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علياصغر سعيدي؛ جامعهشناس اقتصادي و استاد دانشگاه تهران

كارگرانيكهتمدنساختند
تبديل مراكز مالي ،اقتصادي ،سياســي و اجتماعي به
موزه از چند جنبه حائز اهميت اســت .نخست اينكه،
چنيــن كاري هويت تاريخي شــهر را حفظ ميكند،
حافظه جمعي مردم شهر را سامان ميدهد و از هرگونه
فراموشــي جلوگيري ميكند .البته ميتوان نمايشگاه عكس مؤسسات تاريخي را
تاسيس کرد ،اما به يك علت مهم اين نمايشگاهها هويتساز و راضيكننده نيستند.
نخست به اين دليل كه تحقيقات در حوزه توريسم نشان داده كه مردم يك شهر براي
فرار از آلودگي ،شلوغي ،بوروكراسي و گرفتاريهاي مختلفي كه آنها را احاطه كرده
است ،دست به سفر ميزنند و به اين دليل سفر ميكنند كه به تاريخ پناه ببرند ،چون
چيزي كه آنها را ارضا ميكند و بهدنبال آن هستند ،اصالت است .اصالت در فرهنگ،
در تاريخ و طبيعت يافت ميشود ،يعني همان پديدههايي كه بكر و دست نخورده
هستند .موزههاي واقعي ،اصالت دارند و انسانها را راضي ميكنند .البته نمايشگاهها
يك مرحله ساخت براي جلوه دادن اصالت به شمار ميآيند ،اما راضيكننده نيستند.
اما وقتي يك ساختمان يا محلي از بين رفته اســت ،چارهاي جز ساخت نمايشگاه
وجود ندارد با اين حال مردم دنبال اصل پديده هستند.
كارخانه ســيمان ري ،تاريخ معاصر شــهر تهران و شهرري اســت .سال 1312از
چكاسلواكي خريده شد ،چرا كه رضاشــاه ميخواست مردم ديگر خانههاي گلي
نسازند .ســير تحول اين كارخانه ،سير تحوالت شــهري است كه حوادث مختلف
ازجمله شورشهاي كارگري ،اعتصابات ،رونق و ركود اقتصادي را پشت سر گذاشته
و نيز دورههاي مختلف تاريخي را مانند جنبش كارگري دهه 1320و ركود اقتصادي
دهه 1330و رونق اقتصادي دهه 1340را بهخوبي نشان ميدهد .وجود اين كارخانه
كه هنوز كلنگي نشــده است ،نعمتي اســت كه ميتوان با آن هويت شهر تهران و
شهرري را نشان داد و آن را بازسازي كرد .در دورهاي كه از  1310آغاز شد ،ساخت
كارخانه سيمان ،مظهر تمدنسازي بوده است .در كنار آن ،ساختمانهاي نساجي
براي توليد البسه رنگارنگ و نيز كارخانه قند براي احياي كشاورزي و مصرف اساسي
مردم تاسيس شده است.
در دهه 30كارخانه سيمان ري در شركتي به نام شركت مصالح ساختماني مديريت
ميشــد .دكتر نيازمند ،يكي از مديران اين كارخانه ،ميگفت كه وقتي او در اواخر
دهه 1330مدير اين كارخانه شد ،كشور در دوره دولت علي اميني با ركود اقتصادي
بيسابقهاي روبهرو بود اما او ابتكاري به خرج داد .كسي سيمان نميخريد ،حتي يك
كيسه .بياعتمادي و بياطميناني در كشور موج ميزد .او ميدانست روزي ركود به
پايان ميرسد و كشور به ســيمان احتياج پيدا ميكند .لذا شروع به ساخت مرحله
اول سيمان يعني كلينگر كرد .اين موجب جلوگيري از بيكاري كارگران شد .نهتنها
كارگران بيكار نشدند ،بلكه در سه شيفت كاري تا باالي ديوارهاي كارخانه ،كلينگر را
انبار كردند .وقتي ركود به پايان رسيد ،سريعاً كلينگرها تبديل به سيمان شد و سود
زيادي براي كارخانه آورد .كار ساختوســاز كارخانه و خانهها با سرعت به راه افتاد و
شايد يكي از عوامل رشد اقتصادي در دهه 40همين كارخانه و ابتكار دكتر نيازمند بود.
تبديل كارخانه سيمان به موزه ،اين فرصت را به مردم ،دانشآموزان و دانشجويان
ميدهد كه به بازديد آن بروند و سرگذشت شهرشان ،نياكانشان و كارگران را ببينند
و بدانند اين شهر يكشبه درست نشده اســت و شهر را چون خانههايشان دوست
داشته باشند .موزههاي اصيل ،جايگاههايي هستند كه اصالت دارند .يعني هماني
هستند كه بودند .حتي براي حفظ اصالت ســعي ميكنيم مرمتها هماني باشد
كه بوده .همه گمان ميكنند محلههاي اصيل فقط مكانهاي فرهنگي هســتند،
اما مكانهايي كه توليد شــدهاند و مردم در آنجا كار ميكردهاند با تبديل به موزه
يك مكان فرهنگي ميشوند ،چون هويت يك شهر را آشكار
ادامه در
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ميكنند و نشان ميدهند كه چگونه صدها هزار كارگر يك
شهر ،اگر چه براي امرار معاش به آنجا ميرفتند ،اما ناخواسته براي ساخت تمدن
يك شهر تالش ميكردند.

خبرنگار

در نزديكي دژ رشكان و آرامستان ابنبابويه ،كوره
100تني كارخانه سيمان هنوز در جاي خود مستقر
است و خودنمايي ميكند .سيماني كه در اين كوره
ساخته شد ،چهره شهر را از خانههاي خشتوگلي
به شــكل امروز درآورد و اكنون «كارخانه سيمان
ري» قرار اســت با ايدههاي نسل جديد ،تبديل به
موزه صنعت شود.
در مراسم اختتاميه «مسابقه بينالمللي ايدههايي
براي انطباق كاربري و بازآفريني كارخانه سيمان
ري» رايزن فرهنگي سفارت آلمان از ماشينآالتي
كه حدود 90ســال پيش در حاشيه تهران نصب و
راهاندازي شده بودند ،بازديد كرد .كارخانه قديمي
ســيمان ري اكنون در مجاورت بافت مســكوني،
بزرگراه و زمينهاي كشاورزي قرار دارد و سازهها
و دستگاههاي آن فرصت مناسبي براي ايجاد موزه،
پاتوق فرهنگي و مجموعــه بزرگي با كاربريهاي
متنوع فرهنگي در جنوب شــرقي پايتخت فراهم
كرده است .در سالنهاي اين كارخانههنوز ميتوان
دستگاههاي عظيم ،ماشينهاي تحرير ،ابزارهاي
تعمير و انواع تجهيزات صنعتي را ديد .سازههاي آن
چنان با معماري خاص پايدار هستند كه حوضچه
برج خنككننده هنوز هم خاصيت عايقبندي خود

را حفظ كرده است.
عصر ديروز مرحله نهايي مسابقه بازآفريني كارخانه
ســيمان ري با حضــور مديران شــهري ،برخي
شــركتكنندگان و عالقهمندان بــا قرائت بيانيه
هيأت داوران و اســامي طراحان برتر ،برگزار شد و
همه طرحهاي ارائهشده به نمايش درآمد.
شهردار تهران در اين مراســم با اشاره به اهميت

ديدگاه

محمد بقاييماكان؛ نويسنده ،پژوهشگر و استاد ادبيات فارسي

اين روزها
همه «شعر» ميگويند!
وقتــي روزي از روزهاي ســال براي بزرگداشــت
موضوعي نامگذاري ميشود ،مقصود آشنايي بيشتر
با يكي از دستاوردهاي برجسته فرهنگي يا ملي است كه بيترديد ارزشهاي
قابلتحسيني در آن مكتوم است.
درگذشت
روز
شهريور،
از اين جمله است ،بيستوهفتم
ادامه در
صفحه آخر
استاد محمد حسين شهريار ،شاعر بهشدت ايراندوست
كه به روز شعر و ادب فارسي نامگذاري شد.

كارخانــه ســيمان ري در تاريخ معاصــر ايران،
گفت« :اكنون در كارخانهاي هســتيم كه بخش
عمدهاي از ايران را با محصول آن ســاختند و اين
فرصت را داريم تا مجموعهاي را پس از 30ســال
متروكماندن ،بهعنوان بخشي از ميراث صنعتي،
احيا كنيم ».پيروز حناچي با شرح جايگاه ميراث
صنعتي ،افزود« :اين مفهوم يكي از شاخههاي مهم

ميراث در كنار منظر تاريخي و ميراث روستايي به
شمار ميرود كه طي سالهاي اخير جاي خود را
در فرهنگ شهري باز كرده است .صنعت بهدليل
اقتصادينبودن و مالحظات محيطزيســت ناچار
به ترك شــهر اســت اما ميتواند جاي خود را به
كاربريهاي ديگري بدهد و اين فرصت منشأ تحول
خواهد بود .سالها پيش در دهه 70و خيلي زودتر
از ديگر نقاط جهان ،اين كار را انجام داديم كه نمونه
آن فرهنگسراي بهمن و كارخانه شمس در تهران و
كارخانه شمس خسروي در تبريز بود».
شــهردار پايتخت با بيان اينكه تبديل اينچنيني
ميراث صنعتــي در مقياس جهاني هــم ترويج و
ترغيب ميشــود ،گفت« :ما مذاكراتي با سفارت
آلمان داشتهايم تا شركتهاي آلماني نسل اول كه
دستگاههاي صنعتي سيمان ري را تامين كردهاند،
براي بازسازي اين كارخانه همكاري كنند ».حناچي
با اشاره به ســالن برگزاري مراسم ،گفت« :اكنون
در مخزن كلينكر كارخانه هســتيم كه ابعاد سازه
آن مورد توجه آلمانيها قــرار دارد .همچنين در
نزديكي همين نقطه كوره بزرگي را داريم كه بدون
استفاده از جوشــكاري و با پرچ ساخته شده است.
عالوه بر اين ،ژنراتورهاي
ادامه در
صفحه3
قديمــي هســتند كــه
هركدام سمبلي براي دوران صنعتيشدن بهحساب
ميآيند».

شنبه موعود

هفته آينده مقامات آمريكايي اعالم
خواهند كرد كه همه تحريمهاي
ايران بازگشــته است؛ اما براساس
اطالعــات همشــهري ،دبيركل
سازمان ملل به مقامات كشورهاي
مختلف گفته اســت اين نهاد به
اطالعيه آمريكا وقعي نمينهد
4

يك درصد منابع
صندوقتوسعهملي
در راه بورس

تخصيص منابع صندوق توســعه
ملي براي حمايت از بورس نهايي
شد

بــرآورد ميشــود تحتتأثير اين
رويــداد 25هزار ميليــارد تومان
منابع مالي جديد به بازار ســهام
تزريق شود
18
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كافه مجلس
مثل روحاني راحت انتخاب كنيد!
عليرضا سليمي ،نماينده محالت در تذكري
شفاهي در جلســه علني چهارشنبه مجلس
ضمن انتقاد از عدم معرفي وزير پيشــنهادي
صمت ،خطــاب به رئيس مجلــس ،گفت :به
دولت و آقاي ربيعــي تذكر بدهيد پيدا كردن
وزير صمت تا اين حد كار سختي نيست ،آنها
خيلي راحت رئيسجمهور را انتخاب كردند اما
براي انتخاب وزير صمت گفتهاند خيلي سخت
است ،كه اين رفتار دولت جاي تعجب دارد.
دردسرهاي رقيب سابق براي سران قوا
نماينده تهــران در مجلس كــه در انتخابات
رياستجمهوري ســال 96رقيب محمدباقر
قاليباف ،حسن روحاني و ابراهيم رئيسي بود،
در انتقاد به عملكرد اين 3نفر در شورايعالي
اقتصادي ســران قــوا گفــت :از نمايندگان
درخواســت ميكنم آمادگي خــود را براي
تحقيق و تفحص از اقدامات چند ســال اخير
شــوراي ب ه اصطالح اقتصادي سران قوا اعالم
كنند .به گزارش ايسنا ،مصطفي ميرسليم در
نطق مياندستور جلسه علني روز چهارشنبه
با بيان اينكه اين اشــتباه اســت كه صاحبان
قدرت فكر كنند در هاله تقدس و در مصونيت
هستند ،افزود :اما هرچه مســئوليت بيشتر
باشد ،پاســخگويي نيز بايد بيشــتر باشد ،به
افرادي كه هوس نامزدي رياستجمهوري را
در سر ميپرورانند هشدار ميدهم كه بدانند
مجلس انقالبي اجازه نخواهــد داد كه آنها از
امكانات دولتي و عمومي و بهويژه صداوسيما
براي تبليغات خود با ترفندهاي مختلف مانند
موارد گذشته استفاده كنند.
پيشنهاد انتخاباتي مجري به قانونگذار
قائممقام وزير كشــور در امور مجلس گفت:
طرح اصالح قانون انتخابات رياستجمهوري
پيشنهاد نمايندگان مجلس شوراي اسالمي
است و وزارت كشور نقشي در تدوين و تهيه اين
طرح ندارد .براساس گزارش پايگاه اطالعرساني
وزارت كشور ،محمدجواد كوليوند به مجلسيها
توصيه كــرد :از نظر ما بررســي اليحه جامع
انتخابات كه از سوي دولت به مجلس شوراي
اسالمي ارسال شــده ،كارشناسيترين روش
براي رفــع دغدغههاي موجــود نمايندگان
محترم است.
ابتالي  3نماينده جديد به كرونا
تست كروناي 3نماينده مجلس مثبت از آب
درآمد .عبدالحســين روحاالميني ،نماينده
تهران در صفحه توييتر خود اعالم كرد كه به
كرونا مبتال شــده و در قرنطينه خانگي است.
تست كروناي محمد وحيدي ،نماينده مردم
بجنــورد و نايبرئيس كميســيون آموزش،
تحقيقات و فناوري مجلــس هم مثبت اعالم
شــد و هماكنون در قرنطينه خانگي به ســر
ميبرد .محمدحســن آصفري ،نماينده مردم
اراك و نايبرئيــس كميســيون امور داخلي
كشور و شوراها هم به بيماري كرونا مبتال شد.
او هم تحت درمان اســت و حال عمومياش
رضايتبخش اعالم شده است.

بررسيمسائلامنيتيبارحمانيفضلي
سخنگوي كميســيون امنيت ملي با اشاره به
حضور عبدالرضا رحمانيفضلي ،وزير كشور در
جلسه روز سهشنبه اين كميسيون گفت :وزير
كشــور ضمن ارائه توضيحاتي درباره مسائل
امنيتي كشور به سؤال نماينده زابل پاسخ داد.
به گزارش ايرنــا ،ابوالفضل عمويي همچنين
توضيح داده« ،وزير كشــور در اين جلســه
گزارشي درباره مسائل و شرايط امنيتي كشور
و موضوعات اين حوز ه ارائه كرد .نمايندگان هم
دغدغههاي خود را در حــوزه مباحث وزارت
كشــور و موضوعات امنيتي مطرح كردند».
به گفته او «نماينده زابل در مجلس شــوراي
اســامي ســؤال خود را از وزير مطرح كرد.
موضوع ســؤال حبيباهلل دهمــرده مباحث
مرزي و اقدامات الزم از جانب وزارت كشور به
مرزنشينان ازجمله مرزنشينان استان سيستان
و بلوچســتان بود .وزير كشــور در اين زمينه
توضيحاتي ارائه كرد و مقرر شــد كميته مرز
كميسيون نيز در اينباره بررسيهايي داشته
باشد و پس از آن درباره ادامه نحوه رسيدگي به
اين سؤال تصميمگيري ميشود».

جلسه عمومي ديوان بينالمللي
حقوقي دادگســتري عصر ديروز بهوقت
ايران از طريــق ويدئوكنفرانس
برگزار شــد .در اين جلســه اعتراضــات اوليه
مطرحشده از ســوي اياالت متحده آمريكا در
پرونده مربوط به ادعاي ايــران مبني بر نقض
عهدنامه مودت سال ،1955روابط اقتصادي و
حقوق كنســولي ميان ايــران و اياالت متحده
شنيده شد.
حميدرضا علومي ،رئيس مركــز امور حقوقي
بينالمللي رياســتجمهوري در اين نشست

ويدئوكنفرانســي دفاعيات ايران را مطرح كرد
و از كاهش 95درصدي صــادرات نفت ايران،
دوبرابرشدن قيمتها در ايران و همچنين فشار
شديد بر مردم ناشــي از تحريمهاي آمريكا در
اســتداللهاي خود بهره بــرد .وكالي دولت
آمريكا روز دوشنبه از قضات ديوان بينالمللي
دادگستري خواسته بودند شكايت مطرحشده
توسط ايران عليه واشنگتن به موجب «عهدنامه
مودت» را ردكنند .اين شــكايت از سوي ايران
تيرماه ســال 97و پس از آنكــه دولت ترامپ
تحريمها عليه ايران را بازگرداند ،ثبت شد.

شنبه موعود

در مرحله اول رسيدگي به شكايت ايران ،ديوان
بينالمللي دادگستري پس از شنيدن دفاعيات
وكالي ايران و آمريــكا ،رأي به صالحيت اين
دادگاه براي رسيدگي به شــكايت داده بود .در
جريان رسيدگي اضطراري به اين شكايت ايران،
ديوان الهه در حكمي از آمريكا خواســت تا به
هيچ وجه مانع ارســال دارو ،لوازم پزشكي ،غذا
و محصوالت كشاورزي و همچنين لوازم يدكي
و خدمات فني مورد نياز هواپيماهاي مسافربري
غيرنظامي به ايران نشود و جلوي نقل و انتقاالت
مالي مورد نياز آن را هم نگيرد .اياالت متحده در
پاسخ مدعي شد كه اين موارد از تحريمها معاف
اســت و اعالم كرد كه از عهدنامه مودت خارج
ميشــود ،اما از آنجا كه اين تصميم بعد از رأي
دادگاه اعالم شده بود ،رسيدگي به شكايت ايران
در دستور كار دادگاه بينالمللي الهه قرار گرفت.
ايران عالوه بر اين شكايت ،پرونده ديگري هم
مربوط به مصادره يكميليارد و ۷۵۰ميليون دالر
داراييهاي بانك مركزي عليه آمريكا در ديوان
بينالمللي دارد .عهدنامه مودت پيش از اين در
پروندههايي مثل گروگانگيري آمريكاييها در
تسخير النه جاسوسي و حمله به سكوهاي نفتي
ايران در طول جنگ هم مورد اســتناد ايران و
آمريكا براي شكايت از يكديگر قرار گرفته است.

در حاشيه سياست
بازار سياست در ايران عادي نيست

معرفي وزير صمت ،هفته بعد
محمود واعظي ،رئيس دفتر رئيسجمهور روز چهارشنبه
دولت
در واكنش به انتقادهــا از تأخير در معرفي وزير صنعت،
معدن و تجارت گفت :براي انتخــاب وزير جديد به اين
صورت نيست كه  ۱۰گزينه رديف باشــد كه بالفاصله فرد ديگري را
معرفي كنيم و وزارتخانه به اين بزرگــي و مهمي را همينطوري بدون
مطالعه بهكسي بسپاريم ،بعد از آنكه مدرس خياباني رأي نياورد مطالعه
و بررسي را شروع كرديم و از  ۱۵تا  ۱۶گزينه به  ۵گزينه رسيدهايم و از
ميان 3نفر باقيمانده هفته بعد يك نفــر را به مجلس معرفي ميكنيم.
براساس گزارش ايرنا ،حسينعلي اميري ،معاون پارلماني رئيسجمهور
نيز با بيان اينكه خأل وجود وزارت بازرگاني را كامالً حس ميكنيم ،گفت:
اگر وزارت بازرگاني تشكيل ميشد نظام تنظيم بازار مناسبتر بود.

هفته آينده مقامات آمريكايي اعالم خواهند كرد كه همه تحريمهاي ايران بازگشته
است؛ اما براساس اطالعات همشهري ،دبيركل سازمان ملل به مقامات كشورهاي
مختلف گفته است اين نهاد به اطالعيه آمريكا وقعي نمينهد

قطعنامه  2231كه در شوراي امنيت ثبت شده است نميتواند با اعالم يكجانبه آمريكا لغو شود .عكس آرشيوي است

رئيسجمهور :از االن پيروزي ملت ايران در روزهاي شنبه و يكشنبه هفته بعد را تبريك ميگويم
اسماعيل سلطنتپور

خبرنگار

هفتهاي عجيب پيشروي
ديپلماسي جهان قرار دارد ،بعد از ماهها
تنــش و چالــش بر ســر
فعالشدن يا نشدن مكانيسم ماشه ،باالخره
قرار است شنبه روز موعود فرابرسد؛ روزي
كه هم ايــران و هم آمريكا اعالم جشــن
پيروزي كردهاند اما سازمان ملل تا مدتها
درگير يك شرايط برزخي خواهد بود.
روزگذشته حسن روحاني ،رئيسجمهور
ايران در جلســه هيأت دولت با يادآوري
تالشهاي شكســتخورده آمريكا براي
تمديد تحريم تسليحاتي ايران ،اظهار كرد:
آمريكا كه بسيار روشن از برجام خارج شده،
هرچه فحش عالم بــوده نثار برجام كرده،
بقيه كشــورها را به خروج از آن تشــويق
كرده و بهدنبال تهديد كشــورهايي رفته
كه با ايران ارتباط اقتصادي داشتند ،حال
ميخواهد از مكانيسم درون برجام استفاده
كند و ديديم كه يك قدم هم نتوانســت
بردارد.
روحاني تصريح كرد :در دنيا دو سه كشور
هستند كه به آمريكا چســبيدهاند؛ يكي
رژيم نامشــروع صهيونيستي است ،و غیر
از آن يكي دو كشور كوچك .جز اين كسي
آمريكا را همراهي نكرده و از االن پيروزي
ملت ايران در روزهاي شنبه و يكشنبه هفته
بعد را تبريك ميگويم.

