری سینمایی هم
شدند .هر چند نباید به حق ،کارهایی چون «خونه مادربزرگه» و «قصههای تابهتا» و «آرایشگاه
زیبا» را هم از قلم انداخت که بهترینهای روزگار خودشان بودند .اما نکته جالب درباره این
هنرمند ،آنجاست که وجه بازیگری و تهیهکنندگی و  ...او کمرنگتر مانده است .ضمن اینکه
او مشاور کارگردانان مختلفی هم بوده .شاید دانستن نکاتی مثل اینکه او در «دایره مینا» از
داریوش مهرجویی هم ایفای نقش کرده اســت ،نگاهتان را به این هنرمند تغییر دهد .با این
چهره آشنای سینما و تلویزیون و تئاتر ایران ،درباره ســینما در عصر کرونا و پس از آن به
صحبت نشستهایم؛ گفتوگویی که به مناسبت روز ملی سینما انجام شده است.
در پیا مهای رد و بدل شده برای
گفتوگو ،گفتید من چندان سینمایی
نیستم .چرا؟

نگفتم سینمایی نیستم ،گفتم در مورد اطالعات
تخصصی اکران آنالین و وضعیت اقتصادی آن و
ضرر و زیانهایی که دارد و ســاختارها و مواردی
از این قبیل ،چون آماری ندارم و زیاد هم ســر در
نمیآورم ،طبيعي است كه نميتوانم صحبت كنم.
پس به بهانه روز ســينما ،برويم
سروقت موضوع ســينما و كرونا .بهتر
از من میدانید کــه مواجهه با عصر نو
خیلی از هنرهــا و وضعیتها را تغییر
داده است .مثل اینکه االن مطبوعات و
رادیو و  ...دیگر مثل قبل نیستند و ناچار
شدهاند خودشان را تغییر بدهند .حاال
که در زمانه کرونا هم هستیم ،وضعیت
کمی پیچیدهتر شده .سالنهای سینما
و تئاتر دیگر به رونق گذشته نیستند و
حتی اگر بخواهند کار کنند هم با بخشی
از ظرفیت خــود کار میکنند .در این
وضعیت ،سینما چه میشود؟

وضعیــت جدیدی پیــش آمده که همــه دارند
خودشــان را با آن وفق میدهند .شما به دنیای
پزشکی نگاه کنید .حتی دنیای پزشکی هم تحت
تأثیر دنیای نو قرار گرفته است؛ از دور معاینه کرده
و از دور تجویز میکنند و  . ...به واقع ابزارهایی که
در اختیار بشر است ،دارد کارکردهای واقعیاش
را پیدا میکند و نشــان میدهــد .االن به همین
جشنواره کودک اصفهان نگاه کنید که من عضو
شورای سیاســتگذاریاش هســتم .پیش از این
باید برای جلسات حضوری به اصفهان میرفتیم.
با هواپیمــا میرفتیم و باید  5صبح میرســیدم
فرودگاه .هر قدر هم میگفتــم که پروازها را اول
صبح هماهنگ نکنید ،باز هم نمیشــد و همان
اول صبح بلیــت گیر میآمد .مســیرم دور بود و
باید یکی ،دو ســاعتی زودتر از بقیــه همکاران
راه میافتــم تا به موقع به فرودگاه برســم .موقع
برگشتن هم که غروبها میرسیدم و 2-3ساعتی
در ترافیک میماندم تا به خانه برســم .اینجور
سفرها معموالً از روز قبل هم زندگی شما را به هم
میریزد تا بتوانید خودتان را آماده کنید .در کل
عذابآور بود .االن بهراحتی ،جلسات را به صورت
ویدئوکنفرانســی برگزار میکنیم .هر کسی در
خانه و دفتر خودش و بدون هیچ طی مسیری در
این جلسات شرکت میکند .مدام میپرسم چرا

از قبل این کار را انجام نمیدادیم و چه نیازی به
این همه سفر و جابهجایی فیزیکی وجود داشت!
ابزارهای تکنولوژیک دارند کاربرد واقعیشــان
را پیدا میکنند و از شــکل تفریحــی و تزئینی
درآمدهاند .یا شــما به تجربه معلمهای خصوصی
نگاه کنید .تا قبــل از این وضعیــت پیشآمده،
یک معلــم باید خــودش را به خانه شــاگردش
میرساند و شرایط خاصی حاکم میشد و کسی
ســر و صدا نمیکــرد و  . ...االن از راه دور همین
تدریس خصوصی دارد انجام میشود .واقعاً اینها
اتفاقات خوبی اســت .البته به شرطی که سرعت
اینترنت قابل قبول باشد .این مسئله در کشورمان
ضعیف است هنوز...
یا شاید هم شهروندان ما سوادش
را ندارند ،نه؟

اتفاقاً به نظرم خیلیها سوادش را هم دارند ،اما ابزار و
زیرساختش را ندارند .من خیلیها را دیدهام که باور
نمیکردم اینقدر به ابزارهای تکنولوژیک مسلط
باشند .جوانترها که دیگر خیلی مسلط هستند.
البته بیشــتر منظــورم والدین
بودند...

والدین امروز که جوان هستند و به سن و سال من
نیستند .اگر به سن و سال من باشند دچار مشکل
میشــوند .حتی خود من با وجــود اینکه از پس
خیلی کارهای اینطوری بر میآیم ،ولی باز هم از
اطرافیان جوانترم اطالعات و مشاوره میگیرم و
مشکالت را رفع میکنم.
این گفته شــما شــامل  2بخش
میشــود .بعضی از کارها را میشود
بدون حضور میدانــی و فیزیکی و از
راه دور انجام داد ،اما بخشــی از کارها
را نمیشود به این صورت انجام داد و
در صورتی که حضور فیزیکی و چشم
در چشم نداشته باشــید ،کار ماهیت
خودش یا بخشــی از این ماهیت را از
دست خواهد داد .مثل همین سینما و
تئاتر .اینطور نیست؟

ببینید! خود ســینما هم مدتها بود که مخاطب
گســترده و عام خــودش را از دســت داده بود.
ســینماروهای ما ،اقشــار خاصــی بودند مثل
جوانترها و دخترپسرها و افراد مجرد و  . ...کمتر
میدیدیم که حتی خانوادهها به ســینما بروند.
تلویزیونهای پیشرفته و ســینماهای خانگی و
 ...باعث شــدهاند تا خانوادهها ،بیشتر توی خانه
فیلم ببینند.

چون سینما رفتن ســخت بود .باید به دل ترافیک
میرفتیــد و جابهجایی فیزیکی اتفــاق میافتاد و
دنبال جای پارک میگشــتید و شــام و خوراکی
تدارک میدیدید؛ که همه اینها هم کار را سخت
و هم مستلزم صرف هزینه میکرد .نکته دیگر هم
آنجا بود که فیلمهای خانوادگی مناسب خانواده
هم وجود نداشــت یا کم بود .گاهی هــم که فیلم
کمدیای میآمد که خانوادههــا حس میکردند
باید برای تماشــایش بروند ،از کرده خود پشیمان
میشدند .حتی مدام خودشان را سرزنش میکردند
که چرا بچههایشان را به سینما آوردهاند .در مورد
فیلمهای کودک کــه وضعیت بدین منــوال بود.
زیاد اتفاق افتاده مردم مرا کــه میبینند ،اعتراض
میکنند که ما به تماشای فیلمی رفتیم و چرا خوب
نبود؟ من هم به شــوخی میگویم که این وســط
تقصیر من چیست؟!
البد درددل میکردند...

حاال فیلمی را از نظر تربیتی و آموزشی و  ...مناسب
ندیــده بودنــد و به مــن اعتراض
من فکر میکنم هر چیزی میکردند .پس در نتیجهگیری کلی،
خانوادهها هم از مراسم سینما رفتن
جای خودش را دارد.
حذف شدند و این مراسم صرفاً اقشار
کتاب که میخوانیم و آن
خاصی را در بر گرفت.
را لمس میکنیم و ورق

میزنیم ،لذت بیشتری
نسبت به گوش کردن
پادکست همان کتاب یا
خواندن آن در لپتاپ و
آیپد دارد .اص ً
ال حس آن
متفاوت است؛ مخصوصاً
برای نسل ما .خود دست
گرفتن روزنامه هم چنین
است

االن سینما با این وضعیت چه
کار باید بکند؟ بعضیها به پخش
آنالیــن روی آوردهاند ،بعضیها
هم دارند به رو شهای دیگر فکر
میکنند .شما چه نگاهی دارید؟

اتفاقــاً معتقدم که ســینما ،قرابت
بیشتری با فضای مجازی و دیجیتال
دارد ،تا هنری مثل تئاتر .البته قطعاً
اقشاری مانند سینمادارها و نیروهایی
که در سینماها کار میکنند و باقي
كســاني كه معیشتشان به نمایش
فیزیکی فیلــم گره خــورده ،از این شــرایط زیان
میبینند .اما جدا از این بحث کــه در نوع خودش
ناراحتکننده است ،باید سینما را نزدیکتر به فضای

در مورد ســینمای کودک هم چنین است .تصور
کنید که  200-300بچه در یک ســالن بخندند و
گریه کنند و پای به زمین بکوبند یا حتی بترسند،
اینها تجربیات بسیار درخشانی است .حاال شری
اتفاق افتاده به نام کرونا ،باید خیــر آن را هم پیدا
کنیم .کرونــا که رفــت ،میتوان جشــنوارههای
حضوری را به طور همزمان آنالیــن و مجازی هم
برگزار کرد .اینها اگر در کنار هم باشــد اثرگذاری
بهتــری دارد .واقعاً چــه نیازی بود مــا مث ً
ال برای
جلســات سیاســتگذاری جشــنواره فیلم کودک
اصفهــان این همــه راه را به آنجا برویــم؟ اینها
تجربههایی اســت که بعد از کرونا باید مورد توجه
قرار بگیرند.

دیجیتال بدانیم وگرنه هنری مثل تئاتر که نزدیک
به سینماست ،خیلی از این قضیه ضربه میخورد و
چیزی جای ارتباط نفس به نفس هنرمندان تئاتر را
با تماشاگر نمیگیرد؛ نه نمایش آنالین و نه تلهتئاتر
و  . ...البته با این همه ،دیدهایم کــه بچههای تئاتر
ایران و جهان ،زودتر از ســینما دست به کار شده و
جشنوارههای آنالین و مجازی برگزار و از ابزارهای
تکنولوژیک در کارشــان اســتفاده کردهاند .به هر
حال دوره سختی است که پیش روی بشر قرار دارد
و همه مشــاغل و حرفهها باید خودشــان را با این
شرایط وفق دهند .انشاءاهلل کرونا یکیدو سال دیگر
دســت بر میدارد و میرود ،اما این تجربیات خوب
باقــی میماننــد؛ تجربههایی که
میشود مثبتهایش را نگه داشت
به خاطــر دارم در یکی از
مصاحبههای خود گفته بودید
و اســتفاده کرد .به عنوان مثال،
جشنواره امسال کودک اصفهان،
که برنامههــای تلویزیونی در
چارهای جز برگزاری آنالین ندارد.
حــوزه کــودک از کیفیت و
باید دیــد که چه خیــری در این
ایدهمحوری دور شده ،به سمت
اتفاقات منفی وجــود دارد .در هر
ســلبریتیمحور بودن رفته
شــری ،خیری وجود دارد که باید
و به همین دلیــل برنامههای با
گشــت و آن را پیدا کرد .خیر این
کیفیتی تولید نمیشود .آیا در
قضیه هــم در آن بود که در حالت
مورد سینما هم چنین است؟ آیا
عادی شاید  50هزار نفر و فقط در
فکر نمیکنید با توجه به کرونا و
باركد را اسكن كنيد و
اصفهان میتوانند از این جشنواره
پخش آنالین و بازگشت کمتر
پادكست اين گفتوگو
اســتفاده کنند .اما در صورتی که
ســرمایهها ،باید هزینه تولید
را بشنويد
جشــنواره مجازی برگزار شــود،
فیلم کمتر بشــود تا حساب و
کتاب جور در بیاید؟ مث ً
در صورت برنامهریزی و زیرســاختهای درست،
ال به سلبریتیها
طیف وسیعتری را درگیر خودش میکند .اگر طی
و بازیگران چهره کمتر پرداخت شود...
اکرانهای کنترلشده هر فیلمی دوسه بار نمایش
صالح مملکت خویش خســروان دانند .من هرگز
چنین کاری نمیکنم .یک درصد مشخصی دستمزد
داده شــود ،حتی میتواند کل ایران را هم پوشش
بازیگران اســت که پرداخت میشــود و بستگی به
دهد .البته از سوی دیگر بحث دزدیده شدن فیلمها
هم وجود دارد که باید مراقب آن هم بود.
کارگردان و تهیهکننده دارد .امــا باید درک کنیم
ســلبریتی به معنای بازیگر خوب نیست .سینمای
منظورتان کپی رایت است؟
بله .در ادامه هم میشود هزینههای صرف شده برای ایــران همانطور کــه تهیهکننــده و کارگردان و
جشنواره را که صرفهجویی میشود ،به تهیهکنندهها سناریست و فیلمبردار و تدوینگر و آهنگساز خوب
اختصاص داد تا بخشی از زیانی که دیدهاند ،جبران میخواهد ،به همین نسبت فیلمبردار هم میخواهد.
شــود .در این صورت طیف وســیعتری هم درگیر امــا بازیگر خوب الزامــاً به معنــای بازیگر معروف
نیست .به نظرم سینما اکیدا ً نباید خساست به خرج
فیلمها خواهند بود.
با اینکه رسانههایی چون مطبوعات دهد و با توجه به لوکیشنها و وســایل مورد نیاز و
و کتاب و مجالت و  ...وجود دارند ،اما به دکور و  ،...باید هزینه کــرد .باالخره هر فیلمی یک
شدت کمتر شــدهاند و دیگر به سبک و اقتضایی دارد .اما اینکه بیشتر هزینه را صرف دوسه
سیاق گذشته نیســتند .حتی سخن از تا بازیگر اسم و رسمدار کنید و در جاهای دیگر تولید
فراموشی این عادتهای فرهنگی به میان فیلم خســیسبازی در بیاورید ،موجب میشود تا
میآید .آیا روزگار چنین رسانههایی تمام اثر سینمایی خوبی شــکل نگیرد .قطعاً عدالت در
شده؟ و در نهایت ،چنین سرنوشتی در تخصیص بودجه باید رعایت شود ،اما خساست هم
معنایی ندارد.
انتظار سینما هم هست یا نه؟
راســتی ،توصیه شــما به کسانی
من فکر میکنم هر چیزی جای خــودش را دارد.
کتاب که میخوانیــم و آن را لمس میکنیم و ورق
که میخواهند وارد ســینما بشــوند،
میزنیم ،لذت بیشــتری نســبت به گوش کردن
چیست؟
پادکســت همان کتاب یا خواندن آن در لپتاپ و حرفهــا تکــراری خواهــد شــد .درســت مثل
آیپد دارد .اص ً
ال حس آن متفاوت است؛ مخصوصاً فوتبالیستی که میخواهد بازیکن بزرگی بشود ،ولی
برای نسل ما .خود دست گرفتن روزنامه هم چنین نه بنیه این کار را دارد ،نه استعدادش را .سینما هم
اســت .بوی روزنامه و ورق زدن آن حــال و هوای چنین است .هر کسی باید استعداد و بنیه فرهنگی
دیگری دارد .نمیشــود اینها را نفی کرد .شاید به و فکریاش را داشته باشد .در حوزه کاری ما االن هر
خاطر مشکالت اقتصادی موجود در امروز و گذشته ،کسی فکر میکند بازیگر اســت؛ مخصوصاً اگر بر و
این موارد کمرنگتر شــده و این عادت از سرمان رویی هم داشته باشد .پدر و مادرها به من میگویند
افتاده باشند ،اما نمیشود نفیشان کرد .سینما رفتن دختر و پســر ما را ببر و بازیگر کن .چرا اص ً
ال باید او
هم عادت خیلی خوبی است .یکی از معدود تفریحات را ببرم و بازیگر کنم؟ این اســت که ورود به چنین
ماست .در کشــور ما تفریح چنداني جز رستوران و عرصهای ،بدون تربیت و آگاهی و پشتوانه فرهنگی
خورد و خوراک وجود ندارد .آداب سینما رفتن و عزم و اجتماعی و مطالعه ،سم است .کسی که به حوزه
سینما رفتن و انتخاب فیلم و تجربه جمعی تماشای فرهنگ عالقهمند است ،باید مشخص شود که در
آن و با هم خندیدن و گریستن و اثر گرفتن از فیلم دوران کودکی اهل کتاب و فیلم دیدن و دستکم
تئاتر بازی کردن در مدرســه بوده است ،نه اینکه
در یک فضای ثابت ،حسی زیبا و درخشان است.
این ،شــامل ســینمای کودک و  24-5سال دارد و تازه یادش افتاده که میخواهد
بازیگر شود.
مخاطبان کودک هم میشود؟

سینما جای موفقیت یکشبه نیست

برایروزملیسینما

در روزگار ما موفقیتهای اقتصادی خوبی برای برخی از اصحاب سینما مانند سلبریتیها و
آرتیستها و  ...اتفاق افتاده .فضای رسانهای و شــلوغکاریهای موجود هم کمی در این امر
دخیل بوده .اما در روزگار ما و پس از ما ،کســانی ســمت هنر میآمدند که عالقهمند بوده و
حرفی و دردی برای به اشتراک گذاشتن با دیگران داشتند .آنها میخواستند روی دیگران و
جامعه خودشان تأثیری بگذارند و میدانستند که ورود به حوزه هنر و فرهنگ ،مخالف جریان
رفاه اقتصادی حرکت کردن است .به واقع باید از رفاه اقتصادی صرف نظر میکردی تا بتوانی
فعالیتی فرهنگی و هنری داشته باشی .اما در ســالهای اخیر به واسطه موفقیتهای مالی
اتفاقافتاده برای برخی و همچنین پروياگاندا و جنجالهای رسانهای ،آرزوی خیلی از جوانان
است که وارد این حرفه شوند ،آنهم در حالی که نه استعدادش را دارند ،نه زیربنای فکری الزم
را .آنها میخواهند راه صد ساله را سریع طی کنند.

حیف که آقای مســعود مهرابی بین ما نیست .بسیاری از ســینماگران درجه یک و درخشان ما
خیلی زود از میان ما رفتند .طبیعی است که زندگی هر کسی روزی به پایان میرسد ،اما بعضیها
سفر زودهنگامشــان واقعاً باعث افسوس است .امثال کیارســتمی و مهرابی و سینایی و  ...خیلی
زود ما را ترک کردند .نمیدانم چرا االن یاد این عزیزان افتادم .ســینما عصاره هنرهاست .قدرت
اعجابانگیزی در تأثیر و ساخت شــخصیت بینندگان خودش دارد .یکطوری مثل کتاب است؛
حتی شاید اثرگذارتر باشد روی شکلگیری شخصیت مخاطبان خودش .به یاد «سینما پارادیزو»
بیفتید .اینکه میگویند سینما هنر هفتم است ،جمله درستی است .به واقع عصاره همه هنرهای
دیگر است .انشاءاهلل سینماگران و در کنار آنها بچههای تئاتر ما بتوانند به سالمت از وضعیت فعلی
عبور کنند و بتوانند در روزگار کرونا و بعد از آن ،از ابزارهای جدید و امروزی و دیجیتال ،برای ارتقای
هنر و گسترده کردن مخاطبانشان استفاده کنند.

پنجشنبه
 20شهريور 1399
شماره 91

در آستانه روز سينما نگاهي به نخستين راشهاي فيلمهاي ايراني
انداختهايم كه در كاخ موزه گلستان كشف شدهاند

كشفحلقهفيلمهايقجريدركاخگلستان
واقعيت اين است كه اگر حلقه فيلمهاي زمان مظفرالدينشاه از جاي جاي كاخ موزه
گلستان كشف نميشد ،حاال عم ً
ال هيچ خبري از فيلمهاي صد و بيست ساله ايراني
نداشتيم .اما اين فيلمها در چند نوبت در مجموعه تاريخي كاخ گلستان پيدا و پس
از مرمت ،بخشهايي از آنها منتشر شد .اگر كنجكاويد كه درباره اين حلقه فيلمها
بيشتر بدانيد ،بايد بگوييم كه تصاوير ثبت شده در دوران حكومت مظفرالدين شاه
نخستينبار در ابتداي دهه  1360كشف شدند 50 .حلقه  30ثانيهاي تا يك دقيقهاي،
فيلمهايي بودند كه در سال  1362در كاخ گلستان پيدا شدند و ما را به روزگار
حكومت قاجاريه ميبردند 2 .بار ديگر در سالهاي 1378و  1389نيز تعدادي نگاتيو
و حلقه فيلم در قسمتهاي مختلف كاخ گلستان پيدا شد كه اين فيلمها مرجع همه
اطالعات ما از نخستين فيلمهاي ايراني است.

 56دقيقهفيلمازسفرهايشاهقاجار
نخستين بار زندهياد شهريار عدل ،باستانشناس ،كارشناس تاريخ هنري و
معماري ايراني و كارشناس پروندههاي ثبت ميراث جهاني در ايران ،در ابتداي
دهه  60فيلمهاي مظفري را در كاخ گلستان پيدا كرد .او يكبار ديگر در سال
 1378نيز  22قطعه فيلم در كاخ شاهان قاجاري پيدا كرد كه اين فيلمها
مربوط به سفرهاي مظفرالدينشاه به فرنگ و ارتش ايران بود .در ميان اين
حلقه فيلمهاي يافت شده در انتهاي دهه  ،70فيلمهاي تاريخي مهمي از جمله
نخستين فيلم رنگي دنيا و فيلمي از نخستين كارگردان زن دنيا هم وجود داشت
كه ظاهرا به مظفرالدينشاه قاجار اهدا شده بودند .در نهايت اين فيلمها كه
نخستين فيلمهاي صامت ايران ب ه حساب ميآيند و مبدا ورودي فيلم و سينماي
كشورمان هستند ،براي مرمت به مركز ملي تحقيقات علمي فرانسه فرستاده
شدند و چند سال بعد فيلمهاي اورجينال و مرمت شده آنها در قالب يك فيلم
 56دقيقهاي به ايران برگشت داده شد .اين فيلم كه نخستين فيلم مستند تاريخ
ايران است ،در اختيار صدا و سيما و سينماي ايران قرار گرفته و در مناسبتهاي
مختلف بخشهايي از آن به نمايش درميآيد .ضمن اينكه مسئوالن مجموعه
تاريخي گلستان ب ه دنبال فرصتي براي اكران اين فيلم هستند.

اما داستان ضبط نخستين فيلمهاي ايراني هم داستان جالبي است كه بد نيست در
اين گزارش به آن بپردازيم .البته كه اين داستان را بايد كمي زودتر از باز شدن پاي
نخستين دوربين فيلمبرداري به كشور و كمي دورتر از ايران شروع كنيم! چرا كه
ماجرا به نخستين سفر فرنگ مظفرالدينشاه قاجار در سال  1279هجري شمسي
برميگردد؛ يعني دقيقا 120سال پيش .شاه قاجار در سفرش به اروپا و حضورش در
فرانسه ،درست در تاريخ 17تيرماه سال  1279با پديده سينماتوگراف -كه بهتازگي
توسط برادران لومير اختراع شده بود  -آشنا شد و همانجا در دم دستور تهيه نخستين
دستگاه فيلمبرداري و ابزار نمايش تصاوير متحرك روي پرده نمايش را صادر كرد.
در سفرنامه مظفرالدينشاه از زبان اين شاه قاجار نقل شده است« :بعدازظهر به
اكسپوزيسيون و تاالر جشن رفتيم كه در آنجا سينماتوگراف كه عكس مجسم و
متحرك است ،نشان ميدهند .پرده بسيار بزرگي در وسط تاالر بلند كردند و تمام
چراغهاي الكتريك را خاموش و تاريك كرده ،عكس سينماتوگراف را به آن پرده بزرگ
انداختند ،خيلي تماشا دادند .منجمله مسافرين آفريقا و عربستان را كه در صحراي
آفريقا با شتر راه ميپيمايند ،نشان دادند كه خيلي ديدني بود .ديگر اكسپوزيسيون و
كوچه متحرك و رودخانه و رفتن كشتي در رودخانه و شناوري و آببازي مردم و انواع
چيزهاي ديگر ديده شد كه خيلي تماشا داشت .به عكاسباشي دستورالعمل دادهايم
آنها را خريده و با خود به تهران بياورد و ما آنان را نشان بدهيم».