رئيسجمهور اشاره نكرده كه در روز شنبه
و يكشــنبه چه اتفاقي قرار است رخ دهد
اما مقامات آمريكايي قبــا اعالم كردهاند
كه هفته آينده قرار اســت به ادعاي آنان
تحريمهاي ســازمان ملل عليه ايران احيا
شــود .آمريكاييها در حالي اين فرضيه را
مطرح كردهاند كه از طريق قانوني پس از
3ماه تقال موفق نشدهاند مسير مكانيسم
حل و فصل اختالف در برجام را طي كنند.
نكته جالــب ،اعتــراف وكالي آمريكا در
دادگاه الهه به خروج اين كشــور از برجام
است؛ دادگاهي كه بهواسطه شكايت ايران
براســاس عهدنامه مودت از آمريكا شكل
گرفته و ايــران آمريكا را متهــم به نقض
اين عهدنامه كرده اســت .اين دادگاه در
مرحله اول رأي را بهنفع ايران داده و مرحله
دوم آن از روز دوشــنبه از سر گرفته شده
اســت .رضا نصري ،حقوقــدان بينالملل
در اينباره نوشته است :وكالي آمريكا در
دادگاه بينالمللي دادگستري مكررا ًاز پايان
مشاركت آمريكا در برجام سخن گفتهاند.
جالب است آمريكا نزد يك اُرگان سازمان
ملل (شــوراي امنيت) ميگويد همچنان
«شركتكننده» است و نزد يك اُرگان ديگر
(دادگاه بينالمللي دادگســتري) از پايان
مشاركتش در برجام ميگويد!
آمريكاييها يكماه قبــل قطعنامهاي را
براي تمديد تحريم تســليحاتي ايران به
شــوراي امنيت بردند اما حتــي موفق به
كســب آراي همپيمانان اروپايي خود هم

نكته روز

ظريف به ترامپ :بيدار شو!
سناريونويسي رسانهاي در آمريكا و بازي پينگپنگي
ي ايران واكنش دستگاه
آن با كاخ سفيد در امنيتيساز 
ديپلماسي كشورمان را در خنثيســازي اين بازي به
همراه داشته است .يك ادعاي ساخته و پرداخته نشريه
پوليتيكوي آمريكا خيلي زود دستاويز طرح تهديدات
جديد دونالد ترامپ ،رئيسجمهور آمريكا قرار گرفت؛
اينكه ايران بنا به ادعاي نشريه پوليتيكوي آمريكا قرار
بوده ســفير آمريكا در آفريقاي جنوبــي را ترور كند و
درصورت مبادرت به اين كار جواب ســختي دريافت
خواهد كرد!
مجيد تختروانچي ،نماينده ايران در سازمان ملل در
واكنش به اين تهديدات يك نامه اعتراضي به دبيركل
سازمان ملل نوشــت و در بخشــي از آن تصريح كرد:
چنين اظهــارات تحريكآميزي تخطي آشــكاري از

نشدند تا آن قطعنامه با تنها 2رأي موافق
به بايگاني سپرده شود .آنها سپس با ادعاي
عضويت در برجام نامهاي به رئيس شوراي
امنيت دادند كه ايران تعهــدات خود در
برجام را نقض كرده است .براساس ادعاي
آمريكاييها اعضاي شوراي امنيت يا رئيس
اين شورا الزم بود قطعنامهاي را براي تمديد
لغو تحريمهاي ايران ارائه دهند تا در اين
صورت آمريكا اين قطعنامه را وتو كند كه
اين مسير نيز بهدليل عدمهمراهي اعضاي
شوراي امنيت به شكست انجاميد و اندونزي
و نيجر روساي قبلي و فعلي شوراي امنيت
اعالم كردند بهدليل عدماجماع در شــورا
قصد ارائه قطعنامه را ندارند.
مايك پمپئو در آخرين ترفند با استناد به
سازوكار موجود در برجام و قطعنامه2231
مدعي شــد كه پس از 30روز از شــكايت
آمريكا اگر شــوراي امنيت به جمعبندي
براي ارائــه قطعنامه درباره ايران نرســد،
خودبهخود تحريمها عليه ايران باز خواهد
گشــت و روز شــنبه يا يكشــنبه همان
سررسيدي است كه پمپئو اعالم كرده بود.
براســاس برجام و قطعنامــه 2231پس
از 5سال از توافق هســتهاي ،تحريمهاي
تسليحاتي ايران لغو ميشود؛ اتفاقي كه در
روز 27مهرماه يعني 2هفته قبل از انتخابات
رياستجمهوري آمريكا فرا خواهد رسيد.
چين و روســيه صراحتا اعالم كردهاند از
روز 27مهر مانعي براي تجارت تسليحاتي
با ايران نخواهند داشــت و ايــن در حالي

اصول بنيادين ذكر شده در منشور سازمان ملل را شكل
ميدهد ،بهويژه بند دوم آن كه از هرگونه تهديد و شدت
عملي منع ميكند .جمهوري اسالمي در به كارگيري
حق طبيعياش براي دفاع از خود ،حفاظت از ملتش،
حفاظت از اســتقالل و تماميت ارضــياش و تامين
امنيت منافع ملياش در برابر هرگونه خصومتي ترديد
نخواهد كرد.
محمدجــواد ظريف ،وزير امور خارجه كشــورمان در
توييتي قصهپردازي آمريكا بر ســر ايــن ادعاي واهي
را نشانه گرفت ،عكســي از مايك پمپئو ،وزير خارجه
آمريكا منتشر كرد و با اشاره به سوابق او در اعترافاتش
به دروغگويي در زماني كه رئيس ســازمان جاسوسي
آمريكا (سيا) بود « دروغگوي هميشگي با طرح هشداري
دروغين؛ دونالد ترامپ را گمراه كرد تا دشــمن شماره
يك داعش را ترور نمايد.
هماكنون ،وي تــاش دارد تا از طريق ارائه هشــدار
دروغين جديدي ،ترامپ را به مــادر تمامي باتالقها
بكشاند و فريب دهد.
منبع پوليتيكو :مقامات آمريكايي
منبع ترامپ :گزارش جرايد
زمان بيدار شدن است!»

است كه از چندماه قبل جلسات مقدماتي
براي فروش ســاح به ايران را برقرار كرده
و كاتالوگ محصوالت پيشــرفته نظامي
خود را در اختيار مبــادي مربوط در ايران
قرار دادهاند.
هفته آينده چه اتفاقي خواهد افتاد؟

براساس پيشبينيها احتماال اوايل هفته
آينده مقامات آمريكايي با سروصداي زياد
اعالم ميكنند كه همه تحريمهاي ايران

بازگشته است .در اين راستا شايد ليستي
را هم نشر دهند اما آنچه اهميت دارد اين
است كه از منظر حقوقي دبيركل سازمان
ملل وقعي به اعالميه آمريكا نمينهد .اگر
آنتونيو گوترش بازگشت تحريمهاي قبلي
ايران را بپذيرد ملزم اســت كه براســاس
قطعنامــه 1929كميته تحريــم ايران را
تشــكيل دهد ،اما گفته ميشود گوترش
به مقامات كشــورهاي مختلف گفته قرار
نيســت اقدامي از طرف دبيرخانه سازمان
ملل انجام شود .اين بدان معناست كه در
سايت شوراي امنيت نيز لغو قطعنامه2231
و بازگشت قطعنامههاي قبلي اطالعرساني
نخواهد شــد و به اين ترتيب بازگشــت
تحريمهاي قبلي در حــد اطالعيه آمريكا
باقي میماند تا در جهان جنگ تفسيرها
شكل بگيرد.
در يكسو ايران و ساير كشورهاي جهان به
همراه سازمان ملل قرار دارند كه معتقدند
قطعنامههاي قبلي ايران بازنگشــته و در
ســمت ديگر آمريكا قرار دارد كه ادعاي
بازگشت تحريمهاي ايران را دارد .از سوي
ديگر بهنظر ميرسد كشــورهاي جهان با
صدور بيانيههاي مخلتــف اعالم خواهند
كرد كه از نظر آنان قطعنامههاي شــوراي
امنيت بازنگشــته اســت .در يك حالت
فرضي درصورتي كه دبيركل سازمان ملل
به خواســته آمريكا تن دهد و تحريمهاي
شوراي امنيت از طرف سازمان ملل روند
اجرايي بگيــرد ،ايران اعالم كرده اســت
پاسخش محدود به برجام نخواهد بود.

بازرسيهاي برجامي آژانس تا چه زماني مجاز است؟

مكث

تقدير از رزمايش ارتش
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در بيانيهاي
از رزمايش ذوالفقار  ۹۹ارتش تقدير كردند .در
جلسه علني چهارشنبه مجلس ،بيانيه ۱۶۱نفر
از نمايندگان در تقدير از رزمايش ذوالفقار۹۹
ارتش قرائت شــد .بهگزارش همشــهري ،در
بخشي از اين بيانيه تصريح شده است« :اقتدار
دفاعي جمهوري اسالمي ايران در جهت صلح و
ثبات منطقه غرب آسيا بوده و پيام اين رزمايش
هم صلح و ثبات به همســايگان ايران است.
ما نمايندگان مجلس شــوراي اســامي نيز
به نمايندگي از ملت فهيم ايران اســامي به
مصداق حديث شريف«من لم يشكر المخلوق
لم يشــكر الخالق» از تالشهــاي صادقانه و
مجاهدتهاي خســتگيناپذير فرماندهان ،
افسران  ،درجهداران و سربازان ارتش جمهوري
اســامي ايران بهويژه امير فرماندهي محترم
كل ارتش جمهوري اسالمي ايران قدرداني و
حمايت مينماييم».

دفاعيات ايران در جلسه دوم دادگاه الهه
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محسن بهاروند ،معاون حقوقي و بينالمللي وزارت امور خارجه در نشست شوراي
حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي درباره برجام گفت :رويكرد بهاصطالح «فشار
حداكثري» ،خسارات زيادي را به كشور من و مردم ايران وارد كرده است .اياالت
متحده بايستي براي اقدامات اشــتباه بينالمللي خود پاسخگو باشد و متعهد
شود خسارات عليه ايران را جبران كند .بهاروند با طرح اين سؤال كه آيا برجام و
بازرسيهاي مرتبط با آن كه توسط آژانس انجام ميشود ،ميتواند كماكان باقي
بماند؟ تأكيد كرد :اگر ما بتوانيم تعادل بين حقوق و تعهدات ايران را كه توســط
برجام مقرر شده است ،برقرار كنيم ،پاسخ مثبت خواهد بود .نميتوان از كشور من
انتظار داشت كه همه تكاليف برجام را رعايت كند بدون آنكه از حقوق تعيينشده
آن برخوردار باشد .او يادآور شد :البته پاسخ سؤال مطرحشده منفي خواهد بود؛
اگر ايران نتواند از حقوق خود طبق برجام و قوانين بينالمللي بهطور كلي بهرهمند
شود .درصورت عدمتوازن بين حقوق و تعهدات ايران براساس توافقنامه و تضعيف
چندجانبهگرايي و تداوم حاكميت يكجانبهگرايي بهصورت فعال يا منفعل ،باز هم
پاسخ منفي است .بهاروند در حاشيه اجالس شــوراي حكام با رافائل گروسي،
مديركل آژانس بينالمللي انرژي اتمي هم ديدار كــرد و در اين ديدار مديركل
آژانس با مثبت خواندن همكاريهاي ايران و آژانس و همچنين سطح فعاليتهاي
راستيآزمايي در ايران ،ايران را شريك مهمي براي آژانس خواند.

نشريه پوليتيكو به نقل از گزارشهاي اطالعاتي آمريكا
و مقامات نزديك به دولت آمريكا مدعي شــده بود كه
جمهوري اسالمي ايران همچنان در تالش براي گرفتن
انتقام سردار سپهبد قاســم سليماني است .اين رسانه
آمريكايي به نقل از منابع ناشناس مدعي شده بود كه
تهران با هدف گرفتن انتقام ترور سردار سليماني قصد
ترور الناماركس ،ســفير آمريكا در آفريقاي جنوبي را

داشته است.
ترامپ هم ماجرا را ادامــه داده و توييت كرده بود كه
طبق گزارش رســانهها ،ايران ممكن است براي يك
ترور يا حمله ديگر عليه آمريكا براي انتقام ســليماني
برنامهريزي كند ...هر حمله ايران به هر شــكلي عليه
اياالت متحده با حمله به ايران روبهرو خواهد شــد كه
اندازه آن هزار برابر خواهد بود.

احمــد حكيميپور ،فعــال سياســي اصالحطلب ،درباره اشــكال
سياســتورزي در ايران به اعتمادآنالين گفت :در طول ۴۲سالي كه
ي اسالمي ميگذرد با پارادوكس عجيبي مواجه
از عمر نظام جمهور 
هستيم :از طرفي ميگوييم انقالب و جمهوري اسالمي خيلي خدمت
كرده اســت و از طرفي هر دولتي كه روي كار آمــده دولت قبلي را
ناكارآمد و هزينهساز خوانده است .بنابراين اين سؤال پيش ميآيد كه
اگر همه دولتها بد بودند ،پيشرفتهاي انقالب ناشي از كدام فعاليت
است؟ عضو شورايعالي اصالحات در ادامه گفت :درباره اين دوگانگي
بايد گفت چنين تحركي نشــانهاي بارز از عادي نبودن سياست در
ايران است.

مشكل «قدرت دوگانه» ساختاري است

ســعيد حجاريان از نظريهپردازان جريان اصالحطلب در يادداشتي
خطاب به نمايندگان مجلس يازدهم و ورود آنها به موضوع انتخابات
نوشــت :مجلس يازدهــم كه عنــوان انقالبيتريــن ،مؤمنترين و
عدالتخواهترين مجالــس انقالب را ب ه خود داده اســت و البته هنوز
موفق به تشكيل كميسيون قضايياش نشــده ،به موضوع انتخابات
ورود كرده است .ما تاكنون جز يك مشــت كار نمكين و مليح از اين
مجلس نديدهايم اما به هر حــال تعدادي از نماينــدگان طرحي را
بهمنظور اصالح قانون انتخابات ارائه كردهاند كه واقعا مصداق هفت در
ي ميخواهند بهكلي راه ورود هر نيرويي را كه
را بستي نمكيست! يعن 
با اين مجلس موافق نيست ،ببندند غافل از آنكه مشكل قدرت دوگانه
در ايران ساختاري است و طرحهايي از اين قبيل گرهي نميگشايد.

كارگزاران ميخواهد با علي الريجاني به روياهايش برسد

صادق زيباكالم ،فعال سياســي اصالحطلب دربــاره چرايي اصرار
كارگــزاران به بازي با بــرگ علي الريجاني ،با اشــاره بــه عملكرد
نااميدكننده حسن روحاني ،به نامهنيوز گفت :نه كارگزاران و نه ساير
مجموعههاي اصالحطلب ظرف  3سال گذشته هيچ تالشي نكردند كه
بدنه اجتماعي را درباره داليل اين اتفاق مجاب كنند .اين استاد دانشگاه
تأكيد كرد :علي الريجاني ،محمدجواد ظريف ،اســحاق جهانگيري،
محسن هاشــمي و محمدرضا عارف كه جاي خود دارند ،حتي اگر
شخص آقاي خاتمي هم تأييد صالحيت شود ديگر آن ۲۴ميليوني
كه در ارديبهشتماه سال ۹۶پاي صندوقهاي رأي حاضر شدند و به
حسن روحاني رأي دادند ،انگيزهاي براي شور و نشاط سياسي ندارند.
وي افزود :حزب كارگزاران اين واقعيت تلخ اما ساده را نميخواهد قبول
كند چون اميدوار است در ماه آخر منتهي به انتخابات رياستجمهوري
تغيير و تحوالتي بهوجود آيد ،قبض و بسطهايي رخ دهد و يك دفعه
ستاره بخت و اقبال علي الريجاني بشكفد .آنها نميخواهند قبول كنند
كه ما مشكل داريم.

افزايش ۱۰درصدي زنان مدير

معصومه ابتكار ،معاون امور زنان و خانواده رئيسجمهور در حســاب
توييتري خود به ارائه گــزارش به هيأت دولت اشــاره كرد و در اين
خصوص نوشــت :گزارش ميزان تحقق هدف ۳۰درصد در انتصاب
مديران زن شايسته را در هيأت دولت ارائه دادم .به گزارش ايلنا ،وي
ادامه داد :با تالش و برنامهريزي ،تعداد زنان در پســتهاي مديريتي
از ۱۲.۷درصد در ســال ۹۶به ۲۲.۶درصد در سال ۹۹رسيده است.
معاون رئيسجمهوري خاطرنشان كرد :طي دولت دوازدهم 8 ،هزار
زن شايسته به دايره تصميمسازي وارد شدند و امروز  ۹۶زن در تراز
معاون وزير فعاليت ميكنند.

بازتاب
روابط عمومي دادگستري استان فارس در پاسخ به ابهامات
مطرحشده درباره پرونده نويد افكاري اطالعيهاي صادر كرد

جلسات دادگاه افكاري علني بود

روابط عمومي دادگستري استان فارس در پاسخ به شبهات مطرحشده
در مورد پرونده نويد افكاري ،اطالعيهاي صادر كرد .اين اطالعيه ،طرح
«مطالب خالف واقع» را به «عدماطالع انتشاردهندگان» از جزئيات
حقوقي پرونده و يا «برخي غرضورزيهاي سياسي» مرتبط دانسته
و تأكيد كرده كه پرونده مرحوم نويد افكاري در چندين مرجع صالح
قضايي و با بررســي قضات متعدد مورد بررسي قرار گرفته و جلسات
دادگاه با حضور وكيل و بهصورت علني در دادگاه كيفري تشكيل شده
و رأي صادره نيز در ديوانعالي كشور مورد بررسي مجدد قرار گرفته
و پس از طي اين مراحل قضايي ،براي تمامي قضات بررســيكننده
ارتكاب جرم از ناحيه محكوم به اثبات رسيده و بر همين اساس آقاي
نويد افكاري به قصاص محكوم شده است.
به گزارش ميزان ،اطالعيه دادگستري استان فارس ،شبه ه بروز خطاي
فاحش در تمامي مراحل از بازجويي و دادرسي گرفته تا صدور حكم و
بررسي مجدد پرونده در ديوانعالي كشور را «امري نزديك به محال»
دانسته و آورده است« :ارائه پيشنهاد بررسي پرونده از ناحيه «هيأت
حقوقي بيطرف» پيشنهادي غيرحقوقي است كه در هيچ نظام قانوني
و حقوقي جايگاهي ندارد».
در اين اطالعيه با ذكر اينكه «در اين پرونده زمان براي جلب رضايت
اولياي دم به اندازه كافي وجود داشته است» ،آمده است« :ظاهرا در
اين مورد متأسفانه از ناحيه خانواده قاتل اقدامي انجام نشده يا موفق
به جلب رضايت نشده و اولياي دم مكررا در مراجعه به مراجع قضايي
استان اصرار به قصاص و اجراي آن نمودهاند».
درباره شبهات طرحشــده پيرامون وكالت در اين پرونده نيز تصريح
شده كه «آقاي افكاري ،در اين پرونده و از همان مرحله دادسرا داراي
وكيل تعييني (انتخابي توسط متهم) بوده است ».دادگستري استان
فارس ادعاي شكنجه متهم را رد كرده و در مورد شرايط اجراي حكم،
تأكيد كرده كه «آييننامه اجراي احكام ازجمله حكم قصاص مصوب
رئيس قوه قضاييه شرايطي را درنظر گرفته كه بدون آن شرايط ،اجراي
حكم قصاص منتفي است ».روابط عمومي دادگستري استان فارس
در بخشي از اطالعيه خود درباره اقدامات انجامشده در آستانه اجراي
حكم ميافزايد« :به مرحوم افكاري اعالم ميشود قبل از اجراي حكم
خواستار مالقات حضوري است يا تماس تلفني كه وي اعالم ميكند
صرفا تقاضاي تماس تلفني با خانواده را دارد و براي اين موضوع شماره
موبايلي را اعالم و با خانواده خود صحبــت ميكند ».اين اطالعيه با
انتشار تصويري از صورتجلسه تماس متهم با برادر خود كه به امضاي
مرحوم افكاري و 6نفر از مقامهاي زندان رســيده است ،مينويسد:
«تمامي مراحل قانوني قبل از اجراي حكم بهصورت دقيق و با نظارت
ويژه قاضي اجراي احكام به مرحله اجرا در آمده است ».دادگستري
استان فارس درخصوص شبهه مطرحشده درخصوص لزوم عدماجراي
حكم د ر ماه محرم نيز تصريح كرده كه «هيچ قانون ،دستورالعمل و يا
آييننامهاي كه تكليف كند درماه محــرم نبايد حكم قصاص را اجرا
كرد ،وجود ندارد».
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يادداشت

خبر

محمد صالح ترافيك را هم
دريبل ميزند

مناسبسازي بوستانهاي
شهر براي معلوالن

مجيد جباري

خبرنگار

مهلت ثبتنام دستياران شهرداري
تا فرداست
مديرعامل شــركت خدمات اداري شهر با تشريح جزئيات آزمون
جذب دستياران ارشد مديران ارشــد شهرداري تهران ،نسبت به
برخورد سياسي با اين آزمون واكنش نشان داد.
سيدمصطفي قاضيزادههاشمي ،در گفتوگو با همشهري آنالين
درباره اهميت آزمون جذب دستياران مديران ارشد شهري ،گفت:
«آخرين باري كه شهرداري تهران اقدام به برگزاري آزمون براي
جذب نيروي انساني كرده است به بيش از ۳۰سال قبل برميگردد.
البته در آزموني هــم كه دهه ۷۰براي جذب نيرو در شــهرداري
برگزار شده ،جذب بهصورت محدود صورت گرفته است .هيچگاه
در شهرداري تهران جذب دستيار براي مديران شهري كه بخواهد
بهصورت عادالنه و بدون هيچ رانتي باشد ،صورت نگرفته است».
او با بيان اينكه شــهرداري تهران رو به پيري است ،افزود« :جذب
۲۰۰دستيار مديران ارشــد شــهري حركتي عملي در راستاي
جوانگرايي است .بايد اعالم كنم كه در شهرداري تهران در رده سني
زير ۳۰سال مدير نداريم و در رده سني  ۳۰تا ۳۲سال فقط ۷مدير
حضور دارند ».قاضيزادههاشمي درباره قوانين و مصوباتي كه به
اين آزمون شأنيت قانوني ميدهند نيز گفت« :برگزاري اين آزمون
متناسب با قوانين و مصوبات شوراي شهر تهران ازجمله بند ۲ماده۹
برنامه پنج ساله سوم شهرداري تهران و بند ۵تبصره ۲۰بودجه۹۹
شهرداري و همچنين مصوبه هيأت دولت درباره جذب دستيار براي
مديران است ».بهگزارش همشهري ،ثبت نام براي آزمون دستياران
ارشد شــهرداري تهران تا پايان روز  28شــهريور(جمعه)بوده و
متقاضيان ميتوانند به سايت سنجش مراجعه كنند.

عكس :همشهري /عليرضا طهماسبي

چند روز پيش  2فيلم از محمد صالح ،بازيكن تيم ليورپول در فضاي
مجازي منتشر شد كه واكنش حسابي كاربران را در پي داشت .او يك
بار صبح زود ،سوار بر دوچرخه و كوله بر پشت ،به محل تمرين ميرفت
و بار ديگر در تاريكي شب داشــت به خانه بازميگشت .در اين بين،
او شكار دوربين شهروندان انگلستاني شد؛ شــهروندي از او پرسيد:
«محمد صالح و دوچرخه؟» و جواب شنيد« :اين طوري هم ترافيك
را دور ميزنم و هم بدنم را آماده نگه ميدارم».
اگر محمد صالح ،فوتباليست مطرح ليگ برتر انگلستان ،مسيرخانه تا
محل تمرين را با دوچرخه ،حتي از سر اشتياق ،طي ميكند ،ساكنان
شهري كه درگير ترافيك سرسامآور هستند ،چارهاي جز اين ندارند.
اگر وزير اقتصاد صنعتيترين كشور دنيا (آلمان) ترجيح ميدهد مسير
خانه تا محل كارش را ركاب بزند ،شهروندان شهري كه آلودگي هوا
 500نفر از آنها را در هفته به كام مرگ ميكشــاند ،راهي غيراز اين
برايشان نمانده است .اين آمار متعلق به تهران و البته حيرتآور است.
شايد جالب باشد بدانيد كرونا طي يك ســال اپيدمي خود در ايران
در بدترين حالت جان  50هزار نفــر را خواهد گرفت ،اما آاليندههاي
احتراقي خودروها احتماال موجب مرگ زودرس هزاران ايراني خواهد
شد .اين در حالي است كه چند روز بيشــتر نمانده تا با پايين آمدن
دماي هوا و اينورژن ،آلودگي هوا اوج بگيرد و بالي جان افرادي شود
كه ســابقه بيماريهاي عروقي ،قلبي و ريوي دارند .با اين حســاب،
راهكار چيست؟ راهحل همان كاري است كه محمد صالح و بسياري
از چهرههاي مطرح دنيا و شهروندان برخي از شهرهاي توسعهيافته
مثل آمستردام هلند انجام ميدهند؛ اســتفاده از دوچرخه و وسايل
حملونقل پاك .آلمان كشوري اســت كه دوچرخهسواري نيمي از
ترددهاي شهرياش را تشــكيل ميدهد و اغلب دانشآموزانش هم
فاصله مدرسه تا خانه را ركاب ميزنند  .شايد بگوييد كه تهران شهر
دوچرخهسواري نيست و زيرساختهاي الزم را براي دوچرخهسواري
ندارد .اما جالب است بدانيد كه شــهرهاي آلمان هم شايد به لحاظ
برخورداري از مسيرهاي دوچرخهسواري رتبه بااليي نداشته باشد ،اما
رفتارهاي شهروندان و فرهنگي كه در اين كشور حاكم است ،اولويت
را به پيادهها و دوچرخهسواران داده و امنيت دوچرخهسواران از طريق
قوانين سفت و سخت حمايتي تامين ميشود؛ موضوعي كه در تهران
مغفول مانده و با وجود حمايتهاي قانوني از عابران و دوچرخهسواران،
اما هنوز هم ركاب زدن در اين شهر مثل رفتن در دهان شير است .با
اينكه حل چالشهاي شهري و دستيابي به توسعه پايدار از مسيرهاي
مختلفي ميگذرد ،اما بهنظر ميرســد كه انتخــاب مدلهاي پاك
حملونقل مثل دوچرخهسواري و پيادهروي ميانبري براي دستيابي به
توسعه پايدار باشد؛ ميانبري كه هم سطح سالمت را افزايش ميدهد و
هم خودبهخود باعث فاصلهگذاري اجتماعي ميشود .براي همين است
كه شهرهاي بزرگ دنيا با برنامهريزيهاي دقيق سالهاست چالش
راهبندان و آلودگي هوا را حل كردهاند .درســت زماني كه شهرهايي
مثل تهران با غصب قلمروهاي پياده انســان ،مشغول برنامهريزي با
ي بودند
ي براي ماشــينهای دود 
هدف اجراي نهضت بزرگراهســاز 
و يكیيكي مســيرها را در اختيار خودروها قرار ميدادند ،شهرهاي
بزرگي مثل توكيو ،برلين ،نيويورك ،شانگهاي ،كپنهاگ ،آمستردام،
و ...درحال اصالح راه رفتهاي بودند كه سالها قبل شهرهايشان را به
مرز بنبست رسانده بود .راهي كه تهران هم ،هرچند دير ،اما در حال
طي كردن است و چند سالي ميشود كه مديريت شهرياش در حال
بازپسگيري قلمروهــاي عمومي از خودروهــا و بازگرداندن آنها به
حملونقل پاك و دوچرخهسواري اســت .چند روز ديگر فصل پاييز
ميرسد؛ فصلي كه تجربه نشــان داده وارونگي دما و آلودگي حاصل
از آن در كنار افزايش ترددهاي شــهري ناشي از بازگشايي مدارس و
مراكز آموزشي ،شهر را به تعطيلي ميكشاند .امسال اما عالوه بر چالش
هرساله ،شهر درگير بحران همهگيري كروناست و توجه به سالمت
شهر و شهروندان اهميت دوچنداني پيدا كرده است .از اينرو توجه
مضاعف به پاكترين مدل حملونقل شــهري عالوه بر حل معضل
ترافيك و آلودگي هوا ميتواند سالمتي شهروندان اين ابرشهر را هم
تاحد زيادي تضمين كند .بهنظر ميرسد تهران و ساكنانش چارهاي
جز اين نداشته باشند .اگر محمد صالح با جادوي منحصر به فردش در
زمين فوتبال حريفانش را دريبل ميزند و چشم ميليونها عالقهمند
بهخود را خيره ميكند ،فرهنگسازياش در خارج از مستطيل سبز هم
الگوي ميليونها عالقهمند در سراســر دنياست .اگر فقط يكچهارم
طرفدارانش به تبعيــت از او ركاب زدن را الگو بگيرند ،محمد صالح
مصري ميتواند در شهرهاي بزرگ انگلستان ترافيك و آلودگي هوا
را هم دريبل بزند.

طرح بازآفريني كارخانه 90ساله پايتخت ،با حضور شهردار و رئيس شوراي شهر تهران نهايي شد

سيماي سيمان ري نو ميشود
شهردار تهران با اشاره به
ادامه از
صفحه اول تغيير كاربــري كارخانه
ســيمان ري ،گفت« :وقتــي كارخانهاي را
دوبارهســازي ميكنيم در واقع ســازهاي با
60-70درصد پيشــرفت فيزيكــي تحويل
گرفتهايم كه ميتواند تبديل به يك اثر قابل
استفاده شود ».حناچي به طرح جامع تهران
اشاره كرد و افزود« :در طرح محور فرهنگي
ري ،كارخانه ســيمان ري نيز تعريف شده
است كه با ســيمان آن بســياري از بناهاي
شهر و خانهها ساخته شدهاند .در غرب تهران
شــنچالهها را داريم كــه گودهايي با عمق
نزديك به 100متر هستند .از آنجا كه با شن
برداشتشده از اين گودها ساختمانسازي
انجام گرفت ،ميتوانيم بگوييم كه محصول
آنها هم تهران را ســاخته است .اميدواريم با
بهرهبردن از ايدههــاي جديد بتوانيم تهديد
اين نقاط را هم تبديل به فرصت كنيم».
شــهردار تهران بــا تأكيد بــر اســتفاده از
خردجمعي ،گفــت« :در مســابقات ممكن
اســت هيچيــك از طرحهــا واجد شــرايط
اجرايي نباشــد ،ولي مجموعه آنها تأثيرگذار
خواهد بــود؛ از اينرو از معاونت شهرســازي
و معماري ميخواهــم همه نتايج مســابقه
بازآفريني اين حوزه را منتشر كند ».حناچي
ســپس به طرحهاي بازآفريني كه در مناطق
كمتربرخوردار اجرا ميشــود ،اشــاره كرد و
افزود« :مدتي پيش اراضي رو سطحي محور
قطار تهران-تبريز را تحويل گرفتيم و بخش

است كه ايدههاي امكانپذير چگونه با جذب
سرمايه تبديل به طرحهاي عملي شود .كمك
به اين روند كار شــهرداري است .اميدواريم
موضوعات اقتصادي هم مدنظر قرار گيرد تا
ايدهها بتوانند سرمايه مورد نياز را جذب كنند
و به منصه ظهور برسند».

اول آن آماده شروع كار است تا بهصورت قلمرو
عمومي در اختيار شهروندان قرار گيرد».
لزوم جذب سرمايه

رئيس شوراي شهر تهران نيز در اين مراسم
صحبتهــاي خود را با اشــاره به شــرايط
اقتصادي كشــور آغاز كــرد و گفت« :ركود
اقتصــادي ،كاهش ارزش پــول و بيكاري با
همهگيري كرونا همزمان شــده است .اين
بحرانها ،باعث شده تا مردم انتظارات زيادي
از مسئوالن داشته باشند».
محســن هاشــمي رفســنجاني ادامه داد:
«در اين شــرايط نميدانيم كه پروژههايي
مثل بازآفريني كارخانه ســيمان ري ،مردم
را اميدوار ميكنــد يا نه ولــي بازهم جاي
خوشــحالي دارد كــه در اين فضا كســاني
بازهم به فكر بازآفريني فضاهاي شــهري و
كاربرد فرهنگي آنها هستند ».او با بيان اينكه
محدوده قديمي شــهر ري تا زيــر كارخانه
سيمان و زير بزرگراه امامعلي گسترش دارد،
گفت« :عمده مشــكل چنين طرحهايي اين

   رتبه برتر بازآفريني با رويكرد كشاورزي

در مسابقه بازآفريني كارخانه سيمان ري و تبديل به موزه صنعت ،رتبه نخست به
گروهي به سرپرستي حميد ناصرخاكي ،رتبه دوم به مهندسان مشاور ستاوندساز
و رتبه سوم به گروهي به سرپرستي نويد فالحت تعلق گرفت .در طرح برتر به
گذشته كارخانه و حرفه كشاورزي در اراضي اطراف آن توجه بسيار شده است .بر
اين اساس كارخانه با تاسيسات فعلي به محلي براي توليد محصوالت كشاورزي و
تبديل آنها به محصول قابل عرضه با استفاده از فناوريهاي نوين و همچنين موزه
صنعت تغيير كاربري ميدهد .طبق اين طرح زمينهاي براي اشتغال و همكاري
شهروندان نيز فراهم ميشود.

   1310شروع به كار1360 ،تعطيلي و 1400موزه صنعت

همه طرحها باارزش بودهاند

وزير پيشين راه و شهرسازي هم در اين مراسم
گفت« :ايران با 3پروژه نيمهتمام صنعتيشدن،
مشــروطه و مدرنيته روبهروســت ،پس بايد
بازآفريني را بر بســتر بزرگتري مدنظر قرار
داد ».عباس آخوندي افــزود« :بازآفريني با
اصل ارتباط با گذشته ،شناخت ظرفيتهاي
تاريخي -انساني و نگاه به آينده اهميت دارد
و در اين مسابقه به همه موضوعات الزم توجه
شــده بود ».او كه عضو هيأت داوري مسابقه
بازآفريني كارخانه ســيمان ري نيز هســت،
گفت« :ما با اســتقبال خوبي مواجه شديم .تا
جايي كه در مرحله نهايي 50طرح در مسابقه
شــركت كردند .اين ثابت ميكند با برگزاري
مســابقه و هزينه كم ،امكان دسترســي به
ايدههاي ناب فراهم است .هيچكدام از طرحها
بيارزش نيســتند و هركدام ايــده جديدي
دارند ».آخوندي افــزود« :اين كارخانه ثبت
تاريخي شده و بنابراين يكي از اصول برگزاري
مســابقه حداقل مداخالت عنوان شده بود و
اينكه كارخانه چطــور با زندگي روزمره مردم
ارتباط مجدد پيدا كند».

در سال ۱۳۱۰ساخت كارخانه سيمان ري تهران رسما آغاز شد .مطالعات اوليه
زمينشناسي به انتخاب محلي واقع در  ۷كيلومتري جنوب تهران آن زمان
و در كنار كوه بيبيشــهربانو انجاميد .قسمتي از نخستين كارخانه سيمان
ايران از دانمارك و بخشي از سوئد خريداري شد و پس از خريد ماشينآالت،
نخستين خط توليد سيمان در شــهريورماه ۱۳۱۱در اين محل شروع بهكار
كرد .مدير اين پروژه مهندس عليقليخان سپاهي (مهندس ساختمان) بود
كه بعدها نيز رياست كارخانه را عهدهدار شد .با گذشت زمان و فزوني تقاضا
براي اين محصول ،نياز به كارخانههاي ديگر معلوم و آشكار شد .بنابراين در
تاريخ  ۱۳۱۴كارخانه ديگري با ظرفيت روزانه  ۲۰۰تن خريداري و در سال۱۳۱۵
در جوار كارخانه قبلي عمليات ساختماني آن شروع شد و در سال ۱۳۱۶به
بهرهبرداري رسيد .كارخانه سيمان شهر ري كه گرد و خاك آن فضاي شهر
را آلوده ميكرد ،در دهه ۱۳۶۰به مرورتعطيل و بعدها بنا شد به موزه صنعت
سيمان كشور تبديل شود.

شمارش معكوس براي بهرهبرداري از ايستگاه برج ميالد
برج ميالد
زيربناي کل
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منطقه شهرداري

منطقه 2

مديرعامل شركت مترو ضمن بازديد
مترو
از آخريــن وضعيت رونــد تكميل
ايستگاه برج ميالد ،ســالن اصلي
فروش بليت در ايســتگاه نــواب صفوي ،ورودي
مستقل خط ،۷سالن اصلي فروش بليت خطوط۳
و ۷در ايستگاه مهديه به همراه ورودي اصلي ضلع
جنوب غربــي تقاطــع خيابانهــاي مولوي و
وليعصر(عج) ،بر آغاز بهرهبرداري از ايستگاه برج
ميالد و وروديهاي جديد ايســتگاههاي نواب و
مهديه ،طبق برنامه زمانبندي در 3ماهه ســوم

امسال تأكيد كرد .به گزارش همشهري ،علي امام
در آستانه افتتاح ايستگاه برج ميالد و سالن فروش
بليت خطوط7و  3از تجهيزات فني ،مســيرهاي
مســافري و همچنين تجهيزات پيشبينيشده
جهت افراد كمتوان و ناتوان در ايستگاههاي مذكور
بازديد به عمل آورد .در اين بازديد ســالن اصلي
فروش بليت در ايســتگاه نــواب صفوي ،ورودي
مستقل خط ،۷سالن اصلي فروش بليت خطوط۳
و ۷در ايستگاه مهديه به همراه ورودي اصلي ضلع
جنوب غربي تقاطع خيابان مولوي -وليعصر مورد

گسترش زيرساختهاي امداد و نجات در 5پهنه تهران
رئيس سازمان پيشگيري و مديريت
مديريت بحران شهر تهران بر ضرورت توسعه
بحران
ظرفيت امداد و نجات و ارتقاي سطح
آمادگي شهر تهران با همكاري جمعيت هالل احمر

مديريت سرخهحصار و تلو به شهرداري واگذار شد
هرقدر كه طــي دهههــاي 70و 80
فضاي سبز بسياري از بناهاي ساختماني و برجها
جــاي بســياري از باغات تهــران را
گرفتند ،اما با نگاه منصفانه بايد گفت كه طي يكدهه
اخير سرانه فضاي سبز پايتخت به شكل قابلتوجهي
توسعه يافته اســت .به گزارش همشهري،رويكرد
ايجاد بوستانهاي محلي ،تملك باغات و تبديل آنها
بــه فضاهــاي همگاني و ســاخت بوســتانهاي
بزرگمقياس باعث شده تا تهران هماكنون بيش از
2200بوســتان جنگلي ،بوســتان بزرگمقياس و
محلي داشته باشد .حال گويا شهرداري آنقدر خوب
عمل كرده كه مديريت برخي از اراضي منابع طبيعي
را هم به آن واگذار كنند؛ بهطوري كه معاون مالي و
اقتصاد شهري شهرداري تهران ،از واگذاري مديريت
پاركهاي جنگلي از ســازمان جنگلها و مراتع ،به
مديريت شهري خبر داده است .عبدالحميد امامي

نام ايستگاه :

تأكيد كرد.
به گزارش همشــهري ،رضــا كرميمحمدي در
نشست همانديشي و افزايش زمينههاي همكاري
ســازمان مديريت بحران شــهر تهران و جمعيت

پيمايش ميداني قرار گرفــت .همچنين آخرين
وضعيت تكميل ايســتگاه برج ميالد در خط ۷با
۲ورودي و تجهيزات كامل پلهبرقي و آسانســور
بررسي شد .براساس اين گزارش از 12ايستگاهي
كه قرار است طي 6ماهه دوم سالجاري افتتاح
شود ،ايستگاه برج ميالد واقع در خط 7نخستين
ايســتگاهي به شــمار ميرود كه به شهروندان
خدمترســاني خواهد كرد .پيشبيني ميشود
اين ايســتگاه در مهرماه مورد بهرهبرداري قرار
گيرد.
هالل احمر اســتان تهران ،با تأكيــد بر ضرورت
بهرهگيري بيشتر از ظرفيت پايگاههاي پشتيباني
مديريت بحران در شهرتهران ،گفت« :الزم است
كه زيرساختهاي امداد و نجات در تهران گسترش
پيدا كند؛ چرا كه باتوجه به گســتردگي پايتخت
ذخيرهسازي مناسب تجهيزات و امكانات امدادي
براي پاسخگويي به سوانح و حوادث مختلف امري

افتتاح بوســتانهاي شــهر تهــران بدون
مناسبسازي از سياستهاي شهردار نيست.
پيروز حناچي تأكيد دارد كه بوســتانهاي
پايتخت ابتدا مناسبســازي شود و بعد در
اختيار شهروندان قرار بگيرد .مناسبسازي
بوســتانها نيز بدون هزينه نيست و دبير
ســتاد مناسبسازي شــهرداري تهران از
افزايش بودجه اين ســتاد خبر ميدهد .به
گزارش همشــهري ،در دوازدهمين جلسه
هماهنگي مناسبسازي عبدالرضا گلپايگاني
در اين رابطه گفت« :بودجه اين ســتاد در
سال ۹۷مبلغ ۱۹ميليارد تومان و در سال۹۸
مبلغ ۷۱ميليارد تومان بود كه امســال به
۴۱۴ميليارد تومان رســيد كه اميدواريم با
توجه به شرايط كرونا اين امر محقق شود».
معاون معماري و شهرســازي شــهرداري
تهران در ادامه گزارشــي از عملكرد ستاد
مناسبسازي شــهرداري تهران ارائه داد.
گلپايگاني در گــزارش خود اعالم كرد« :در
جلساتي با مناطق ،مكانهاي اولويتبندي
شده براي مناسبســازي ،شناسايي شده
و روي ســامانه قابل رصد اســت .در سال
گذشته در هر منطقه بايد 2بوستان2 ،گذر و
ي ميشد .بايد براي
4ساختمان مناسبساز 
ورودي ساختمانها پل ارتفاعي تعبيه شود
تا با كل معبر همخوان و براي حركت مناسب
معلوالن مناسب شود».
مناسبسازي بوســتانها با درنظر گرفتن
رفتوآمد معلوالن ،از اولويتهاي شهرداري
تهران اســت؛ همانطور كه مناسبســازي
معابر شــهر تهران براي معلوالن در دستور
كار شــهرداري تهران قرار دارد .طي 3سال
گذشــته بيش از ۱۵۷بوســتان محلهاي،
منطقــهاي و فرامنطقــهاي بهصــورت
صددرصــدي مناسبســاز ي شــد هاند.
مديرعامــل ســازمان بوســتانها و فضاي
سبز شــهر تهران كه در دوازدهمين جلسه
ســتاد هماهنگي و پيگيري مناسبسازي
كشــور حضور داشــت ،نيز با بيــان اينكه
پايتخت 2هزارو۲۸۷بوســتان دارد ،گفت:
«در  3سال گذشــته بيش از ۱۵۷بوستان
محلهاي ،منطقهاي و فرامنطقهاي بهصورت
صددرصدي مناسبسازي شدهاند .با توجه
بهگفته شــهردار تهران ،قرار شده كه هيچ
پروژهاي بدون انجام مناسبســازي افتتاح
ي در
نشود .تعداد بوســتانهاي مناسبساز 
ســال ۱۳۹۷برابر با ۲۲بوستان ،سال۱۳۹۸
برابر با ۴۴بوستان و امسال ۴۷بوستان است».
عليمحمد مختاري با اشاره به ساخت و نصب
۱۰۰مجموعه تندرستي ۶دستگاه در سطح
مناطق شــهرداري تهران جهت اســتفاده
معلوالن جســمي  -حركتي ،عنــوان كرد:
«همچنين ۱۰مجموعه بازي كودكان داراي
معلوليت در بوستانهاي سطح شهر ساخته
و نصب شده است» .

اين رخداد را در جلسه شــوراي مديران شهرداري
اعالم كرده و گفته است« :در پي مذاكرات شهرداري
تهران با سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور،
تفاهمنامه همكاري ميان اين دو ارگان درخصوص
واگذاري مديريت پاركهاي جنگلــي منعقد و در
قالــب تفاهمنامهاي در هفته جاري ،بين شــهردار
تهران و وزير وقت جهادكشاورزي در سال گذشته،
مديريت پارك جنگلي سرخهحصار ،تلو و مجموعا
15پارك به شهرداري تهران واگذار شد».
بخش بزرگي از فضاي ســبز واقعشــده در اراضي
شهيد شــهرامفر (تلو) حاصل نهالكاريهايي است
كه سالهاي پيش در اين مجموعه از سوي مديريت
شــهري تهران صورت گرفته اســت .به اين ترتيب
هزار هكتــار از دامنههاي جنوبي البــرز به كمربند
سبز تهران اضافه شــدهاند و با تفاهم صورتگرفته،
مديريت اين محدوده نيز با شهرداري خواهد بود.

   افتتاح ۳بوستان جديد در پايتخت طي  ۲هفته آينده

۳بوســتان جديد در پايتخت طي  2هفته آينده در مناطق 12 ،14و 6افتتاح ميشود .اين خبر را رئيس كميسيون سالمت و
محيطزيست شوراي شهر تهران اعالم كرد و به فارس گفت« :در روزهاي پاياني شــهريور و اوايل مهر سالجاري از محل
اعتبارات كميسيون ماده  3 ،7بوستان جديد در پايتخت به بهرهبرداري ميرسند .بوستان وثوقالدوله در منطقه  ،14بوستان
هرندي در منطقه 12و بوستان زندگي در منطقه 6بوستانهايي هستند كه طي يك تا  2هفته آينده در پايتخت به بهرهبرداري
ميرسند ».به گفته زهرا صدراعظم نوري ،هماكنون تهران داراي بيش از 2200بوستان جنگلي ،بوستان بزرگ مقياس و محلي
است و تقريبا هر محله از شهر تهران يك بوستان دارد.
اين در حالي است كه از 352محله تهران براساس آخرين بررسيها12 ،محله فاقد بوستان است كه با اقدامات انجام گرفته
براي 5تا 7محله تمهيدات الزم براي ايجاد بوستان فراهم شده و تملكهايي جهت گسترش فضاي سبز در پايتخت صورت
گرفته است.
با اين حساب تنها 5محله تهران بدون بوستان خواهند بود كه براساس برنامه طي يكسال آينده اقدامات الزم براي ايجاد
بوستان در اين محالت نيز صورت ميگيرد.