سال 1279هجريشمسي،يعني دقيقا 120سال پيش ،مظفرالدينشاهقاجار
در نخستين سفر فرنگش ،در فرانسه با پديده «سينماتوگراف» آشنا شد و
پرنيان سلطاني
دستور داد يكي از اين نخستين دستگاههاي فيلمبرداري را با تمام اسباب
و لوازمش خريداري كنند و به پايتخت بياورند .فيلمهاي مستندي كه با اين
دوربين از رژه سربازان گرفته سوار شدن بانوان به ماشين دودي براي زيارت شاه عبدالعظيم حسني(ع)
گرفته شد ،نخستين فيلمهاي صامت ســينماي ايران بهحساب ميآيند؛ فيلمهايي كه در ادامه از
شكل مستند خارج شدند ،رفته رفته داراي فيلمنامه بودند و توسط شاه قاجار و ميرزا ابراهيمخان
عكاسباشي كارگرداني ميشدند! اين فيلمها در چندين نوبت در كاخ موزه گلستان پيدا شدهاند كه
بخشي از آنها مرمت شده و در مناسبتهاي مختلف از آنها
رونمايي ميشود .در آستانه روز سينما به سراغ اين
قديميترين تصاوير متحرك ضبط شــده در
ايران رفته و گزارشي از آنها تهيه كردهايم
كه در ادامه خواهيد خواند.

نخستينفيلم؛جشنگلهادربلژيك
نتيجه اين شد كه ميرزا ابراهيمخان عكاسباشي ،عكاسباشي دربار كه
در اين سفر همراه شاه قاجار بود ،دستش به نخستين دوربين فيلمبرداري
رسيد و درست از همان لحظه و همانجا صنعت سينماي ما شكل گرفت.
ميرزا ابراهيم كه مدتها در اروپا به تحصيل در زمينه عكاسي پرداخته
بود ،در همان نخستين سفر فرنگ شاه قاجار و در تاريخ  23مرداد
1279نخستين فيلم را با دوربين خريداري شدهاش كه مدل گومون بود،
از جشن گلهاي شهر اوستاند بلژيك گرفت تا به اين ترتيب لقب نخستين
فيلمبردار تاريخ سينماي ايران را از آن خود كند!

فيلمبرداريازشاه،ارتشيهاومردم
مظفرالدينشاه قاجار در اواخر پاييز همان سال همراه
هيأت همراهش به ايران بازگشت؛ درحاليكه با خودش
سوغات خيلي متفاوتی آورده بود؛ دستگاه ضبط و
پخش فيلم .ميرزا ابراهيمخان عكاسباشي از همان
ابتداي ورود به كشور وظيفه فيلمبرداري از همه چيز
را بر عهده داشت؛ اول از همه فيلمبرداري از شخص
شاه در حالتهاي مختلف و عبور او در معابر پايتخت
بهصورت پياده يا سوار بر كالسكه! بعد نوبت به ثبت و
ضبط فيلمهايي از زندگي زنان حرمسرا ،خواجهها ،شكار
شاه ،جشنها و مراسم عروسي ،رژه ارتشيها ،سوار شدن مردم به ماشين
دودي ،برگزاري مراسم محرم و ديگر مراسم برگزار شده در كشور رسيد.

و اما بشنويد از جديدترين كشف فيلمهاي تاريخي
در كاخ گلستان .حدود  10سال پيش يكي از
كارشناسان موزه در ساماندهي انبارهاي تاريخي
كه سالهاي سال در آنها بسته بود ،بهطور
اتفاقي  38حلقه فيلم در يكي از انبارهاي قديمي
عمارت خورشيد پيدا كرد .اين فيلمها سريعا
به واحد اسناد منتقل شدند تا مانند فيلمهاي
يافت شده در دهه  70براي مرمت به مركز ملي
تحقيقات علمي فرانسه ،بزرگترين و قويترين
مركز مرمت آثار و اسناد تصويري و پژوهش فيلمهاي
جهان فرستاده شوند.

اگر چه هنوز كار مرمت اين فيلمهاي تازه يافتشده به اتمام
نرسيده ،اما كارشناسان با بررسي آنها به نكات خوبي در اينباره
دست يافتهاند .از جمله اينكه اين فيلمها در فاصله سالهاي 1900
تا  1905ميالدي ضبط شدهاند؛ يعني عمر اين فيلمها چيزي
حدود  115تا  120سال است.

درباره موضوع اين فيلمها هم گفته ميشود كه فيلمهاي مظفري يافت شده با
مراسم رژه آغاز ميشود و شامل موضوعاتي مانند عبور كالسكه مظفري با حضور
مظفرالدين شاه ،عمارت شمسالعماره ،مراسم بندبازي سياهان ،عبور سواران
از رودخانه و خيابانهاي مشجر ،گذر كالسكه مظفرالدين شاه از ميدان مشق و
توپخانه ،حضور جمعيت در فضاي آزاد و ...است.

فيلمهاييكهفيلمنامهداشتند

فيلمازدربارتاكوچهوخيابان
نمايش فيلم از همان روزهاي نخست بازگشت مظفرالدينشاه از فرنگ،
در دربار صورتگرفت .اما رفتهرفته پخش فيلم به طبقه اشراف رسيد
و در مهمانيها و عروسيها انجام ميشد .معموال هم فيلم هر سري به
صورت جداگانه پخش ميشد؛ يعني يكبار براي مردها و بار ديگر براي
زنها .تا مدتها پس از وارد شدن دوربين فيلمبرداري و پخش فيلم
به ايران ،انحصار سينما در اختيار دربار بود تا اينكه سرانجام اين پديده
نوظهور به كوچه و خيابان هم كشيده شد .اينطور كه تاريخپژوهان
ميگويند تاجري به نام ميرزا ابراهيمخان صحافباشي در بازگشت از
سفر انگلستان يك پروژكتور نمايش خريد و در سال  1283نخستين
سالن نمايش را در حياط پشت مغازهاش داير كرد .مشتريانش هم ابتدا
اعيان و اشراف بودند .تا اينكه در سال  1284در خيابان چراغگاز يك
سالن سينما براي عموم باز كرد كه درواقع از اين سالن بهعنوان نخستين
سالن نمايش فيلم در تاريخ سينماي ايران ياد ميشود.

مظفرالدينشاه؛نخستينبازيگرايراني!

ازمراسمرژهتاعبوركالسكه

همانطور كه رفته رفته انحصار پخش فيلم از دست درباريها خارج شد ،موضوع فيلمها
هم از به تصوير كشيدن شخص شاه و زندگي در دربار قاجار فاصله گرفت و آرامآرام به
مستندي تمامعيار از زندگي در ايران تبديل شد .در فيلمهايي كه از حدود
 120سال پيش به يادگار مانده ،تصاوير جالب توجهي از حضور مردم در بازار ،رفتوآمد
آنها با ماشين دودي ،برگزاري مراسم محرم و ...وجود دارد كه نشاندهنده شيوه زندگي
مردم در دوران حكومت قاجاريه است .اما جالب اينكه هر چه زمان بيشتري از وارد
شدن دوربين فيلمبرداري به ايران ميگذشت ،با الگوبرداري از فيلمهاي كشورهاي
ديگر ،فيلمهاي ما هم داراي فيلمنامه شده و افرادي آنها را كارگرداني ميكردند!
ازجمله نخستين كارگردانان ايراني ميتوان به شخص اول مملكت در آن زمان يعني
مظفرالدينشاه قاجار و نخستين فيلمبردار ايراني يعني ميرزا ابراهيمخان عكاسباشي
اشاره كرد .مظفرالدينشاه از زندگي خواجههاي دربار فيلمي ساخت و ميرزا ابراهيم
هم با نوشتن فيلمنامههاي مختلف ،فيلمهاي كوتاهي از دعواي مردم در خيابان ،فلك
كردن نوكرها ،نمايش دلقكبازي كوتولههاي دربار ،مشاجره آدمها با هم و ...ميساخت
كه تمام آنها در مجموعه كاخ گلستان به ثبت رسيده است.

توقفسينماپسازمظفرالدينشاه
اما ما تمام اين اطالعات را از كجا داريم؟ از همان حلقه فيلمهاي پيدا شده كاخ موزه
گلستان .اين فيلمهاي پيدا شده اطالعات ديگري هم در اختيارمان قرار ميدهند؛
ازجمله اينكه قديميترين فيلمهاي ايراني تماما در زمان مظفرالدينشاه ثبت و ضبط
شدهاند .از آنجا که اين شاه قاجاري نخستين كسي بود كه دوربين فيلمبرداري را به
ايران آورد ،قاعدتا از شــاهان قبلي فيلمي در اختيار نيست .ضمن اينكه بعد از فوت
مظفرالدينشاه ،محمدعلي شاه قاجار كه زياد اهل فيلم نبود ،به ميرزا ابراهيمخان اجازه
فيلمبرداري نميداد و به اين ترتيب سينماي ايران كه از زمان حكومت مظفرالدينشاه
كار خودش را آغاز كرد ،خيلي زود با فوت اين شاه قاجار متوقف شد تا اينكه دوباره از
سال 1304و با روي كار آمدن پهلوي اول به حيات خودش ادامه داد؛ تا امروز.

فيلمبرداري در دوران مظفري به روايت تصوير!

اين تصوير ميرزا ابراهيمخان عكاسباشــي اســت؛ عكاس و فيلمبردار دربار
مظفرالدين شاه قاجار كه از او به عنوان نخستين فيلمبردار ايراني ياد ميشود.

باركد را اسكن كنيد و
ويديوی اين گزارش را
ببينيد

دوست روس من

آشناييشاهقاجاربادوربيندرفرانسه
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شاه قاجار به قدري به سوغات فرنگش عالقه داشته كه خودش نقش اول بسياري از فيلمهاي
ضبط شده در آن دوره را بازي كرده است! تا جايي كه ميرزا ابراهيمخان عكاسباشي حدود
 30قطعه فيلم از مظفرالدينشاه در حاالت گوناگون مثل قدم زدن در سعدآباد ،شكار در
دوشانتپه ،سفر به پاريس و ...ضبط كرده است .به همين دليل بيجا نيست اگر او را نخستين
بازيگر ايراني بناميم .جالب اينكه مظفرالدين شاه در بعضي از اين فيلمها واقعا بازي كرده است!
جدا از اينكه شاه قاجار عالقه عجيبي به نگاه كردن به دوربين داشت و در تمام فيلمهايي كه از
او ضبط شده ،تمام مدت مشغول نگاه كردن به لنز دوربين است ،در يك فيلم چندبار از جلوي
دوربين رد ميشود و يك مسير را ميرود و بازميگردد تا ميرزا ابراهيمخان سرانجام خوب شدن
تصوير را تأييد كرده و بهاصطالح امروزيها كات بدهد!

تنهاي تنهاي تنها
اين فيلم هم ،نخستين ساخته
احسان عبديپور ،نويسنده و
كارگردان ايراني است .عبديپور
اصالتاً جنوبي است و به همين
دليل ،توانســته فيلم خوبي را
توليد كند .فيلم ،با وجود اينكه
فيلــم اول ســازندهاش بوده،
خوشساخت درآمده و توانسته
نظر مخاطبان عام و منتقدان را
بهخودش جلب كند« .تنهاي
تنهاي تنها» هم از آن دســت
فيلمهايي اســت كه ميشود
دربست ،سهم شهرستانها از
سينماي ايران تلقياش كرد؛
چرا كه در بوشــهر و اطراف آن
اتفــاق ميافتــد .عبدالكريم،
معروف به رنجرو ،يك پسرك
بوشهري اســت كه در يكي از
روستاهاي اطراف نيروگاه اتمي
بوشهر زندگي ميكند .دست بر
قضا با پسركي روس كه فرزند
يكي از مهندسان روسي نيروگاه
است ،آشنا ميشــود .فيلم در
واقع ،ميخواهد تأثير اجتماعي
وقايع سياســي و بينالمللي را
نشان دهد .دوســتي اين دو،
توســط وقايع و خانوادهها به
خطر ميافتــد .خانواده رنجرو
ميترســند كه نكند پسرشان
بيدين و كمونيســت شــود.
پرونده هســتهاي ايران هم در
جريان اســت و بوي جنگ به
مشام ميرسد .جالب اينكه اين
دو با وجود دوستي عميقي كه
دارند ،از زبان هــم به جز چند
كلمه چيز بيشتري نميدانند.
عبدالكريم تصميم ميگيرد به
سازمان ملل برود و بيانيهاي را
بخواند و . ...تصوير اين فيلم در
جايي غير از لوكيشــن فعلي،
امكانناپذير است.

همان شهرك

قديميترين ابزار فيلمبرداري در موزه سينما

اگر كنجكاو شدهايد بيشتر درباره تاريخچه سينما در ايران بدانيد ،بهترين جا برايتان «موزه سينما»ست؛ موزهاي
كه در خيابان وليعصر (عج) ،بعد از سه راه زعفرانيه ،نرسيده به تجريش و در محدوده باغ فردوس واقع شده و آثار
به نمايش درآمده در آن روند تكامل سينما در كشورمان را روايت ميكنند .اما از آنجا كه اين روزها بهدليل شيوع
بيماري كرونا ،امكان بازديد از موزهها وجود ندارد ،در ادامه چند ابزار قديمي فيلمسازي به نمايش درآمده در موزه
سينما را ميبينيم و با هم به سالهاي آغاز صنعت سينما در كشورمان ميرويم.
دستگاه تطبيق صدا و تصوير
سال 1334

ميز تدوين فيلم

دوربيني با قدمت80سال كه نخستين
فيلم سينمايي رنگي ايران (فيلم
گرداب) در سال  1331با آن ساخته شد.

دوربين فيلمبرداري 35ميليمتري
مدل اوريكون با قابليت صدابرداري
همزمان ،دهه 1330

اگر ديدن نخستين فيلمهاي ايراني ،آشنا شدن با نخستين فيلمبردار كشور و مشاهده روند ساخت فيلم برايتان جذابيت دارد ،ميتوانيد با مشاهده اين تصاوير به  120سال
پيش برويد؛ به زمان ساخت نخستين فيلمهاي ايراني.

اين هم پشت صحنه يكي از فيلمهايي است كه توسط ميرزا ابراهيمخان گرفته شده
است .ميرزا ابراهيم براي فيلمهايش فيلمنامه داشته و آنها را كارگرداني ميكرده!

فيلمبرداري  120سال پيش خيلي متفاوت از امروز بود .اين نمونه پوزتيو فيلمهاي
ميرزا ابراهيمخان عكاسباشي در سال  1279هجري شمسي است.

ويالييها
ايــن فيلــم را منيــر قيدي،
نويسندگي و كارگرداني كرده؛
البتــه در نوشــتن ،ارســان
اميري هم همكاري داشــته
اســت .بازيگران آن هم طناز
طباطبايــي ،پرينــاز ايزديار،
آناهيتا افشــار ،علي شادمان،
صابر ابر ،ثريا قاسمي و ...بودهاند.
اين فيلم را هم از آن فيلمهاي
اجتماعــي قابلتحســين در
مورد حواشي جنگ ميدانند؛
فيلمي كه هم خوب ســاخته
شده ،هم خوب و بدون لكنت
دارد داســتان خودش را بيان
ميكنــد .اين فيلم به ســال
1395شمسي ســاخته شده.
قصه فيلم در دهه 60و سالهاي
جنگ ميگذرد .چند خانواده و
شخصيتهاياصليدرشهركي
وياليي در حوالي انديمشــك
ساكن هســتند .اين شهرك
پيش از انقالب ،محل سكونت
كارگــران پيمانــكار راهآهن
جنوب بوده و فاصلــه زيادي
هم با خطمقدم ندارد .بهواقع
خانوادههــاي رزمنــدگان در
اينجا ساكن شدهاند تا چندان
دور از عزيزان خودشان نباشند.
آنها قرار است هم به بيمارستان
صحرايي كمك كنند ،هم در
پشت صحنه و تداركات فعال
باشــند و هم چنــدان دور از
عزيزانشــان نباشند .فيلم در
همان لوكيشن واقعي خودش
اتفاق افتــاده اســت؛ همان
شهرك در اطراف انديمشك.
اين در واقع قاعدهاي است كه
كارگردانان انجام ميدهند تا اثر
سينماييشان واقعيتر بهنظر
برسد .پس ويالييها را هم جزو
فيلمهاي خــوب غيرتهراني
سينماي ايران بايد بدانيم.

آه مادر
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خردهروايتهايي درباره سينما و تصاويري كه ميشود دربارهشان كتاب نوشت

شيار 143
يكــي ديگــر از فيلمهــاي
درست و حســابي مرتبط با
حواشي جنگ را ،بايد «شيار
 »143بدانيــم؛ فيلمــي كه
درباره مادران چشــمانتظار
رزمندگان مفقواالثري است
كه نه نشــاني از اسارتشان
بوده ،نه نشاني از شهادتشان
و نه هيــچ نشــان ديگري از
پيكرشــان .نرگــس آبيار در
اين فيلم ،يكــي از آن مادران
به يادماندني و دردكشــيده
سينماي ايران را خلق كرده
است كه هر كسي را تحتتأثير
قرار ميدهد .داستان ،داستان
پيرزني است كه همه زندگي
او ،يك راديــوي باتر يخور
اســت كه هميشــه كنارش
اســت و از طريق آن ،اخبار و
همچنين راديو عــراق و ...را
گوش ميكند .او دنبال نشاني
از پسرش ميگردد .هر اسير
و رزمندهاي كه بازميگردد،
بــا تصوير پســرش نــزد او
ميرود تا نشانهاي پيدا كند.
ســالها ميگذرند و پيرزن،
دســتبردار نيست .مگر مهر
مادري ميتواند دست بردارد؟
تا اينكه در نهايت ،نشانهاي از
پسرش مييابد و پيكر او ،بعد
از تفحص نزد او بازميگردد.
اين فيلم اثرگذار ،در روستاي
موغويه كرمان و حوالي مس
كرمان ساخته شــده است.
اساســاً با يك مــادر كرماني
روبهرو هستيم و طبيعي است
كــه لوكيشــن آن ،در جايي
ديگر نميتوانســت شــكل
بگيرد.

مردانيكه ايستاده مردند

ديوانه ديوانههايي هستم كه
ايستاده ميميرند؛ مرداني
كه شرافت را با زندگي تاخت
نميزنند؛ مثل كوين كاستنر
در «رقصنده با گرگها» كه
چليپاوار پشت اسب نشست
علي عمادي
و آغوشاش را براي تيرهاي
دشــمن باز كرد؛ يــا «بوچ
كسيدي و ساندنس كيد» كه اسطور ه تهخطيها شدند.
از همه جذابتر ،چهار تفنگدار «اين گروه خشن» كه
براي انتقام خون رفيقشــان به قتلگاه مكزيكيهاي
نامرد و مزدوران «ماپاچه» ميروند؛ و چه باك اگر در
اين راه تكهپاره شوند؛ آن هم در صبح شبي كه جشن
مرگشان را در ميان چليكهاي سرداب گذراندهاند.
دارودســته كوچك پايك براي درآوردن دخل ژنرال
و سربازانش نقشــه نميكشــند ،فقط با يك نگاه به
هم ته قصه را ميخوانند؛ ديگر نه بــه پول و طال فكر
ميكنند و نه دلنگران جايزهبگيرهايياند كه ســايه
به سايه دنبالشان هســتند؛ آنها خودكشي نميكنند؛
به استقبال مرگ ميروند تا آن را تحقير كنند و همان
لبخند جاودانه ارنست بورگناين كافي است تا كوچكي
مرگ در نگاهشان معلوم شود .اين تصوير گوياي چنين
داســتاني فناناپذير است؛ مرداني كه ســبكبار و يله،
بيتشويش و آســوده ،فارغ از دنيا و مافيها ،با ظاهري
نهچندان مرتب اما با تصميمي سخت قاطع ،پا در دامگه
حادثه ميگذارند .جز سينما كجا ميتوان چنين مردان
مردي را قاب گرفت؟

مردي كه زياد ميدانست

ســال ۱۳۵۰جالل مقدم سر
صحنه «فــرار از تله» .كنارش
نصرتاهلل كنــي فيلمبردار و
دستياركنيهمگوشهكادراست.
عكس را اصغــر بيچاره گرفته.
جالل مقدم ،چهره قدرنديده
سعيد مروتي
ســينما ،اينجا در حال ساخت
بهترين فيلم زندگياش است.
فرار از تله بهترين فيلم بسياري از عوامل سازندهاش هم هست.
بهترين تصاوير كني ،بهترين موسيقي فيلم مرتضي حنانه،
بهترين داوود رشيدي آن هم در نخستين حضور سينمايياش
و وثوقي متفاوت و حتي نيلوفر قابلقبول .همه با هدايت جالل
مقدم بهترين كاري را كه ميتوانستند انجام دادند ،اما فرار از
تله انگار امكانپذير نبود .فروش متوســط فيلم ،انتظارها را
برآورده نكرد .مقدم2فيلم ديگر بعد از تله ساخت كه به توفيق
نرسيدند و بعد چنان نااميد شد كه رها كرد همهچيز را و شد
مشاور قطبي .تازه اينها روزهاي خوش مقدم بود و در سالهاي
بعد مرد بلند قد و خوشلباس دهههاي  40و  ،50كارگردان
مسلط و خوشفكر كه براي ديدن فيلم تازه پازوليني به لندن
ميرفت و سه روزه برميگشت ،كارش كشيد به سكونت در
مسافرخانههاي ارزان و بازيگري براي امرار معاش .در اين عكس
اما اميد موج ميزند .چهره جالل مقدم كه گويي به خواست
عكاس به سمت دوربين برگشته و صورت خندان نصرتاهلل
كني يادگارهاي دوراني از دست رفتهاند .فرار از تله البته مانده
كه تصاوير خيرهكننده و تلقي درست سازندهاش از سينما ،بعد
از نزديك نيم قرن همچنان فيلم را سرپا نگ هداشته .هرچه باشد
اين بهترين فيلم مردي است كه زياد ميدانست.

عاشقي غمبازها

«بربادرفتــه» بــراي مــا
نبود ،خود مــا بود؛ بيرنگ
و لعاب و زيبايي و شــادي.
هميــن هم شــد كــه در
حوالي عشــق به سينما ،در
روزگار ممنوعههاي خانگي
مسعود مير
تماشــا ،نگاه پهلوان سينما
حواســم را دزديد و در ايام
پابهسالنگذاشتن بيترس مدير و ناظم و كودكانهها،
سر از جعبه موسيقي سعدي ســينما درآوردم .اصال
سينما يعني حكايت قهر و تنهايي و همين شد وقتي در
آن شب كودكي كه مهمان شدم به خانه خاله از عقوبت
تشــرهاي خانگي ،توانستم «باباشــمل» را يواشكي
ببينم و در روزگاري كــه پدر و مادر المشــنگههاي
معموليشان باال گرفت ،دستد ر دست پدر بيحوصله
در صندلي سينما «دلشــدگان» را شناختم .پيشتر
سينما را بارها كشف كرده بودم اما انگار اين موزيكالها
براي همين به چشــمام آمد تا نه سرخوش ،كه غمباز
ي
شويم .از دلشدگان بسيار نوشتهام اما اثر قديمي عل 
حاتمي كه برايم پيامبر سينماي وطني است به بهانه
يك پوســتر قديمي در يك نمايشــگاه دوباره برايم
تداعي شد .باورم نميشــود اما واقعيت اين است كه
بدون آن قهرها من عاشق سينما و حاتمي نميشدم.
اين عاشــقي به ســياق بربادرفتههايي اســت كه در
باختن بهدست آوردهاند .در تنهايي به مهماني دنياي
ســينما رفتهاند و حاال همين شــدهاند كه هســتند.
عاشقي ما هم مبارك...