ضروري است».
او با اشاره به توافقنامه مشترك همكاري اين سازمان
با جمعيت هالل احمر اســتان تهران ،گفت« :اين
توافقنامه بهزودي در پايگاههاي پشتيباني مديريت
بحران واقع در پهنههاي پنجگانــه تهران اجرايي
خواهد شد و هماكنون مشــغول نگارش و تدوين
نهايي بندها و مفاد آن هستيم»

شــاهين فتحي ،مديرعامل جمعيــت هالل احمر
اســتان تهران نيز در اين ديــدار گفت« :جمعيت
هالل احمر و سازمان پيشگيري و مديريت بحران
شــهر تهران در حوزهها و موضوعاتــي نظير ارائه
آموزشهاي همگاني ،دپوي اقالم امدادي و ايجاد
هماهنگيهــاي الزم در زمان بحــران زمينههاي
همكاري بسياري دارند».
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وام كرونا دور از دسترس بنگاهها

ارز

بنگاههای آسیبدیده از كرونا يا از هراس ایجاد تعهد بلندمدت از دریافت تسهیالت حمایتی منصرف شدهاند
یا در بوروکراسی پیچیده تشكيل پرونده و تامين وثايق از دریافت این وامها بازماندهاند
احمد میرخدایی

خبرنگار

آمارهــا حاكــي از ايــن اســت كــه
كسب و كار كســبوكارهاي آســيبديده از كرونا،
رغبتي براي دريافت تسهيالت حمايتي
تصويب شده در ستاد ملي مقابله با كرونا ندارند و استقبال
كمي داشتهاند و بررسيهاي دقيقتر همشهري به همراه
پرسوجو از كارفرمايان و بنگاههاي آسيبديده از كرونا
نشــان ميدهد بخش قابلتوجهي از كسبوكارهاي
آسيبديده از شــيوع بيماري كوويد ،19-باوجود نياز
فوري به منابع مالي و به داليلي ديگر كه در اين گزارش به
آنها اشاره ميشود از گرفتن وام پرهيز كردهاند!
بهگزارش همشهري ،هراس بنگاههاي كوچك از ايجاد
تعهد بلندمدت در حفظ اشــتغال موجــود و ناكامي
بنگاههاي بزرگ در بوروكراســي پيچيــده بانكها و
سنگاندازي دستهاي نامرئي در مسير تشكيل پرونده،
از عمدهترين داليل اســتقبال پايين آسيبديدگان از
دريافت تســهيالت حمايتي كرونا بوده است؛ تا جايي
كه برخي از كارفرمايان به اين نتيجه رسيدهاند كه واقعا
عزمي براي سادهسازي دسترسي بنگاههاي آسيبديده
به تسهيالت حمايتي وجود ندارد.
75هزار ميليارد تومان براي ارتش آسيبديدگان

از همان نخستين روزهاي وضع محدوديتهاي اجتماعي
براي مهار كرونا ،دولت در ستاد مقابله با كرونا متعهد شد
براي جبران خسارتهاي تحميل شــده به بنگاههاي
اقتصادي و همچنين حراست از اشتغال موجود75 ،هزار

   وثیقههای آسان اما سخت

ميليارد تومان منابع بانكي براي پرداخت تســهيالت
به كسبوكارهاي آســيبديده اختصاص دهد .بانك
مركزي نيز بالفاصله با آزادسازي 25هزار ميليارد تومان
از ذخاير بانكها و جلب نظر مساعد آنها براي اختصاص
 50هزارميليارد تومان از منابع داخلي خود به حمايت
از آســيبديدگان كرونا؛ كل منابع موردنيــاز طرح را
تأمين كرد.
پيرو مصوبه ســتاد مقابله با كرونا3 ،نــوع وام حمايتي
با مبالــغ  12 ،6و 16ميليــون تومان بــراي 3گروه از
آسيبديدگان كرونا پيشبيني شد؛ وام 6ميليوني براي
بيمه خويشفرمايي مانند رانندگان مسافربر درونشهري
و برونشــهري ،وام 12ميليوني براي كسبوكارهاي
آسيبديده از محدوديتهاي كرونا و وام16ميليوني براي
كارفرمايان و بنگاههايي كه بهاجبار در طرح فاصلهگذاري
اجتماعي تعطيل شدند و اشتغال خود را حتي در مقياسي
كوچكتر حفظ كردند .در جريان بررسي اثرات اقتصادي
كرونا ،برآوردهاي معاونت اشــتغال وزارت كار نشــان
ميدهد از آغاز شــيوع كرونا در ايران حدود 2ميليون و
 ۲۰۰هزار بنگاه اقتصادي تحتتأثير قرار گرفتهاند كه
جمعا حدود 6ميليون شاغل شامل ۳ميليونو۲۰۰هزار
نفر شاغل بيمهشــده و ۲ميليونو۸۰۰هزار نفر شاغل
فاقد بيمه را در اختيار داشــتند و بايد تمهيداتي براي
حمايت از آنها انديشيده ميشد .اعطاي بيمه بيكاري به
بيمهشدگاني كه بهواسطه كرونا قادر به ادامه فعاليت در
بنگاه اقتصادي خود نبودند يكي از راهكارهايي بود كه
بايد تزريق 5هزار ميليارد تومان به صندوق بيمه بيكاري
در دستور كار قرار ميگرفت اما سياست اصلي بر حمايت
تسهيالتي از بنگاهها براي حفظ شاغالن خود استوار شد.

بر اساس دســتورالعملهای مربوط به اجرای مصوبه ســتاد مقابله با کرونا برای پرداخت تسهیالت به کسبوکارهای
آسیبدیده از سوی بانک مرکزي به بانکها ابالغ شده ،دریافت وامهای  12و  16میلیون تومانی فقط با ارائه سفته یا چک
امکانپذیر است؛ اما بنگاههایی که  12تا  ۴۸میلیون تومان وام دریافت میکنند ،عالوه بر سفته یا چک ،یک ضامن نیز نیاز
دارند که میتواند یک واحد اقتصادی یا یک کارمند دارای گواهی کسر اقساط از حقوق باشد .بر اساس این دستورالعمل،
هرچه رقم وام کالنتر باشد ،وثایق آن نیز بیشتر و پیچیدهتر میشود بهگونهای که وثیقه وام  48تا  120میلیون تومانی
شاملسفته یا چک و دو ضامن کارمند است و وام  ۱2۰تا  180میلیون تومانی عالوه بر چک یا سفته به سه ضامن کارمند
بهعنوان وثیقه نیازمند است .البته مشکل اصلی از جایی شروع میشود که برای تسهیالت بیش از  180میلیون تومان،
متقاضیان وام باید از ســوی صندوقهای ضمانت و یا بنا به تشــخیص بانک وثایق متعارف ارائه کنند .در حقیقت تمام
بنگاههایی که  11کارکن دارند و در دوره کرونا بهاجبار تعطیل شدهاند و تمام بنگاههایی که دارای  15کارکن و بیشتر هستند
و از کرونا آسیبدیدهاند ،برای تهیه وثیقه مشمول این بند هستند و این یعنی آغاز بوروکراسی پیچیده بانکی برای قبول
وثيقههايي که گاه تامين آن از توان بنگاه آسیبدیده خارج است.

همشهري آثار تخريب بازارها را بررسي ميكند

چرخش در سياستهاي ارزي
براي شكست جنگ رواني

در ادامــه بــا فراخــوان وزارت كار ،وزارت صنعــت و
استانداريها ،آســيبديدگان كرونا اعم از نيروي كار و
بنگاههاي اقتصادي براي ثبتنام و تشكيل پرونده دريافت
وام دعوت شدند؛ اما درنهايت بخش بسيار كمي از اين
منابع به پرداخت تسهيالت اختصاص يافت كه البته به
«عدماستقبال آسيبديدگان كرونا از دريافت تسهيالت
حمايتي» تعبير شد .اين در حالي است كه پيگيريها
نشان ميدهد اين ماجرا فراتر از استقبال نكردن بوده و
مسائل ديگري نيز وجود داشته كه آسيبديدگان را در
استفاده از اين تسهيالت ناكام كرده است.
آسيبديدگان كرونا ميترسند

فارغ از روايت آمارها از اســتقبال پايين آسيبديدگان
كرونا از تسهيالت حمايتي ،كارفرمايان نيز اين مسئله را
قبول دارند؛ اما خوانش آنها از اين ماجرا قدري با خوانش
آمارها و دســتگاههاي دولتي متفاوت است .عالءالدين
ازوجي ،مديركل دفتر سياستگذاري و توسعه اشتغال
وزارت كار يكي از اصليترين داليل عدماستقبال فعاالن
اقتصادي از تسهيالت حمايتي را نبود ضمانت كافي براي
تداوم كسب درآمد و پرداخت اقساط ميداند؛ چراكه به
عقيده او كســبوكارها به اين مسئله فكر ميكنند كه
اگر اين تســهيالت را دريافت كردند ،آيا تقاضايي براي
كاال و خدمات آنها وجود دارد كه قادر به تسويه اقساط
اين تسهيالت باشــند يا نه .در حقيقت اين اظهارنظر،
معقوالنهترين تفسيري اســت كه مديران وزارت كار از
دليل اين اتفاق داشتهاند؛ اما ازنظر فعاالن اقتصادي ،اين
موضوع تمام ماجرا نيست.
مصائب تسهيالت ضدكرونا

عضو كانون عالي كارفرمايان كشــور ،هراس بنگاههاي
اقتصادي از دريافت تســهيالت كرونا را تأييد ميكند،
منتها ميگويد :اين هراس بيش از آنكه مربوط به ناتواني
در بازپرداخت اقساط باشد ،به ترس بنگاههاي اقتصادي
از ايجاد تعهدات بلندمدت در قبال تسهيالتي است كه
رقم بااليي نيز محسوب نميشــود .اصغر آهنيها ،در
گفتوگو با همشهري ،با اشــاره به اينكه كرونا برخي از
كســبوكارها بهخصوص در حوزه خدمات را با مشكل
جدي مواجه كرده ،ميافزايد :در شرايط فعلي ،نامشخص
بودن اتمام كرونا و همچنين نوسانات قيمتي كه در بازار
اتفاق ميافتد ،حاشيه سود بسياري از فعاليتها كاهش

همتي :اجازه آربيتراژ ارزي و نوسانگيري را نميدهيم

پيدا كرده و حتي صرفه اقتصادي آن از بين رفته است؛
درنتيجه صاحبان برخي كسبوكارها بهجاي ادامه كار
با دريافت تســهيالت كرونا ،به گزينه تعطيلي فعاليت
فكر ميكنند .او با تأكيد بر اينكه حفظ اشتغال و تداوم
فعاليت ،سياســت اصلي همه كسبوكارهاست ،اظهار
ميكند اين سياســت تا جايي قابلاجراســت كه زيان
ناشــي از آن به ضرر و زيان جدي به بنگاه منجر نشود؛
درحاليكه فعال ،بنگاههاي آســيبديده از كرونا هم با
احتمال محدوديتهاي جديد در ســايه استمرار كرونا
روبهرو هستند و هم بهواسطه شرايط ويژه اقتصادي ،با
عدماطمينان نســبت به آينده مواجه هستند .به گفته
آهنيها ،برخي از آســيبديدگان كرونا مانند صنعت
هتلداري نميتوانند با دريافت تسهيالت كرونا نسبت
به نگهداري نيرو متعهد شوند و بر همين اساس طالب
دريافت آن نيستند .نايبرئيس كميسيون ماليات ،كار
و تأمين اجتماعي ميافزايد :آن دسته از فعاالن اقتصادي
كه ميتوانند در قبال اين تســهيالت به حفظ اشتغال
متعهد شوند و بدون كسب سود به فعاليت ادامه دهند ،به
مسائلي مانند ماليات و بيمه و عوارض هم فكر ميكنند
كه در دوران پس از كرونا از سوي سازمانهاي مربوطه
پيگيري خواهد شد و ميتواند هزينههاي سنگيني براي
اين بنگاهها بهدنبال داشته باشد درحاليكه اين بنگاهها
فقط موجوديت خــود را در دوره كرونا حفظ كردهاند و
سود و بهرهاي از فعاليت خود نبردهاند .به عقيده او ،گزينه
استفاده از تسهيالت حمايتي كرونا براي كسبوكارهايي
كه نتوانند با اين وام  40تــا 50درصدي ظرفيت خود را
فعال كنند ،گزينه معقولي نيســت و ترجيح ميدهند
كامال متوقف شوند يا با نيرو و هزينه كمتر فعال بمانند.
داليل ناكامي خواستگاران وام كرونا

آمارها نشان ميدهد روال پرداخت تسهيالت حمايتي
كرونا به حدي آهسته و بيرمق بوده كه مثال در پايتخت

از مجموع 10هزار ميليارد تومان منابع اختصاص يافته
به اين كار ،فقط حدود هزار و 260ميليارد تومان يعني
حدود12.6درصد از كل منابع به آسيبديدگان پرداخت
شده اســت؛ درحاليكه اظهارات يك كارفرماي حوزه
خدمات با31كارگر نشان ميدهد برخي از مراحل فرايند
دريافت تسهيالت كرونا با ارقام بهخصوص در مورد تأمين
وثايق موردنياز ،بهگونهاي است كه عمال بنگاهها قادر به
تكميلپروندهبانكينيستندومجبورندعطايتسهيالت
را به لقاي آن ببخشند .از سوي ديگر كارفرمايان صنايع
بزرگ نيز معتقدند تالشهايي براي پرداخت نشدن اين
تسهيالت انجام ميشــود و گويي قرار است اين منابع
در خدمت بنگاههاي خاص مانند خودروســازي قرار
گيرد .يكي از كارفرمايان صنايع غذايي در گفتوگو با
همشهري به سنگاندازيهاي مداوم در مسير دريافت
تسهيالت حمايتي كرونا اشاره ميكند و ميگويد :واحد
توليدي ما بهواسطه موافقت با دوركاري كارگران در موج
اول و دوم كرونا و پرداخت دستمزد كامل به آنها ،دچار
ضرر و زيان شده و قادر به ادامه فعاليت نيست؛ اما هيچ
مرجعي اين واحد توليدي را جزو آسيبديدگان كرونا
محسوب نميكند .نكته ديگري كه يكي از خواستگاران
تسهيالت حمايتي بهعنوان مانع دستيابي به تسهيالت
حمايتي مطــرح ميكند ،بوروكراســي بانكي و قواعد
معمول بانكها براي پرداخت وام به مشــتريان است.
اين كارفرماي آســيبديده از محدوديتهاي كرونا به
همشهري ميگويد :داشتن چك برگشتي و تسهيالت
معوق ازجمله مسائلي است كه باعث ميشود بانكها
براي وامدهي به كسي كه كســبوكار او در اثر كرونا با
مشكلجديمواجهشدهوبدهكاراست،همكارينكنند.
در حقيقت شرط بانكها براي پرداخت وام به آسيبديده
كرونا اين است كه بدهكار نباشد و اين در شرايط فعلي
اقتصاد يك خواسته نامعقول است ،چراکه اگر بنگاهی
آسیبدیده نبود به دنبال وام نمیرفت.

يك درصد منابع صندوق توسعه ملي در راه بورس

تخصيص يكدرصد از منابع صندوق توسعه ملي براي حمايت از بورس نهايي شد .برآورد ميشود تحتتأثير اين رويداد 25هزار
ميليارد تومان منابع مالي جديد به بازار سهام تزريق شود

در شرايطي كه روند صعودي شاخص كل بورس
بورس
تهران در مبادالت ديروز تحتتأثير سياستهاي
حمايتي ادامه يافت ،تازهترين خبرها حاكي از آن
است كه صندوق توسعه ملي نيز بهعنوان بازوي اجرايي جديد
براي حمايت از بورس بهزودي وارد عمل ميشود و يك درصد
از منابع اين صندوق كه رقمي معادل 25هزار ميليارد تومان
برآورد ميشود ،به بازار سهام تخصيص خواهد يافت .اين كار
منجر به رشد شاخصهاي بورس خواهد شد.
بهگزارش همشهري ،شــاخصهاي بورس اين روزها تمايل
زيادي به تعادل دارند ،اين بهدليل حضــور بازارگردانها در
بازار سهام اســت؛ بازارگردانهايي كه فقدانشــان در بازار
بهشدت احســاس و هربار بورس در دورههاي صعود و نزول
در صفهاي خريدوفروش قفل ميشد .اما اين بار نزول بازار
ســهام متوليان بازار ســرمايه را مجبور كرد تا براساس يك
سلسله اقدامات فوري بازارگردانها را در بورس توسعه دهند.
رسانهها در گذشته بارها نسبت به فقدان بازارگردانها در بازار
سهام هشــدار داده بودند و يكي از علتهاي قفل شدن بازار
را در زمانهاي صعود و نــزول صرفنظر از مقررات مربوط به
دامنه نوسان و حجم مبنا ،فقدان بازارگردانها ميدانستند،
اما در زمان صعــود انگيزه كافي براي توســعه بازارگردانها
در بورس وجود نداشــت تا اينكه بازار ســهام بــا نزولهاي
ســنگيني در يكماه گذشته مواجه شــد و تحتتأثير فشار
شديد افكار عمومي و همينطور دولت مسئوالن بازار سرمايه
تصميم گرفتند براي جلوگيري از نزول و قفل شدن بازار در
صفهاي فروش از طريق مصوبات جديدي در شوراي بورس
بازارگردانها را توسعه دهند.
توان بازارگردانها

روند نزولي بازار سهام از 20مرداد آغاز شده و از يك هفته بعد از
اين رويداد سازمان بورس با برگزاري نشستهايي با سهامداران
حقوقي تالش كرد تا جلوي نزول فراگير را در بازار سهام بگيرد،
اما بهدليل فقدان برخي مقررات براي تزريق منابع از ســوي
حقوقيها و از طرف ديگر كمتوان بــودن بازوي اجرايي اين
سهامداران حقوقي ،روند نزولي بازار سهام متوقف نشد .سازمان
بورس حتي قبل از اين ،با انجــام برخي تغييرات در مقررات
ازجمله افزايش سقف اعتباري كارگزاران تالش كرد تا مانع
از دومينوي نزول شاخص بورس شود ،اما اين كار هم چندان
كارساز نبود تا اينكه پنجشــنبه هفته گذشته شوراي بورس
دريك نشست فوقالعاده قوانيني را تصويب كرد كه براساس آن
دست سازمان بورس براي توسعه عمليات بازارگرداني تقويت
ميشد .در اين نشســت همچنين مقرر شد محدوديتهاي
بانكها براي سرمايهگذاري در بورس رفع شود و يك درصد
از منابع صندوق توسعه ملي كه قبال در قانون رفع موانع توليد
در سال 94مورد تصويب شده بود به اجرا در بيايد .مطابق با
مصوبات شوراي بورس از هفته قبل عمليات بازارگرداني سهام
از سوي سهامداران حقوقي آغاز شد .بهدنبال آغاز اين عمليات
باوجود آنكه همچنان فشار فروش سهام در بازار خودنمايي
ميكرد ،روند نزولي تا حدودي متوقف شد و بازار سهام تمايل

صرافي بانك مركزي – نماي داخلي:
ساعت  16روز چهارشنبه 26شهريور99
قيمت فروش هر دالر آمريكا 27هزارو220تومان
قيمت خريد هر دالر آمريكا 27هزارو100تومان
اين تابلوي تمامنما از تالش بازارســاز براي شكستن آربيتراژ ارزي و
پايان دادن به جوالن نوسانگيران بازار در فضاي مجازي و كف خيابان
است؛ پس از 10روز بالتكليفي بر سر انتخاب مسير مديريت بازار ارز،
بانك مركزي بيراهه ارزپاشي با تزريق ارز از كانال صرافيهاي مجاز
با نرخ پايينتر از نرخ بازار آزاد را كنار گذاشت و راه مداخله مؤثر را با
انتخاب قيمت حاشيه بازار پذيرفت و حاال به عرضهكنندگان عمده ارز
ازجمله فوالديها ،معدنيها و پتروشــيميها اعالم شده كه ارزشان
را هم ميتوانند به صرافيهاي بانكي بفروشند و هم ديگر صرافيها.
نخســتين واكنش بازار آزاد ارز ،كاهش تنش قيمتــي در بازار آزاد و
فروكش كردن التهاب در فضاي مجازي است و با آزادشدن نرخ ارز در
سامانه نيما ،عمال سياستگذار ارزي در نقش يك بازارساز با دست باالتر
وارد بازار پرتنش اين روزهاي ارز ايران شده است .برخي فعاالن بازار
ارز و تحليلگران ،اقدام سياستگذار ارزي را يك گام به جلو و برخي از آن
بهعنوان آخرين برگ برنده ياد ميكنند كه درصورت تزلزل احتمالي
بازارساز در ادامه سياست انتخاب شــده ،احتمال پيشروي بيشتر
قيمت ارزهاي خارجي را تقويت ميكند.
به گزارش همشــهري ،درحاليكه صرافي بانك ملي ايران بهعنوان
كارگردان و مجري سياســتهاي بازارســاز ،باالترين قيمت را براي
خريد و فروش دالر آمريكا و يورو روي تابلوي خود قرار داد ،تا حوالي
ظهر ،قيمتها در شبكههاي اجتماعي بهويژه براي معامالت فردايي
نزديك به نرخ اعالمي از سوي صرافي ملي بود ،اما از بعداز ظهر بازار
متعادلتر شد و قيمت هر دالر آمريكا به 26هزارو590تومان هم رسيد.
پيام همتي به بازار ارز

عبدالناصر همتــي ،رئيس كل بانك مركزي ،در نخســتين واكنش
رســمي خود به تغيير روش مداخله بانك مركزي در بازار ارز اعالم
كرد :ثبات بازار براي بانك مركزي اولويت دارد و لذا در حاشيه نرخ بازار
نسبت به عرضه سنگين اقدام میکند و اجازه آربيتراژ و نوسانگيري
نخواهد داد .او تأكيد كرد :به پتروشــيميها ،فوالديها و معدنيها
اعالم شــده كه آنها نيز ميتوانند ارز حاصل از صادرات خود را ،عالوه
بر صرافيهاي بانكي ،مســتقيما به صرافيهاي مجــاز برای واردات
كاالهاي داراي تخصيص ارز بفروشند .بهگفته او ،از چند هفته پيش
دولت آمريكا با طرح لغو تمام معافيتهاي تحريمي و راهاندازي ماشين
تبليغاتي خود توسط رسانههاي وابسته ،آخرين تالشهاي خود را براي
ايجاد التهاب در بازار ارز كليد زد ،اما بهنظر نميرسد اقدام ديگري براي
استفاده در فشار حداكثري باقيمانده باشد .همتي با تأكيد بر اينكه
آمريكاييها از اينكار بيشتر هدف تبليغاتي دارند ،رفتار نوسانگيران و
سودجويان در بازار ارز براي بهرهگيري از فضاي تبليغاتي را «طبيعي»
خواند و گفت كه عرضههاي سنگين بانك مركزي با نرخ حاشيه بازار
ادامه دارد و ديگر اجازه آربيتراژ (رانت ارزي) و نوسانگيري را نميدهد.
بهگزارش همشهري ،سياســت ديگر ارزي بانك مركزي در روزهاي
اخير تالش براي باالبردن عرضه ارز در بازار ثانويه يا همان نيماست تا
روند تامين ارز براي واردكنندگان سرعت بيشتري پيدا كند و از حجم
تقاضا براي ارز كاسته شود.
سياستي كه ميتواند بهمعناي آزادســازي قيمت ارز در سامانه نيما
قلمداد شــود ،چرا كه اجازه بانك مركزي به عرضهكنندگان عمده
ارز كشور ازجمله پتروشــيميها ،فوالديها و معدنيها براي فروش
مســتقيم ارز خود به صرافيهاي مجاز برای تامين واردات كاالهاي
داراي تخصيص ارز ،اين سيگنال قوي را به سمت تقاضاي تجاري ارز
ميدهد كه منتظر اعالم نرخ پايينتر برای تقاضاي ارزي خود نباشند.
رئيسكل بانك مركزي همچنان اصرار دارد كه نرخهاي ارز در بازار،
نرخهاي اقتصادي نيستند و دوام نخواهند داشت و اميدوار است كه
مردم دارايي خود را در معرض ريسك بازار ارز قرار ندهند.
معماي بازسازي اعتماد مردم به ريال

حضور بازارگردانها ،بازار را به سمت تعادل پيش برده است .عكس :امير پناهپور

زيادي به تعادل پيدا كرد .مهمترين ويژگي بازارگردانها در
بازار ،افزايش قدرت نقدشوندگي در معامالت هفته قبل بود
كه يكي از كليديترين نماگرها در بازارهاي سهام دنياست .در
طول سالهاي گذشته در زمانهاي صعود و نزول بازار سهام در
صفهاي خريدوفروش قفل ميشد و سهامداران قادر به خريد
يا فروش سهام خود نبودند؛ درواقع اين موضوع نقد شوندگي
بازار سهام را تضعيف ميكرد ،اما با آغاز عمليات بازارگرداني از
هفته قبل شرايط بازار سهام با تغييرات محسوسي مواجه شد
و در ابتداي هفته ،قفل فروش سهام شركتهاي بزرگ از بين
رفت و در روزهاي بعد رفتهرفته قفل معامالت طيف وسيعتري
از سهام شركتها باز شد .همين عامل منجر به ايجاد تعادل
در بازار سهام شد و حتي جلوي نوسانهاي افراطي را در بازار
سهام گرفت .راهكاري كه بهزعم كارشناسان بازار سرمايه بايد
در زمان صعودهاي افراطي هم بهكار گرفته ميشد تا جلوي
رشد افسارگسيخته قيمتها گرفته شود.
اعالم آمادگي صندوق توسعه ملي

با وجود آنكه تزريق مســتقيم منابع از ســوي ســهامداران
حقوقي در هفتههاي اول و دوم شهريور تجربه موفقي نبود،
اما هفته قبل وقتي اين عمليات با شكل و شمايل جديدتري
به سياق بازارگرداني آغاز شد ،روند معامالت با تعادل بيشتري
همراه شــد .اين جريان تعادل بهويژه در روزهاي سهشــنبه
و چهارشنبه هفته جاري محســوستر بود و حتي برخالف
روزهاي قبل كه فقط شاخص بورس رشد ميكرد ،در مبادالت
اين 2روز «شــاخص كل هموزن» هم با افزايش مواجه شد.
بااينحال مروري بر معامالت بازار ســهام نشان ميدهد كه
بهدليل عميقتر شدن معامالت بازار سهام و افزايش جريان
نقدينگي ،همچنان دست سهامداران حقوقي يا به تعبير تازهتر،

بازارگردانها از جمله صندوق توســعه و تثبيت بازار سرمايه
ي چندان باز نيست و در مقابل
براي تزريق منابع و بازارســاز 
صفهاي سنگين فروش ســهام در بورس به منابع بيشتري
نياز است .آمارها نشان ميدهد كه فقط از ابتداي سالجاري
تاكنون مردم بيش از 100هزار ميليارد نقدينگي تازه وارد بازار
سهام كردهاند كه حاال تحتتأثير جريان نزولي بورس ،درصدد
فروش سهام خود هستند .اين عدد بهخوبي نشان ميدهد كه
براي بازارســازي و ايجاد تعادل در بازار ،سهامداران حقوقي
به منابع بيشــتري نياز دارند .بر همين اساس شوراي بورس
پنجشنبه هفته قبل تصميم گرفت از مقرراتي كه قبال در قانون
رفع موانع توليد درنظر گرفته شده استفاده كند .مطابق اين
قانون بايد بخشي از منابع ريالي اين صندوق در بازار سرمايه
سپردهگذاري شود .محاسبات نشــان ميدهد كه ارزش اين
منابع ،رقمي معادل 25هزار ميليارد تومان است كه از طريق
سپردهگذاري در صندوق تثبيت بازار سرمايه صرف حمايت
از بازار سرمايه خواهد شد و تزريق آن ميتواند منجر به رشد
شاخصهاي بازار سهام شود.
ديروز در همين رابطه صندوق توسعه ملي رسما آمادگي خود
را براي تزريق اين منابع به بازار سرمايه اعالم كرد.
حاال پس از تعيين تكليف منابع صندوق توسعه ملي نوبت به
سرمايهگذاري بانكها در بورس خواهد رسيد ،چرا كه مطابق
مصوبه شوراي بورس ،دست بانكها نيز براي سرمايهگذاري
در بازار سهام باز شده و تزريق منابع مالي جديد از سوي بانكها
مضاف بر صندوق توســعه ملي ميتواند زمينه رشد بيشتر
شــاخص بورس را فراهم كند .پيش از اين عبدالناصر همتي
رئيسكل بانك مركزي هم در يادداشــتي از سرمايهگذاري
شركتهاي تابعه بانكها در بازار سرمايه بهصورت غيرمستقيم
حمايت كرده بود.

نوسان هفتههاي اخير بازار ارز ،ســطح اعتماد مردم به ثبات در اين
بازار و احياي ارزش ريال را مخدوش كرده و بســياري با اســتناد به
توصيههاي گذشته رئيسكل بانك مركزي مبني بر اينكه داراييهاي
خود را در معرض ريسك بازار ارز قرار ندهند ،با مشاهده رشد قيمت
ارزهاي خارجي و افت ارزش ريالي پساندازها و داراييهاي خود دچار
ترديد شدهاند .ترديدي كه با شدت گرفتن دامنه بازي نوسانگيران
بازار ارز ميتواند به يك تله بزرگ براي كساني تبديل شود كه تحوالت
مقطعي بازار ارز را مالك تصميمگيري با هدف كســب سود بيشتر
قرار ميدهند و پساندازشــان را وارد اين بازار ميكنند .درحاليكه
حرفهايهاي بازار ارز ،اين روزها بــا حضور پرقدرت بانك مركزي در
بازار برای خريد ،دستكم تا روشن شــدن افق ديد بهتر ،دست نگه
داشته و بيشتر نظارهگر بازار هســتند .در اين وضعيت ،نوسانگيران
همچنان در حال تلهگذاري براي تشويق مردم براي خريد در بازار ارز
هستند و سؤال جدي كه هنوز پاسخ روشني براي آن وجود ندارد اين
است كه آيا صرف تغيير رويكرد نقش و روش مداخله بازارساز در بازار
ارز ميتواند يك دوره زماني بلندمدت را براي ثبات ارزي رقم بزند؟
خروج بازارها از تعادل

به گزارش همشــهري ،درحاليكه چراغ بورس دوباره ســبز شده و
دولتمردان اميدوار به رونق بازار سهام هســتند ،نبض تند قيمتها
و روند حركت نقدينگي در بازارهاي ديگر به ســبب نرخ بهره منفي
بانكي باعث شده كه مردم نگران از افت ارزش داراييهاي خود ،بهفكر
بازارهاي جايگزين باشند ،برخي گزينه بازار سهام و برخي بازار ارز و
سكه و طال را مناسب ديده و برخي بازار خودرو و امالك را .اما واقعيت
اين است كه روند تخريب بازارها با خارج شــدن اقتصاد تحت فشار
كشور از تعادل باعث شده تا بازار كاالهاي اساسي و خوراكي هم دچار
تنش شود .حاال دولت بايد مسير خود را مشخص كند كه ميخواهد
ريلگذار باشد يا نرخگذار بازارها .تدبير سياستگذار ارزي در روزهاي
اخير بيشتر به ريلگذاري جديد شبيه اســت و اميد دارد از آثار نرخ
بهره منفي بانكي بكاهد و اجازه پيشــروي بيشتر قيمت ارز را ندهد،
چرا كه هدف ،حركت دادن نرخ تورم به محدوده 22درصدي تا پايان
سال است .اما گفتههاي روز گذشته حســن روحاني نشان ميدهد
كه بازار كاالهاي اساسي و خوراكيها هم دچار تالطم شده و او اميد
دارد تا با تدبير سازمانها و نهادهاي نظارتي ازجمله سازمان تعزيرات
حكومتي و كمك قوه قضاييه از فشار بر سفره مردم جلوگيري كند .آيا
اين سياست تكرارشده جواب خواهد داد یا هنوز وقت تصميمگيري
نهايي براي اصالح برخي سياستها و جهتگيريها نرسيده است؟

مجيد مظفري
فلورا سام
جواد محقق
شهرامشفيعي
عباس غزالي
خسرو معتضد
براي اوقــات فراغت
يك عالمه كتاب و فيلم
خــوب و اثرگــذار به
شما پيشــنهاد دادهاند
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پاي صحبتهاي امين تارخ ،بازيگر پيشكسوت تلويزيون ،تئاتر و
سينما به بهانه بازي در سريال «آقازاده»

عكس :حامد خورشيدي

پولنمیتواند
بازيگر خوب بسازد
09

بوكردنبنفشه
و ديدن روي مهتاب؛
كجاستحوصله؟
نــازك و نــرم اگــر
 4بعدازظهــر ببارد چه
بهاري ميشود روزگار
پاييــزي مــا! و من اگر
خوشهاي از باران باشم
فریدون صدیقی چه سعادتمندم در اين
استاد روزنامهنگاری اوقــات تلــخ كرونايي!
دريغا كه نميتوانم باران
باشم اما و آيا ميتوانم درخت باشم كه به يك
دردي بخورم .تير چراغبرقي در حاشيه كور
شهر ،نردبامي بر بام بهار خوابي در سنندج؟
يا پيش از افتادن ،هوا را كمي مهربان كنم و
سايه شوم بر سر عاشقي كه در جستوجوي
دلبند همه كفشهاي جنــون را پاره كرده
اســت و اكنون ميخواهد روي تنه درخت
بنويسد :تو عاشق نبودي! چون براي عاشق
بودن ابتدا بايد از غــرور و تعصب صرفنظر
كرد ،تو نكردي!
اگر درخت باشم ميتوانم پيراهنآويز كارگري
باشم كه درختان را بيشــتر از گلها دوست
دارد! او به من گفته بود يك وقتي ميخواستم
درخت انار باشم ،ترك بردارم و خونچكان شوم
زير پاي دختر همســايه تا به اندازه يك حبه
انار بهمن محل بگذارد اما شوهر كرد و رفت...
واقعا درخت بودن هم شانس ميخواهد! اين
را بلوطهاي جان بهدر برده از آتشســوزي
دامنههاي زاگرس ميگويند.
با اين همه سبز در پنجرهام
ال بلند
چه آقا شدهاي درخت با 
نكند ميخواهي شــاخههايت را آب و
شانه كني
با خيس اين باران ،اين باد
من اگر درخت بودم يعنــي نهال بودم و پا در
كفش زمين ميكردم ،كم كم قد ميكشيدم
و ســايه ميشــدم بر ســر شــهرهايي كه
درختهايشان را دوســت ندارند! چرا؟ چون
آنها را دود ُكش ميكنند يا شبها آهستهتر
از بــاد از باغها بيرون ميكننــد تا به جايش
تيرآهن بكارند! حاال .شــما فكر ميكنيد من
كار خوبي ميكنم كه ميخواهم درخت شوم؟
يكي درگوشم ميگويد خيلي اميدوار نباش
اگر درخت بودي بهاحتمال بسيار تاكنون تبر
خورده بودي از بس آپارتمان و برجسازي زير

یادداشت
اول

دندان ثروت اندوزان آشنا ،مزه كرده است!
حق با اوست روزگار غريبي است ،اين روزها
حتي چشــم نابينا در برابر پول باز ميشود.
عابري ميگويد هر روز سرانه فضايسبز باال
ميرود ،جاي نگراني نيســت .اما در جواب او
باغباني كه ماسك دارد ميگويد :فضاي سبز
وقتي فضاي سبز است كه سايه داشته باشد،
مثل درخت نه چمن .اين را تك درخت فيلم
خانه دوست كيارستمي هم ميگفت!
درخت مرا سبز ميخواند
پرنده تو را آواز
علف مرا ديده است
كه راه ميرفتم
بر تقدس زمين و علفزاران
همچنان از دست بازيهاي كرونا و دوستانش؛
بيكاري ،گراني و ...احساس خوبي ندارم چون
براي خوب بودن بايد خيلي خوب بود آنقدر
كه صبر عصاي دست شود تا بتوانيم برسيم به
درختي كه نامش زندگي است .مگر نگفتهاند
هر جا درخت هســت ،زندگي هست ،يعني
باران هست ،آب هست ،آرامش هست.
ميدانم حال اين روزهاي برخي از ما بدتر از
كرونا ،عبوس است و حوصله بوييدن بنفشه
و ديدن روي مهتاب را هم ندارد ،چه رســد
به نازك خياليها و گفتن قربانت شــومهاي
فرهاد به شــيرين! اما راســت اين است ما تا
هستيم و بايد برگ و بار هم باشيم .بايد نسبت
به هم وفادار باشــيم؛ چون وفــاداري ما را به
وحدت ميرساند وگرنه تبديل به هزار احساس
پراكنده ميشويم و از كنار هم ميگذريم و به
هيچ نهالي اجازه نميدهيم درخت شود و به
هيچ درختي مجال نميدهيم تا سايه و ثمر
شود .ما بايد مبتالي هم شويم؛ مبتالي درخت
زندگي شويم! اصال شما گل ،شما باغبان ،شما
درخت ،شما باران ،شما خاك ،شما زندگ! مگر
نه اينكه زيباتر از زندگي خود زندگي است؟
پس همين حضور ساده و سبز شما ،عين خود
زندگي است .زندگي را با همه كج تابيهايش
دوست داشته باشيم.
صبحانه شير داغ دارم ،نان و خرما هم
نان از غزل ،ابيات شيرين چون مربا هم
رود آمده يك دسته زنبق پيشكش كرده
گلپونهها آورده و يك بوته نعنا هم
شعرهاي اول و دوم از بيژن نجدي و شعر سوم از آرش شفاعي

گفتوگو با مجموعهداري كه موتورهاي قديمي را در طبقه پايين مغازهاش نگهداري ميكند

موزه زيرزمينیهارلیديويدسون

12

گشتي در «خانه موزه استاد شهريار»
در تبريز به مناسبت روز ملي شعر و ادب
فارسي

ديدارازخانه
خالقحيدربابا

06

هادي بهجتتبريزي
تنها پسر استاد شهريار از زندگي
پدرش ميگويد

پدرممیگفت
شعر پناه من است

07

همهچيز درباره پرده تاريخي
دوره قاجار كه در موزه ملي ملك
نگهداري ميشود

قياممختار
روی پرده

08

در روزهاي رونق خريد اينترنتي
راههاي مقابله با كالهبرداران اين فضا را
بشناسيم

مجازیكالهتان
را برندارند
10

جنگ بعثيها عليه ايران
سالها و ماهها قبل از سيويكم شهريور
 59آغاز شده بود

از ويرانههای
غربی

13

پيشنهاد 1
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گل خانه

شهرزاد قصهگو

پرده نئي
اين يك فيلمنامه است ،با وجود
اين چرا بايــد آن را بخوانيد؟
آنهم فيلمنامــهاي كه هنوز
ســاخته نشــده و به احتمال
هيچوقت هم ســاخته نخواهد
شــد؟  2دليل دارد؛ اول اينكه
شما داريد اثري از بهرام بيضايي
را ميخوانيد كه در روزگار قديم
اتفاق افتاده و خــود فيلمنامه
و توضيحاتي كه داده اســت،
فينفســه ارزش ادبــي دارد و
آن را تبديل به يــك اثر ادبي
كرده اســت .دوم اينكه جدا از
ساخته شدن يا نشدن اين اثر،
وقتي شما شــروع به خواندن
بخشــي از آن ميكنيد ،چنان
با اين شهرزاد قصهگوي تئاتر
و سينماي ايران پيش ميرويد،
كه تا وقتي نفهميد آخر قصه چه
خواهد شد ،آن را زمين نخواهيد
گذاشت .فيلمنامه هم سرشار از
ديالوگهايي است كه اص ً
ال هر
كدامشــان نقلقولی ماندگار
محســوب ميشــوند .ماجرا،
ماجراي راوي زني است كه در
پشــت پردهای نئي قرار دارد؛
زني كه ميگويند شفا ميدهد
و مقدس است و 3 ....مرد نزد او
آمدهاند تا شفا بگيرند ،هر كدام
دردي دارند .همه اين وقايع در
شــهرري ،در دل تاريخ اتفاق
ميافتد .فرمانرواي شــهرري
نيز در جســتوجوي رؤيايي
اســت .در واقع كتــاب ،كتاب
رؤياهاست .داستان اين سه مرد
ورؤياي فرمانــدار و ماجراهاي
اين زن ،همه به هم گره خورده
و شگفتزدهتان ميكند.

پيشنهاد 2

از جان گذشتهها

هاگاكوره
اين كتاب ،درباره ساموراييهاي
قديمي ژاپن است .شايد برايتان
جالب باشــيد بدانيــد كه ك ً
ال
جماعتي به نام ســاموراييها،
چه نگاه و جهانبيني و فرهنگي
داشــتند .كتاب را ســيدرضا
حسيني ترجمه و نشر چشمه
هم آن را چاپ كرده .كتاب هم
اطالعاتي تاريخي درباره چنين
جماعتــي دارد ،هــم خودش
قاعدههايي طاليي براي زندگي
را بيان ميكند .خيلي عجيب
اســت كه چطور جنگجوياني
بدون اعتقاد به معنويت ،به اين
راحتي ميتوانند جانشــان را
كف دستشان بگذارند و به دل
دشمن بزنند .براي اين جماعت،
يك مرگ عــادي خيلي ننگ
بود و دوســت داشــتند كه در
راه اميران خود كشــته شوند.
در واقع همانطــور كه مترجم
انگليسي كتاب ميگويد ،اين
كتاب درباره اصالت قدرت اراده
است .كتاب را با نام «سرودهاي
نابشــيما» هم ميشناســند.
در واقــع گزينگويههايــي از
 2ســامورايي پير و جوان است
كه عزلت پيشه كردهاند و دارند
گذشــته را به يــاد ميآورند.
در جايــي از كتــاب ،چنيــن
داستاني بيان ميشود :يكي از
ســاموراييها به جايي ميرود
و ميبيند كه فــردي در آنجا
نيســت .ميپرســد كجاست.
ميگويند براي دعا به معبد رفته
تا از خداي جنگ مدد بجويد .او
ميخندد و ميگويد چه كاري؛
حتي اگر خــداي جنگ هم در
ميدان جنگ مقابل تو باشــد،
بايد او را به دو نيم كني.

نشاني موزه

تبريز ،محله مقصوديه ،خيابان ارتش جنوبي
شماره تماس0411-5558847 :
ساعات بازديد
از ساعت 8تا 14و  ۱۵تا  ۱۹است .اما در بحران
كرونا امكان بازديد حضوري وجود ندارد .پيشنهاد
ميكنيم قبل از رفتن به شهرك با مسئوالن آن
تماس بگيريد تا از بازبودن موزه مطمئن شويد.

نحوه دسترسي
خانه استاد در مركز شهر قرار دارد .براي رفتن
به خانه استاد شهريار ميتوانيد به خيابان ارتش
جنوبي رفته و وارد محله مقصوديه شويد .در
انتهاي محله ،كوچهاي هست و در ابتداي آن
سمت چپ خانه استاد شهريار قرار دارد .يا
ميتوانيد از ميدان ساعت وارد مقصوديه شويد .در
آخر محله يك كوچه وجود دارد كه خانه استاد در
ابتداي آن قرار دارد.

باركد را اسكن كنيد و به صورت مجازی به خانه موزه استاد شهريار برويد.

گشتي در «خانه موزه استاد شهريار»
در تبريز به مناسبت روز ملي شعر و ادب فارسي

ديدارازخانه خالق
حيدربابا

«از زندگانيم گله دارد جوانيم /شرمنده جواني از اين زندگانيم /دارم هواي صحبت ياران رفته را  /ياري ك 
ن
اي اجل كه به ياران رسانيم /پرواي پنج روز جهان كي كنم كه عشق /داده نويد زندگي جاودانيم»؛ امروز
۲۷شهريور ،سالروز درگذشت سراينده اين شعر يعني استاد شهريار و روز ملي شعر و ادب فارسي است.
اين روز كه روزبزرگداشت استادشهريار هم هستبهانهبهدستما دادهتا در صفحه گردشگري اين هفته
سري به خانه موزه اين استاد گرانقدر در شهر تبريز بزنيم؛ خانهای كوچك و قديمي كه در دل محله اصيل
مقصوديه تبريز جاي گرفته و روزگاري مامن شاعر عاشقپيشه و راوي «حيدر بابا يه سالم» بوده است.
الناز عباسيان
بيش از  ۵۰۰قطعه از آثار و نيز وسايل شخصي استاد شامل كتاب ،دستخط و انواع يادبودها و هداياي
داخلي و خارجي به همراه لوازم زندگي اين شاعر تبريزي در موزه به نمايش گذاشته شدهاست .در صفحه گردشگري اين هفته با
ما همراه باشيد تا با هم در اتاقها و جاهاي ديدني آن گشتي بزنيم .گرچه در اين شرايط بحراني شيوع ويروس كرونا و توصيه به
خانهماندن ،رفتن به خانه موزه استاد شهريار امكانپذير نيست اما ما براي شما پيشنهاد جالبتري داريم و آن هم بازديد مجازي از
اينموزهاست.ميپرسيدچطور؟خيليراحتشماميتوانيدسريبهسايتمابزنيدوبايككليكرويدكمهنمايشتصويرموزه،
اين خانه شاعرانه را تماشا كرده 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 اين خانه موزه دلنشين و زيبا بيشتر آشنا كنيم.

خانه دوست اينجاست

اهل هرجاي ايران كه هستيد اگر روزي به تبريز سفر كرديد حتما به خانه موزه استاد شهريار سري بزنيد .به محله اصيل و قديمي مقصوديه
كه رسيديد از هر كسي سراغ خانه استاد شهريار را بگيرد شما را يك راست به خيابان ارتش جنوبي ميرساند .تابلويي بهنام اين خانه موزه
سركوچه نصب شده تا بازديدكنندگان را راهنمايي كند .يك خانه قديمي و 2طبقه شمالي جايي است كه روزگاري ستاره بيفروغ ادبيات
معاصر ايران در آن زندگي ميكرده است .البته از همين ابتدا بايد عرض كنيم كه براي ديدن خانه اين شاعر معاصر و نامي ،منتظر ديدن خانهاي
مجلل با معماري آنچناني نباشيد؛ چرا كه ماواي غزلسراييهاي استاد ،بسيار ساده اما غرق صميمیت است .وارد خانه كه ميشويم روبهروي
در حياط ،تنديسي بزرگ از استاد شهريار را ميبينيم كه گويي صاحب خانه به ما خوشامد ميگويد .با ديدن چهره استاد زير لب اين شعر از
او را زمزمه ميكنيم «آمدي جانم به قــربانت صفا آوردهاي /درد بيدرمان قـلـبـم را دوا آوردهاي /با خودم گفتم ملك ايام هجران شد تمام/
آمدي خوش آمدي جاني مرا آوردهاي» آن طرف اين حياط كوچك ،حوضي زيبا با درختي كهن و خميده ميبينيم كه بيشك سالها شاهد
خاطرات تلخ و شيرين اين خانه بوده است .حتي اگر شاعر هم نباشي اين حياط باصفا شاعرت ميكند و دوست داري حداقل چند دقيقهاي
روي نيمكتهاي حياط بنشيني و غزلهاي عاشقانه استاد را زمزمه كني.