بله ،درست است كه ميگويند يك تصوير ،اندازه هزار كلمه صحبت ميكند ،اما گاهي ،حتي تصويرها را هم
بايد به ريسمان واژهها درآورد .گاهي نيز بايد تصويرها را در جاده واژهها و جملهها به راه كشيد تا ضرباهنگي
كه دارند و اثري كه ميخواهند بگذارند ،دوچندان بشود؛ اتفاقي كه در همين صفحه از ويژهنامه روز هفتم ،از
اين به بعد خواهد افتاد .اينجا شما ديگر با يادداشتهايي معمولي روبهرو نيستيد .اينجا ،عكسها براي شما
حرف ميزنند و به قامت جملهها درميآيند و در تقاطع همين عكسها و جملههاست كه به نگاهي كاملتر
از نويسندگان آنها و وقايعي كه اتفاق افتاده و جهان پيرامون خود ،خواهيد رسيد.

پالك

فيلمهاي عملياتــي كه در آن
گروهي از رزمندگان به عمليات
اعزام ميشوند در دهه 60يكی
از مهمتريــن و پولســازترين
چرخههاي فيلمسازي جنگي
بــود .پرفروشتريــن فيلــم
عليرضا محمودي
دهــه- 60عقابهــا -در اين
چرخه ساخته شده .اين چرخه
به 2دســته فيلمهاي كماندويي (كالهكجهــا) و عمليات
ساير نيروها تقسيم ميشود .فيلمهاي چرخه اول به شكل
مستقيم از روي نمونههاي خارجي ســاخته ميشد .اما در
طول زمان بوميتر شــدند .چرخه دوم بيشــتر بومي بود و
ســعي كرد در اين راه بيشــتر به واقعيتهاي جنگ توجه
نشان دهد تا الگوهاي سينماي جنگي جهان« .جانبازان»
(« ،)1361پايگاه جهنمي» ( )1363و «كانيمانگا» ()1367
از مهمترين فيلمهاي كماندويــي چرخه فيلمهاي جنگي
 عملياتي هستند كه همه آنها در گيشــه سربلند بودند.يكي از مهمترين جلوههاي تحليلي اين چرخه ،ستاره آنها
بود .حســين گيل كه در دهه 50بازيگــر نقشهاي منفي
در چرخه فيلمهاي جاهلي و ملودرام بود بهعنوان ســتاره
فيلمهاي كماندويي ايراني به شهرت متفاوتي رسيد .او در
فيلمهاي «پــاك» ( )1365و «هفتگــذرگاه» ()1374
بهعنوان قهرمــان فيلمهاي كماندويي ظاهر شــد .پالك
ســاخته ابراهيم قاضيزاده در بيــن فيلمهاي كماندويي
اثري قابلتوجه اســت .فيلم به روش فيلمهاي كماندويي
كه ارزانترين توليد را دارند ،بيشــترين فروش را داشت و
حسينگيل در اين موفقيت مهمترين نقش را ايفا كرد.

و همچنان مهرجويي بزرگ

اين تصوير يك فيلمســاز
اســت در دهــه هشــتم
زندگياش ،در پشت صحنه
آخرين فيلمش «المينور».
ردپاي اين هشتادسال را در
تكتك چين وچرو كهاي
دانيال معمار
صورتــش ميتــوان ديد.
همنسلهاي او يا سينما را
بهطور كلي كنار گذاشتهاند ،يا آنقدر دير به دير پشت
دوربين ميروند كــه چندان فرقي ندارند با دســته
اول .بله ،حق با شماســت؛ مهرجويي اين ســالها،
آن مهرجويي بزرگ دهههــای 60و 70با «هامون»
و «پري» و «ليال» نيســت ،اما هنــوز هم فيلمهايش
مهماند و هنوز هم ساختههايش به چيزي شبيهترند
كه ما بهعنوان ســينما ميشناســيم .او هنوز هم بلد
است كه با زبان سينما حرفش را بزند .بهنام فيلمهايي
فكر كنيد كه مهرجويي تا به حال ســاخته؛ از «گاو»
بگيريد تا به همين «المينور» برســيد .درست است
سينماي داستانگويي چند دهه قبل مهرجويي حاال
سراغ معضالت به ظاهر ساده اجتماعي رفته ،اما نكته
اعجابآور همين انرژي مهرجويي در 80سالگي است.
او حدود 5دهه بياعتنا به حواشــي مزاحم سينماي
ايران فيلم ساخته و هيچگاه پا پس نكشيده و ادامه داده
است .دوست دارم اعتراف كنم كه اگر برادران لومير در
زيرزمين خانهشان سينما را كشــف كردند ،خيلي از
همنسالن من سينما را با مهرجويي شناختند ،كشف
كردند و عاشقش شدند.
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نكته بازي

الاقل با خاطره خوش برو

فصل باشگاهي فوتبال ايران براي حسين حسيني اصال خوب پيش
نرفت.يعنيدرواقعازاينبدترنميشد.اودرنخستينفصليكهپيراهن
شمارهيكرابهتنكرد،نمايشمتزلزليداشت،گلهايزياديخوردو
گناهنايبقهرمانيتيمدرليگوجامحذفيگردنشافتاد.بعدازجذب
رشيد مظاهري اينطور بهنظر ميرســيد كه دوران حضور حسيني
در استقالل به پايان رسيده اســت .خود او هم عكسها و پستهاي
اينستاگرامشراپاككردتابهشايعاتدامنبزند.بااينحالبستهماندن
لوانتقاالتياستقاللموجبشدمظاهرينتوانددرآسيابراي
پنجرهنق 
آبيهابهميدانبرود.حاالدورانحراستحسينيازدروازهاستقالل،
يتماشاگر در
حداقل تا پايان ليگ قهرمانان تمديد شده .مسابقات ب 
قطر،اتفاقافرصتخوبياستتاحسينيالاقلبايكتصويردرخشاناز
استقاللجداشود.ازاعتبارتدفاعكن،آقايركوردشكن.
اسكوچيچ هم چترش را برداشت

در آخرين مصاحبه بلند سرمربي تيم ملي ،همان سؤال و جواب اول
تكليفهمهچيزرامشخصميكند.خبرنگاريكخبرگزاريخوشنام
كهقصدداشتهمصاحبهمتفاوتيازدراگانبگيرد،ازاوپرسيده«:تعجب
نميكنيد اگر در اين مصاحبه ســؤالي راجعبه فوتبال نپرسيم؟»
اســكوچيچ هم جواب داده« :نه .تعجب نميكنم .كال در ايران هيچ
وقتغافلگيرنميشوم!هروقتفكرميكردماتفاقيراازقبلميدانم
و در انتظار واقعهاي بودم ،بعد ديدم دقيقا اتفاقي برخالف تصورم رخ
داد ».اين همان وجه غالب جامعه ايراني براي خارجيهاست .اينجا
هيچچيزقابلپيشبينينيست.اصالهيجانزندگيدرايرانبههمين
چيزهاست؛وگرنهرخدادنآنچهازقبلانتظارشراميكشيدي،چه
لذتيدارد؟يكيازنخستينجمالتكيروشدرايراناينبود«:اينجا
هروقتهواشناسيميگويدهواآفتابياست،منچترمرابرميدارم».
االنهماسكوچيچچترشرابرداشته!
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پاندمينقلوانتقاالت

واقعا كه چه انتخاب سختي بود

وضعيتبازاردرفوتبالايرانآنقدرخراباستكهيكمهاجمنيمچه
استاندارد هم در دسترس تيمهاي مدعي نيست .درايت هميشگي
مسئوالنامرهمباعثشدهبعدازتصويبقانونمنعجذببازيكنان
خارجي،قيمتفوتباليستهايايرانيچندبرابرشود.بااينتفاسير
درنظربگيريدپرسپوليسسردوراهيشهابزاهديوآرمانرمضاني
گير كرده بود و نهايتا با ناكام ماندن در جــذب اولي ،به ناچار با دومي
قرارداد بست .اصال آدم از اين غناي فني لذت ميبرد .روزي كه علي
عليپور پنالتياش را مقابل ماشينســازي چيپ زد و از دست داد،
هوادارانحاضردراستاديومعليهاوشعار«حياكن،رهاكن»سردادند.
اگر همان مردم ميدانســتند كه بعد از حيا كردن عليپور قرار است
تيمشان در دوراهي زاهدي -رمضاني قرار بگيرد ،احتماال از عليپور
درخواستميكردندبماندوتاآخرعمرپنالتيهايشراچيپبزند!
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كرونا هم باعث راكدشدن بازار نقلوانتقاالت فوتبال نشد

نقلوانتقاالت اين فصل با وجود اينكه بهنظر
ميرسيد بهخاطر كرونا و شرايط اقتصادي
باشگاهها دچار ركود شود ،همچنان رونق
دارد .شاهماهي نقلوانتقاالت يعني مسي
بعد از كلي هياهو نتوانست از بارسلونا جدا
شود و به يكي از تيمهاي منچسترسيتي،
پاريسنژرمن يا يوونتوس برود اما بازار
هنوز داغ است.
بارسلونا

مسي ماندني شــد و قرار است كمي بيش از
70ميليون يــورو پاداش وفــاداري دريافت
كند .ويدال رايگان بــه اينتر رفت و 2ميليون
از دســتمزد 8ميليون يورويياش را كاهش
داد .راكيتيچ هم تنها بــا 1.5ميليون يورو به
سهويا فروخته شــد كه اين رقم ممكن است
بعدها با آپشنهاي قرارداد به 9ميليون برسد.
به سوارس گفته شده بود ميتواند قراردادش را
فسخ كند .مهاجم اروگوئهاي حتي با يوونتوس
هم توافق كرده بود اما منتظر ماند تا يكسال
حقوق (24ميليون) هم بهعنوان خســارت
دريافت كند .با ماندن مسي احتمال ابقاي او
هم افزايش نيافته و احتماال به يووه ميرود؛
همان باشگاهي كه سابقه گاز گرفتن 2بازيكن
آن يعني پانريس اورا و كيهليني را دارد .پيانيچ
هم با آرتور ملو معاوضه شده بود .واينالدوم و
ممفيس از ليورپول و ليون گزينههاي اصلي
خريد كومان هستند .فيرپو ميماند تا جاي
آلبا را در تركيب بگيرد .سمدو و سرخي روبرتو
درصورت آمدن پيشــنهاد مناسب ميروند.
اومتيتي مــازاد اســت اما هيچ تيمــي او را
نميخواهد .كوتينيو كه به بايرن قرض داده
شــده بود و در آن بازي  2-8رودررو در ليگ
قهرمانان 2گل به بارســا زده بود برميگردد.
اريك گارسيا از منسيتي هم ممكن است تنها
خريد دفاعي تيم باشد .ترينكائوي پرتغالي هم
در زمستان براي اين فصل خريداري شده بود.
رئالمادريد

از خريد و ريختوپاش خبري نيست .سبايوس
باز هم به آرســنال قرض داده شد و كوبو هم

قرضي بــه ويارئال رفت .ماريانــو و بيل همه
گزينههاي خــروج را رد ميكنند .خامس با
25ميليون يورو و 3ســاله به اورتون رفت تا
به آالن فرانســوي كه با همين رقم از ناپولي
خريداري شــده بپيوندد .براهيم هم قرضي و
بدون بند خريد در قرارداد به ميالن رفت .اشرف
حكيمي كه در دوره دوساله قرضي در دورتموند
چشمها را خيره كرده بود ،بهجاي بازگشت به
رئال و ذخيره كارواخال بــودن ترجيح داد با
40ميليون يورو به اينتر برود .اودگارد كه5سال
قرضي در تيمهــاي ديگر بازي كــرده بود از
سوسيهداد پس گرفته شد .او يكي از مهرههاي
مهم تركيب در فصل آينده خواهد بود .از ميان
ايسكو ،ناچو و رگيلون 2نفر فروخته يا قرض
داده خواهند شــد .رگيلون مشتريان زيادي
دارد؛ ازجمله منچستر ،تاتنهام ،ناپولي و سهويا.
منچستريونايتد

فاندبيك هلنــدي كه با رئــال توافق كرده
بود اما زيدان او را نميخواســت با قراردادي
40ميليوني و 5ساله به اولدترافورد آمد .باشگاه
با 30ميليون يورو آماده خريد رگيلون از رئال
براي پســت دفاع چپ است .دين هندرسون
براي رقابــت با دخهآ بــه تيم اضافه شــد،
اسمالينگ در رم ميماند ،الكسيس سانچس
فسخ كرد و دائمي به اينتر رفت .ماركوس روخو
با پايان قراردادش از اســتوديانتس آرژانتين
ســر درآورد ،ايگالوي قرضي هم به شانگهاي
برگشت.
چلسي

خريدهاي اين فصل از مرز 200ميليون پوند
گذشــت .كاي هاورتز از لوركــوزن با ركورد
نقلوانتقاالت تاريخ باشگاه يعني 72ميليون
پوند (80ميليون يــورو) برابري كرد .حكيم
زيــاش ( )40از آژاكــس ،تياگــو ســيلوا از
پاريسنژرمن ،بنچيلول (50ميليون يورو) از
لستر ،تيمو ورنر (53ميليون يورو) از اليپزيش
و ...از خريدهاي تابستاني لمپارد بودند .ويليان
و پدرو آزاد شدند و به آرســنال و رم رفتند و
باكايوكو هم به ميالن ميرود.

منچسترسيتي

همه تمركز خود را روي خريد مسي گذاشته
بود .حاال هدف اول نقلوانتقاالت تابســتاني
باشــگاه خريد 75ميليون پوندي كوليبالي
از ناپولي اســت .داويد ســيلوا كه قراردادش
تمامشده بود به سوســيهداد و براوو به بتيس
رفت .گوارديوال اوتامندي را نميخواهد .خريد
مهم ديگري در كار نيســت امــا با همينها،
خريدهاي پپ در منســيتي به يكميليارد
نزديك شده اســت .نيتان آكه با 45ميليون
يورو از بورنموث خريداري شد؛ فران تورس با
23ميليون از والنسيا.
آرسنال

بعد از قطعيكردن خريد پابلو ماري و تمديد
داويد سيلوا2 ،خريد ديگر در مركز خط دفاعي
از راه رســيد و گابريل ماكاالش (26ميليون
يورو) براي اين پســت خريداري شد .ساليبا
هم كه قرضي به سنتاتين رفته بود ،برگشت.
قرارداد قرضي ســبايوس تمديد شد .باشگاه
هنوز نتوانسته بيرين (پياسجي) ،الكازت
(اتلتيكو يا يوونتوس) و گندوزي (هيچجا) را
بفروشد .توريرا قرضي با 8ميليون به فيورنتينا
يا تورينو ميرود .آرتتا هنوز در تالش است با
فروش برخي بازيكنان پول الزم براي بند فسخ
50ميليون يورويي قــرارداد توماس پارتي از
اتلتيكو را بهدست آورد .ويليان هم رايگان از
چلسي جذب شــد و ميخيتاريان كه قرضي
در رم بازي ميكرد قراردادش را با توپچيها
فسخ كرد.
ليورپول

كلوپ مربي ولخرجي نيست و از زماني كه به
اين باشگاه آمده ،ليورپول از نظر ولخرجي در
ردههاي آخر ليگ است .الالنا بهعنوان بازيكن
آزاد به برايتون رفته ،توافق با بايرنمونيخ براي
خريد تياگو آلكانتارا صورت نگرفته اما ممكن
است واينالدوم بهزودي با 25ميليون يورو به
بارسلونا برود .لوورن هم به زنيت فروخته شد.
بايرنمونيخ

تياگو قرار بود به ليورپول برود .بارسا هم ممكن

مسي و كوتينيو در تمرينات گروهي بارسا

ليونل مسي ديروز در تمرينات گروهي بارسلونا
حاضر شد .او كه قصد جدايي از باشگاه را داشت،
تصور ميكردطبق بندي از قراردادش ميتواند
انتقال آزاد داشته باشــد .مقصدش يكي از دو
باشگاه منچسترســيتي و پاريسنژرمن بود.

است مشتري باشد .ليورپول اگر واينالدوم را با
17ميليون به بارسلونا واگذار كند ،آنگاه بايد
براي خريد تياگو آلكانتــاراي 40ميليوني با
بايرنمونيخ چانه بزند .خاوي مارتينس هم به
بيلبائو برميگردد .سانه اندكي پيش از كرونا با
45ميليون يورو از منسيتي خريداري شده
بود .آالبا احتماال ميمانــد و تمديد ميكند.
اودريوســوال و كوتينيو به رئال و بارسا پس
فرستاده شدند.
تاتنهام

جو هارت رايگان از برنلي آمد ،قرارداد قرضي
لوسلســو با بتيس هم تمام شــد و فرتونگن
آزاد بــه بنفيــكا رفــت؛ از رفتوآمدهــاي
ديگر خبري نيســت .مورينيو ،گرت بيل را
ميخواهد اما باشگاه حاضر نيست پولي براي
اين ســتاره به رئال بپردازد و تــازه ،بيل بايد
دســتمزد 17ميليون يورويياش را هم كم
كند.

باشــگاه با اصراري كه داشــت ،مسي را حفظ
كرد و او هم روز جمعه گفت كــه اين فصل هم
در تيمي كه نزديك به 02ســال آنجا بازي كرده
است ميماند .رفتن مسي از بارسا ميتوانست
ل و انتقاالت باشد
بزرگترين اتفاق اين فصل از نق 

يوونتوس

يووه كانون همه شايعات نقلوانتقاالتي است
اما تحــرك چنداني در تيم پيرلو مشــاهده
نميشود .وستون مككني آمريكايي از شالكه
خريداري شده .بازيكناني مثل ايگواين (اينتر
مايامي) ،خديرا و امرهجــان كه به دورتموند
قرض داده شــده ،احتماال جايي در تركيب
فصل آينده نخواهند داشت .پوگبا دوست دارد
به يووه برگردد و رونالدو سفارش خريد بنزما
را داده كه هردو بهنظر غيرممكن است .براي
جايگزيني ايگواين يك نفر از بين ژكو ،سوارس
و كاواني مدنظر بود كه با بازگشت مسي بهنظر
ميرسيد شانس سوارس كم شده اما توافقات
نهايي بين اين بازيكن و باشگاه توريني صورت
گرفته و ســوارس قرار است 3ســاله و سالي
10ميليون يورو با يووه ببندد .يووه به بارســا
پولي نميدهد اما خســارتي كه ســوارس از
بارسلونا درخواست كرده بود بهعهده يوونتوس

كه اين اتفاق نيفتاد و او ديروز بهطور رسمي در
تمرينات شركت كرد.تمرينات ديروز بارسا يك
ستاره ديگر هم داشت؛ فيليپ كوتينيو ستاره
برزيلي گرا نقيمت آبيانار يهــا كه در فصل
گذشته با باير نمونيخ سهگانه را گرفته بود ،به
اين تيم بازگشت .كوتينيو يك فصل قرضي به
بايرن رفته بود.

خواهد بود .ماتويدي هم قراردادش تمام شد و
به همراه ايگواين به تيم بكام در آمريكا (اينتر
مايامي) رفت.
ميالن

باكايوكو از چلسي و براهيم از رئال قرض گرفته
ميشــوند .زالتان تمديد كرده .تونالي كه از او
بهعنوان پيرلوي جديد ياد ميشــود از برشــا
خريداري شــده .ميالن دنبال قرض گرفتن
يوويچ از رئال هم هست تا او را ذخيره زالتان كند.
اينتر

كوالروف از آاسرم جذب شده .ويدال هم از
بارســا بهعنوان بازيكن آزاد ميآيد .پريشيچ
معلوم نيســت در بايرن بماند يا برگردد يا به
تاتنهام برود .ناينگوالن شــايد برگردد اما به
او بازي نميرســد .اشــرف حكيمي از رئال
خريداري شده .الئوتارو بعيد است اين فصل
به بارســا برود .كونته عالقهاي به نگهداشتن
گودين ندارد.
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 8دروغ تابستاني در فوتبال ايران
همهچيزهاي زشتي كه در هر فصل نقلوانتقاالت ميشنويم

بهروزرسايلي|دنبالكردناخبارنقلوانتقاالتيدرفوتبالايراناعصابفوالدينميخواهد؛درغير
اين صورت آدم چطور ميتواند اين همه تزوير ،ظاهرسازي ،دورويي و دروغ را تحمل كند؟ البته
نهاينكههمهبدباشندودغلبازيكنند،اماآنقدرآدمناتوديدهايمكهدلمانميخواهداينبازار
مكاره هرچه زودتر به پايان برسد و آقايان ميلياردر را درون زمين ببينيم .چند تا از تكراريترين
جمالتتابستانهايفوتبال ايران رابرايتان جمع كردهايم؛ مرورشان خالي از لطفنيست.

 « 1از بچگي طرفدار فالن تيم بودم».؛ اين از قديميترين انواع خودشيريني بعد از عقد قرارداد با باشگاه
جديد محسوب ميشود .در بيش از نيمي از موارد استفاده ،دروغ محض است و اكثر به زبانآورندگان اين

شرايط خوبي دارم ،ولي ميدانم كه بايد بيشتر از
اين تالش كنم.
دوســت داري در كدام ليگ
اروپايي بازي كني؟
ليگ اسپانيا را دوست دارم و اميدوارم يك روز در
ليگ اين كشور بازي كنم..
اخبار فوتبال ايــران را دنبال
ميكني؟
بله ،با دقت دنبال ميكنــم .ليگ ايران در فصل
گذشــته ليگ خوبي بود .پرسپوليس كه لياقت
قهرماني را داشت و استقالل هم واقعا تيم خوبي
بود ،ولي اين تيم را اذيت كردند .فوالد و تراكتور
هم تيمهاي خوبي بودند .ليگ فصل گذشــته
هيجان خوبي داشت و اميدوارم در فصل آينده
بهتر از اين هم باشد.
در فوتبال بلژيك مشكلي بابت
زبان نداري؟
بلژيكيها فرانسوي حرف ميزنند كه واقعا زبان
بسيار سختي است؛ حتي آنهايي كه چند سال
است در اين كشور هستند گاهي كم ميآورند؛
يعني وقتي دچار مشكل ميشــوند ،انگليسي
صحبت ميكنند .من مشــكلي نــدارم؛ چون
انگليسي صحبت ميكنم و البته سعي ميكنم
فرانسوي را هم بيشتر ياد بگيرم.
در شارلوا اين اجازه را داري كه
راحت دريبل بزني؟
اوايل شــرايط كمي فرق ميكــرد ،ولي كمكم
تجربهام بيشتر شد و بهتر در تيم جاافتادم .سعي
ميكنم بيشتر در زمين حريف دريبل بزنم و در
زمين خودمان كمتر ريسك كنم.
شــرايط كاوه رضايي چطور
است؟
كاوه خوشبختانه 2گل زده و شرايط خوبي دارد.
او براي آقاي گلي شانس خوبي دارد و اميدوارم به
اين عنوان برسد.

قليزاده :دوست دارم در الليگا بازي كنم
استقالل تيم خوبي بود ،ولي اذيتش كردند

بهنظر ميرسد امسال شانس
اولقهرمانيهستيد؟
خدا را شكر كه در صدر جدول هستيم و ليگ را
خيليخوبشروعكردهايم .ليگبلژيكفوقالعاده
سخت اســت و نميتوان از حاال پيشبيني كرد
چه تيمي قهرمان ميشود.نميتوان گفت كدام
تيم شرايط خوب يا بد دارد .مثال بروخه يكي از
شانسهاي قهرماني اســت ،ولي ليگ را خوب
تا االن 3پاس
شروع نكرده است.
گل دادي .از شرايط خودت راضي هستي؟
من با دادن 3پاس گل نفر اول هستم و طبيعتا از
عملكردم راضيام ،ولي اميدوارم بهتر از اين باشم.
فكر ميكني ليــگ بلژيك
سختتر است يا ليگ پرتغال كه در يكي،

اميرحســين اعظمي| ليــگ بلژيك براي
شارلوا و علي قليزاده به بهترين شكل
آغاز شده و اين تيم با 4برد پياپي در صدر
جدول قرار دارد .نكته مهم تأثيرگذاري
قليزاده در تركيب شــارلوا بوده و اين
بازيكن در 4بازي 3پاس گل داده است.
او حاال بازيكني كليــدي براي تيمش
محسوب ميشود و ادامه درخشش در
شــارلوا باعث خواهد شد تا قليزاده به
هد فهاي مهمتــرش در فوتبال اروپا
دســت پيدا كند .قليزاده درخصوص
موقعيت خــودش در ليــگ بلژيك و
مســائل مختلف ديگــر گفتوگويي
تفصيلي با همشــهري ورزشي انجام
داد.