ساعت جالب چپگرد

يكي از داليل جذابيت خانه تاريخي استاد شهريار ،اشياي موجود در آن
است.درطبقههمكفاينخانهساعتديواريبسيارجالبينصبشدهكه
برخالف تمام ساعتهاي مرسوم در جهان ،چپگرد است و عقربههاي
آن به عقب بازميگردند .روي صفحه اين ســاعت ،طرح و شعر «ايرج
نوبهار» به زبان تركي نقش بسته اســت .اين ساعت نمادي از حسرت
دوباره ديدن روزگار گذشته و مالقات دوباره استاد بهشمار ميرود.
لوازمالتحرير و نسخههاي خطي

در اين موزه عالوه بر آثار چاپشده استاد ،دفاتر و اوراق بسياري از آثار
و اشعار استاد به خط نستعليق او نگهداري ميشود .اينها نشان ميدهد
كه اين شاعر غزلسرا عالوه بر ذوق ادبياش ،در زمينه خوشنويسي و
خطاطي هم تبحر داشت .يكي از آثار خطي استاد ،قرآني است كه با
خط نسخ نگاشته است .همچنين برخي لوازمالتحرير و وسايل شخصي
و آلبومهاي عكس محتواي تصاوير يادگاري اين شــاعر انديشمند و
فرزانه به معرض نمايش گذاشته شده است.
جاي خالي شاعر غزلسرا

دورهمي شاعران در زيرزمين خانه

محال است در اين خانه قدم بزني و اشعار عاشقانه استاد شهريار را
زمزمه نكني« .داغ يارانم به جان تازد كه ياران را چه شد /گل به درد
آرد دلم كان گلعذاران را چه شد /يادگاران بود و از ياران ديرين يادها/
يادها چون درگذشت و يادگاران را چه شد»؛ يادگاراني كه گوشه و
كنار خانه شهريار را پر كرده است .مساحت اين خانه حدودا 250متر
اســت كه در ۲طبقه همكف و زيرزمين بنا شده است .بهپيشنهاد
مســئول موزه ابتدا از طبقه همكف كه طبقه اصلي و محل زندگي
اســتاد بوده ،ديدن ميكنيم .از چند پله باال ميرويم و به نخستين
اتاق ميرسيم .خانه از زمان فوت اســتاد دستنخورده باقي مانده
است .اين خانه با اسباب و اثاثيه معمولياش گرچه تداعيگر خاطرات
قديمي شاعري پرآوازه است اما نشانگر اين است كه شهريار با همه
شهرت و بزرگي ،در خانهاي كوچك زندگي ميكرد و زندگي ساده
و بيآاليشي داشته است .اين طبقه از خانه استاد 4اتاق دارد كه آثار
و وسايل اســتاد مثل كتابها ،يادبودها ،هداياي داخلي و خارجي،
لوازم منزل و لوازم شخصي ،منظومه اشعار و اسناد و مدارك بهشكل
مجموعههايي نگهداري ميشود .فقط در بخشهايي از خانه و براي
محافظت از اسناد و كتابهاي شعر استاد تغييراتي داده شده است
ولي قسمتهاي اصلي دستنخورده ماندهاند .در هر گوشه اين خانه
اشعار و دستنوشتههاي اســتاد حال خوب و حس خوب زندگي و
گذرا بودن آن را به بازديدكنندهها تداعي ميكند .اتاق اول فضاي
نسبتا كوچكي دارد كه يك دست مبل ،يك دكور ديواري با وسايل
دكوري قديمي و تابلوعكسهاي استاد شهريار در آن قرار گرفته است.
با گذر از نخستين اتاق ،وارد اتاقي ديگر ميشويم كه در زمان حيات
استاد آشــپزخانه بوده و هماكنون محل نگهداري مجموعه اشعار،
بخشي از اسناد و كتابهاي اوست .اما جالب اينجاست هنوز لوازم

آشپزخانه مثل يخچال و كاسه و بشقابهاي گلسرخي جايشان را در
محل حفظ كردهاند .ورود به اين اتاق آزاد است .دورتادور ديوارهاي
اتاق سوم با تابلوهايي از اشــعار ،عكسها و يادبودهايي مربوطبه
صاحب خانه پرشده است .اين اتاق همچنين محل نگهداري هدايا،
لباسها و بخش ديگر كتابهاي اوست .در اتاق آخر كه بزرگترين
اتاق و اتاق پذيرايي خانه اســت ،لوازم منــزل و پذيرايي ،تابلوهاي
ديواري ،لباسها و بستر استراحت استاد به نمايش گذاشته شدهاند.
ورود به اين اتاق هم ممكن نيست و فقط از جلوي در به تماشاي اتاق
ميپردازيم .بعد از تماشــاي اين اتاقها سري به زيرزمين اين خانه
ميزنيم .اينجا از باصفاترين و شــاعرانهترين زيرزمينهايي است
كه تاكنون ديدهايم .زيرزمين هم 3اتــاق دارد؛ يك اتاق آن محل
نگهداري عكسها و تصاوير اســتاد با بزرگان است .يك سالن هم
بهشكل استراحتگاهي است كه براي مهماناني كه به بازديد خانه
ميآيند درست شده اســت .در اينجا از سويي حس خوبي در خانه
شاعر غزلهاي ناب داريم و از سوي دیگر جاي خالي او را در هر قدمي
احساس ميكنيم .جاي استاد خالي است تا با همان لحن حزنآلودش
اين شعر را زمزمه كند« :پيرم و گاهي دلم ياد جواني ميكند /بلبل
شوقم هواي نغمهخواني ميكند /همتم تا ميرود ساز غزل گيرد به
دست /طاقتم اظهار عجز و ناتواني ميكند» .سهتار معروف اين شاعر
بزرگ را هم ميتوانيد اينجا از نزديك ببينيد؛ همان سهتاري كه روز
و شب صدايش طنينانداز خلوت شاعرانه او و دوستانش بوده است.
نكته جالب اينجاست كه شاعران و گردشگران زيادي حين بازديد
از اين موزه ،سهتار خود را به اينجا ميآورند و ساز ميزنند و اين شعر
استاد را زمزمه ميكنند« :باز كن نغمه جانسوزي از آن ساز امشب /تا
كني عقده اشك از دل من باز امشب».

خوب است بدانيد ساختمان فعلي موزه ،ســومين منزلگاه استاد شهريار است که آن را در
سال  ۱۳۴۷خريداري كرده است .او 20سال پاياني عمرش را در اين خان ه و محله مقصوديه
تبريز گذرانده است .اين خانه كوچك و زيبا در سال  ۱۳۶۷و بعد از درگذشت استاد ،از سوي
شهرداري تبريز خريداري و 3سال بعد يعني سال 1370بهعنوان خانه موزه آثار استاد شهريار
براي بازديد عموم راهاندازي شده و هماكنون زيرنظر اين نهاد اداره ميشود .با توافق خانواده
استاد و همكاري آنها در اهداي وسايل او ،اين موزه ادبي پربارتر شد .همچنين پس از افتتاح
موزه در سال  ،۱۳۷۰طي فراخواني از مردم دعوت شد تا اسنادي را كه از اين شاعر گرانقدر در
اختيار دارند ،به موزه اهدا كنند .در نتيجه اين اقدام ،مردم تمام اسناد و مدارك مربوط را به
موزه سپردند و حتي بسياري از شاعران آذربايجان وسايلي باارزش مانند كمانچهاي از كشور
آذربايجان ،بشقاب قديمي شاعر زنجاني و ...را به موزه اهدا كردند .اين اثر فرهنگي و ادبي
در  ۲۷اسفند  ۱۳۸۶با شماره ثبت  ۲۲۷۲۹بهعنوان يكي از آثار ملي ايران به ثبت رسيده و
تحت مديريت شهرداري تبريز ميزبان گردشگران و دوستداران اهل فرهنگ و ادب است.
اين خانه موزه در زيربنايي بالغ بر  ۲۵۰متر و مساحتي حدود  ۲۴۱متر در  ۲طبقه(همكف
و زيرزمين) با مصالح جديد ساخته شدهاست .در اين موزه سعي شده است اتاقهاي اصلي،
مانند زمان حيات استاد نگاه داشته شود .در بخشي از اين موزه دستنوشتههاي او به نمايش
گذاشته شده است .ناگفته نماند بناي خانه استاد شهريار مربوط به دوره پهلوي دوم است و
قدمت ساخت آن به سالهاي دهه ۱۳۳۰بازميگردد .همچنین اين موزه تنها موزهاي است
كه در منطقه شمالغرب كشور بهصورت هيتامنایي اداره ميشود.

كوتاه درباره استاد شهريار

تشكچه كوچك كنار چراغ عالالدين با كتري روي آن ،استكان ،نعلبكي،
زيرسيگاري ،فالســك چاي و چند جلد كتاب در ميانه اتاق اول طبقه
همكف ما را به روزهايي كه استاد زنده بود و اينجا مينشست ميبرد .اما
حاال همهچيز سرجاي خود باقي مانده و فقط جاي استاد خالي است .براي
محافظت بهتر از اشيای بهجامانده از اين شاعر معاصر ،ورود به اين اتاق
ممنوع است و فقط ميتوان از ورودي در فضاي داخلي آن را مشاهده كرد.

يادگاران را چه شد؟

پيشينه و معماري خانه

اين خانه موزه زيرزمين جالب و ديدني با ديوارها و سقف آجري دارد.
يك حوض ششضلعي با چند تخت براي استراحت مهمانان تدارك
ديده شده و يك سالن هم بهعنوان بخش سمعيبصري مورد استفاده
قرار گرفته است .اينجا دورهمي شاعران و شعردوستان به مناسبتهاي
مختلف حال و هواي عجيبي دارد .محافل مشــاعره و شعرخواني در
اين بخش از خانه استاد گرم است .عكسهاي استاد از دوران مختلف
زندگياش در گوشه و كنار اين اتاق زينتبخش اين فضاست.
لباسهاي ماندگار استاد

در اين خانه مجموعهاي از لباسهاي اســتاد شــهريار هم نگهداري
ميشــود .جليقه و كالهي كه در ويترين شيشه اين موزه قرار گرفته
است را حتما به ياد داريد .در آخرين فيلم و عكسهايي كه از اين شاعر
بهجا مانده ،اين لباسها را به تن داشته است و حاال به يادگار در اين
موزه نگهداري ميشود .در كنار اين لباسها ،كيف و كفشهاي استاد
روي مبل اتاق اول قرار گرفته است.

اســتاد محمدحســين بهجتتبريزي،
متخلص به شهريار ،شــاعر تواناي ايراني
و خالق منظومههاي ارزشــمندي مانند
«حيدربابا» است .او در سال  ۱۲۸۵شمسي
در بازارچه ميرزا نصــراهلل تبريز ـ واقع در
منطقه چايكنار -چشــم به جهان گشود.
پدر محمد حسين ،حاج ميرزا آقا خشكنابي
از وكالي مبارز دادگستري تبريز و مردي
فاضل و از خوشنويســان دوره خود بود.
او همچنين فعالي سياسي بود كه به اندازه
تأثير خويش در بهبود كشور تالش كرد .در
سال 1328قمري كه تبريز آبستن حوادث
خونين وقايع مشــروطيت بــود ،پدرش
محمدحسين را به روستاي قيش قورشاق و
خشكناب منتقل کرد .دوران كودكي شاعر
در آغوش طبيعت و روستا سپري شد كه
بعدها الهامبخش خلق منظومه حيدربابا
شد و ميتوان گفت كه شعر زيباي حيدربابا
مولود خاطرات كودكيهاي محمد حسين
است .چند سال بعد او به تبريز بازگشت و
كنار پدر ،مقدمات ادبيات عرب را فرا گرفت.
او براي تحصيل به شــيوه نوين آموزشي و
اصول جديد به مدرســه متحده رفت و در
اين مدرسه زبان فرانســه و علوم ديني و
فراگيري خوشنويسي را آموخت .كتابت
قرآن مجيد ثمره همين تجربه خوشنويسي
اوست .در 13سالگي اشعار محمد حسين
بهجت تبريزي با تخلص بهجت در مجله
ادب به چاپ رسيد .ســال  ۱۳۰۰و پس از
پايان سيكل اول متوسطه در تبريز ،براي
ادامه تحصيل راهي تهران شد و تا ۱۳۰۳
در مدرسه دارالفنون با كمك لقمانالملك
جراح درس خواند .او همزمان با تحصيل در
دارالفنون علوم ديني را هم فراگرفت .پس از
اين دوره راهي مدرسه طب شد و از اين پس
زندگي شــورانگيز و پرفراز و نشيب او آغاز
شد .چنين نقل شده است كه ۷ماه پيش
از فارغالتحصيلي ،اســتاد عاشق دختري
ميشــود و پس از دريافت پاسخ رد ،ترك
تحصيل كرده و بهصورت جدي به شــعر
روي ميآورد .اين شــاعر نامي در تهران
تخلص بهجت را نپسنديد و تخلص شهريار
را پــس از  ۲ركعت نماز و تفــال از حافظ
برگرفت .وي نخســتين دفتر شعر خود را
در سال 1310با مقدمه ملكالشعراي بهار،

سعيد نفيسي و پژمان بختياري منتشر كرد.
ناگفته نماند شهريار از بدو ورود به تهران
با استاد ابوالحسن صبا آشنا شد و نواختن
سهتار و مشق رديفهاي سازهاي موسيقي
ايراني را از او فرا گرفت .در سال 1314آوازه
شهرت او از مرزها فراتر رفت .شهريار شعر
فارسي و آذري را با مهارت تمام ميسراييد.
در سالهاي1330يا1329اثر جاودانه خود
حيدربابا يه سالم را خلق کرد و براي هميشه
به يادگار گذاشت .در مرداد 1332با يكي
از خويشــاوندان خود ازدواج كرد .حاصل
اين ازدواج ۳فرزند اســت .استاد شهريار
پس از يك دوره بيماري در 27شــهريور
1367دار فاني را وداع گفت و بنا به وصيت
خود در مقبرهالشــعراي تبريــز به خاك
سپرده شــد .بزرگترين اثر استاد شهريار
كليات ارزشــمند ديوان اشعار وي به زبان
پارسي و بخشي از آن به زبان آذري است
كه معروفترين آنها كتاب حيدربابا يه سالم
است .اين منظومه از شاهكارهاي ادبيات
تركي آذربايجاني بهشمار ميرود .همچنين
وي در انواع گونههاي شــعر فارسي غزل،
قصيده ،مثنوي ،رباعي و شعر نيمايي تبحر
داشت ،ولي عمده شــهرت استاد مرهون
غزل بوده و ازجمله غزلهــاي معروف او
ميتوان بــه «علي اي همــاي رحمت» و
«آمدي جانم بــه قربانت» اشــاره كرد.
دانشگاه تبريز ،شهريار را يكي از پاسداران
شعر و ادب ميهن خواند و عنوان دكتري
افتخاري دانشــكده ادبيات تبريز را نيز به
وي اعطا كرد .به اين ترتيب ۲۷شــهريور،
روز درگذشت استاد شهريار «روز شعر و
ادب فارسي» نامگذاري شده است .شكي
نيست كه اشعار آذري زبان استاد شهريار
همچون اشعار فارسي او بسيار ارزشمند و
پربارند ،اما حس و حاليكه در اشعار زبان
مادرياش وجود دارد ،در ترجمه به هيچ
زباني ديگــري تمام و كمــال انتقال پيدا
نميكند .براي احساس عميق تكبه تك
بيتهايش بايد زبان تركــي را ياد گرفت
تا آن مهارت و اســتادي را در شعرسرايي
او عميقا احســاس كرد .اســتاد شهريار
نهتنها در ايران بلكه در تمام جهان افتخار
آذريزبانها و محبوبدل همگان بوده و
خواهد ماند.
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هادي بهجتتبريزي ،تنها پسر استاد شهريار از زندگي پدرش ميگويد

پدرم میگفت
شعرپناه مناست

قهرمان خودساخته

سالروز درگذشتش در تقويم ،به روز شعر و ادب پارســي نامگذاري شده است؛ محمدحسين
بهجتتبريزي؛ شاعري كه او را با نام شهريار ميشناسيم .شهرياري كه شيفته اشعار حافظ بود،
غزليات سعدي را با عشق و اشتياق ميخواند و در همه مدت شاعري ،تالش كرد به زبان مردم شعر
بگويد تا آنها را بيشتر از قبل جذب جادوي ادبيات فارسي كند .با اينكه ابيات شاعرانه او در ظرافت
و به كارگيري فنون ادبي بسيار حرفهاي هستند ،اما تالش شاعر براي بردن شعر ميان مردم عادي،
ويژگي منحصر به فرد آثار اوست .داستان زندگي شهريار ،اين غزلسراي نامدار ايراني آنقدر جذاب
نيلوفر ذوالفقاري
بوده كه در سالهاي گذشته ،سريالي تلويزيوني هم درباره آن ساخته شد .در سالروز درگذشت
شهريار ،پاي حرفهاي هادي بهجتتبريزي ،تنها پسر او نشســتهايم .فرزند شهريار معتقد است يادگاري ارزشمند
پدرش براي فرزندان ،محبت و احترامي است كه بعد از گذشت اين همه سال ،هنوز در دل دوستداران شاعر وجود دارد.

بهنظر شما اگر امروز شهريار در ميان
ما بود ،چه ويژگيای در زندگي او پررنگ
مشاهده ميشد؟

شهريار اهل وحدت بود .يكپارچگي ،درست بودن
و صداقت را وظيفه انســانها ميدانست و دوري
قوبرق دنيا و مصرفگرايــي ،اصل مهمي در
از زر 
زندگياش بود كه از ابتداي جواني تا پايان عمر بر آن
پايبند باقيماند .گاهي فكر ميكنم چقدر خوب بود
اگر همه انسانها اين ويژگيها را داشتند .حتما اگر
امروز هم بود ،هنوز ايــن ويژگيها را در زندگياش
ميديديم.
برخورد شــهريار با سختيها و
ناماليمتهاي زندگي چگونه بود؟

اگر زمانه به روزهاي سخت خود ميرسيد ،پدرم
تمام تالش خود را ميكرد كه سختيها را تحمل
كند ،تا جايي كه ميتواند بهخودش سخت بگيرد
اما نگذارد به اطرافيانش ســخت بگذرد .به بقيه
هم توصيه ميكرد با ســختيها مدارا كنند .يادم
هست در زمان موشكباران شــهرها ،من حدودا
28ساله بودم و پدرم بيش از 80سال سن داشت.
هيچ ترسي از موشكباران نداشت و وقتي حمالت
شــروع ميشــد ،من با اصرار او را از خانه بيرون
ميبــردم ،درحاليكه مدام ميگفت نترســيد و
توكل داشته باشيد.
رفتارش با جوانان چگونه بود؟

رابطه پدرم با جوانها خاص بود .با آنها و روحياتشان
كنار ميآمد .با ما هم همين رفتار را داشــت ،هيچ
اجباري در كارها برايمــان ايجاد نميكرد و روش
زندگياش اين بود كه ما را آزاد بگذارد .اما در عين
حال با ما همراهي و همدلي داشت.
در ســختيها با چه كاري آرامش
كســب ميكرد و به چه چيــزي پناه
ميبرد؟

پدرم هميشه ميگفت كه شــعر و تغزل ،پناه من
است .غير از شعر پناهي نداشت و در هرحالي سراغ
شعر خواندن و ســرودن ميرفت .اما پناه اصلي او،
توكل عميقي بود كه به خداوند داشــت .اين باور
قدرتمند و توكل بود كه او را به حس شاعرانه خود
وصل ميكرد.

جاي خالي پدر را چه زمانهايي در
كنار خود احساس ميكنيد؟

جاي يك پدر بعد از رفتنش ،هميشــه در زندگي
خالي ميماند .اما اين حس را وقتي بيشــتر درك
ميكني كه خودت پدر شــده باشي .براي من هم
همين اتفاق افتاد .تكامل انســان بهتدريج اتفاق
ميافتــد ،من هم شــايد در جواني تا ايــن اندازه
درك نميكردم ،حاال متوجه ميشوم وقتي پدرم
ميگفت« :تو هم تغيير ميكنــي» چه منظوري
داشت و واقعا حقيقت را بيان ميكرد.
شــما اختالفنظري هم با پدرتان
داشتيد؟

البته كه اختالفنظر هميشــه وجــود دارد ،مگر
ميشــود وجود نداشــته باشــد؟ اما در نهايت ما
روابط بســيار خوبي با پدرم داشــتيم .با هم شعر
ميخوانديم ،من هم هر شعر جديد و خوبي به دستم
ميرسيد به سرعت سراغ پدرم ميرفتم تا شعر را
برايش بخوانم .شهريار خلوت را خيلي دوست داشت
و همه شبها را به شعر خواندن بيدار ميماند .اين
فرصتي بود براي اينكه گاهي كنارش بنشيني و به
شعر خواندنش گوش دهي.
از اينكــه فرزند اســتادي چون
شهريار هستيد چه احساسي داريد؟

من افتخار ميكنم كه فرزند شهريار هستم ،چون
اين فرصت را پيدا كردم كه در زندگي با مســائل
معنوي و هنر مانوس باشم و با ابعاد ارزشمندي از
زندگي آشنا شوم .البته كه فرزند يك آدم بزرگ و
معروف بودن ،تبعاتي هم دارد و حتي ممكن است
گاهي مشكالتي بهوجودآورد .اين موضوع ظرفيتي
زياد را ميطلبد.

ما به شعر و شاعري عالقهمند هستيم ،اما قابليت و
مهارت ،موضوع ديگري است .من به خواندن اشعار
شاعران ايراني و خارجي و حتي ترجمهها عالقهمند
هســتم .در كتاب «شــيداييها» هم تالش كردم
گزيدهاي از اشعار پدر را گردآوري كنم.

خاطرهاي از كودكي شهريار

شــهريار در خاطراتي كه از كودكي خــود روايت كرده ميگويــد« :روزي با بچههاي
محل مشــغول بازي بودم ،بعد از مراجعت به خانه به درخت بزرگي كه در وســط حياط
خانه بود ،خيره شده و شروع به خواندن شعر كردم .ســخنان موزوني كه نميدانستم
چگونه به مغز و زبان من ميآمدند كه ناگهان! پدرم مرا صــدا كرد .به صداي بلند پدرم
برگشــتم .با حالتي تعجبآميز پرســيد :اين اشــعار را كجا ياد گرفتي؟ گفتم :كسي
يادم نداده ،خودم ميگويم .اول بــاور نكرد؛ ولي بعد از اينكه مطمئن شــد ،در حالي
كه صدايش از شــوق ميلرزيد ،به صداي بلنــد مادرم را صدا كــرده و گفت :بيا ببين
چه پسري داريم!».