دو سال گذشته بازيكن ايراني داشته است؟
من كه در پرتغال بازي نكردهام و نميدانم شرايط
ليگ آن كشور چگونه است .ليگ بلژيك يك ليگ
فيزيكي است و بايد بازيكنان آمادگي بدني خيلي
خوبي داشته باشند ،ولي فكر ميكنم ليگ پرتغال
فانتزيتر است.
درموردپيوستنطارميبهپورتو
چهصحبتيداري؟
خيلي خوشــحال شــدم كه مهدي به يك تيم
پرافتخــار در پرتغــال رفــت و اميــدوارم به
موفقيتهايبيشتريدستپيداكند.
بهاينفكرميكنيكهدرفوتبال
اروپابهموقعيتبهتريدستپيداكني؟
قطعا همينطور است .بايد پله به پله جلو بروم ،االن

خريدهاي آبي؛ كمكيفيت و پردردسر

قرارداد ثبتشده دارد و بدون رضايت اين باشگاه هرگونه عقد
قراردادي تخلف است و امروز پيمان بابايي ديگر بازيكن اين
باشگاه با وجود داشتن قرارداد ثبتشده پاي ميز مذاكره با اين
باشگاه نشسته و متأسفانه ارقام پيشنهادي به اندازهاي باال بوده
كه بازيكنان تحت قرارداد راضي به محروميت 6ماهه و دوري
از ميادين ميشوند ».ماشينسازان معتقدند استقالل آنقدر به
خريدهايش پول ميدهد كه آنها حتي حاضر ميشوند 6ماه
محروميت را هم به جان بخرند .بعد از خريد رشيد مظاهري كه
باشگاه تراكتور شاكي اوست ،استقالل در خريد دوم خود هم
بازيكني را جذب كرده كه باشگاه دوم تبريز مدعي است با او
قرارداد دارد .جالب است كه استقالليها تا اين لحظه 3خريد
انجام دادهاند كه قرارداد با2نفر از آنها شبههدار است!
بابك مرادي؛ وينگر و مهاجم ،با 3گل زده
اما خريدهاي جديد استقالل كه هستند و از كجا آمدهاند؟
بابك مرادي و متين كريــمزاده براي خيلــي از هواداران

از3بازيكنيكهاستقاللجذبكرده2بازيكنباشكايتتيمهايسابقخودروبهروهستند
بابك مرادي با اســتقالل ،باشگاه ســابق اين بازيكن يعني
ماشينسازي بيانيه تندي منتشر كرد .در مقدمه اين بيانيه
آمده بود« :قراردادهاي غيرمنطقي و غيرقانوني با بازيكناني
كه هنوز با باشــگاه قبلي خود قرارداد دارند ،تبديل به يك
بدعت نامبارك شده و ظاهرا ارادهاي جهت جلوگيري از آن
وجود ندارد و تاوان قهرماننشدن استقالل را كل فوتبال ايران
بايد بدهد و متأسفانه هيچ نهادي نيز به آن ورود نميكند...
متأسفانه مديران اين باشــگاه تحتتأثير شكست در فينال
جامحذفي كشــور با رويههاي غلط وارد اين بازار شدهاند»...
و در ادامه اينكه« :ديروز استقالل در شرايطي با بابك مرادي
عقد قرارداد كرده كه اين بازيكن با باشگاه ماشينسازي تبريز

مديران اســتقالل كه هتل آزادي تهران را به ساختمان دوم
اين باشگاه و مقر اصلي مذاكراتشان با بازيكنان جديد تبديل
كردهاند ،در آخرين ساعات سهشنبه با 2بازيكن ديگر هم به
توافق رسيدند و خبر استقالليشــدن بابك مرادي و متين
كري مزادهدرنخستينساعاتروزگذشتهمنتشرشد2.بازيكني
كه خريد آنها با حرفوحديثهاي زيادي همراه شده است؛ چه
ازلحاظكيفيتفنياين2بازيكنوچهازلحاظموانعقانونيكه
بابيانيهباشگاهماشينسازيعليهاستقاللمطرحشد.
بيانيه ماشينســازي؛ تاوان قهرماننشدن
استقالل
صبح ديروز (چهارشنبه) يعني چند ساعت بعد از عقد قرارداد
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رشيد مظاهري ،دروازهبان تراكتور قبل از بازي با نفت
مسجدسليمان در نيمهنهايي جامحذفي ،قراردادش
را با اين تيم تبريزي بهصورت يكطرفه فســخ كرد .از
آن زمان گمانهزنيهاي مختلفــي درخصوص علت
اين اتفاق مطرح شــده اســت .مظاهري بابت فصل
گذشــته مبلغ قابل توجهي از تراكتــور دريافت كرد
ولي در قرارداد ســال دوم اين بازيكــن كه به فصل
1399-1400مربوط ميشــود ،مبلغي قيد نشــده
اســت .در واقع وقتي مظاهري به تراكتور پيوست در
برگه قرارداد اين بازيكن بابت سال دوم و سوم مبلغي
تعيين نشده بود ولي گفته ميشــود باشگاه تراكتور
مدتي پيش در اين قرارداد دســت برده و بابت سال
دوم مبلغــي را در برگه قرارداد گنجانده اســت .اين
موضوع با ناراحتي گلر تراكتور همراه شد و او كه يك
نســخه از برگه قرارداد اصلــياش را در اختيار دارد،
بهدليل اينكه باشگاه تراكتور بدون هماهنگي مبلغي
را بابت ســال دوم در برگه قرارداد تعيين كرده است،
قراردادش را با حضور در ســازمان ليــگ بهصورت
يكطرفه فســخ كرد .دروازهبــان تراكتور مدتي پيش
به اين موضوع اشــاره كرد كه اگر هــواداران تراكتور
دليل فســخ قراردادش را بدانند ،بــه او حق خواهند
داد.او چند روز پيش بهصورت رســمي قراردادش را
با استقالل امضا كرد و بالفاصله باشگاه تراكتور از اين
بازيكن شكايت كرد .روز گذشته زنوزي مالك باشگاه
تراكتور درخصوص پرونده مظاهري به تسنيم گفت:
« اگر رأي قانوني صادر شود ما اطاعت ميكنيم .اگر
رأيي صادر شــود كه مشكلدار باشــد ،قطعاً ابتدا در
كميته اســتيناف و بعد هم در دادگاه  CASاعتراض
خواهيم كرد .تنهــا موردي كه مــا ميتوانيم پرونده
را به مراجع بينالمللــي و  CASببريم ،همين مورد
است .فقط طوري نشــود كه در مراجع بينالمللي با
آبروي كشور بازي شود .منافع تراكتور خط قرمز من
است و خواهش ميكنم بهتر به اين پرونده رسيدگي
شود تا حقي از تراكتور ضايع نشود .اگر قرارداد رشيد
مبلغ نداشت در فدراســيون ثبت نميشد ،حتي اگر
قرارداد مبلغ نداشته باشد ،از نظر حقوقي قرارداد نقض
نميشود» .مظاهري بهدليل آنكه در ليست استقالل
براي ليگ قهرمانان آسيا حضور ندارد در قطر همراه
آبيپوشان نخواهد بود .او قرار اســت از ابتداي فصل
جديد ليگ برتر اين تيم را همراهي كند و شايد تا آن
زمان حكم قطعي درخصوص اين پرونده نيز صادر شده
باشد.

اين تيم آرامش بدهيم و از سرمربي هم حمايت
كنيم .اســكوچيچ اينجا آمد و با ما صحبت كرد.
من معتقدم كه او برنامههاي خوبي در ذهن دارد
و مسئله مهم انگيزهاي اســت كه دراگان براي
موفقيت دارد.
در مورد انتخــاب ويلموتس
صحبت كن .اين يك اشتباه بزرگ از سوي
فدراسيونفوتبالنبود؟
صحبت خاصي ندارم .من در يك اردو حاضر شدم
كه اصال شرايط خوب نبود .اصال نميتوانيد اين
مربي را با كيروش قياس كنيد؛ به هيچ عنوان.
حتمــا ميداني كــه احتماال
فدراســيون بايد يك غرامت سنگين به
ويلموتسبدهد؟
بله ،ميدانم ،ولي اميدوارم در دادگاه بازنده نباشيم.
پرداخت6ميليونيوروبرايچندبازيبهويلموتس
خندهدار و البته فاجعه است؛ يك اتفاق دردناك
است .شــما ميدانيد اين پول چقدر ميتواند به
رشدفوتبالايرانكمككند؟اصالدرموردفوتبال
صحبت نكنيم ،اين پول ميتواند در شرايطي كه
بســياري از مردم ما وضعيت بد اقتصادي دارند،
به خيلي از افراد نيازمند كمك كند .واقعا دردناك
استاگرچنينغرامتيرابهويلموتسبدهيم.
برخي معتقدند تيم ملي بابت
از دســت دادن كيروش ضرر كرد .نظر تو
چيست؟
ما كيروش را رد كرديــم تا مربي بهتر بياوريم و
كمتر هم هزينه كنيم ،ولي ديديد شرايط چگونه
شد .كيروش عاشق فوتبال ايران ،عاشق تيم ملي
و مردم ايران بود .وقتــي ميباختيم او از همه ما
بيشتر ناراحت بود و وقتي هم پيروز ميشديم ،او از
همه خوشحالتر بود .كيروش حتي به خيريه هم
كمك ميكرد و براي فوتبال ما نكات مثبت زيادي
را به ارمغان آورد .اميدوارم تيم ملي ما با اسكوچيچ
همنتايجخوبيبگيرد.

بهعنوانوينگرراستدرزمينحضورداشت.جالباينكهاو5بار
هم وينگر چپ بازي كرده اما هر5بار بهعنوان بازيكن جايگزين
در اين پست به زمين رفته است .متين طي1117دقيقه بازي
هيچ گلي نزده ،هيچ گلي نســاخته و فقط 2بار براي تيمش
پنالتي گرفته است .او با نمره ميانگين 6.37از سايت متريكا
در ميان بازيكنان پارسجنوبي رتبه 13و در كل بازيكنان ليگ
رتبه 182را بهدست آورده است.
اينها از علي دشتي بهترند؟
در مجموع نگاهي به عملكرد و كارنامــه اين 2خريد جديد
استقالل نشان ميدهد هيچيك از آنها ظرفيت ستاره شدن در
استقالل را ندارند و برخالف خريد اول آبيها (رشيد مظاهري)
كه خريد باكيفيتي بود اين 2بازيكن اساسا نميتوانند مدعي
حضور در تركيب اصلي تيم باشند .اين 2وينگر در حالي به
استقالل آمدهاند كه علي دشتي با كيفيتي باالتر از آنها در حال
ترك اردوي آبيهاست.

مهاجم سايه بوده است .اين بازيكن كه بيشتر با چهره خاص
و موهاي عجيبش شناخته ميشــود3 ،گلش را در فصل
گذشته به تيمهاي شاهين بوشهر ،فوالد و شهرخودرو زده و
با نمره متريكاي  6.61در ميان كل بازيكنان ليگ رتبه115
را بهدست آورده است.
متين كريمزاده؛ دفاع چپ ملي ،وينگر راست
باشگاهي
و اما متين كريمزاده كه بهدليل حضور در تيم ملي اميد كمي
شناختهشدهتر از بابك مرادي اســت .كريمزاده كه در تيم
استيليبهعنوانمدافعچپبهميدانميرفتفصلگذشتهدر
تركيب پارسجنوبي جم فقط3بازي مدافع چپ بود و بيشتر
بهعنوانوينگرسمتراستبهكارگرفتهميشد.متين19بازي
براي پارسجنوبي انجام داد12،بازي در تركيب اصلي و7بازي
بهعنوان بازيكن ذخيره و جايگزين .او3بار مدافع چپ فيكس
پارس بود اما 10بار (8بار در تركيب اصلي و 2بار جايگزين)

 -1بيچيــز و فقير -بدون
حضور شخص مورد نظر -از
حروف الفبا
 -2ناشنوا -شجاع -شهري
در مازندران
 -3گلي زينتي -احســاس
آزاردهنده -زمان آغازين
 -4نخ خياطي كــه به دور
لوله كاغذي پيچيده شــده
است -افزايش
 -5درخت هميشــه سبز-
ساز پدالي -پنهان
 -6هنــر ششــم -منطقه
سردسير شمال روسيه -به
رنگ سرخروشن
 -7كاروانسرا -موسيقيدان
اتريشي قرن نوزدهم -تنها
 -8نوعــــي عنـــكبوت-
پايتخت تبت -فريب
 -9مخفف گاه -همگرايي-
زمين كشاورزي بيمصرف
مانده
 -10نااميــد -ســنگدلي-
گياه
 -11قــرار دادن -هــال-
سخنان بيمار تبدار
 -12متنافر -نــام دوتن از
پادشاهان سلسله صفوي
 -13باور -صاحب كتاب
ســيرالعباداليالمعاد -از

باشگا ههاي فوتبـــــال
اسپانيا
 -14كثــرت -متناهــي-
رطوبت
 -15آخرين زنداني نازي-
بــار ســفر -پدر ســام در
شاهنامه
عمودي:

 -1خــوردن -مجموعــه
داســتاني نوشــته سعيد
نفيسي
 -2عمومي -فراهم آوردن-
سمبل اسارت
 -3نوعي ساعت -خوشخلق
 -4پــدر افراســياب در
شاهنامه -رايانه لوحهاي-
دومين رود طوالني اروپا
 -5حرف ندا -نمايش با ساز
و آواز -زيبا -دوتا نون
 -6رياست -سوره شصت و
پنجم قرآن -قبض
 -7آسياب دستي -ترسيده
 -8مبالغــه كردن -شــهر
فيروزه ايران -آرزو
 -9وســيله نقليه عمومي-
صاف و مسطح كردن
 -10فرمانرواي خوارزمشاهي-
از آالت موسيقي -نجات يافتن
 -11ريشــه -فرمانــده-
خاموش -طرف

 -12يكي پــس از ديگري-
ورزش تــوپ و راكــت-
جاويدان
 -13آدم بيعار -هنرپيشه
 -14شــهري در خراســان
جنوبي -نويسنده و فيلسوف
فرانسوي -نميبيند
 -15بازيگر مــرد فيلمهاي
جاده و زوربــاي يوناني -نام
اختصــاري ســازما نهاي
مردمنهاد

حـــــلجــــدول شمـــاره 8033
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چرا يونس دلفي وضعيت خوبي
ندارد؟ اين درست است كه ميخواهد به
فوتبال ايران برگردد؟
يونس يك بازيكن بسيار خوب است؛ هم از لحاظ
فني و هم از لحاظ اخالقي .دلفي يك فوتباليست
حرفهاي است؛ هر چند كه اينجا شرايط برايش
كمي سخت است .تا آنجا كه من ميدانم دلفي
تصميمي براي بازگشــت به ايــران نگرفته؛ هر
چند كه خودش بهتر ميتواند در اين خصوص
صحبت كند .اميدوارم شــرايط در اينجا براي او
بهتر از گذشته باشد و يونس در فوتبال بلژيك به
خواستههايشبرسد.
هفتههاي گذشــته خيلي از
بازيكنان تيم ملي از نبود اردو و بازيهاي
دوستانهانتقادكردند.
خيلي از بازيكنان تيم ما بهدليل بازيهاي ملي به
اردوهاي تيم ملي كشورشان رفتند ،ولي متأسفانه
تيم ملي ايــران در اين چندماه بــازي يا اردوي
تداركاتي نداشــت؛ اين واقعا خندهدار است .اگر
مسئوالن سرمربي را انتخاب ميكنند ،پس بايد
روي اين تصميم و انتخاب خودشــان بايستند.
اگر اسكوچيچ انتخاب شده است ،پس بايد از اين
مربي حمايت شود .شايد اين مربي ،من و خيلي از
بازيكنان را نخواهد و دنبال بازيكنان جديد و پياده
كردن تفكراتش باشد ،پس بايد به خواستهها و
برنامههاي اين مربي احترام بگذاريم و كمكش
كنيم.
چندماه پيش كه اســكوچيچ
سرمربي تيم ملي شــد ،خيليها به اين
انتخابانتقادكردند.
اگر اين مربي انتخاب شده پس همه بايد حمايت
كنند؛ چون بحث تيم ملي مطرح است .ما چطور
ميتوانيم بدون بازي و برگزاري اردو اسكوچيچ
را قضاوت كنيم؟! اينطور قضاوت كردن درست
نيست .تيم ملي ما شرايط حساسي دارد و بايد به

تراكتور از مظاهري شكايت كرده
اما ظاهرا اين دروازهبان هم داليل
محكمي براي فسخ قرارداد داشته است

جدول 8034
افقي:

سخت

در قرارداد رشيد
دست بردند؟

را بازي بدهد ،اما2مسابقه كه گذشت و خبري نشد ،قهر و اخم شروع ميشود.
 « 5اين تيم بهترين هواداران ايران را دارد».؛ بازيكناني كه به  3، 4تيم پرطرفدارتر كشور ميروند از
اين جمله استفاده ميكنند .اغلب دروغ ميگويند .اگر به تيم رقيب ميرفتند هم همين جمله را به زبان
ميآوردند.
 « 6تا وقتي بيرونم نكنند هستم».؛ يك دروغ ديگر .نخستين پيشنهاد بهتر كه از راه برسد ،خداحافظي
نكرده ميرويد و پشت سرتان را هم نگاه نميكنيد.
 « 7به خاطر هواداران تخفيف دادم».؛ اگر قيمت واقعي شما يكميليارد تومان بوده ،ابتدا با شانتاژ و
جوسازي 4ميليارد خواستهايد و بعد بهخاطر هواداران 500ميليون كم كردهايد .اگر اسم اين تخفيف
دادن است ،آفرين به غيرت و تعصبتان!
 « 8به نداي قلبم گوش دادم»...؛ اين يكي آنقدر چندشآور است كه همين جا بايد مطلب را تمام كنيم؛
مخصوصاوقتييكنفرهمزمانباپرسپوليسواستقاللمذاكرهميكندوشعورمردمراباچنينجملهاي
به بازي ميگيرد .خدايا تابستان كي تمام ميشود؟

اســتقالل آنقدر گمنام و ناشــناختهاند كــه آبيها براي
شناخت بازيكنان جديد تيمشان سريعا به سراغ موتورهاي
جستوجو رفتهاند .بابك مرادي27 ،ســاله و اهل ياسوج،
بازيكني است كه از  19تا 25سالگي در ليگيك بازي كرده
و بين چندين تيم اين ليگ -از پارســه تا راهآهن و ملوان-
جابهجا شده است .او از 2سال قبل به ليگ برتر آمده و فصل
اول 9بازي براي فوالد خوزستان انجام داده است .فصل دوم
حضور اين بازيكن در ليگبرتر همين فصل گذشته بود كه
مرادي 25بازي براي ماشينسازي انجام داد3 ،گل زد ،يك
پاس گل و 5پاس كليدي داد و با نمره 6.61از سايت مرجع
متريكا بهعنوان پنجمين بازيكن موفق ماشينسازي در فصل
گذشته شناخته شد .مرادي در 4پست براي ماشينسازي
بازي كرده اما بيشترين حضور او در 2پست وينگر راست و
مهاجم بوده است .او 15بازي وينگر راست6 ،بازي مهاجم،
2بازي مدافع چــپ ،يكبازي وينگر چــپ و يكبازي هم

اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.
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23023693

ادعا،هيچسندومدركيبرايتأييدحرفشانندارند.بهعالوهاينكهيكبازيكندركودكيهواداريكتيم
بوده بهكار كسي نميآيد .مهم اين است كه او بعد از عقد قرارداد بهترين نمايشهاي ممكن را ارائه بدهد.
« 2ازفالنتيمرقيبپيشنهادباالترداشتم».؛اگرداشتيكهميرفتي.اغلببازيكنانيكهچنينحرفي
ميزنند و خودشان را نسبت به ماديات بيتفاوت نشان ميدهند ،با نخستين تأخير باشگاه در پرداخت
مطالباتدستبهاعتصابميزنند.خيليازبازيكنانزرنگهستندواسميازيكتيمخاصنميبرند.با
وجود اين ،يكي از خريدهاي امسال پرسپوليس ناشيانه نام سپاهان را آورد و باشگاه اصفهاني هم موضوع
را تكذيب كرد .واكنش آقاي بازيكن چه بود؟ فقط سكوت.
 « 3پيشنهاد خارجي داشتم ،اما رد كردم».؛ بله ،حتما ،صددرصد؛ آن هم در دوران دالر25هزار توماني
و با همه وسوسههاي زندگي در خارج از كشور .بسياري از همين دوستان فوتباليست با فتوشاپ و حتي
جعل براي خودشان پيشنهاد خارجي جور ميكنند ،اما جلوي هوادار از اين حرفهاي صد من يك غاز
ميزنند.
 « 4به خاطر فالن مربي به اين تيم آمدم».؛ يك نوع چاپلوسي زودهنگام است؛ براي اينكه مربي بعدا او

كيروش عاشق
تيم ملي بود

موسوي چهارمين خريد آبيها
استقالل عصر ديروز چهارمين بازيكن را هم به ليستش اضافه كرد .احمدي موسوي كه فصل پيش براي تيمهاي
گلگهر و تراكتورســازي بازي كرده بود ،اين فصل براي آبيهاي تهران بازي ميكند .او در ماندن گلگهر در
ليگ برتر نقش ويژهاي داشت.
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با مردم
شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان02123023337...........................
ارسال پيام كوتاه خوانندگان02123023916 ......................................

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

ارزش معامالتي سهام را تضمين كنند

براي پيشگيري از نزول بورس و زيان سهامداران خرد طرح تشكيل
صندوق ضمانت ســهام را كه در سال ۸۷در كنفرانس بينالمللي
مديريت جامع بحران و پدافنــد غيرعامل در پايداري ملي مطرح
شــد ،پيگيري و اجرايي كنند .در اين طرح بر اساس پيشنهادي
اصل ارزش معامالتي سهام تضمين ميشود و در مقابل از درآمد
حاصل از افزايش قيمت سهام ماليات گرفته ميشود .وقتي اصل
ارزش معامالتي سهام تضمين و سهامداران خيالشان راحت شد،
در فروش سهام خود عجله نميكنند در نتيجه شاخص كل بورس
افت نميكند.
اردشير نعمت پژوه از تهران

صدا و سيما دست از تشويق مردم به سفر بردارد

بهرغم ضروري بودن بازداشتن مردم از سفر ،صدا و سيما با پخش
برنامههاي مختلف عامدانه يا غيرعامدانه مردم را به سفر تشويق
ميكند كه در اين شرايط كرونايي بسيار تأسفبار است بهخصوص
كه بعد از تعطيالتي كه پشت سر گذاشــتيم بايد انتظار افزايش
آمار مبتاليان به كوويد 19-را داشته باشــيم .چندي قبل گروه
گزارش راديو جوان در يك برنامه گردشگري به يكي از روستاهاي
فومن رفته بود و بهشدت به تبليغ گردشگري پرداخت .آيا پخش
چنين برنامههايي در اين شرايط نشان بي توجهی نيست؟ واقعا
معناي اين كارهاي صدا وســيما كه در بخشهاي مختلف ادامه
دارد چيست؟
فرهاد فهيمي جو از تهران

بگذارند بورس روال خودش را طي كند

توقع داريم برخي نهادها و مســئوالن اجازه دهنــد بورس روال
خودش را طي كند و مــردم بيش از اين آزرده خاطر و پريشــان
نشوند.
محمدي از كالت نادري مشهد

توقع داريم فدراسيون فوتبال پولي به ويلموتس ندهد

جاي فدراسيون فوتبال باشيم يك ريال هم بابت قرارداد ويلموتس
نميدهيم .هر كسي قرارداد بسته خودش هم هزينهاش را بپردازد.
هزينه چنين افتضاحي نبايد از بيتالمال و جيب مردم پرداخت
شود.
گل زرند از تهران

براي ساماندهي ناژوان اصفهان به منافع مردم توجهي
نميشود

شهرداري اصفهان براي توسعه طرح ساماندهي ناژوان ،زمينهاي
واقع در طرح را با قيمت كارشناســي مدنظر خودش متري ۴۰۰
هزار تومان خريداري ميكند و توجهي به منافع مردم ندارد .اين
در حالي اســت كه زمينهاي مجاور كه در طرح نيســت قيمتي
باالي متري ۲۰ميليون تومــان دارد .مگــر حقالناس برگردن
نهادها و مسئوالن نيســت؟ آيا براي اجراي يك پروژه مردم بايد
تاوان بدهند؟
كهندل از اصفهان

نجات جان بيماران
آخرين مأموريت پليس جوان
مأمور پليس هنگام بازگشت از مأموريت در جريان يك سانحه
رانندگي دچار مرگ مغزي شد و خانواده او اعضاي بدنش را به
بيماران نيازمند اهدا كردند.