از زندگي شهريار براي فرزندانش ،چه
يادگاري باقيمانده است؟

دستنوشــته و اثر و اشــياء و خاطرههايي كه از او
باقيمانده براي ما يادگاريهاي ارزشمندي محسوب
ميشــوند و مهمتر از همه احترامي است كه مردم
براي او قائل هستند .دوستي و محبت مردم ،بهترين
يادگاري است كه او برايمان به جا گذاشته است .اگر
بخواهم از شــهرت حرف بزنم ،بايد بگويم شهريار
خودش شهرت را دوست نداشــت و من هم همين
حس را دارم .براي من بهعنوان فرزند شــهريار ،آن
محبت باطني كه پــدرم براي خود
خريد واقعا ارزشمند است .يادگار ديگر
من افتخار ميكنم كه
او براي فرزندانش ،فهم و احســاس
فرزند شهريار هستم
لذت از ادبيات و شعر است.

چون اين فرصت را پيدا
كردم كه در زندگي با
مسائل معنوي و هنر
مانوس باشم و با ابعاد
ارزشمندي از زندگي
آشنا شوم

پدرتان درباره اشــعار ديگران هم
اظهارنظر ميكرد؟

تحصيالت شهريار چه بود؟

شهريار به ندرت شعري را ميپسنديد و در زمينه شعر
بسيار مشكلپسند بود .اما اگر شعري را ميپسنديد،
به آن عنوان «شــاهكار» ميداد.
وقتي ميديد ،اشــعار شاعر
جوانــي مور دپســند
عامهمــردم اســت،
برايــش شــعر
ميســرود و او را
تشــويق ميكرد و
خودش هم اشعارش
را بــراي حضــار
ميخواند .روشــي را
كه بيشتر ميپسنديد
نزديكشــدن بــه

فرزندان شهريار هم سراغ شعر و
ادبيات رفتهاند؟

ما فرزندان شهريار2 ،خواهر و 1برادر هستيم .همه

شعر با صداي شاعر

شهريار نخستين دفتر شعر خود را در ســال 1310با مقدمه ملكالشعراي بهار ،سعيد
نفيسي و پژمان بختياري منتشــر كرد .بسياري از اشــعار او به فارسي و زبان تركي
آذربايجاني ،از آثار ماندگار اين زبانهاست .منظومه «حيدربابايه سالم» كه در سالهاي
 1329تا1330سروده شدهاست ،از مهمترين آثار ادبي تركي آذربايجاني شناخته ميشود.
عالوه بر استادي در شعر ،شهريار استاد سهتار هم بود .شعر «پيرم و گاهي دلم ياد جواني
ميكند » و منظومه حيدر بابا از جمله آثار معروف شهريار است كه با صداي خود خوانده
است .شهريار كه اهل آذربايجان بود و عالقه بسياري به زادگاهش داشت ،در اشعاري مثل
سروده تختجمشيد يا ستايش فردوسي ،به ايراندوستي خود اشاره كردهاست.

انس با قرآن و حافظ

شهريار از قرآن و حافظخوانياش در كودكي بهعنوان يك شانس يادميكند؛ «من شانس
ادبيای كه آوردم مديون اين هستم كه در ده بودم6 ،ســال داشتم و الفبا را خوانده بودم.
ميتوانستم عبارات را بخوانم ولي معاني آنها را نميدانستم .در اتاق عمهام كه با ما زندگي
ميكرد يك طاقچه بود .در آن طاقچه 2كتاب بود با جلدهاي مندرس ،يكي قرآن مجيد بود و
ديگري ديوان حافظ .من ميرفتم بازي ميكردم و ميآمدم يكدفعه آيات قرآن را ميخواندم
ويكدفعهحافظرا.ازاولمغزمپرشدبااينكلماتآهنگينآسمانيقرآنمجيدواشعارحافظ.
وقتي بزرگتر شدم شعرهاي ديگر و هر چيز ديگري را كه ميشنيدم و ميديدم بهنظرم سبك
ميآمد .عمده شانس من اين است كه از اول با قرآن و حافظ شروع شد كه هنوز هم هست».

خودتــان چقدر بــا ادبيات
مانوس هستيد؟

من هميشه با ادبيات مانوس بودهام،
از همان كودكي؛ در دنياي شــاعرانه
زندگي و رشد كردهام .اگر بخواهم به
شكل كلي بگويم ،ادبيات جزو علوم
انساني است؛ اين يعني همه انسانها
ميتوانند سراغش بروند و تخصصي
محسوب نميشود .همه ما كموبيش با الالييهاي
كودكي و قصههاي مادرانه با ادبيات آشــنا شديم و
ادبيات در زندگي همه ما نقشي داشته است.

پدرم در دارالفنون تهران ،تا آخر امتحانات دستياري
پزشكي درس خواند و قبل از رفتن به تهران هم ،در
مدرسه ديني با پسرعموهايش حجره داشت .آن
موقع بعضي از كتب فقهي را خوانده بود .در نهايت
هم تحصيل در رشته پزشكي را رها كرد و ادامه نداد.

عامهمردم بود .زبان عامه را زياد دوســت داشت .در
سادهگويي خودش را پيرو مكتب ايرج ميرزا و از نظر
عرفاني خود را شاگرد حافظ ميدانست.
چه جنبههايي از اشعار شهريار كمتر
شناختهشده هستند؟

اشعار عاشقانه و شعرهايي كه در مدح ائمهاطهار(ع)
سروده شناختهشده هستند .شهريار در ستايش از
وطن شــايد بيش از هر حوزه ديگري شعر سروده
اســت و عالقه به وطــن در همه اشــعارش ديده
ميشــود .اما جنبههاي مختلفي در شعر شهريار
ديده ميشود.با اینکه پدرم تمام عمر پربركت خود را
در تبريز زندگي نكرده بود ،اما در ستايش از وطن و
تبريز اشعاري دارد كه هر يك از آنها سرشار از الهام
و تأثيرات فراوان حسي است.
مجموعه آثار شهريار چگونه منتشر
شدهاند؟

اشعار شــهريار نخستين بار ســال 1308با اهتمام
ابوالقاسم شهريار ،با مقدمهاي از ملكالشعراي بهار،
پژمان بختياري و سعيد نفيسي به چاپ رسيد .جلد
اول و دوم ديوان اشــعار پدر كه در سال 1349براي
نخستين بار چاپ شد ،تا زمان فوت تحتنظر خودش
تجديدچاپ ميشد ،اما اشعار چاپ نشده او را ما در
سال 1369چاپكرديم .بيشــتر اين اشعار به زبان
فارسي بود .حدود ســال 1325يعني وقتي منظومه
حيدربابا سروده شده بود به مناسبت اسبابكشي،
شعري طنز به زبان آذري ســرود و كمكم به اشعار
آذري خود افزود تا سرانجام اين اشعار هم بهصورت
يك ديوان درآمد.
اشعار منتشرنشدهاي هم از شهريار
وجود دارند؟

به زبان مادري

بله ،اشــعاري كه بهعنوان يادگاري به دوستان
و آشنايان داده و متأســفانه سند نسخهاي هم
براي خودش نگه نداشتهبود .بنابراين اين اشعار
منتشر نشدند.

شهـرت شهـــريار از مرزهاي كشور فراتر رفته و تمام كشورهاي فارسيزبان و
تركزبان ،و البته هـر جا كه ترجـمه يك قـطعـــه از شاعر رفته باشد ،هـنر او را
ميسـتايـــند .منظومه حيدر بابایه سالم در سال 1322منتشر شد و از لحظه نشر
مورداستقبال قرارگرفت .حـيـدر بابا نهتنها تا كورهدههاي آذربايجان ،بلكه به تركـيه و
قـفـقاز هـم رفـته و در تركـيه و جـمهـوري آذربايجان چـنـدين بار چاپ شده است.
اين منظومه از آثار جاويدان شهريار و نخستين شعري است كه به زبان مادري خود سروده
است.شهرياردرسرودناينمنظومهازادبياتمليآذربايجانالهامگرفتهاست.اينمنظومه
كه از جمله بهترين آثار ادبي در زبان تركي آذري است ،در اكثر دانشگاههاي جهان از جمله
دانشگاه كلمبيا موردبحث رساله دكتري قرارگرفتهاست و برخي از موسيقيدانان همانند
هاژاك ،آهنگساز معروف ارمنستان براي آن موسيقي ساخته است.

كــدام ويژگي اخالقياي اســت
كه ديگران شــهريار را به داشتن آن
ميشناسند؟

بلند يطبع و بخشندگي پدرم ،صفاتي
بود كه از پدرش بــه ارث برده بود .اهل
فرهنگ و ادب ميدانند شهريار زندگي
بسيار ساده و درويشي داشت ،از تجمل
و مصرفگرايي بيزار بود ،از شهرنشيني

و زندگي ماشــيني نيز تنفري عجيب داشت .اين
احساس و باور در آثار اســتاد كامال مشهود است.
پدرم معموال تا پاسي از شــب گذشته به عبادت و
خواندن قرآن ميپرداخت و بعد از فراغت از عبادت،
با خواندن كتابهاي شعر و بيشتر مواقع با سرودن
شعر معموال تا اذان صبح نميخوابيد ،مگر مواقعي
كه واقعا خســته بود .به همين دليل شبها چراغ
اتاقش هميشه روشن بود.
شــهريار براي فرزندانش هم شعر
ميسرود؟

از خاطرات كودكي ما ،زماني است كه ما را بغل ميكرد
و برايمان اشــعار كودكانه ميگفت؛ مثال اين شعر را
وقتي من خردسال بودم برايم ميخواند :منيم اوغلوم
هادي دي  /هادي انون آدي دي  /ميوه لرين دادي دي
(هادي پسر من است  /اسم پسر من هادي است  /مثل
ميوه شيرين و بامزه است).
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در موقع عصبانيت و موقعي كه اشــتباهي از بچهها
سرميزد ،سعي ميكرد تا حد امكان عصبانيتش را
كنترل كند .به فاصل ه خيلي كم دوباره در قالب يك پدر
مهربان درميآمد و با محبت بيش از اندازه ،عصبانيتش
را جبران ميكرد.
به نظر شما براي معرفي شهريار به
نسل جديد ،چه راهي مناسبتر است؟

اگر متوليان فرهنگي ميخواهند شهريار را به نسلهاي
جديد معرفي كنند ،بايد معرفي اشعار و شخصيت او را
در كتابهاي درسي ،برنامههاي راديويي و تلويزيوني
و رســانهها بگنجانند .برگزاري جشنواره ،همايش و
كنگره به تنهايي نتيجهاي نخواهدداشت بهخصوص
اگر محدود به بازههاي زماني خاصي از سال شود.
درباره سريال شــهريار چه نظري
داريد؟

سازندگان مجموعه شهريار يك تيم قوي تحقيق براي
ساخت مجموعه داشتند كه با نزديكان شهريار و چند
نفر از دوســتانش در تبريز گفتوگو كردند و سريال
بر اساس واقعيتها ساخته شد .البته در سناريو نظر
نويسنده هم مطرح است،اما دو،سه جمله از ديالوگها
كه با اســتفاده از صداي شهريار گفتهشده و خودش
خاطره تعريف كرده خيلي شيرين است .در كل آن
سريال براي شناساندن شهريار به عموم ،گامي مثبت
محسوب ميشود.

مهاجرت
خانواده به
قريه خشكناب
بهعلت ناامني
در تبريز

آشنايي با
قرآن و ديوان
حافظ نزد
مالمحمدباقر و
مالابراهيم

سرودن دومين
شعر ،نخستين
شعر فارسي

مهاجرت به
تهران براي
ادامه تحصيل

(من گنهكار
شدم ،واي به من
مردمآزار شدم،
واي به من)...
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ورود به دارالفنون ورود به مدرسه
عالي طب به
براي تكميل
اصرار پدر
تحصيالت متوسطه،
تغييرتخلص
از «بهجت» به
«شهريار» با تفأل از
ديوان حافظ

انصراف از
تحصيل و
بازگشت به
تبريز

تجديد چاپ
ديوان

سرودن منظومه
حيدر بابايه
سالم به تأثير
حضور مادر و
تجديد خاطرات
كودكي

تولد نخستين
فرزندش با نام
شهرزاد

چاپ جلد دوم
ديوان با عنوان
«شهريار»۲
شامل
مثنويها،
قصايد و اشعار
متفرقه

ترجمه
گزيدهاي از
اشعارش به
زبان انگليسي

من زالتان هستم
ايــن كتــاب ،بيوگرافي يكي
از مهمتريــن و خاصتريــن
ورزشــكاران حــال حاضــر
دنياست؛ زالتان ابراهيموويچ.
فوتباليست شاخصي كه اصالتاً
اهل بوسني است اما سوئدي
دانسته ميشــود .درحاليكه
در باشــگاههاي ريز و درشت
زيادي توپ زده .البته به نسبت
سن قهرماني ،هماكنون سن
نســبتاً بااليي دارد و با اينكه
متولد 1981بوســني است،
اما هنوز بــازي ميكنــد .او
ســابقه حضــور در تيمهايي
چون يوونتــوس ،اينترميالن،
بارســلونا ،پاريســنژرمن و
منچستر را دارد و االن هم كه با
آث ميالن قرارداد دارد .مدتي
هم به ليگ آمريــكا رفت .او را
به واقع بايد يك فوتباليســت
كامل و خودســاخته دانست
كه البتــه خــودش را خيلي
دست باال ميگيرد .اما انصافاً
بازيكن خوبي هم هســت .او
بيشترين افتخارات فردي در
تاريخ فوتبال ســوئد را كسب
كرده .حاال در اين كتاب ،شما
با سرگذشت اين فوتباليست
خودساخته و عجيب و غريب
آشنا ميشويد .بد نيست بدانيد
كه در زمان خودش ،به همراه
كاكا ،جــزو گرانقيمتترين
فوتباليســتهايي بودنــد
كــه بيشــترين حقــوق را
ميگرفتنــد .او زماني كه افت
كرد ،از طــرف مديــر برنامه
معروف خــودش ،محكوم به
اين برنامه شــد كه ساعتها
و ماشــينهاي گرانقيمــت
خودش را بفروشد و سه برابر
قبل تمرين كنــد؛ البته او هم
اين كار را كرد.

پيشنهاد 2

شور بيمرز عشق

اگر عصباني ميشــد چه واكنشي
نشان ميداد؟

سالشمار زندگي شهريار شهريور ،1285تولد در تبريز
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پيشنهاد 1

همنوايي با
قيام ملت
و حضور در
راهپيمايي و
تظاهرات

آغاز بيماري و
بستري شدن

فوت ساعت
6:45بامداد
در بيمارستان
مهر

رباعيات موالنا
موالناي بزرگ را بيشتر به غزل
و مثنوي معنوي و البته نثرش
ميشناسيم .غافل از اينكه شاعر
و عارف بزرگ ادبيات فارسي،
رباعيات خوبي هــم دارد كه از
چشم ما مغفول مانده و كمتر به
آنها توجه ميكنيم .اما چرا؟ البد
يكي از داليلش اين است كه در
ديوان اشــعار قدما ،رباعيات را
آن آخرها جا ميدادند و كمتر
كسي سروقتشــان ميرفت.
شــايد هم قدرت غزليات و نثر
و مثنوي معنوي او باعث چنين
امري شده باشــد .اما بهتازگي
كتابي به زبان عربي ترجمه شده
كه « 53راز از ميخانه عشق» نام
دارد؛ كه همين تعداد از رباعيات
برگزيده اين چهره را كه پيامي
درون خــودش دارد ،انتخاب
كرده است .اين كتاب در كشور
اردن چاپ شده است .كتاب را
فردي به نام دكتر لمي سخنيني
برگردان كرده اســت و جالب
اينكه برگــردان آن بهصورت
شعري را هم عمر شبانه ،شاعر
و روزنامهنگار اردني انجام داده.
يعني هم با يك ترجمه روبهرو
هستيد و هم با شعرشده همين
ترجمه به زبــان مقصد .كتاب
را هم انتشــارات «منشورات
العائدون للنشر و والتوزيع» نشر
داده .جالب اينكــه اين كتاب،
از روي كتابي ترجمه شــده از
رباعيات موالنا به زبان انگليسي
برگردان شده است.

پيشنهاد 1

گانگستري كه برگشت

رفقاي خوب
تازگيهــا خبــر رســيده كه
فيلــم «رفقاي خــوب» مارتين
اسكورســيزي ،ســی ســاله
شــده اســت .در ايــن فيلم كه
نويســندگياش هــم بــا خود
اسکورسیزی بوده ،رابرت دنيرو،
ري ليوتا ،جو پشي ،لورين براكو
و ...نقشآفريني كردهاند .اين فيلم
145دقيقهاي به سال 1990در
كمپاني برادران وانر توليد شــد.
جالب اينكه فيلم براساس كتابي
به قلم گزارشــگر جنايي ساخته
شده و براســاس زندگي واقعي
هنري هيل ،گانگســتر سابق و
همكاري فعلي افبــيآي بوده.
هنري هيــل ،از دوران كودكي
دوست داشته كه گانگستر بشود،
درست مثل خيلي از كودكاني كه
دوست دارند وقتي بزرگ شدند،
خلبان ،دكتر و ...شــوند .او حتي
اين جايــگاه را از رئيسجمهور
شدن هم بهتر ميدانسته .به اين
منظور ،با عنوان پيشــخدمت و
راننده وارد يكي از اين گروههاي
خالفكار شده و سرانجام پذيرفته
میشــود .ســپس در اين فيلم
نفسگير ،ماجراي زندگي اين فرد
و زنداني شــدن و تشكيل گروه
جديــد و طراحــي بزرگترين
سرقت تاريخ آمريكا را ميبينيم .او
سرانجام توسط ديگر گانگسترها
طرف شده و ســرانجام به پليس
اعتماد كرده و باعث دستگيري
ديگر خالفكاران ميشــود .اين
فيلم البته فيلم خشني محسوب
ميشود ،ولي در عين حال جزو
بهترينهاي تاريخ ســينما هم
به شمار ميرود.

پيشنهاد 2

سينماي مينيمال

مجموعه چهل
براي كساني كه به سينما و فيلم
عالقهمندند ،تماشاي فيلمهاي
كوتاه هم ميتواند لذت فراواني
داشته باشد .فيلمهايي كه غالباً
خوش ساخت بوده و زمان كمي
از شما گرفته و ميتوانند شما را
گاه حيرتزده كنند .از اين دست
فيلمها زياد ساخته ميشود اما
غالباً كمتــر فرصت ميكنيم به
تماشاي آنها بنشينيم .اما غصه
نخوريد ،بهزودي طرحي جديد
ميخواهد اجرا بشود كه شما را
هم ميتوانــد تبديل به ببيننده
اين فيلمها كند .قصه آن اســت
كه چهل عنــوان فيلم كوتاه كه
از توليــدات انجمن ســينماي
جوانان ايران است ،انتخاب شده
تا بهصورت اينترنتي در معرض
نمايش عموم قرار گيــرد .اين
اتفاق هــم از طريق پلتفرمهاي
هاشــور و وديو و از  29شهريور
ماه خواهد افتاد؛ يعني هر كسي
كه عالقهمند باشد ميتواند اقدام
به تماشــاي آنها كند .بخشي از
اين فيلمهاي كوتــاه كه به اين
منظور انتخاب شــدهاند ،اينها
هستند« :ابراهيم» پويان رنجبر،
«سايههاي يك شهر» شهريار
پورســيديان« ،چلهنشــين»
اميد ميرزايي« ،آب يخ» جالل
ساعدپناه« ،امضاء» محمد ثريا،
«آينههاي پريدهرنگ» (شوبو)
سالم صلواتي« ،خانه عروسك»
سليمان ابراهيمي« ،ننگرهار»
كريم اميني« ،هــراش» آذين
حميدنيا و ...انجمن ســينماي
جوان ،همچنين پنجشنبه هر
هفته  4فيلم جديد را در اختيار
عالقهمندان فيلم كوتاه خواهد
گذاشت.
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پردهخواني؛ نمايش
مذهبي ايرانيها

صحبت درباره پرده قيام مختار را بهتر است از
خود پديده پردهخواني شروع كنيم .سالهاي
سال پيش كه هنوز خبري از اينترنت و
تلويزيون و راديو نبود ،يكي از سرگرميهاي
مردم حضور در قهوهخانهها ،تكايا و معابر اصلي
شهرشان بود تا از ديدن نمايش پردهخواني
لذت ببرند .در اين نمايشها كه عمدتا موضوع
ديني و حماسي داشتند ،افرادي بهعنوان نقال
يا پردهخوان جلوي يك پارچه بزرگ نقاشي
شده ميايستادند و داستان شكل گرفته روي
پرده را با كالمي آهنگين روايت ميكردند.
موضوع اصلي اين نقاشيهاي روي پارچه كه
بعدها به نقاشي قهوهخانهاي معروف شد ،بيشتر
مصايب اولياي دين بهويژه روايتهاي صحراي
كربال بود .البته كه داستانهاي شاهنامه هم
روي اين پردهها نقش ميبستند و به اين ترتيب
پردهخواني يك نمايش مذهبي و ملي تمامعيار
بهحساب ميآمد.

يادگاري از روزهاي
رواج پردهخواني

همهچيز درباره پرده تاريخي دوره قاجار كه در موزه ملي ملك نگهداري ميشود

قيام مختار روی پرده

پرنيان سلطاني

اگر تاكنون گذرتان به كتابخانه و موزه ملي ملك افتاده باشد ،حتما پرده بسيار
زيباي قلمكار با نقش «قيام مختار» را ديدهايد؛ پارچه نقاشيشده بزرگي كه در
ميانه آن تمام افراد حاضر در قيام خونخواهانه مختار ثقفي از اوليا گرفته تا اشقيا
با اساميشان ديده ميشوند .در حاشيه اين پرده بزرگ نيز شعر معروف محتشم
كاشاني درباره واقعه عاشورا با خط نستعليق نوشته شده است؛ شعري كه همه
ما آن را شنيدهايم« :باز اين چه شورش است كه در خلق عالم است /باز اين چه
نوحه و چه عزا و چه ماتم است» .اين پرده بسيار زيبا كه گفته ميشود از دوران

قاجار و در گذر از هزار توي تاريخ ،صحيح و سالمت بهدست ما رسيده ،گنجينهاي از
روزهاي پردهخواني در قهوهخانهها و تكايا بهحساب ميآيد و يادآور روزهايي است
كه نقالها مردم را دور پردههايشان جمع و برايشان داستانهايي را روايت ميكردند
كه به مدد استفاده از هنر نقاشي ،باورپذيرتر بوده و فضاسازي بهتري داشتند .در اين
گزارش به بررسي ابعاد مختلف اين پرده پرداختهايم؛ از شكل و شمايل و مشخصات
ظاهرياش بگيريد تا كاركرد آن در روزهايي كه پردهخواني در كشــورمان رواج
داشت و از هر قهوهخانه و تكيهاي ،صداي پردهخوانها و نقالها به گوش ميرسيد.