حوادث
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بهگزارش همشــهري ،اين حادثه چند روز قبــل اتفاق افتاد.
ماجرا از اين قرار بود كه استواريكم سيداحمدرضا حسيني كه
از كاركنان يگان ويژه استان فارس بود هنگام بازگشت از محل
خدمت دچار سانحه رانندگي شــد .هرچند دقايقي بعد وي به
بيمارستان منتقل شد ،اما شدت جراحات او بهحدي بود كه به
كما رفت و درنهايت پزشكان اعالم كردند دچار مرگ مغزي شده
است .در اين شرايط بود كه كادر پزشكي پيشنهاد كرد تا اعضاي
بدن اين بيمار مرگ مغزي به بيماران نيازمند اهدا شود .از دست
دادن پليس جوان با پسر 4سالهاي كه از او باقي مانده است براي
خانوادهاش تلخ بود ،اما آنها بــا اهداي اعضاي بدن او به بيماران
نيازمند موافقت كردند.

سرهنگ مير جالل موسوي ،فرمانده يگان ويژه استان فارس در
اينباره گفت :پس از اعالم مرگ مغزي ،تيم پزشكي با خانواده
وي درخصوص اهداي عضــو وارد مذاكره شــدند كه خانواده
مرحوم حســيني ايثارگونه رضايت دادند تا اعضاي بدن وي به
ساير بيماران نيازمند اهدا شود و به آنان جان دوبارهاي ببخشد.
وي در ادامه گفت :نيروي انتظامي هميشه بهدنبال تأمين امنيت
مردم اســت .ما بهعنوان مدافعان امنيت جامعه تا پاي جان از
حريم مردم دفاع خواهيم كرد ،حتي پس از جان دادن در اين راه
مقدس با اهداي عضو كه يكي از فرهنگهايي است كه در بين
كاركنان رواج پيدا كرده ،باز هم بهدنبال جان بخشيدن به افراد
نيازمند كشور هستيم.

جنايتپسريكهنم 
يخواست
شهادتبدهد
«فريــد اصرار داشــت كه در
داخلي پرونده درگيري شهادت بدهم
اما من نميخواستم براي خودم
دردسر درست كنم ،همين مسئله باعث شد
جان فريــد را بگيرم» اين اعترافات پســري
جوان است كه در جلســه آخرين دفاع پيش
روي بازپرس جنايي تهران مطرح كرد.
به گزارش همشــهري24 ،ارديبهشــتماه
پارســال ،گزارش يك درگيــري خونين در
جنوب تهران به پليس اعالم شــد و گروهي
از مأموران تحقيقات خود را در اين خصوص
آغاز كردند .پســري جوان در ايــن حادثه با
2ضربه چاقو زخمي شــده و در بيمارســتان
تحت درمان قرار گرفت .اما تالش براي نجات
او فايدهاي نداشت و او چند ساعت بعد بهدليل
شدت جراحات جانش را از دست داد .با مرگ
وي پرونده جنايتي تشكيل و گزارش قتل به
قاضي مصطفي واحدي كشيك جنايي اعالم
شد .با دستور قاضي تحقيقات آغاز و مشخص
شد كه جواني به نام فرشيد عامل اين جنايت
اســت .مأموران مخفيگاه متهم را شناسايي
كرده و او را دســتگير كردند .پســرجوان در
بازجوييها به قتل اقرار كــرد و انگيزهاش را
درگيري و اختالف با مقتول دانست .به گفته
فرشيد3 ،نفر از دوســتانش نيز در درگيري
حضور داشــتند كه آنها هم توسط مأموران
دستگير شدند.
قتل ناخواسته

متهم به قتل چند روز پيش براي انجام آخرين
دفاع به دادسراي جنايي تهران انتقال يافت.

او درخصوص جزئيات درگيري مرگبار گفت:
مقتول از دوستانم بود و در يك محل
زندگي ميكرديــم .چند روز قبل
از حادثه به پاركــي در محلهمان
رفتم كه فريد (مقتول) را ديدم .او
با گروهي درگير شده بود و آنطور
كه من متوجه شــدم دعواي آنها
بر ســر كريخوانــي و كلكل
بود .ناگهان اعضاي آن گروه
به جــان فريــد افتادند و
بهشدت او را كتك زدند.
پــس از آن فريد تصميم
به شــكايت از آنها گرفت
و از من ميخواست كه در
پرونده شهادت بدهم .اما
من حاضر نبودم بهعنوان
شــاهد در پرونده شهادت
بدهم .چون حوصله دردسر
نداشــتم .حتي وقتي فريد
به من گفت بــه او گفتم كه
دنبال دردســر نميگردم .با
اين حال فريد اصرار داشت كه
شهادت بدهم و حتي ميگفت
اسم مرا بهعنوان شاهد معرفي
كرده اســت .قبول نكردن من
باعث شد كه او از من كينه به
دل بگيرد .حتي شــنيدم كه
پشت ســر من هم حرف زده
اســت .همه اينها باعث شد
كه از دست او عصباني شوم.
متهم ادامه داد :روز حادثه

درخواست جدايي زن جوان از شوهرش براي او عاقبت خوشي نداشت

اسيدپاشي براي جلوگيري از طالق

زن جوانــي بهدليــل اعتيــاد
داخلي همســرش تصميم به جدايي
گرفتــه و در دادگاه خانــواده
درخواســت طالق مطــرح كرده بــود ،اما
شــوهرش كه راضي به جدايي نبــود براي
انتقامجويي دست به اسيدپاشي زد.
به گزارش همشهري ،ساعت 8صبح هجدهم
شهريورماه امسال ،زني 33ساله از خانهاش
كه حوالي خيابان پيروزي بود ،خارج شــد
تا به محل كارش برود .او ماســك بهصورت
داشت و هنوز مســافت زيادي را طي نكرده
بود كه ناگهان مردي جوان از پشت ماشينها
بيرون پريد .او پشت ماشينها پنهان شده و به
كمين زن جوان نشسته بود .مرد جوان يك
ظرف دستش بود كه محتويات آن را روي زن
پاشيد و فرار كرد.

به همراه دوســتانم در محل بودم كه فريد را
ديدم .او همچنان از من كينه به دل داشــت
و توقع داشــت كه در پروندهاش شهادت
بدهم .بر سر اين مسئله باهم درگير شديم
و براي اينكه او را بترســانم با چاقو 2ضربه
به ســمت وي پرتاب كــردم .هدفم فقط
اين بود كه او بترســد و ديگر موضوع
شهادت را مطرح نكند .حتي ديگر
پشت سر من در محل حرف نزد.
اما همين 2ضربه به قيمت از
دســتدادن جان فريد تمام
شد .من واقعا قصد كشتن او را
نداشتم و به شدت پشيمانم.
من ناخواســته مرتكب قتل
شــدم و عذاب وجدان دارم.
اميدوارم خانوادهاش مرا حالل
كنند چون همهچيــز در يك
لحظه اتفاق افتاد.
پس از تحقيــق از متهم ،اولياي
دم نيز در دادســرا حاضر شدند
و براي متهم درخواست قصاص
كردنــد .با تكميــل تحقيقات
در پرونــده ،بازپــرس جنايي
تهران براي فرشــيد به اتهام
مباشــرت در قتــل عمــدي
و 3نفر از دوســتانش به اتهام
شركت در نزاع منجر به جنايت
كيفرخواست صادر كرد .پرونده
فرشــيد نيز بــراي محاكمه و
صدور حكم بــه دادگاه كيفري
استان تهران فرستاده شد.

شروع تحقيقات

صبح سهشنبه ،ســاكنان خياباني در شرق
تهران صداي فريادهاي زني جوان را شنيدند
كه درخواســت كمك ميكرد .او درحاليكه
فرياد ميكشــيد ،زنگ خانهاي را زد و وقتي
صاحبخانــه در را باز كرد ،نقش زمين شــد
و گفت بهشــدت از ناحيه صورت و دســت
احســاس ســوختگي ميكند .صاحبخانه با
ديدن وضعيت زن جوان بالفاصله به اورژانس
زنگ زد و طولي نكشــيد كه آمبوالنسي به
محل اعزام شــد .بررســيها حكايت از اين
داشت كه روي زن جوان اسيد پاشيده شده
است و او كه از شــدت درد بيهوش شده بود،
براي درمان به بيمارســتان انتقال يافت .از
ســوي ديگر گزارش اين حادثه اسيدپاشي
به پليس اعالم شد و مأموران كالنتري شهدا
براي پيگيري ماجرا در محل حاضر شــدند.
بهدليل اينكه حادثه 8صبح در خياباني خلوت
رخ داده بود ،كسي شاهد ماجرا نبود و اهالي
محل پس از شنيدن صداي جيغ و فريادهاي
زن جوان از خانههايشان بيرون آمده بودند.

منابع نفت شهران و ســوهانك روي آبهاي زيرزميني
اثر كرده است

منابع نفت شــهران و ســوهانك روي آبهــاي زيرزميني اثر
كرده است علت آن هم مربوط به توســعه بيرويه شهر در نقاط
ممنوع است زيرا زماني كه اين منابع عظيم ساخته شدند حدود
10كيلومتر با ساختمانها فاصله داشتند و حتي شركت نفت در
آنجا زمين فوتبال داشت كه فاصله را حفظ ميكرد .نه مثل حاال
كه تا 100متري اين منابع ملك مســكوني ساخته شده است كه
موضوع را حساستر ميكند و بايد نگران آب شرب و تامين امنيت
و سالمت مردم بود.
شهروند ساكن در شهران

تردد در خيابانهاي پردستانداز زنجان سخت است

وضعيت خيابانهاي شــهر زنجان به قدري خراب است كه ديگر
نميشود در آنها تردد كرد .اين وضعيت نامناسب ضررهاي مادي
و خسارات فراواني را بهخودروهاي شهروندان وارد کرده و موجب
خسارت شده است .همچنين اين وضعيت زمينهساز تصادفهاي
بسيار شده است .از مسئوالن قضايي تقاضا داريم جلوي خسارت
بيشتر به مردم را بگیرند.
مقدمي از زنجان

دامنه منفي سهام را ببندند ،بازار سهام نجات مييابد

نجات بازار سهام ايران از طريق بستن دامنه منفي سهام به سادگي
ميسر است .وقتي دامنه مثبت از 5تا 10باز باشد و دامنه منفي بسته
هيچ سهمي منفي نميخورد .اينگونه كسي كه ميفروشد به ديگران
ضرر نميزند و با صفر شدن تابلو هم در نهايت صف فروش داريم.
مخبري از تهران

قيمت خودرو براي كدام مصرفكننده مناسب است؟

اينكه مسئوالن اعالم ميكنند هماكنون قيمتهاي خودرو براي
توليدكننده و مصرفكننده مناسب است ،يعني زدن مهر تأييد بر
گرانفروشي و كمفروشي خودروسازان .كدام خودرو قيمت مناسب
و كيفيت قابلقبول دارد؟ بگويند ما همان را بخريم .واقعا زبان قاصر
ميشود در مقابل برخي خبرها و سخنان!
رهبر زارع از مشهد

پاسخ مسئوالن
آدرس دقيق مخزن پسماند آلوده را اعالم كنيد

روابط عمومي منطقه 4شــهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي
با موضوع نظافت مخازن پســماند در محله تهرانپارس در ستون
با مردم 6مردادماه پاســخ داده است :با توجه به قرار گرفتن محله
تهرانپارس در مناطق4و  8شــهرداري تهران و وســعت نسبت
زياد اين محله ضروري اســت آدرس دقيق محل مورد نظر جهت
نظارت دقيقتر اعالم شود .گفتني است بهمنظور ارتقاي بهداشت
شهروندان سطلهاي زباله منطقه 4بهصورت مستمر شست و شو
و گندزدايي ميشوند.

رئيسكالنتري در نقش
آتشنشان ظاهر شد
مأمور پليس وقتي جان پسر جواني را كه در آتشسوزي
خانهاش گرفتار شده بود در خطر ديد با فداكاري به دل
آتش زد و او را از مرگ نجات داد .بهگزارش همشهري،
اين حادثه در شهر سرابله در اســتان ايالم اتفاق افتاد.
ماجرا از اين قرار بود كه به مأموران كالنتري سرابله در

بخش مركزي شهرستان شيروان و چرداول خبر رسيد
كه خانهاي دچار آتشسوزي شده است .وقتي مأموران
به محل حادثه رسيدند خانه در آتش ميسوخت و آنطور
كه مردم ميگفتند جواني 35ســاله در ميان شعلههاي
آتش گرفتار شده بود .آتش به سرعت پيشروي ميكرد،
نيروهاي امدادي هنوز نرسيده بودند و در اين شرايط پسر
جوان جانش در خطر بود .در اين شرايط بود كه سروان
رضا پيرزاد ،رئيسكالنتري ســرابله كه در آنجا حضور
داشت با از خودگذشتگي تالش كرد تا جوان گرفتار شده

در آتش را نجات دهد .او با شكستن پنجره وارد خانه شد و
خودش را به محلي كه پسر جوان در آنجا گرفتار شده بود
رساند و توانست او را از ميان شعلههاي آتش نجات دهد.
سرهنگ نصير قاسمي ،جانشــين انتظامي شهرستان
چــرداول در اينباره گفت :با تالش ايــن مأمور فداكار،
هيچگونه حادثه جاني اتفاق نيفتاد و هم همكار فداكارم
و هم پســري كه در آتش گرفتار شــده بود در سالمتي
كامل هستند .به گفته او علت وقوع اين حادثه از سوي
كارشناسان در دست بررسي است.

واكنش وزارت كار به يك گزارش و پاسخ همشهري
بهدنبال درج گزارشــي در آن رســانه بــا عنوان
«ســنوات كارگران چطور آب ميرود؟ |  ۲۸ســال
كار؛ ۱۰ميليون تومان ســنوات؟ | ســكوت دولت
در موضوع سنوات مشاغل ســخت و زيانآور» ،در
تاريخ چهارشنبه ۱۲شــهريور سالجاري بهآگاهي
ميرساند ،درج و انتشار گزارشها و مطالبي از اين
دست ،صرفا برپايه اطالعات غيرواقعي و كارشناسي
نشــده ،گمراهي افكار عمومي را بهدنبال دارد و به
مخدوش شدن واقعيتها منجر ميشود.
بر همين اساس از آن رســانه وزين كه داراي سابقه
طوالني در عرصه روزنامهنگاري است ،انتظار ميرود
پيش از هــر چيز ،در تهيه و انتشــار مطالبي از اين
دست دقت و صحت الزم را بهكار گيرد و از مديران
مربوطه اصل ماجرا را جويا شــود و سپس نسبت به
انتشار مطالب اقدام كند.
در ادامه توضيحات ذيل جهت درج در آن رســانه و
تنوير افكار عمومي ارسال ميشود:
همه كارشناســان و حتي افرادي كه اطالعات
اندكي از قانــون كار و آراي هيــأت عمومي ديوان
عدالت اداري دارند ،ميدانند كــه هرگونه وجهي
كه بابت ســنوات خدمت در طول دوره اشــتغال
به كاركنان قــرارداد كار دائم پرداخت ميشــود،
«عليالحســاب مزاياي پايان كار» محسوب شده
و در هنگام قطــع همكاري به هر دليــل (ازجمله
بازنشستگي و ساير موارد قانوني قطع همكاري) از
مزاياي پايان كار فرد كسر خواهد شد ،بديهي است
اين توقع كه فردي مبالغي را در طول مدت خدمت
بابت عليالحساب سنوات خدمت دريافت كند و در
هنگام تسويهحســاب پاياني منكر آن شود و انتظار
كسر عليالحساب دريافتي را نداشته باشد ،انتظاري
نامعقول است.

درمورد مدت اشــتغال افراد در مشاغل سخت
و زيانآور نيز بهروشــني هويداست كه كارفرمايان
تنها نســبت به ســالهاي اشــتغال واقعي فرد در
كارگاه ،متعهد به پرداخت سنوات خدمت هستند
و درخصوص ايام تشــويقي كــه بهموجب «قانون
بازنشستگي در مشاغل سخت و زيانآور» موجهات
تامين شرايط بازنشســتگي پيش از موعد را فراهم
آورده ،از لحــاظ پرداخــت حق ســنوات خدمت،
تعهدي ندارند .ضمن تأكيد بر رعايت اخالق حرفه
روزنامهنگاري بنا بر قانون مطبوعات ،دستور فرماييد
پاسخ مذكور جهت تنوير افكار عمومي در اسرعوقت
در آن رسانه درج شــود .اين مركز آمادگي خود را
براي حضور در نشســتهاي جمعي (ميزگرد و)...
آن روزنامــه بهمنظور آگاهيبخشــي به مخاطبان
اعالم ميدارد.
پاسخ همشهري

در گــزارش «بــازي حقوقي با ســنوات
 1كارگران» برخالف جوابيه ارســال شــده،
كارگران مدعيانــد كارفرمــا پرداختهاي قبلي
بهعنوان مساعده و نه پرداختي بابت سنوات را مبناي
سنوات و تسويه كارگران قرار داده و به اين شكل از
سنوات قانوني كه بايد به آنها پرداخت شود خودداري
ميكند .در جوابيه ارســالي وزارتخانه آمده وجوه
پرداختي مربوط به «پرداختيهاي سنوات خدمت
در طول دوره اشــتغال به كاركنان قــرارداد دائم»
است؛ كارگراني كه مسئله آنها در گزارش همشهري
روايت شــده دريافتي با عنوان «دريافتي سنوات»
نداشــتهاند بلكه در زمان اشــتغال مساعدههايي
دريافت كردهاند كــه كارفرما بدون اعالم به آنها كه
اين مبالغ از ســنوات خدمت آنها كســر ميشود،
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مبالغي را به آنها پرداخت و در نهايت از سنوات آنها
كسر كرده است .همچنين در گزارش منتشر شده
هيچيك از كارگران مدعي نبودهانــد مبلغي بابت
مســاعده دريافت نكردهاند ،بلكــه كارگران اعالم
كردهاند مســاعدههاي دريافتي بايد عليالحساب
محاسبه ميشده اما در محاســبات نهايي از سوي
كارفرما «قطعي» لحاظ شده است.
براي روشن شدن اذهان عمومي ،كارگري
 2كه 15سال سابقه خدمت دارد ،اگر تقاضاي
دريافت مبلغي براي برطرفكردن مشكل مالي خود
از كارفرما داشته باشد و كارفرما اين مبلغ را پرداخت
و آن را از ذخيره سنوات كارگري فرد متقاضي كسر
كند ،اين موضوع نافي اجراي مواد قانون كار درباره
پرداخت سنوات كارگران براساس نرخ روز نميشود.
در چنين موقعيتي كارفرما موظف است در محاسبه
سنوات پايان خدمت ،ســنوات كارگر را به نرخ روز
محاســبه و با كســركردن مبالغ پرداختي قبلي با
كارگر تسويه كند؛ اقدامي كه در بسياري از موارد رخ
نداده و حقوق كارگران تضييع شده است.
براساس جزءيك از بند«ب» قانون اصالح
 3تبصره ۲الحاقــي ماده ۷۶قانــون اصالح
مواد ۷۲و  ۷۷و تبصره ماده ۷۶قانون تأمين اجتماعي
مصوب ســال ۱۳۵۴و الحاق 2تبصره بــه ماده۷۶
مصوب ســال ۱۳۷۱كه در تاريخ  ۱۳۸۰/۰۷/۱۴به
تصويب رسيده آمده است« :هر سال سابقه پرداخت
حق بيمه در كارهاي ســخت و زيانآور 1/5ســال
محاسبه خواهد شد ».همچين نظر مجلس شوراي
اســامي كه در پاسخ به استفســاريه قانون تفسير
جزءيك بند«ب»تبصره ۲قانــون تأمين اجتماعي

شوهر انتقامجو

پروندهاي درخصوص اين حادثه اسيدپاشي
تشــكيل شــد و پيش روي قاضي احسان
زماني ،بازپرس شعبه ششم دادسراي جنايي
تهران قرار گرفت .با دستور قاضي ،گروهي
از مأمــوران اداره شــانزدهم پليس آگاهي
تهران راهي بيمارستان شدند تا به تحقيق
از زن جوان بپردازند .او كه بههوش آمده بود
درخصوص جزئيات حادثه به مأموران گفت:
چند سال قبل با مردي آشــنا شدم و او به

(مصوب )۱۳۹۰/۰۶/۲۹بيان شــده اظهار ميدارد:
«ســابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي ســخت و
زيانآور به هر ميزان ،قبل يا بعد از اشتغال در مشاغل
عادي ،به ازای هر ســال ســابقه 1/5سال محاسبه
خواهد شــد ».مهمتر اينكه برابر با جزء  ۴و جزء ۶
بند«ب» ماده واحده كارفرما ۴درصد بابت حق بيمه
و ۴درصد بابت حق مستمري اين گروه بايد بپردازد
تا فرد متقاضي بازنشســته شــود و تا زماني كه اين
۸درصد واريز نشــود بازنشســتگي صورت نخواهد
گرفت .اين مورد بدين معناست كه مبلغ حق بيمه
سنوات ارفاقي قبل از بازنشستهشــدن به سازمان
تأمين اجتماعي پرداخت شــده و كارگر استحقاق
دريافت ســنوات اين ايام را دارد .متأســفانه بهنظر
يرسد در برخي موارد مسئوالن با استناد به ماده10
م
قانــون مدني آرايي خــاف مواد قانــون كار صادر
ميكنند و در مقام دفاع از كارفرمايان ميايستند.
انعــكاس نظــرات كارگــران بهعنــوان
 4خاموشترين گــروه جامعــه از وظايف و
كاركردهــاي رسانههاســت .روزنامه همشــهري
كوشيده است براساس رسالت حرفهاي خود صداي
بخشــي از اين جامعه باشــد .اين گــزارش پيرو
تماسهاي تلفني متعدد و متوالي كارگران با روزنامه
همشــهري ،مراجعه به اداره كار اســتان تهران در
خيابان سهروردي و گفتوگو با مراجعهكنندگان در
پي آن آمادهسازي شد كه براي پيگيري سنواتشان
به شــرح مــوارد توضيــح دادهشــده در گزارش،
سالهاست با مشكالت حقوقي روبهرو هستند.
روزنامــه همشــهري بهزودي بــا حضور
 5نمايندگان كارگــري و نمايندگان وزارت
تعاون ،كار و رفاه اجتماعــي اين موضوع را در قالب
ميزگردي پيگيري كرده و ديدگاههاي هر دو گروه را
با جزئيات بيشتري انعكاس خواهد داد.

خواستگاريام آمد .با يكديگر ازدواج كرديم
و اوايــل همهچيز خوب بــود .زندگي بدي
نداشتيم تا اينكه چندوقت قبل متوجه تغيير
رفتارهاي شوهرم شدم .او عصبي و پرخاشگر
شده بود .شنيدم به دام اعتياد گرفتار شده
است .خيلي سعي كردم اوضاع زندگيام را
سامان بدهم ،اما همســرم حاضر به تغيير
و تــرك موادمخدر نبــود .وي ادامــه داد:
اختالفات ما ادامه داشت تا اينكه به بنبست
رســيدم و تصميم گرفتم از همســرم جدا
شــوم؛ چون در زندگي با او امنيت و آرامش
نداشتم .به همين دليل راهي دادگاه خانواده
شدم و درخواست طالق دادم .همسرم وقتي
متوجه اين مسئله شد ،شروع كرد به فحاشي
و تهديد .ميگفت اگر درخواست طالقت را
پس نگيري باليي سرت ميآورم كه مرغهاي
آســمان به حالت گريه كنند .مــن اما اين
تهديدها را جدي نميگرفتم .فكر ميكردم
فقط در حد حرف اســت و اگر بهزودي از او
جدا شوم ،همه اين چيزها تمام ميشود ،اما
تصورم اشتباه بود .او باالخره تهديدهايش را
عملي كرد و مرا به حال و روز بدي انداخت .او
مرد انتقامجويي است ،اما فكر نميكردم كه
نقشه اسيدپاشي بكشد .زن جوان در ادامه
گفت :من ليســانس حقوق دارم و كارمند
يك شركت خصوصي هستم .روز حادثه مثل
هميشه از خانه خارج شدم تا به محل كارم
بروم ،اما ناگهان همسرم كه پشت ماشينها
پنهان شده بود ،بيرون پريد و سد راهم شد.
ظرفي در دستش بود كه در يك چشم برهم
زدن محتويات آن را روي من پاشيد .ناگهان
احساس سوختگي شديدي كردم و متوجه
شدم كه شوهرم روي من اسيد پاشيده است.
او بعد از اين اقدام هولناك با پاي پياده فرار
كرد و من كه بهشدت درد داشــتم با داد و
فرياد درخواست كمك كردم .وي ادامه داد:
حتي زنگ خانهاي كه مقابلش ايستاده بودم
را زدم تا از مردم درخواست كمك كنم ،اما
بهدليل شدت درد از هوش رفتم و چشمانم
را كه باز كردم در بيمارستان بودم .از شوهرم
شــكايت دارم و درخواســتم اين است كه
مجازات شود.
اين زن جوان از ناحيه صورت ،دست راست و
بدن صدمهديده و دچار سوختگي شده است.
وي هماكنون در بيمارستان بستري است و
تحت درمان قرار دارد .از سوي ديگر گروهي
از مأموران اداره شانزدهم پليس آگاهي تهران
جستوجوي خود را براي شناسايي مخفيگاه
شوهر اسيدپاش و بازداشت او آغاز كردهاند.

خانه پدري
بسياري از دوستداران هنر از
ادامه از
صفحه اول خانه هنرمندان مخاطب آثار
هنري شدند و خانه هنرمندان همواره همه آنها را
بيهيچ قيد و بند ومنت و پيششــرطي پذيرفت.
حتي آنها هم وقتي دوره آماتوري خود را گذراندند،
خانه هنرمندان را فراموش كردند و جاهاي ديگر را
به آنجا ترجيح دادند .حاال خانه هنرمندان روزگار
خوبي ندارد و در آســتانه تعطيلي است .مرثيهها
شروع شده و دير نيست كه مرثيهخواني براي خانه
هنرمندان سكه رايج بازار هنر شود .اين رسم رايجي
اســت كه هر وقت خبر بحراني از اهالي فرهنگ به
گوش ميرسد ،بيش از آن كه درباره راه و چاره كار
بشنويم ،بيشتر مرثيه ميشــنويم .اهالي فرهنگ
بيشــتر در مواقع به جاي اين كه با استناد به عقل
جمعي مديريت فرهنگي كشــور را مجاب به حال
مشكالت كنند ،فضاي پيرامون بحران را غبارآلود و
حل مشكل را سخت تر ميكنند.
طبيعي است كه انتقادهاي بسياري به بزرگترهاي
خانه وارد اســت .آنهــا ميتوانســتند پدرانهتر و
مهربانانهتر رفتار كننــد .مديريت خانه هنرمندان
در همه اين ســالها ميتوانســت برنامههايي را
براي خروج خانه هنرمندان از ركود تدارك ببيند.
طبيعي اســت كه حمايتهاي دولتي-حاكميتي
(از شــهرداري تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي)
ميتوانســت بيشــتر از اينها باشــد .فربهي خانه
هنرمندان بهعنــوان يك نهاد يكي از مشــكالت
آنجاست و ...اما فارغ از همه اينها ،خانه هنرمندان
وقتي ميتواند مصداق حقيقي نام خود باشــد كه
هنرمندان و دوستداران هنر به خانه به چشم خانه
پدري نگاه كنند ،نه جايي كه زماني نقطه آغازشان
بوده و حاال فقط گاهي كه نياز باشد يا جايي نداشته
باشند ،به آنجا سر ميزنند.
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خيز آمريكا براي تغيير معادالت لبنان

انتخابات آمريكا

تحريمشدگان
چه كساني هستند؟
يوسف فنيانوس

همزمان با حمايت فرانسه از تشكيل دولت وحدت ملي در لبنان ،آمريكا  2وزير سابق اين كشور را بهدليل همكاري با حزباهلل تحريم كرد

برچسب چيني
ترامپ به بايدن

سياوش فالح پور

خبرنگار

تايمز [انگليس]

تجمع بيش از  6نفر ممنوع
روزنامــه تايمــز انگليــس به
دســتورالعمل بهداشــتي جديــد
دولت اين كشور براي مقابله با كرونا
پرداخته و نوشته اســت كه دولت با
هدف جلوگيري از شــيوع ويروس به
خصوص در ميان جوانان ،تجمع بيش
از  6نفر را ممنوع اعالم كرده اســت.
این محدودیت جدید شامل فضاهای
داخلی و خارجی خواهــد بود .طي
هفتههاي اخيــر گزارشهاي متعدد
نشان مي داد كه به دليل عدم رعايت
پروتكلهاي بهداشتي ميان جوانان
انگليسي ،شمار مبتاليان به ويروس
كرونا در ميان آ نهــا رو به افزايش
اســت .پیش از این تجمع بیش از 30
نفر به صورت همزمان ممنوع بود اما
روز یکشــنبه تعداد ابتالی روزانه به
کووید ۱۹ -در این کشــور به  3هزار
نفر رســید تا مقامات انگلیسی این
محدوديت را به  6نفر برســانند .به
نوشته تايمز ،دولت انگلیس اعالم کرده
مراســم ازدواج ،ترحیم و مسابقات
ورزشی از این قانون مستثنی هستند
به شرطی که برگزارکنندگان ،سالمت
جمعیــت و رعایــت پروتکلهای
بهداشــتی و درمانی را تضمین کنند.
نيروهــاي پليس نيز وظيفــه دارند
افــرادي را كه از اين دســتورالعمل
سرپيچي ميكنند جريمه كنند.

وزارت خزانــهداري آمريــكا در ســاعات پاياني روز
گزارش سهشــنبه تحريمهاي جديدي را عليه  2وزير سابق
لبنان وضع كرد .يوسف فنيانوس ،وزير سابق كار و علي
حسن خليل ،وزير سابق دارايي ،از جمله چهرههاي سرشناس سياسي
در بخشهاي مسيحي و شيعي لبنان هستند كه بهدليل همكاري
نزديك با حزباهلل تحريم شــدهاند .به گفته روزنامه العربي الجديد،
اگرچه پيش از اين برخي «تجار» مسيحي بهدليل تعامل با حزباهلل
تحريم شــده بودند ،اما اين اولينبار اســت كه چهرههاي شاخص
سياسي از ســاير احزاب لبناني تحت عنوان همكاري با حزباهلل از
سوي وزارت خزانهداري هدف قرار گرفتهاند.
استفان منوشين ،وزير خزانهداري آمريكا پس از انتشار اين خبر در
گفت وگو با رويترز ادعا كرد2 :وزير سابق لبناني كه از امروز تحريم
شدهاند در حمايت از فساد اقتصادي حزباهلل و خيانت به اعتماد و
اموال عمومي مردم لبنان نقش داشتهاند .ديويد شينكر ،معاون وزير
خارجه آمريكا نيز در پيامي تصويري ،ايــن تحريمها را آغاز يك راه
جديد در مقابله با فساد حزباهلل و متحدان اين حزب خواند .شينكر
كه در دوره ترامپ ،مرد شماره يك آمريكا در لبنان بهحساب ميآيد
تأكيد كرد :پيام تحريمها روشن است؛ حاكميت لبنان بايد سياست
خود را تغيير دهد.
عالوه بر اين ،مايك پمپئو ،وزير خارجه آمريكا نيز در مواضعي صريحتر،
هدف از تحريمها را فشار بيشتر بر حزباهلل بهعنوان يكي از اصليترين
متحدان ايران در منطقه دانسته و تأكيد كرد :براي حمايت از مطالبات
مردم لبنان كه از اكتبر سال 2019تاكنون بينتيجه مانده ،تحريمهاي
بيشتري عليه حزباهلل و تمام كساني كه با اين حزب همكاري دارند
وضع خواهد شد .تمام اينها در حالي است كه تاكنون واكنشي از سوي
حزباهلل و يا وزرايي كه نامشان در ليست تحريم وزارت خزانهداري
آمريكا قرار گرفته ،منتشر نشده است.
برنامه پشت تحريمها چيست؟

اگرچه اسامي شخصيتهاي تحريمشده از سوي وزارت خزانهداري
آمريكا براي رســانههاي لبناني تا حد زيادي غافلگيركننده بود ،اما
اصل «تحريم متحدان حزباهلل» بهعنــوان گزينه جديد آمريكا ،از
مدتي قبل در محافل سياســي لبنان پيشبيني شده و تحليلهاي
مختلفي درباره آن مطرح شده است؛ تحليلهايي كه در 24ساعت
گذشته نيز مجددا مورد بررسي قرار گرفته و ميتوان مجموعه آنها را
در 3محور خالصه كرد:
خط و نشان براي فرانسه :تقابل آمريكا و فرانسه در لبنان،
 1بعد از انفجار بندر بيروت و سفر مكرون به اين شهر بيش از هر
زمان آشكار شده است .در اين چارچوب ،دولت آمريكا اولويت خود را

او وزير كار در آخرين دولت حريري
و عضو «جريان المرده» به رياست
سليمان فرنجيه (از متحدان مسيحي
حزباهلل) است .به ادعاي خزانهداري
آمريكا ،فنيانوس در دوران وزارت
خود براي تضمين پيروزي حزباهلل
در مناقصههاي دولتــي به ارزش
ميليونها دالر نقش اساسي داشته
است .ازجمله ديگر اتهامات او ،رابطه
مســتمر با وفيق صفا ،تا سال2016
عنوان شــده اســت .صفا ازجمله
فرماندهان ارشــد حز باهلل است
كه تحت پيگــرد آمريكا قرار دارد.
همچنين به ادعاي رويترز ،فنيانوس
با استفاده از دسترسيهاي قانوني
خود ،بخشــي از اســناد محرمانه
دادگاه ترور رفيــق حريري را در
اختيار حزباهلل قرار داده است.

فشار حداكثري براي به زانو درآوردن حزباهلل به هر قيمت ممكن
ميداند ،درحاليكه فرانسه در ســايه نگراني از توسعه نفوذ تركيه،
حاضر است تعاملي حداقلي با حزباهلل براي حفظ ثبات سياسي لبنان
داشــته باشــد؛ تعاملي كه در نتيجه آن ،مصطفــي اديب بهعنوان
نخستوزير جديد لبنان با حمايت حزباهلل انتخاب شد .غسان جواد،
تحليلگر لبناني در اينباره مينويسد :آمريكا با اين تحريمها سيلي
سختي بهصورت فرانسه زد .پيام اين كشور روشن است ،ما حاضر به
پذيرش هيچ راهحل سياسي در لبنان با وجود حزباهلل نيستيم.
جهت دهي به نخستوزير :اگرچــه تنها 5روز به پايان
 2مهلت 2هفتهاي ماكرون به نخســتوزير و احزاب سياسي
لبنان براساس تشــكيل دولت جديد اين كشور باقيمانده ،اما هنوز
خبري از ليست وزراي پيشنهادي مصطفي اديب به پارلمان لبنان
نيســت .براســاس مواضع رســمي قرار اســت اين دولــت بدون

راهبرد درازمدت و اساسی آمریکا در لبنان ،تضعیف
دو شــاخه سیاســی و نظامی حزباهلل است؛ به
گونهای که از نیرویی غالب در معادالت سیاســی
لبنان به حزبی منزوی و در نهایت ضعیف نسبت به
رقبای خود در کشور تبدیل شود.

شخصيتهاي سياسي و با حضور نيروهاي تكنوكرات تشكيل شود .با
وجود اين ،اما همه ميدانند كه سهمخواهي طائفهاي احزاب ،حتي با
وجود نيروهاي تكنوكرات هم ادامه خواهد داشت .در چنين شرايطي
تحريمهاي جديد آمريكا ممكن اســت بر ديدگاه مصطفي اديب در
زمينه تعامل با حزباهلل تأثير داشته باشد .سامي كليب ،روزنامه نگار
لبناني در اينباره به شبكه  NBNلبنان ميگويد :تحريمهاي آمريكا
با هدف تضعيف موقعيت حزباهلل نسبت به ســايرين در مذاكرات
تشكيل دولت وضع شده است.
مهار حزباهلل در لبنان :فارع از چالشهاي مقطعي ،بدون
 3شك راهبرد طوالني مدت و اساسي آمريكا در لبنان ،تضعيف
 2شاخه سياسي و نظامي حزباهلل است؛ بهگونهاي كه از نيرويي غالب
در معادالت سياسي لبنان به حزبي منزوي و درنهايت ضعيف نسبت
به رقباي خود در كشور تبديل شــود .اهميت مسئله زماني بيشتر
روشن ميشود كه به ياد داشته باشيم بر مبناي قانون اساسي لبنان،
روساي جمهور اين كشور از طائفه مسيحي انتخاب ميشوند .بنابراين
تحريم يوسف فنيانوس (بهعنوان يك وزير مسيحي و چهره سياسي
شناخته شده) در حقيقت زنگ خطري براي رهبران مسيحي ،نظير
ميشل عون ،جبران باسيل و ســليمان فرنجيه است .نديم قطش،
روزنامهنــگار و مجري شــبكه العربيه در اينباره مينويســد :پيام
تحريمهــاي آمريكا به متحدان مســيحي حزباهلل اين اســت كه
درصورت عد م تغيير سياستهاي خود ،راه رياستجمهوري بر شما
بسته خواهد ماند.

دونالد ترامپ رئيسجمهــور آمريكا ،بار ديگر
از مســئله چين به عنوان به ابزاري براي حمله
به رقيب خود ،جو بايــدن تبديل كرده و نامزد
دمكراتها در انتخابات را به پيگيري منافع چين
متهم كرده است.
بهگزارش رويترز ،ترامپ در گردهمايي سياسي
در حضــور هوادارانش گفته اســت كه رقيب
دمكرات خود ،بيشتر از اينكه به فكر پيشرفت
آمريكا باشد ،نگران چين اســت؛ «دستور كار
بايدن ساخت چين است .دســتور كار من اما
ساخت آمريكاست».
ترامپ كه در حضور هــزاران نفر از هوادارانش
در كاروليناي شمالي صحبت ميكرد ،در حالي
پاي چين را به انتخابات كشيده كه پيشتر هم از
مسئله چين براي حمله به بايدن استفاده كرده
بود .اين ادعاها البته از سوي بايدن و هواداران
او رد شدهاند.
با اين حال ترامپ بارها بايدن را متهم كرده كه
با حمايت از سياستهاي بينالمللي ،باعث از
بين رفتن فرصتهاي شغلي در داخل آمريكا
شده است .درمقابل ،بايدن هم از روابط چين و
آمريكا بهنفع كارزار انتخاباتي خود استفاده كرده
و ترامپ را متهم كرده كه بــا راهاندازي جنگ
تعرفهاي به چين ،كشاورزان و صنايع آمريكايي
را تنبيه كرده است.
كاروليناي شــمالي ،بهخاطر آنكــه رأي آن از
پيش تعيين شده نيســت ،ايالتي كليدي در
انتخابات پاييز بهشــمار ميرود و هم ترامپ و
هم بايدن توجه زيادي به آن نشــان ميدهند.
همچون چند اياالت ديگر ،بســياري از صنايع
اين ايالت بهخصوص صنايع نساجي و توليدي
در ســالهاي اخير به چين و ديگر كشورهاي
آسيايي مهاجرت كردهاند.
ترامپ در سخنراني خود در كاروليناي شمالي
همچنين دوباره به كامــا هريس ،معاون جو
بايدن حمله كرد؛ «هيچكس او را دوست ندارد.
او هرگز نميتواند نخستين رئيسجمهور زن
آمريكا باشد .چنين انتخابي ،توهين به كشور ما
بهشمار خواهد رفت».

علي حسن خليل

او وزير دارايي لبنــان در 3دولت
پياپــي و از جمله شــخصيتهاي
برجســته جنبش امل به رياست
نبيه بري است .براســاس ادعاي
خزانهداري آمريكا ،نقش حســن
خليل بيشتر بر دور زدن تحريمها
و صيانت از اموال و مؤسسات مالي
حزباهلل متمركز بوده است .بر همين
مبنا ادعا شده كه وي نقش كليدي
در شــكلگيري شــبكه پيچيده
حزباهلل و سوريه در ساختار بانكي
و تجاري لبنان طي سالهاي گذشته
ايفا كرده اســت .عالوه بــر اينها،
حسن خليل مسئول روابط جنبش
امل با حز باهلل شناخته ميشود و
ميتوان گفت هــدف از تحريم وي
تحت اين عنــوان ،تخريب روابط
ميان اصليترين احزاب شيعي لبنان
بوده است.

ترور معاون اول رئيس جمهور افغانستان ناكام ماند
تــرور نــاكام معــاون اول رئيسجمهور
آسيا
افغانستان دســت كم  10كشــته و 15
زخمي به جا گذاشت تا بار ديگر بحث بر
سر افزايش ناامنيها در كابل باال بگيرد.
صبح ديــروز كاروان خودرويي حامل امراهلل صالح هدف
حمله قرار گرفت اما او جان ســالم به در برد .شماري از
محافظانش اما زخمي شدند .تلفات اصلي البته مربوط به
مردم عادي بود كه در حال تردد در خيابان بودند .گفته
ك گاري انجام
ميشود حمله با استفاده از تعبيه بمب در ي 
شده است.
طالبان دست داشتن در اين حمله را رد كرده اما به گزارش
تلويزيون طلوع افغانستان ،وزارت داخله اين كشور شبكه
حقاني را مسئول اين حمله دانسته است .شبكه حقاني
جزو گروههاي زيرمجموعه طالبان است و طي ماههاي
اخير بار ديگر در انجام حمالت تروريستي در كابل و ديگر
نقاط افغانستان فعال شده اســت .طبق اعالم مقامهاي
امنيتي ،مواد انفجاری مورد استفاده در اين حمله از نوع
آردیایکــس+اچاماس ( )HMS+RDXبوده كه گفته
مي شود پيش از اين در بمبگذاريهاي انجام شده توسط
شبكه حقاني مورد استفاده بوده است.
امراهلل صالح مردادماه سال گذشته نيز هدف يك سوءقصد
قرار گرفت اما زخمي شــد .در آن عمليــات كه پيش از

انتخابات رياستجمهوري افغانســتان انجام شد ،دفتر
حزب روند سبز كه رياست آن را صالح به عهده دارد هدف
حمله قرار گرفت كه  2كشته و  25زخمي به جا گذاشت.
امراهلل صالح آن زمان طالبان را مسئول اين حمله معرفي
كرد اما طالبان دست داشتن در آن را تكذيب كرد.
حمله ديــروز در حالــي رخ ميدهد كه دولــت و ديگر
گروههاي افغان براي شركت در مذاكرات صلح با طالبان
آماده ميشوند .ســرور دانش ،معاون دوم رئیس جمهور
افغانســتان ،حمله به صالح را «نقض صریح روند صلح»

خوانده است .طي ماههاي اخير ،پس از يك دوره آرامش
نسبي در پايتخت افغانستان ،شمار حملههاي تروريستي
در اين شهر افزايش يافته است .ماه قبل ،حمله خمپارهاي
به كاخ رياستجمهوري افغانستان باعث بركناري رئيس
پليس پايتخت شــد .برخي تحليلگران اين حمالت را از
ســوي طالبان و با هدف تحت تاثير قرار دادن مذاكرات
ارزيابي كردهاند .برخي ديگر اما آن دســته از گروههاي
ناراضي طالبان را كه با مذاكرات مخالف هســتند عامل
حمله ميدانند.
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توگوي همشهري با مجيد رجبي معمار ،بهروز
گف 
غريبپور ،محمد جواد حقشناس و مهرداد اسكويي
در باره آخرين وضعيت خانه هنرمندان ايران

تنگناهاي مالي ممكن است باعث تعطيلي خانه هنرمندان شود .موضوعي كه اين روزها رسانهاي شده و بهدنبالش مجيد رجبيمعمار از وضعيت سخت
فهيمه پناهآذر
اداره كردن خانه هنرمندان ميگويد .مكاني كه پاتوق هنرمندان در شاخههاي مختلف در اين 21سال بوده و هست .از يك سو با آمدن ويروس كرونا
روزنامه نگار
و تعطيلي بخشهاي مختلف خانه هنرمندان از رستورانهايش گرفته تا گالريهايش و از سوي ديگر نيز نرسيدن به موقع كمكهاي مالي شهرداري
عرصه را بر مدير خانه هنرمندان تنگ كرده است تا جايي كه رجبيمعمار نگران پرسنل و نرسيدن حقوق اوليه آنها و تعطيلي خانه هنرمندان است .رجبيمعمار ،مديرعامل خانه
هنرمندان در اين گفتوگو به برخي از مشكالت خانه هنرمندان اشاره كرده و اينكه خانه هنرمندان قبل از تعطيلي ميزبان همه هنرمندان در شاخههاي مختلف بوده و خودشان نيز
درآمدزايي داشتند كه با آمدن كرونا همه برنامههايشان به هم ريخته است.

گفتوگو با مديرعامل خانه هنرمندان ايران

اين خانه امن است

اين روزها همه جــا حرف خانه
هنرمندان اســت .هماكنون وضعيت خانه
هنرمندان به چه شكل است و چگونه اداره
ميشود؟

با آمدن ويروس كرونا و شــيوع آن در ايران و
جهان كسي پيشبيني نميكرد كه اين موضوع
آنقدر فراگير و جدي شود و حتي نميشد درباره
عواقب آن پيشبيني كرد .ابتدا فكر ميكرديم
كه ويروس بعد از چندماه تمام ميشــود اما با
فراگير شدن و تمديد تعطيليها،تصميمگيري
درباره وضعيت پرسنل برايمان سخت شد.
خانه هنرمندان چند نيرو دارد؟

خانه هنرمندان 60نيرو دارد و اين 60نفر شامل
مديرعامل و ديگر كاركنان است و هيچ كدام از
اعضاي شــورايعالي خانه هنرمندان حقوق و
مزايايي دريافت نميكنند.
بيشترين هزينه شما صرف حقوق
پرسنل ميشود؟

بله؛ بيشــترين هزينه صرف حقوق پرســنل و
هزينههاي جاري اســت .با توجــه به وضعيت
اســتخدام و اينكه در پرداخت حقــوق و مزايا
تابع وزارت كار و بيمه تامين اجتماعي هستيم
براساس قانون كار به طور ميانگين هر پرسنل
بين  3تا  4ميليــون تومان حقــوق ميگيرد
كه با يك حســاب سرانگشــتي ماهانه 250تا
280ميليون تومان حقوق پرسنل ميشود كه
بايد بگويم حداقل حقوق و هزينهاي اســت كه
داده ميشود.
هزينه كلي خانــه هنرمندان در
سال گذشته چه ميزان بود؟

سال گذشته خانه هنرمندان در مجموع هزينه
دخل و خرجش 5ميليارد و 800ميليون تومان
بود كه بيش از 4ميليارد آن حقوق پرســنل و
پرداختيهاي آن بود كــه در حيطه وظايف ما
بود و 300ميليون تومان هــم هزينه جاري و
انشعابات شامل پول برق ،آب  ،گاز و ...بوده .در
اين ميان ،ســاختمان 22ساله خانه هنرمندان

تعطيلي يك تماشاخانه با  2سالن

مانند ديگر ســاختمانها نيازمند تعميرات و
رسيدگي اســت كه هزينههاي خود را دارد .با
توجه به همين هزينهها ،كمتر از 900ميليون
تومان نيز صرف هزينه فعاليتهاي فرهنگي و
هنريشد.
خانــه هنرمنــدان در ايــن ســالها ميزبان
جشنوارههاي مختلف فرهنگي و هنري هم بوده.
اين را بايد بگويم كه با توجه به مستقل بودن خانه
هنرمندان ،تمام كارها بر عهده خودمان است از
حراست ساختمان گرفته تا استخدام انتظامات
و ...كــه مانند بخش خصوصي اداره ميشــود.
خانه براي تمام هنرمندان اســت12 .هنرمند
از صنوف مختلف در شورايعالي حضور دارند
و هميشه شــهردار يا نماينده او نيز در جلسات
حضور داشتند .حاال با توجه به اين تعطيلي ،خانه
هنرمندان در معرض تهديد قرار گرفته است.
هر سال شهرداري براساس آنچه
مصوب شده چقدر به خانه هنرمندان كمك
ميكرد؟

در همه اين سالها براساس اساسنامه موجود
مقرر شــده تا شــهرداري كمك مالي به خانه
هنرمندان داشته باشد .شــهرداري بيشترين
همكاري را داشته و هميشه همراه بوده و با تمام
فراز و نشيبهايي كه داشته خانه هنرمندان را
تنها نگذاشته است.البته اين را بايد بگويم كه اين
كمك بهمعناي وابستگي به شهرداري نيست.با
آمدن آقاي حناچي هم با توجه به آشنايي كامل
ايشان به خانه هنرمندان اين كمك ادامه داشت.
براســاس مصوبه موجود ،شهرداري هر سال به
طرق مختلف كمك ميكرد.
سال گذشته ســه ميليارد تومان كمك شد و
قرار بود امســال هم شوراي شــهر دو ميليارد
تومان مصوب كند امــا با توجه به پيگيريهاي
انجام شــده يك ريال هم واگذار نشــده است.
البته هيچگاه نگفتند كه كمك نميشود اما با
توجه به مشــكالتي كه خود شهرداري داشت
گفتند در اولويت نيست .در اين مدت جلسات

نظر مهرداد اسكويي درباره لطمات تعطيلي خانه هنرمندان

خاموشي يك سلول ،مرگ
پيكره فرهنگي است

مهرداد اسكويي مستندساز و عكاسي است كه به داليل
مختلفي ازجمله اكران مســتندهايش ،نقد و بررســي
پوسترهاي ســينمايي ،صحبت درباره فيلم محبوبش
در ســينماتك خانه هنرمندان و يا سخنراني در سوگ
هنرمند تازهدرگذشــتهاي كه اســكويي تحســينش
ميكــرده و او را ميشــناخته ،بــه خانــه هنرمندان
رفتوآمد داشته و تأثير اين مركز فرهنگي را در توسعه
فعاليتهاي فرهنگي و هنري از نزديك مشاهده كرده
است.
از او ميپرسم تعطيل شدن خانه هنرمندان چه تبعاتي
خواهد داشــت؟ او مطابق معمول ،با طمأنينه ،در پاسخ
به اين پرســش ميگويد« :با تعطيلــي خانه هنرمندان
آســيبي جدي به فرهنگ ميخورد .خانــه هنرمندان
جايي اســت كه چهرههاي فرهنگي با قشر عالقهمند به
فرهنگ و هنر ارتباط برقرار ميكنند .نميگويم كه خانه
هنرمندان مكاني براي همه اقشار است اما قشري را كه به
فرهنگ و هنر عالقهمندند پشتيباني ميكند ،اما لطمات
تعطيلي آن به همــه جامعه ميخورد .خانه
هنرمندان يك سلول فرهنگي است و با
اينكه شايد بهظاهر مرگ يك سلول
خيلي مهم نباشــد اما مجموعه اين
ســلولها ،بدني فرهنگي را تشكيل
ميدهد و آن را سر پا نگه ميدارد.
هر كدام از اين سلولها كه
خاموش شود ،اين بدن
فرهنگي ديگر خوب
كار نميكند .وقتي
فرهنــگ يك ملت
خوب كار نكند ،آن
ملت ديگر نميتواند
رو به جلــو حركت
كند».

تماشاخانه ايرانشهر از روز يكشــنبه دوم اسفندماه 98درحاليكه 4
نمايش «النچر « ،»5زمستان  /داخلي  /خانه عروسك»« ،مرثيهاي براي
ژاله م و قاتلش» و «مارلون براندو» را در دو سالن سمندريان و ناظرزاده
كرماني روي صحنه داشت طي اطالعيه از سوي وزارت ارشاد و ستاد ملي
مبارزه با كرونا بهصورت هفتگي در چند نوبت تعطيل شد تا جايي كه بعد
از چند شماره اطالعيه ،رسم ًا بهمدت 180روز اين مجموعه تئاتري براي
نخستين بار در تاريخ 10ساله خود تعطيل شد.
اين تعطيلي در حالي بود كه تا اســفندماه 98تماشاخانه ايرانشهر با
110هزار مخاطب از ابتداي ســال به نسبت سال گذشته در
همين بازه زماني كه ميزبان 98هزار مخاطب شده بود در
حال ثبت يك ركورد ماندگار در سابقه خود بود كه شيوع
ويروس كرونا مانع از آن شد.
اين مجموعه با دارا بودن حداقل25كارمند بهصورت
ميانگين در يك سال در هر دوره اجرايي با 4نمايش
در دو سالن ســمندريان با ظرفيت 340صندلي و
سالن ناظرزاده با 250صندلي ميزبان 20اثر نمايشي
ميشــود ،البته برخي برنامههاي فرهنگي و هنري

و مكاتباتي داشتيم و آقاي حقشناس هم قول
مساعد دادند و حتي گفتند 60درصد از بودجه
مصوب داده ميشــود اما هنوز خبري نيست و
اميدوارم به شكل اورژانسي به خانه هنرمندان
كمك داشته باشند.
البته در اين ميان انتقاداتي هم
به نوع مديريت خانه هنرمندان شده است؟

بله؛ مطالبــي را خواندهام .برخي از دوســتان

ما هيچگاه به مديريت دولتي نزديك
نشدهايم و همچنان فعاليت خود را
براساس اساســنامه مصوب پيش
بردهايم .هماكنون با كمترين هزينه،
بيشترين فعاليت را انجام ميدهيم.
با بودجــهاي كه خانــه هنرمندان
اداره ميشود ،ديگر ســازمانها و
مجموعههاي فرهنگي و هنري آن
را هزينه يك جشنواره ميكنند

ازجمله اختتاميهها و افتتاحيه بخشهاي مختلف جشنواره تئاتر فجر و يا
جشنوارههاي فرعي ازجمله جشنواره تئاتر دانشگاهي ،جشنواره استاد
اكبر رادي و  ...نيز را در اين مجموعه و در ايام تعطيل ميزباني ميكند.
بهعنوان نمونه دقيق ًا در آخرين روز كاري سال گذشته ميزبان مراسم
اختتاميه جشــنواره اكبر رادي بود كه از فرداي آن روز مطابق ابالغيه
به تعطيالت 180روزه رفت .نكته حائ ِز اهميت آنكه تماشاخانه ايرانشهر
بعد از بازگشايي اماكن فرهنگي در اواخر ارديبهشتماه سال 99توسط
ستاد ملي كرونا باوجود مشكالت مالي فراوان حاضر نشد جان هنرمندان
و مخاطبان را صرف رعايــت پروتكلهاي بهداشــتي غيرقابل اجرا
بازگشايي كند و بدينترتيب با تأخير 3ماهه و البته فراهم كردن
بسترهاي رعايت موارد بهداشتي با نمايش «اسموكينگ روم»
به كارگرداني سعيد زارعي در سالن استاد سمندريان و مرثيه
براي قتل ژاله م و قاتلش به كارگردانــي ميالد فرجزاده
در ســالن دكتر ناظرزاده كرماني درهاي خود را به روي
مخاطبان باز كرد و اكنون با رعايت موارد بهداشــتي با
نيمي از ظرفيت سالنهايش ميزبان عالقهمندان است.
اما با همه اين اوصاف سرنوشت اين تماشاخانه نيز
درصورت نرسيدن بودجه در ابهام قرار گرفته
است.

انتقاداتي بــه مديريت بنــده كردهاند يا اينكه
گفتهاند نيروها زياد اســت اما اينگونه كه فكر
ميكنند نيست .ما هيچگاه به مديريت دولتي
نزديك نشــدهايم و همچنــان فعاليت خود را
براســاس اساســنامه مصوب پيش بردهايم.
هماكنون با كمترين هزينه ،بيشترين فعاليت
را انجام ميدهيم.
با بودجهاي كه خانه هنرمندان اداره ميشود،
ديگر ســازمانها و مجموعههــاي فرهنگي و
هنــري آن را هزينه يك جشــنواره ميكنند.
هماكنون خانه هنرمندان  7گالــري دارد .در
ســالهاي گذشــته  3گالري بود كه  4گالري
به آن اضافه شد .در اين گالريها بيش از 80تا
100نمايشگاه برگزار ميشود و در سينما تك
نيز نشســتهاي تخصصي داريم كه عالوه بر
اين نشستها كالسها و وركشاپهايي برگزار
ميشــود .همچنين خانه هنرمندان 2ســالن
دارد كه در سال ميزبان 200رخداد فرهنگي و
هنري بودند .در كنار اين فعاليتها درآمدزايي
هم داشتيم.
اين درآمدزايــي حاصل فروش
محصوالت فرهنگي بوده؟

عالوه بر اين  3 ،رســتوران در خانه هنرمندان

ما طلبكاريم ،اعانه نميخواهيم

فعاليت ميكند كه با توجــه به اجاره پرداختي
آنها 180ميليون تومان درآمد داشتيم كه درآمد
ساالنه آن نزديك  2ميليارد تومان بود .همچنين
فروشهايي در عرصه كاالهاي فرهنگي و هنري
و فعاليتهاي فروشگاهها داشتيم .اما كرونا باعث
تعطيلي كامل شد .ما صرفا يك نهاد اقتصادي كه
دائم بهدنبال كسب درآمد باشد نيستيم و امسال
ي همهچيز را از دست داديم.
با اين تعطيلي طوالن 
با توجه به اين اوصاف تعطيلي كامال جدي است.
در اين سا لها وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي به خانه هنرمندان كمك كرد؟

در  6سال گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
ي و بيتوجهي زيادي نسبت به تعهدات
كمكار 
خود در قبال خانه هنرمندان داشــت .با توجه
به اينكه مصوب شده بود ،ارشــاد هم به خانه
هنرمنــدان كه مأمن همه شــاخههاي هنري
اســت ،كمك كند اما اين وزارتخانه در ســال
92تنها 200ميليون تومان كمك كرد .ســال
گذشته نيز براي آنكه 50ميليون تومان كمك
كند خانه هنرمندان مجبور شــد 10ميليون
تومان هزينه كند و پروسه اداري و درخواست
مدرك و اســناد از ما آنقدر زياد بود كه هزينه
زيادي را براي گرفتن 50ميليون كرديم.

اولين منبع مالي ما در تاســيس خانه هنرمندان كمكهاي وزارت ارشــاد بود؛ هرچند اين
كمكها تداوم نداشــت و بريدهبريده بود .در دوران مديريت من ،ما از طريق خانم راكعي كه
عضو شورايعالي خانه هنرمندان و نماينده مجلس بود ،به كميسيون فرهنگي مجلس رفتيم
و با شركت در جلسات مختلف ،اختصاص يك درصد از بودجه عمراني كشور را به فعاليتهاي
فرهنگي و هنري مستمســكي قرار داديم تا يك منبع مالي دائمي داشته باشيم .در آن زمان
اين يك درصد مبلغ هنگفتي ميشد كه بعدها به نيمدرصد تغيير كرد و حتي همان نيمدرص ِد
مصوب هم اگر به اجرا درميآمد ،هم براي اجراي طرحهاي فرهنگي و هنري ،هم براي تاسيس
مراكز فرهنگي جدي د و هم براي خانه هنرمندان كمك بسيار بزرگي بود .اما در عمل ،بهدليل
روحيه كاســبكارانه ،اين قضيه به خريد تابلوهاي هنري و صرفا آثار تجسمي معطوف شد و
داللهايي بهوجود آمدند كه از محل بودجه وزارتخانهها شروع به خريد تابلو كردند و در نهايت
هم جريان ناسالمي ايجاد شد .به اين ترتيب دليل اوليه اســتفاده از اين بودجه تغيير كرد و
كمكم فراموش شد.
پس معتقديد اگر اين بودجه ،بهجاي خريد تابلو ،در مســير درستش قرار
ميگرفت و صرف فضاهاي فرهنگياي مثل خانه هنرمندان ميشد ،مشكالت كنوني
براي اين مركز ايجاد نميشد؟

در دوره مديريت من در خانه هنرمندان  2نكته مهم رعايت ميشد؛ اول ،منابع مالي قانونمند و
دوم ،تعريف يك ساختار غيرمرسوم اداري با حداقل نيرو و بوروكراسي .طي 9سالي كه مدير خانه
بودم ،يك نامه و تقاضا نبود كه بالفاصله به آن جواب نداده باشم .در دوره من ،هركس كه طرح
و برنامهاي ارائه ميداد ،اگر مفيد بود ،در برنامه ساالنه ما قرار ميگرفت .ايجاد ساختاري چابك
و حداقلي براي رفع نيازهاي خانه هنرمندان ازجمله كارهــاي من در دوران مديريتم در اين
مجموعه بود .براي راهاندازي خانه ،شهرداري تهران زمين و جا را در اختيار ما گذاشت و وزارت
ارشاد منبع مالي را تامين كرد .اما بعدها جريانهايي باعث شدند كه خانه هنرمندان بيفتد به
دامن شهرداري و ديد مسئوالن شهرداري اين بود كه خانه يكي از فرهنگسراهاي شهرداري

حقشناس :تا هفته آينده تكليف كمك به خانه
هنرمندان مشخص ميشود

رئيس كميســيون فرهنگي -اجتماعي شوراي شــهر تهران ميگويد« :با
پيگيري كميســيون فرهنگــي و اجتماعي در رابطه بــا تخصيص بودجه
۶ماهه نخست كمك به خانه هنرمندان از محل رديفهاي مصوب بودجه
شهرداري تهران اين موضوع در دستور كار قرار ميگيرد و با توجه به نامه
ارسال شده در 2روز گذشته ،هفته آينده وضعيت كمك به خانه هنرمندان
مشخص ميشود ».محمدجواد حقشــناس ،رئيس كميسيون فرهنگي و
اجتماعي شوراي شــهر تهران درباره آخرين وضعيت خانه هنرمندان به
همشهري گفت« :بهطور طبيعي نگاه مديريت شــهري احترام و توجه به
هنرمندان و جايگاه آنهاست و بايد ازشــأن و منزلت آنها مراقبت كنيم .با
توجه به مشكالت موجود در خانه هنرمندان ،در نشست اخيري كه با حضور
برخي از اعضاي كميســيون فرهنگي -اجتماعي و هيأت خانه هنرمندان
داشتيم .درباره مشــكالت و مســائل خانه هنرمندان صحبت شد .در اين
نشست به وضعيت خانه هنرمندان اشاره شــد و اينكه ديگر توان پرداخت
هزينههاي جاري و حقوقي كارمندان وجود ندارد و همين شــرايط باعث
شــده كه خانه هنرمندان در وضعيت تعطيلي قرار بگيرد .در اين جلســه
مطرح شد كه چون نگاه فرهنگي حاكم نيست ،امروز خانه هنرمندان شرايط
مناســبي ندارد ».وي در ادامه يادآور ميشود« :در اين نشست مديرعامل
خانه هنرمندان عنوان كرده اين مجموعه بهدنبال فعاليت اقتصادي و كسب
سود نبوده و غيرانتفاعي محسوب ميشــود ،در سالهاي اخير با استقبال
هنرمندان از فعاليت و مشاركت در برنامههاي اين مجموعه ،حجم اقدامات
و گستره فعاليتهاي خانه هنرمندان افزايش يافته كه متأسفانه هزينههاي
جاري و حقوق پرداختي به پرسنل با اين حجم از فعاليت گسترده بهويژه
با توجه يه شرايط كرونا تناســب ندارد ».محمدجواد حقشناس ،رئيس
كميسيون فرهنگي و اجتماعي شورا در ادامه با اشاره به همكاري و پيگيري
كميسيون فرهنگي و اجتماعي در رابطه با تخصيص بودجه ۶ماهه نخست
كمك به خانه هنرمندان از محل رديفهاي مصوب بودجه شهرداري تهران
در سال ۹۹خاطرنشان كرد« :كه درصورت موافقت و همكاري ساير اعضاي
شورا ،افزايش بودجه خانه هنرمندان در مصوبه متمم بودجه ۹۹در دستور
كار قرار خواهد گرفت .باتوجه به نامه ارسال شده در 2روز گذشته ،تكليف
هفته آينده مشخص ميشود».

بهروز غريبپور ،نخستين مديرعامل خانه هنرمندان ،معتقد است كه نمايندگان شهرداري ،وزارت ارشاد و
خانه هنرمندان بايد به دور از هياهوي رسانهاي مشكالت اين مركز فرهنگي را حل كنند

« ...تو محال ميجويي! يا شايد ـ غلط نكنم ـ ترســاني دست در كيسه كني ،آبادي
محمدناصر احدي
ميخواهي اگر از كيسه تو نباشد؟ بيتغيير ،بدون كوشش و بيخرجي؟ آبادي چگونه
روزنامه نگار
خودش آباد شــود؟ ديگران خشــت ميزنند؛ تو اگر از گِل پرهيز ميكني ،دست در
كيسه كن ».اينها گفتههاي سِ ِن ّمار معمار در نمايشنامه «مجلس قرباني سِ ِن ّمار» بهرام بيضايي به نعمان حاكم است كه
از او خواسته كاخ ُ
«خورنق» را بنا كند ،اما به قول سِ ِن ّمار ،كاخ را «بدون كوشش و بيخرجي» ميخواهد .حال و روز اين
روزهاي خانه هنرمندان به كاخ خورنق بيشباهت نيســت كه ديگر رمقي برايش باقي نمانده ،اما آنهايي كه ميتوانند

شما در گفتوگويي اشاره كرده بوديد كه خانه هنرمندان براي حل مشكالتش
ميتواند از رديف بودجه وزارت ارشاد استفاده كند .شما خودتان در دوران مديريتتان از
اين رديف بودجه استفاده كرده بوديد؟

شورا در فكر خانه

براي سر پا ماندن آن كاري كنند ،نميخواهند يا نميتوانند قدم از قدم بردارند .در سالهاي گذشته ،شهرداري تهران
بيشترين حمايت را از اين نهاد فرهنگي داشته و طبق آنچه در خبرها آمده ،بهرغم همه مشكالتي كه شهرداري با آنها
دست به گريبان است ،امســال هم ،دير يا زود ،خانه هنرمندان از حمايت شهرداري منتفع خواهد شد .اما آيا تمام بار
حمايت از خانه هنرمندان بايد بر دوش شهرداري تهران باشد؟ براي آگاهي بيشتر از مشكالت خانه هنرمندان به سراغ
بهروز غريبپور ،بنيانگذار و نخستين مديرعامل اين مجموعه فرهنگي رفتيم تا با دقت بيشتري زواياي مشكالت خانه
هنرمندان را مورد واكاوي قرار دهيم.

است كه اين نگاه غلط است .شــهرداري در مقطعي حقيقتا كمك ميكرد و آقاي قاليباف با
تبديل  2سوله متروكه به تماشاخانه خيلي كمك كرد كه باعث شد برخي اعضاي شورايعالي
به ايشان تمايل پيدا كنند و از ارشاد غافل شوند .درحاليكه مصوبه ارشاد كمك فرهنگي بزرگي
بود كه از مسيرش منحرف و اصل مصوبه فراموش شد.
بهنظر شما ،هماكنون ،شورايعالي خانه هنرمندان از اشراف و توانايي الزم
براي حل مشكالت اين مركز برخوردار است؟

من از اعضاي فعلي شورايعالي خانه هنرمندان تنها آقاي ايرج راد را ميشناسم و شناختي از
بقيه ندارم ،اما ميتوانيم بگوييم در زمان مديريت من افرادي همچون مرتضي مميز ،غالمحسين
نامي ،امير خاني و عزتاهلل انتظامي در شورايعالي خانه هنرمندان عضويت داشتند و افرادي
همچون استاد شجريان ،استاد محمود دولتآبادي و سركار خانم سيمين بهبهاني از مشاوران
عالي اين شورا بودند .اينطور نبود كه من هرچه بخواهم انجام دهم اما اعضاي شورا نظري نداشته
باشند .در دورهاي از حضور وزارت ارشاد در شورايعالي خانه هنرمندان غفلت شد ،درحاليكه
در زماني آقاي مسجدجامعي و حتي آقاي صفار هرندي در جلسات شورا
ينژاد زماني كه در شهرداري بود
شــركت ميكردند؛ البته آقاي احمد 
با من موضع داشــت و به خانه هنرمندان توجه نميكرد .متأســفانه
اعضاي فعلي شورايعالي خانه هنرمندان گذشته اين مركز را مطالعه
نكردهاند تا بتوانند مصوبه اختصاص بودجه از فعاليتهاي عمراني
به فعاليتهاي فرهنگي و هنري را احيــا كنند .آقاي رجبي
معمار بايد هرطور كه شده بود ،بهجاي رسانهايكردن اين
مســئله ،دنبال حل آن ميرفت .من در دوره مديريتم
هر روز با چنين مســائلي روبهرو بودم و اين مســائل،
حداقل انعكاس مطبوعاتي را داشــت .وقتي اعضاي
ِ
شوراي شهر گفتهاند كه شــهرداري رديف بودجهاي
براي كمك به خانه هنرمندان دارد ،طبيعي است كه
شهرداري كمك كند اما هماكنون اين شائبه بهوجود
آمده كه وزارت ارشاد فقط 50ميليون كمك كرده است.

با انعكاس مشكالت در رسانهها ،فقط گرهها بيشتر ميشود درحاليكه تنها راهحل اين است كه
نمايندگاني از خانه هنرمندان ،شهرداري و وزارت ارشاد بنشينند و با مطالعه مسائل گذشته اين
مجموعه ،با نگاهي آيندهنگر ،مشكالت آن را برطرف كنند.
شما به چابكي ســاختار اداري خانه هنرمندان در دوره مديريتتان اشاره
كرديد .چطور شد كه اين ساختار ،فربه و سنگين شد؟

در دوره مديريت اسبق خانه هنرمندان ،مديري بود كه خيلي دوست داشت وزير شود و خانه
هنرمندان را به شكل يك وزارتخانه كوچك درآورده بود .بعدها اين بدعت غلط ادامه پيدا كرد
و تعداد نيروهاي خانه هنرمندان زياد شد .درحاليكه تا من در خانه هنرمندان بودم ،اصل را بر
اين گذاشته بودم كه هزينههاي سربار و پذيراييهاي آنچناني نداشته باشيم .براي مثال ،يكبار
مرحوم مميز به من گفت بايد مجلهاي شبيه به مجله «طاووس» كه بسيار نفيس بود و با هزينه
شخصي منتشر ميشد ،منتشر كنيم .من به ايشان گفتم من هرگز چنين كاري نميكنم چراكه
بايد از محل بودجه حداقلي خانه ،حقوق كارمندان و نيروهاي خدماتي مجموعه را بدهيم و
نميتوانم بودجهام را صرف انتشار مجله كنم .حتي رستوران گياهي و قسمت ديگري كه در خانه
غذاهاي غيرگياهي ميفروخت ،موظف بودند هم ناهار نيروها را تامين كنند و هم درآمدزايي
داشته باشند .بنابراين ،فرمول صرفهجويي بايد دوباره در خانه هنرمندان اجرا شود.
در نهايت ،با توجه به وضعيت كرونا ،تحريم و كاهش درآمدها راهحلي براي
مشكالت خانه هنرمندان وجود دارد؟

در جمعبندي بايد بگويم ،ما بايد طلبكار باشــيم ،نه اينكه بخواهيم به ما اعانه
بدهند؛ يا هنر ارزشمند است و بايد هزينهاش را بدهند يا ارزشمند نيست
و الزم نيست برايش هزينه كنند .من سؤالي دارم؛ هماكنون با همه
اين مصيبتهايي كه شما به آنها اشاره كرديد ،چطور برنامههاي
صداوسيما قطع نميشود؟
چون بودجهاش قطع نميشود.

خب ،مســئوالن بايد ضرورتهاي تشكيل و راهاندازي
خانه هنرمندان را دوباره بررسي كنند تا برايش بودجه
فراهم شود.
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پيشگيري از زامبيشدن مردهها

قتل توسط كوسه پس از 60سال

پدري كه شبيه پدرها نيست

سوگند نمايندگي يك قاتل

برلين :باستانشناسها پس از بررسي اجسادي كه در آلمان،
سوئيس و اتريش بهصورت دمر دفن شده بودند ،به اين نتيجه
رسيدند كه هدف از اين نوع خاكسپاري پيشگيري از تبديل
اجساد به زامبي اســت .به گزارش ســايت بريتانيايي مترو،
تمام اين جسدها بهدليل ابتال به طاعون مرده بودند .بنابراين
اطرافيان آنها كه مبتاليان به طاعون را در حال تلوتلوخوردن
ميديدند ،تصور ميكردند ممكن است پس از مرگ نيز آنها
بهصورت زامبي از خاك بيرون بيايند.

كوئينزلند :پس از 60سال كه كوسهها در ساحل استراليا
فقط انسانها را با موجودات دريايي اشتباه گرفته و گهگاه
به آنها حملههاي ناموفقي ميكردند ،سرانجام يك كوسه
موجســواري را كشــت .به گزارش مترو ،اين موجسوار
درحاليكه دستهايش را روي تخته موجسواري براي رو
به جلو رفتن تكان ميداد ،كوسه او را با يك موجود آبزي
اشتباه گرفت و به وي حمله كرد .ساالنه ميليونها كوسه
توسط انسانها كشته ميشود.

النژو :اگرچه بســياري از والدين از اينكه به آنها گفته شود به
لحاظ سني شبيه خواهر يا برادر فرزند خود هستند لذت ميبرند،
اما پدر 35ســاله يك دختر 15ســاله در چين گاهي بهخاطر
جوانماندن بيش از حد با دردســر مواجه ميشود .به گزارش
آديتيسنترال ،هنگامي كه مسئوالن مدرسه اين دختر در شهر
النژو خواستار ديدار با والدين دانشآموزان شدند ،هويت پدر اين
دختر را به هيچ عنوان نپذيرفتند .تا جايي كه پدر مجبور شد
مداركي را براي اثبات هويت خود ارائه دهد.

كلمبو :يك سياستمدار ســريالنكايي كه به جرم قتل به
اعدام محكوم شده اســت ،با محافظ از زندان خارج شد و
در پارلمان بهعنوان نماينده دوره جديد سوگند ياد كرد .به
گزارش يورونيوز ،اين موضوع مورد انتقاد نمايندگان مخالف
قرار گرفت .جاياسِ ــكارا كه از سال ۲۰۰۱نماينده پارلمان
بوده ،سال ۲۰۱۵در كارزار حزب رقيب تيراندازي كرد و يك
كنشگر سياسي بر اثر اين كار جان باخت .او پس از صدور
حكم اعدام درخواست تجديدنظر كرده است.

يادداشت

كيوان پهلوان

فاش ميگويم و از گفته خود دلشادم
طاير گلشن قدسم چه دهم شرح فراق

بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم
كه در اين دامگه حادثه چون افتادم

زادروز

نويسنده و پژوهشگر موسيقي

گلها را از من بگيري ميميرم!

انوشه انصاري

علــي تجويــدي ،نوازنده ويولن و
سهتار و آهنگساز ،در تهران متولد
شد ،اما اصالتاً اهل اصفهان بود.
تجويدي با خلق قطعات
موسيقي ايراني ،صدها
ترانــه را بــا صــداي
هنرمندان نامــدار به
اجرا درآورد .پاييز ســال ۱۳۸۴بود و من از وخيم شدن
حال استاد تجويدي آگاه شدم و روزي كه با بهرنگ آزاده،
شاگرد و همراه خوب استاد همنشين بودم ،از او خواستم
تا مهرباني كند و مرا نزدش ببرد.
خانهاش در خيابان ونك بــود .مدل خانههاي دهه چهل؛
در اتاق پذيرايي بزرگ ال مانند خانه ،مبلها و بخشي از
گلهاي زيباي استاد قرار داشــت و آن طرف پنجرههاي
تمام قدي در آخر اتاق بود ،كه ميشد حياط و طبعا گلخانه
و گلهاي رنگارنگ و زيباي پرورش يافته بهدســت آقاي
تجويدي را نيم نگاهي كرد.
بخش بزرگي از حياط براي حفاظت از گلها سرپوشيده
شده بود .دو اتاق ديگر در سمت چپ و راست گاراژ ،اتاق
بچهها بود.
شوكت خانم ميگفت وقتي استاد حسن كسايي از اصفهان
به تهران ميآمد و برنامه و ضبط داشت ،بيشتر اوقات به
خانه ما ميآمد و اتاق سمت راستي را بچهها برايش خالي
ميكردند .در اين اتاق ،تختي بود بــراي خوابيدن و ميز
كوچكي و يكي دو صندلي.
ما پس از ديدن گلهاي زيبا به درون اتاق آمديم .متأسفانه
آن استاد جدي و در عين حال خندان در اتاق خوابش از
درد و بيماري رنج ميبرد و نميتوانست پذيراي طوالني
مدت افراد باشــد و پس از ديداري كوتــاه ،من و بهرنگ
توسط شوكت خانم به اتاق پذيرايي در كنار پنجره ،جايي
كه استاد به شاگردان خود درس ميداد راهنمايي شديم.
شوكت خانم خاطرات زيبايي از آهنگ ساختن و پرورش
گل توســط آقاي تجويدي تعريف كــرد و گفت :قبل از
سالهاي چهل ،وقتي به اينجا بياييم ،خانه مان در خيابان
باستان بود و خانهها بيشــتر نماي آجري داشت و دارای
حياط.
هنگامي كه به پشــت بام ميرفتي يك اتاق زير شيرواني
داشــت .تا هوا كمي گرم ميشــد علي هنگام خوابيدن،
رختخوابش را جمع ميكرد و در پشــت بام ميخوابيد و
آسمان و ستارهها را تماشا و با خود آهنگهايش را زمزمه
ميكرد و اگر ناگهان آهنگ جديدي به ذهنش ميرسيد،
به سرعت از جايش برميخاســت و با سكه يا ميخي كه
دوروبرش بود نت اول آهنگ را بر ديوار حكاكي ميكرد تا
فردا صبح دوباره آن را ببيند و به يادش بيايد و كل آهنگ
را بسازد و بنويسد!
با بزرگتر شدن بچهها ،علي در خانه آرامش نداشت .روزي
به من گفت :شوكت اينجا ديگر به درد من نميخورد ،بيا
خانه را بفروشيم و برويم يك جاي آرامتر كه فضاي خانه
بزرگتر باشد .خيلي گشتيم و باالخره اينجا را پيدا كرديم.
اينجا بيابان بود .نخستين خانه را ما ساختيم .روبهروي ما
هم باغي بود با برج و بارو .بعد چند خانه تو كوچه ساختند
وپسرها ميرفتند تو كوچه بازي ميكردند .كمكم بچهها
بزرگ شــدند و ازدواج كردند و هر يك دنبال سرنوشت
خودشان رفتند .تمام بيابان شد خانه و آپارتمانهاي سربه
فلك كشيده؛ ولي علي همچنان با پرورش گلها و موسيقي
و تربيت شاگرد آرامش داشــت و راضي بود؛ گويي چي ِز
ديگري از اين دنيا نميخواســت و تمام خوشبختي را در
آنها ميديد .روزي گفتم علي ما دو نفريم و در يك آپارتمان
كوچك هم ميتوانيم سر كنيم .بيا اينجا را بفروشيم و...
افسرده و مغموم به من گفت :شوكت تو ميخواهي گلها و
آرامش را از من بگيري و من را بكشي .توي آپارتمان خيلي
زود ميميرم .بگذار تا زنده هستم همينجا باشيم ،بعدش
بچهها ميدانند با اين خانه چكار كنند.
اســتاد علي تجويدي در همان خانه در  ۲۴اسفند۱۳۸۴
( ۱۵مارس  )۲۰۰۶در سن ۸۶ســالگي بهعلت سرطان
پروستات درگذشت و شــوكت خانم هم بعد از چهار پنج
سال دارفاني را وداع گفت .دوستي ارجمند به من اطالع
داد كه جاي آن خانه ،برجي سبز شده است.
طبيعياست اگر در كشورهاي متمدنتر چنين خانهاي
وجود داشت ،آنجا را بهعنوان ميراثي فرهنگي و پاسداشت
هنرمندي بزرگ حفظ ميكردند و موزهاي درخور بهوجود
ميآوردند.

بيش از يك دهه از ســفر نخستين
ايرانــي به فضــا ميگذرد .انوشــه
انصاري ،پيــش از آنكــه بهعنوان
فضانورد همراه با فضاپيماي سايوز
راهــي خــارج از جو زمين شــود،
نماد بلندپروازي و پيگيري آرزوها
بود .زنــي كه آرزوهايش ســقف و
محدودهاي نداشت .او البته بدون تالش و كوشش به اين مهم دست نيافت .جداي
از مدارك تحصيلي قابلقبول ،هنگامي كه راهي فضا ميشد به زبانهاي انگليسي،
فرانسوي و اندكي هم روسي مسلط بود.
فضاپيماي سايوز حامل انوشه انصاري ،فرمانده روسي ،ميخاييل تيورين ،مهندس
پرواز اســپانيايي-آمريكايي ،مايكل لوپز الگريا ،صبح دوشنبه ۱۸سپتامبر سال
 ۲۰۰۶از پايگاه فضايي بايكونور در قزاقستان به فضا پرتاب شد 2 .روز پس از قرار
گرفتن در مدار زمين ،فضاپيماي سايوز در ۲۰سپتامبر ۲۰۰۶با موفقيت به ايستگاه
بينالمللي فضايي ملحق شد و اقامت ۹روزه انوشه انصاري در ايستگاه فضايي آغاز
شد .سرانجام پس از  ۹روز اقامت و پژوهش در ايستگاه بينالمللي فضايي ،انوشه
انصاري در سحرگاه  ۷مهر  ۱۳۸۵مصادف با  ۲۹سپتامبر  ۲۰۰۶ميالدي به همراه
پاول وينوگرادف روســي و جفري ويليامز آمريكايي 2 ،تن از فضانوردان ساكن
ايستگاه ،به زمين بازگشت و پس از فرود وي در ۹۰كيلومتري شمال آركاليك در
قزاقستان با استقبال گرم خانوادهاش و مقامات محلي و مسئوالن سازمان فضايي
روسيه مواجه شد.

خواب پس از زلزله اهالي روستاي قورچاي  -گلستان     عكس :ايرنا /علي اصغر قزلسفلو

نقد و نظر

اسماعيل كهرم

استاد محيطزيست

معلمها هم در كالس ميآموزند
پــس از حــدود 70ســال كــه بهعنوان
1
دانشآموز ،دانشجو و بعضا معلم و استاد در
كالسهاي مختلف فعاليت كردهام ،قويا به اين
نتيجه رسيدهام كه آموزش دوطرفه است؛
يعني دانشآموز و معلــم ،هر دو از حضور
يكديگر اســتفاده ميكننــد و از هم فرا
ميگيرند .در ترم اخيــر كه بهدليل كرونا
مدت زمانش كوتاه شــد ،دانشجويي سر
كالس داشتم كه سه مرتبه دستش را باال برد و با سروصداي زياد و
دهان باز خميازه كشــيد .ســپس كمر را به دو طرف چرخاند و به
سينههايش كوفت (مثل گوريلها) و بعد دستها را بست و آرام گرفت.
بار سوم طاقت نياوردم و گفتم آقاجان ،اين رفتار شما اجتماعي نيست؛
يعني اينكه سركالس درس جاي اين كارها نيست .دانشجو پاسخ داد:
اينها رفتارهاي عادي هستند كه از آدم سرميزنند .مطابق ميل شما
نيست متأسفم ،ولي اين كار كامال طبيعي است!
ياد دارم دانشجويي كه تز خود را با من مرور ميكرد ،همزمان
2
مشغول جويدن آدامس بود .به او تذكر دادم و گفتم برو بيرون
و آدامست را دربياور .اين كار را كرد .يكي دوسال بعد او را ديدم كه در
سازماني استخدام شده بود و بهعنوان منشي فعاليت ميكرد .آنجا هم
مشــغول جويدن آدامس بود .يكبار هم دانشــجويي مدام خميازه
ميكشيد .به او دوستانه تذكر دادم .او هم گفت :خميازه طبيعي است.
گفتم رفتارهاي طبيعي در هر محل قابل نمايش و ارائه نيستند .اوال
ن كار وادار ميكند ،ثانيا به
خميازهكشيدن مسري است و همه را به اي 
معلم ميفهماند كه از كالس او خسته شدهايد و ثالثا خيلي كارهاي
طبيعي ديگر هم هستند كه نبايد در كالس انجام داد .مثال پاي خود
را نبايد روي ميز گذاشت يا انگشت فرو كردن در بيني و...
دوستي ميگفت مسائلي مانند توجه به ظاهر و لباس در خانه
3
از خانواده آغاز ميشود ،در كودكستان ،دبستان ،دبيرستان و
دانشــگاه نيمهكامل و در جامعه تكميل ميشــود .ولي خيلي زود
فهميدم كه از ماست كه بر ماست .در يك كنفرانس كه جمع بزرگي از
استادان جمع بودند ،سخنرانان در صف جلو نشسته بودند .يك دختر
دانشجو نزد من آمد و گفت :استاد چند نفر از اين استادان كفش خود
را واكس زدهاند؟ بهراستي خجالت كشيدم .گو اينكه تقصير من هم
نبود! دخترك ادامه داد :ما آمدهايم اينجا الگو برداريم! شما بفرماييد از
كي؟ راست ميگفت.
پايان يــك كالس محيطزيســت ،نگاهم به زميــن افتاد.
4
مجموعهاي از زبالهها مثل دستمالكاغذي ،ليوان پالستيكي
يكبار مصرف روي زمين را پوشــانده بود .كالس محيطزيســت و
اينهمه فاجعه؟ انواع سؤاالت به مغزم هجوم آوردند! آيا ما مسائل اصلي
را فراموش كردهايم؟ آيا هدف را گــم كردهايم؟ گناه از كردار و گفتار
ماست؟ چطور ميشــود مطالب ســاده را تفهيم كرد؟ با چه زباني؟
بهنظرم ،رفتار و برخورد فارغالتحصيالن دورههاي عالي محيطزيست
در جامعه ،ما را بر آن ميدارد تا فكر كنيم كه شايد تجديدنظري در
برنامهريزي آموزشي خود نياز داريم.

مهارت
شاهكار را خودتان خلق كنيد

براي داشــتن فرزند خــوب اول خودتان خوب باشــيد .وقتي
مهماندارها آموزشهاي الزم براي ايمني پرواز را ارائه ميدهند
ميگويند« :به محض تغيير اكسيژن ،اول ماسك خود را بگذاريد
سپس ماســك كودكان ».واضح اســت اگر اول ماسك خود را
نگذاريد بيهوش ميشــويد و كودكتان هم بيهوش خواهد شد.
ما اگر خودمان حس و حال خوبي نداشــته باشــيم ،اگر براي
حال خوب خودمان تالش نكنيم ،چگونه انتظار داريم بتوانيم
روي اطرافيانمان تأثيرگذار باشيم .حال خوب شما فقط بهخود
شما و افكار و باورهايتان بســتگي دارد .شاهكار هنري منحصر
بهفرد خودتان را فقط خود شــما ميتوانيد خلق كنيد و براي
اين كار حتما الزم است خودتان را با باورهاي سازنده و محكم
سرشار كنيد .براي اينكه بتوانيم خانوادهاي سالم داشته باشيم و
اطرافيانمان هم از ما تأثير مثبت بگيرند ،اول بايد حال خودمان
را خوب كنيم.

كودكان تنها و احساس ناامني

كودكاني كه ســاعات طوالني در خانه تنها ميمانند در معرض
آســيبهاي جدي روانشــناختي قــرار دارنــد .تحقيقات و
پژوهشهاي بسياري در اين زمينه انجام شده كه نشان ميدهد
اين كودكان از نظر جسمي و روانشناختي آسيبهاي فراواني
ديدهاند .طبق تحقيقات انجام شده تنهايي طوالنيمدت عالوه
بر اينكه ايمني بدن فرد را كاهش ميدهد ســبب بياعتمادي
به اطرافيان نيز ميشــود .وقتي كودك ساعتهاي طوالني به
بهانههاي مختلف مانند كار كردن والدين در خانه تنها گذاشته
ميشــود ،در ابتدا احســاس امنيت خود را از دست ميدهد و
معموال دچار استرس ميشود.

ناديده گرفتن بدزباني كودك

اگر بهطور اتفاقي ،كودكتان واژه ناشايستي را بهكار برد ،سعي
كنيد به بد زباني او ،بيتوجهي نشان دهيد .وانمود كنيد كه آن
را هرگز نشنيدهايد .بنابراين هرگونه تأثير آن را بر خودتان از بين
برده و بازي او را به يك بازي يك نفره تبديل كردهايد .اگر واكنش
نشان دهيد ،بهويژه واكنشهاي توأم با خشونت ،كودك دوباره
و شايد نهايتا پس از چند روز ،همان بدزباني را از سر ميگيرد.

انوشه انصاري (زاده  ۲۱شهريور  ۱۳۴۵در مشهد)

ويترين
كالس اولي كتاب اولي
مــجموعــه  ۴جلـــدي
كتابهاي سطح «4كالس
اولي كتــاب اولي» نشــر
افق ،براي كودكان منتشــر
شــد .كتابهــاي «كالس
اولي كتــاب اولــي» براي
كتابخوانشــدن بچههاي
كالس اولــي تهيــه و در
۵سطح منتشــر ميشوند.
نويســندگان اينمجموعه
خطــاب بــه پدرومادرها
نوشــتهاند« :اگر آرزو داريد
فرزنــد كالس اوليتان از
همان ماههاي اول آموزش،
كتاب بخواند ،اينمجموعه
آرزويتــان را بــرآورده
ميكند!»
ســطح 4از مجموعه كتاب
كالس اولي كتاب اولي براي
كودكان نوسوادي است كه
در سهاي 14تا 18كتاب
فارســي اول دبســتان را
تمام كردهاند و ميخواهند
مهارت بيشتري در خواندن
كلمههــاي مشــكل و
روانخواني پيدا كنند.
«كارآگاه دلفيــن زبــل»
عنوان يكــي از آثــار اين
مجموعه اســت كه توسط
معصومه يزداني نوشته شده
و تصويرگري آن را غزاله باروتيان بر عهده داشته.
«عمه ذرت» عنوان ديگر اثر اين مجموعه است
كه توسط الله جعفري نوشته شده و تصويرگري
آن را ويدا كريمي بر عهده داشته« .خواهر دوقلوي
من» نيز عنوان سومين اثر از اين مجموعه است
كه توسط مژگان كلهر نوشته شده و تصويرگري
آن را ويدا كريمي بر عهده داشته .جلد چهارم هم
با عنوان «جادوگر جنگولكچي» نوشــته آتوسا
صالحي اســت و تصويرگري آن را غزاله بيگدلو
بر عهده داشته.
هر يك از جلدهاي اين مجموعه را نشــر افق با
شمارگان 3هزار نسخه ،به بهاي 20هزار تومان
منتشر كرده است.

دانستنيها
ك دريايي به پودر شوينده
تبديل جلب 
محققان با تحقيق روي جلبكهاي
دريايــي نوعــي آنزيم شناســايي
كردهانــد كــه ميتــوان آن را در
پودرهاي شــوينده بــه كار برد و از
محيطزيست محافظت كرد.
به گزارش مهر ،باكتــرياي كه در
جلبك زندگي ميكند نوعي آنزيم
ميسازد كه از آن براي توليد پودرهاي شوينده لباس حافظ محيطزيست استفاده
ي باكتري از جلبك به وسيله
ميشود .محققان دانشگاه نيوكاسل شــيوه آزادساز 
آنزيم نوين فسفودي استراز را بررسي كردند .در اين فرايند باكتري به مولكولهاي
چسبندهاي تجزيه ميشود كه بهطور طبيعي روي سطح آن موجود هستند.
در مرحله بعد آنان مولكولهاي مذكور را براي ســاخت نوع جديدي پاككننده
طبيعي استفاده كردند كه در آينده نزديك ميتوان از آن براي تميز كردن لباسها
استفاده كرد .محققان متوجه شدند اين آنزيم در دماي باال نيز فعال ميشود اما در
دماي پايينتر (مانند دماي دريا) عملكرد بهتري دارد .پروفسور گرنت بورگس و
مايكل هال در اين پروژه با شركت«پروكتر وگمبل» همكاري كردند .محقق ارشد
اين پژوهش ميگويد :آنزيمهاي فســفودي استراز در همه جا قابل رصد هستند.
آنها بهطور طبيعي روي پوســت نيز وجود دارند .اما نكته جالب درباره آنها قدرت
مقاومتشان است .بيشتر آنزيمها شكننده هستند و در دماي باال آسيب ميبينند.
اما اين آنزيم ميتواند در دماي سرد و گرم فعال شود و تأثيرگذاري بااليي دارد.
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روند تغييرات قيمت مسكن و اجارهبها در تهران

متوســط قيمت فــروش يــك مترمربع مســكن در شــهر تهــران در فصل
بهار 1378معادل يك ميليون و 670هزار ريال و در تابســتان آن ســال معادل
يكميليونو679هزار ريال بوده كه باالترين متوسط قيمت در منطقه يك در فصل
بهار معادل 2ميليونو545هزار ريال و در تابستان معادل 2ميليونو813هزار ريال
در منطقه 3تهران بوده است .كمترين متوســط قيمت نيز در بهار 78در منطقه
بيست معادل 979هزار ريال و در تابستان همان سال معادل 990هزار ريال در
منطقه 18بوده است .متوسط قيمت مسكن در بهار و تابستان 78نسبت به فصول
مشابه سال 77بهترتيب معادل  8و 12درصد افزايش نشان ميدهد.
متوسط اجارهبهاي يك مترمربع مســكن هم اعم از وياليي يا آپارتماني در شهر
تهران در بهار و تابســتان 1378بهترتيب 8هزارو535ريال و 8هزارو741ريال
بوده است .بنابراين گزارش ،در 2فصل بهار و تابستان سال 78باالترين متوسط
اجارهبهاي پرداختي بر حسب مترمربع در منطقه 3معادل 12هزارو618ريال و
13هزارو892ريال و كمترين متوسط اجارهبها در بهار 78برابر با 5هزارو932ريال
در منطقه 18و در تابستان 78معادل 5هزارو202ريال در همان منطقه بوده است.
نرخ رشد اجارهبهاي يك مترمربع مسكن در شهر تهران در بهار 78نسبت به فصل
مشابه سال قبل 14درصد رشد نشان ميدهد.