دريچهاي به روزگار
خونخواهي شهداي كربال

رواج پردهخواني
در دوران قاجار

واقعيت اين است كه هيچكس بهطور دقيق
نميتواند مبدايي براي نمايش پردهخواني
در ايران ذكر كند .عدهاي از تاريخپژوهان
معتقدند كه نقالي درواقع تغيير شكل يافته
«قوالي» در روزهاي پيش از ورود اسالم به
ايران است .اينطور كه مورخان ميگويند
ايرانيها در روزگار پيش از اسالم ،پديدهاي با
نام قوالي داشتند؛ يعني همان نقالي اما توأم با
موسيقي و آواز .تا اينكه با ورود اسالم و بهدليل
محدوديتهايي كه در زمينه موسيقي وجود
داشت ،قوالي به نقالي تغيير شكل داد و موضوع
نمايشهاي پردهخواني هم عمدتا مذهبي و
ملي شد .پس درواقع شكلگيري پردهخواني
به شكل و شمايلي كه امروز آن را ميشناسيم،
به دوران حكومت صفويه برميگردد؛ زماني كه
مذهب شيعه رواج يافت .براساس پردههايي
كه امروز موجود است و پژوهش محققان،
ميتوان پيدايش پردهخواني را به شاهاسماعيل
صفوي نسبت داد .مورخان ميگويند در
جنگ اين شاه صفوي با ازبكها ،از پردهخواني
براي تهييج سپاهيان ايران استفاده شده
است .اگرچه تاريخشناسان در تاريخ پيدايش
پردهخواني نظرات متفاوتي دارند اما در يك
چيز با هم متفقالقول هستند و آن هم اين
است كه نمايش پردهخواني در عصر قاجار به
اوج خود رسيده است.

نقاشي قهوهخانهاي از
ماني تا سوگ سياوش
آنچه تا پيش از اين گفته شد ،مربوط به پيشينه
پردهخواني بود اما اگر بخواهيم درباره تاريخچه
نقاشي قهوهخانهاي بگوييم ،بايد حساب آن
را از اين نمايش مذهبي و ملي جدا كرده و
بهطور مستقل به آن بپردازيم .واقعيت اين
است كه عمر نقاشيهاي قهوهخانهاي بهمراتب
بيشتر از عمر تلفيق آن با قوالي و نقالي و
درنتيجه شكلگيري پردهخواني است .برخي
از پژوهشگران تاريخ پيشينه اين نقاشيهاي
مردمي را قرنها پيش از پيدايش قهوهخانهها
ميدانند و ظهور آن را به زمان نگارگري بر
سفالينهها و شمايلهاي سوگ سياوش نسبت
ميدهند! عدهاي هم نقاشيهاي ماني را
سرچشمه پيدايش نقاشيهايي از اين دست
ميدانند .ضمن اينكه اين احتمال هم وجود
دارد كه صحنهپردازي و بازآفريني وقايع
كربال از طريق نقاشي ،در سدههاي يازدهم
و دوازدهم يا هفدهم و هجدهم ،تحتتأثير
نقاشيهاي رافائل و ميكلآنژ در ايران رواج
يافته باشد .اما به هر حال اين نوع نقاشي
مردمي هم مانند پردهخواني از هر زمان كه آغاز
شده باشد ،در دوران حكومت قاجار به اوج خود
رسيده است .مهدي يساولي ،پژوهشگر تاريخ
درباره نقاشي سبك قهوهخانهاي ميگويد:
«نقاش مشهور اين سبك حسين قوللر آغاسي
است كه شاگردان زيادي پرورش داده و اين
افراد در ايران معاصر يعني از دوران قاجار به
اين سمت ،اين سبك از نقاشي را رواج داده و
آثاري از خودشان بر جای گذاشتهاند».

نگاهي به ديگر آثار محرمي
موزه ملك

همه اينها را گفتيم تا به پرده قيام مختار
برسيم؛ پردهاي كه يادگار روزهاي نمايش
پردهخواني است و اين روزها در موزه
ملي ملك نگهداري ميشود .اين پرده
كه قدمت آن به دوران حكومت قاجار
ميرسد ،قيام خونخواهانه مختار از افراد
درگير در واقعه كربال را روايت ميكند.
متأسفانه از هنرمند نقاشي كه اين اثر را
روي پرده كشيده و همچنين جايي كه اين
پرده نصب شده بود ،اطالعات چنداني در
دست نيست اما اينطور كه مهدي يساولي،
مدير روابط عمومي موزه ملك ميگويد،
بهاحتمال بسيار زياد اين پرده در ورودي يا
درون تكيهاي نصب بوده و پردهخواني قيام
مختار را از آغاز تا پايان براي سوگواراني كه
به تكيه ميآمدند ،روايت ميكرد.

يساولي كه خودش پژوهشگر تاريخ است،
درباره پردههايي از اين دست ميگويد:
«از آنجا كه پردهها عمدتا يك رخداد يا
يك دوره تاريخي را روايت ميكنند ،وقتي
شما جلوي اين پردهها قرار ميگيريد،
انگار درهاي آن دوره روي شما باز ميشود.
بهعنوان مثال وقتي بازديدكنندگان مقابل
پرده قيام مختار قرار ميگيرند ،به راحتي
به سده يكم هجري ميروند؛ به زماني كه
حماسه عاشورا رخ داده و مختار ثقفي بعد
از شهادت امام حسين(ع) و همراهانش،
براي خونخواهي شهداي كربال قيام
ميكند» .مدير روابط عمومي موزه ملك
درباره نقش اين پرده در بيان واقعيت قيام
مختار ميگويد« :اگر نقالي پاي اين پرده
بايستد ،ميتوانيد با روايتهاي پردهخوان
و مشاهده نقشهاي روي پرده قدم به قدم
با مختار همراه شويد .از زماني كه مختار
افرادي را كه پيرو مكتب امام حسين(ع)
بودند ،به سمت خودش ميكشد تا زماني
كه قدرت ميگيرد و يكي يكي سراغ اشقيا
ميرود ،همه و همه با مشاهده پرده قيام
مختار و گوشسپردن به صداي نقال
امكانپذير است».

پرده و پردهخوان؛ دو ركن اصلي پردهخواني

پس تا اينجا مشخص شد كه اساس نمايش پردهخواني ،يك پرده منقوش به روايتي مذهبي يا ملي است و كسي كه اين
قصه شكلگرفته روي پرده را روايت كند .اما هركدام از اين دو ركن اصلي پردهخواني براي خودشان تعريفهايي دارند كه
بد نيست پيش از ورود به پرده قيام مختار به آنها هم بپردازيم .پرده درواقع پارچهاي از جنس متقال يا كرباس است كه
اندازه تقريبي آن را يك و نيم متر در 3متر عنوان كردهاند .نقاشان سبك قهوهخانهاي روي اين پردهها ،نقشي از روايتهاي
زندگي ائمه(ع) بهويژه اتفاقات دشت كربال يا داستانهايي از شاهنامه را ميكشيدند .بعد اين تابلوهاي نقاشيپارچهاي
در قهوهخانهها يا تكايا نصب شده و به محلي براي گردهمايي مردم تبديل ميشد .در اين زمان نوبت به پردهخوان يا نقال
ميرسيد؛ يعني كسي كه پاي پرده بايستد و بتواند داستانهاي شكلگرفته روي آن را با صدايي رسا و آهنگين روايت كند.
پردهخوانها چوبهدستيای به نام مِطرق داشتند كه با آن به نقوش روي پرده اشاره كرده و داستان را بهترتيب براي مردم
روايت ميكردند .البته كه روال كار نقالها در روزهاي رواج پردهخواني به  ۲صورت طوماري و تزئيني بوده است .در شيوه
طوماري ،نقال از روي پرده داستان را روايت ميكرد و در شيوه تزئيني ،همانطور كه از نامش پيداست پرده فقط براي تزئين
صحنه بهكار ميرفت و پردهخوان داستان خودش را بدون ارجاع به پرده روايت ميكرد.

اوليا و اشقيا
در يك قاب!

باركد را اسكن كنيد و
ويديوی اين گزارش را
ببينيد

بازديد از پرده قيام
مختار در موزه ملي ملك

اين روزها كه بهدليل شيوع بيماري كرونا ،فعاليت موزهها
متوقف شده است ،اما به محض برطرفشدن اين شرايط،
ميتوانيد پرده قلمكار قيام مختار را در كتابخانه و موزه
ملي ملك از نزديك ببينيد .اين موزه كه به همت مرحوم
حاج حسين آقا ملك ،واقف نامآشناي ايراني ،در ميدان
امام خميني ،سر در باغ ملي ،خيابان ملل متحد (ميدان
مشق) تاسيس شده ،عالوه بر كتابخانهاي كه 19هزار
عنوان نسخه خطي نادر و نفيس دارد7 ،مجموعه منحصر
بهفرد را هم در خود جاي داده كه مجموعه سكه ،مجموعه
آثار هنري مانند تابلوهاي نقاشي ،مجموعه هنر الكي،
مجموعه تمبر ،مجموعه فرش ،مجموعه آثار خوشنويسي
و مجموعه دختر مرحوم حاج حسين آقاملك از آن جمله
است .بازديد از كتابخانه و موزه ملي ملك بعد از پشتسر
گذاشتن روزهاي كرونا ،در روزهاي شنبه تا چهارشنبه
از ساعت 8:30تا 16:15و در روزهاي پنجشنبه از ساعت
8:30تا 15:15امكانپذير است .ضمنا يادتان باشد پرده
قيام مختار در بخش تاالر هنر و زندگي به نمايش درآمده
است.

پرده دو در سهو نيم متري

اين پرده قلمكار بســيار زيبا كه در موزه ملي ملك نگهداري
ميشــود ،ابعاد بزرگي دارد .طول اين پرده 350سانتيمتر يا
همان 3متر و نيم و عرض آن 200ســانتيمتر يا همان 2متر
است.

قرمز و مشكي؛ رنگهاي اصلي

در پرده قيام مختار از رنگهاي مختلفي اســتفاده شده اســت .زمينه كار سفيد است و
رنگهاي قرمز و مشكي بيشترين رنگهاي تصوير را بهخود اختصاص دادهاند .اما با كمي
دقت ميتوان رنگهاي ديگر را هم در شكلگيري اين روايت تاريخي مشاهده كرد؛ آبي و
قهوهاي ديگر رنگهايي هستند كه در اين تابلوي پارچهاي زيبا ديده ميشوند.

در نقاشيهاي قهوهخانهاي كه موضوع مذهبي داشتند و
روايتگر زندگي ائمه(ع) بودند ،با ۲دسته افراد مواجه هستيم؛
اوليا يا همان آدمهاي خوب قصه و اشقيا كه مردان بد روزگار
خودشان بودند .در اين تابلوي نقاشي بزرگ هم همه افراد
حاضر در قيام مختار ثقفي ديده ميشوند؛ از اوليا بگيريد تا
اشقيا .با دقت روي نقاشي ميتوان اسامي همه حاضران در
اين قيام خونخواهي را مشاهده كرد .فردي كه در ميانه تصوير
روي تخت نشسته ،مختار است و در اطرافش ميتوان برخي
از يارانش همچون ابراهيم بن مالك اشتر نخعي را پيدا كرد.
شمر ،حرمله ،خولي ،عمر بنسعد و ...نيز ازجمله اشقيايي
هستند كه در اين قاب پارچهاي به چشم ميآيند.

شعر معروف محرم
به خط سيدعلي

در گوشه سمت راست پرده قيام مختار ،نام سيدعلي نوشته
شده كه برخي به اشتباه آن را نام هنرمند اين اثر تاريخي
ميدانند ،درحاليكه به گفته يساولي ،سيدعلي نام خطاط
و خوشنويس اين اثر است .اگر دقت كنيد ،دور تا دور اين
تابلوي پارچهاي زيبا ،كتيبهاي وجود دارد كه در آن شعر
معروف محتشم كاشاني (باز اين چه شورش است كه در
خلق عالم است) با خط نستعليق نوشته شده است .اين خط
زيبا متعلق به هنرمند خطاطي است كه نامش سيد علي
بوده است.

رونمايي :تيرماه سال 1390

پرده قيام مختار چهاردهم تيرماه ســال 1390همزمان با سالروز والدت
امام حسين(ع) در موزه ملي ملك رونمايي شد .از همان زمان هم اين پرده
قلمكار در تاالر «هنر و زندگي» اين موزه در معرض ديد عالقهمندان قرار
گرفته است.

عالوه بر تابلوي قيام مختار كه يكي از آثار محرمي و ماندگار موزه ملي ملك بهحســاب ميآيد ،در اين موزه 2اثر ديگر هم وجود دارد كه به واقعه عاشورا مرتبط است .كتابهاي چاپ سنگي «توفانالبكاء» و پرده قلمكار
عاشورايي ،دو اثر محرمي و عاشورايي هستند كه در ادامه بيشتر با آنها آشنا ميشويم.

ع
پرده قلمكار عاشورايي با اشعار سوگواري امام حسين
در موزه ملي ملك يك پرده قلمكار عاشورايي وجود دارد كه طول آن
3متر و 75سانتيمتر و عرض آن 55سانتيمتر است .اين پرده كه رنگ
زمينه آن كرم است و در نگارخانه موزه ،در بخش مجموعه آثار اهدايي
دكتر علي حجتزاد به نمايش درآمده ،مزين به اشــعار ســوگواري
امام حسين(ع) اســت .به گفته مدير روابط عمومي موزه ملك ،پرده
قلمكار عاشورايي از جنس پنبه اســت كه روي آن با رنگهاي گياهي
چاپ خورده است .كتيبههايي به خط نستعليق روي پرده ديده ميشود
كه با نقشهاي گياهي و محرابي تزئين شدهاند .روي اين پرده قلمكار
نوشته شده« :روزي كه شد به نيزه سر آن بزرگوار  /خورشيد سر برهنه
برآمد ز كوهســار  /موجي به جنبش آمد و برخاست كوه كوه  /ابري به
بارش آمد و بگريست زار زار  /گفتي تمام زلزله شد خاك مطمئن  /گفتي
فتاد از حركت چرخ بيقرار  /عرش آن زمان به لرزه درآمد كه چرخ پير
 /افتاد در گمان كه قيامت شد آشكار».

كتابهاي چاپ سنگي توفانالبكاء
2نسخه از كتاب چاپ ســنگي توفانالبكاء مربوط به دوره قاجار هم از ديگر آثار
محرمي موزه ملي ملك بهحساب ميآيند .اينطور كه يساولي ،مدير روابط عمومي
موزه ميگويد ،اين كتابها ازجمله معروفترين مقاتل مورد اســتفاده عامه در
سده 13و اوايل سده 14بوده كه 2نسخه از آنها در موزه ملك نگهداري ميشود.
پديدآورنده اين كتاب تاريخي ماندگار محمد ابراهيم بن محمدباقر جوهري است
كه اين كتاب را در سال 1253هجري قمري تاليف كرده است .يكي از اين نسخهها
كه با شماره 1507به ثبت رسيده ،شامل موضوعاتي ازجمله واقعه كربال ،حسين
بن علي(ع) امام سوم ،چهارده معصوم و شعر مذهبي است و در سال 1346هجري
قمري به چاپ رسيده« .مطبعه نهضت شــرق» در طهران اين كتاب را به چاپ
رسانده است .نســخه ديگر اين كتاب كه با شماره ثبت 3479شناخته ميشود،
شامل موضوعات واقعه كربال ،حســين بن علي(ع) امام سوم و شعر مذهبي و در
سال 1355هجري قمري كتابت شده است .در شناسنامه اين اثر آمده كه ناشر
اين نسخه از كتاب ،آقا ميرزا اسداهلل شهشهاني است.
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هويت گمشده

پاي صحبتهاي امين تارخ ،بازيگر پيشكسوت تلويزيون ،تئاتر و
سينما به بهانه هنرنمايي جديدش در سريال «آقازاده»

پولنمیتواند
بازيگر خوب بسازد
عكس :حامد خورشيدي

گفتوگو با امين تارخ ،هميشه جذاب است؛ نه فقط بهخاطر سالها تجربه
در عرصه بازيگري و هنرنمايياش در فيلمهاي سينمايي و سريالهايي
چون «سربداران»« ،سرب»« ،مجسمه» و «مادر» .گفتوگو با امين تارخ
هميشه خواندني اســت؛ نه فقط بهخاطر اينكه در عين توجه به تئاتر و
سينما ،به مخاطبان تلويزيون هم احترام گذاشته و براي اين قاب هنري در
نقش دكتر پژوهان سريال «اغما» ،بزرگ سريال «جراحت» و رسول سريال
الناز عباسيان
«رهايم نكن» و شوذب سريال «معصوميت از دست رفته» هنرنمايي كرده
است .صحبتهاي اين پيشكسوت خواندني است چون او نقش مهمي در آموزش حرفه بازيگري
ي چون پوريا
داشته و بسياري از بازيگران جوان از دل آموزشگاه معتبر او بيرون آمدهاند .بسيار 
پورسرخ ،ترانه عليدوستي ،مهتاب كرامتي و ...از اين آموزشگاه به سينما پيوسته و درخشيدهاند.
به همه اين جذابيتها ،يك اتفاق و بهانه جديد را هم اضافه كنيد و آن هم هنرنمايي او در سريال
«آقازاده» است كه اين روزها از شبكه نمايش خانگي پخش ميشود .مشروح گپ و گفت ما با اين
بازيگر پيشكسوت تلويزيون ،تئاتر و سينما را در ادامه ميخوانيد.

كشور خودمان افراد زيادي داشتيم كه در طول چند
دهه گذشته با همين شيوهاي كه شما فرموديد وارد
عرصه بازيگري شدند ولي بعد از مدت كوتاهي حذف
شدند .اما كساني هستند كه با اســتعداد و كاريزما و
تالش قلبي خودشــان در عرصه آموزش و در عرصه
تجربه كاري ،ماندگاري خودشان را تضمين ميكنند.
نمونههایش كم نيستند؛ عزيزاني چون شهاب حسيني،
نويد محمدزاده و رضا عطاران و بسياري از چهرههاي
ديگر كه همين روزها شــاهد درخشششان هستيم
به كمك پول و پارتي وارد دنياي بازيگري نشدند .در
حقيقت پول و پارتي بازيگر ماندگار نميسازد.

شكل آكادميك و كالسيك بازيگري را فراگرفت .او در
كنكور دانشكده هنرهاي زيبا ثبتنام كرد و پذيرفته
شد و  ۴سال آموزش ديد.

اين موضوع خيلي اشــكال ندارد چون به هر حال يك
تهيهكننده ميخواهد فيلمش مورد عنايت تماشاگران
قرار بگيرد و اگر سرمايهگذاري ميكند شكست نخورد.
او براي اين كار طبيعتا از بسياري از پارامترها ازجمله
بازيگر چهره ميتواند استفاده كند .البته بازيگر چهره و يا
سوپراستار نجاتدهنده يك فيلم بهتنهايي
بازيگرشدنفقطبه
نيســت ولي كمكدهنده ميتواند باشد.
چيزي كه كمك اصلي را ميكند فيلمنامه
خوشگلي،زيباييو
خوب ،كارگرداني خوب و مجموعه بازيگران
خوشتيپينيست؛
خوب هســتند .اينها جواب واقعي را در
امكاناتديگريهم
ارتباط با فروش يك فيلم ميدهند .هرگز
اين اتفاق نميافتد كه در يك فيلمنامه بد،
بهشكلبالقوهبايد
با يك كارگرداني بد و با بازيگران شناخته
وجود داشته باشد تا
نشده ،حضور يك سوپراستار همهچيز را
عالقهمندانموفقشوند نجات بدهد؛ حداقل تا االن ديده نشــده
و بازيگري را بهصورت
است.

از آنجا كه شما يكي از قديميترين
آموزشگاههاي معتبر بازيگري را داريد به
عقيده شما چقدر اهميت و ضرورت دارد
كه يك بازيگر به طور اصولي و كالسيك
مراحل بازيگري را طي كــرده و وارد كار
شود؟

چقدر فيزيك و ظاهــر بازيگر در
زمينه موفقيت و درخشش او مؤثر است؟
بهعبارتي چهره زيبا ميتواند بهتنهايي به
پيشرفت بازيگر در اين حرفه كمك كند؟

بازيگري تركيبي از علم و هنر است .اصوال وقتي كه يك
اگر منظورتان اين است كه زيبايي و خوشتيپي مالك
هنر مثل نقاشي يا موسيقي را بايد به شكل كالسيك و
براي بازيگرشدن هســت بايد بگويم واقعا نه و تأثير
آكادميك آموخت ،پس به همين ترتيب هنر بازيگري
چندان زيادي ندارد .بسياري هستند چه دختر و چه
را هم بايد اصولي آموخت .نه فقط به اين دليل كه همه
پسر صاحب چهرههاي خوبي هستند اما به هر حال
جاي دنيا تعداد زيادي دانشكده و كالجهاي مختلف
بعد از يك دوره آمــوزش حتي طوالني به اين نتيجه
هست كه تدريس بازيگري كرده و آموزش بازيگري
خواهند رسيد كه بازيگرشدن نه فقط به خوشگلي،
را بهصورت عملي و علمــي كار ميكنند بلكه به اين
زيبايي و خوشتيپي نيست بلكه امكانات ديگري هم
جهت كه هنر به هر حال آموختني اســت و هنر بايد
به شكل بالقوه بايد وجود داشته باشد تا موفق شوند و
به شكل تجربي و آكادميك يادگيري شود .بيشتر به
بازيگري را بهصورت حرفهاي دنبال كنند .ممكن است
اين جهت كه تلفيق علم و هنر است؛ يعني بازيگري با
كســي پارامترهایي مثل استعداد،
روانشناسي و جامعهشناسي مرتبط
تخيل ،خالقيت ،صدا و بيان خوب
اســت .از طرفي براي يــك بازيگر
و استفاده درست از بدن براي بازي
تمركز ،تخيل ،خالقيت ،صدا ،بيان
در نقشهاي مختلف را داشته باشد،
و پارامترهاي ديگر الزم هســت كه
در كنارش زيبايي هم داشته باشد،
بايد فهميده شــده و مورد آموزش
طبيعتا بخت و شانس بيشتري براي
قرار بگيرد.
بازيگر حرفهايشدن دارد .اما اينكه
با ايــن اوصاف هر
بگويم صرف زيبايي مالك اســت،
كســي كه عالقه داشته
هرگز در ســينماي ايران و جهان
باشد و سراغ كالسهاي
اينگونه نبوده است و مثالهاي زيادي
بازيگــري بيايد كفايت
باركد را اسكن كنيد و
ميتوان در اين زمينه زد .از نامبردن
ميكنــد؟ بهعبارتــي
پادكست اين گفتوگو
بازيگران وطني صرفنظر كرده و به
همهچيز آموختني
است
را بشنويد.
نمونههاي غيروطني اشاره ميكنم.
يا نه بايد اســتعداد هم
مثال داستين هافمن ،بازيگري با چهره معمولي است
داشته باشد؟
ولي يك استعداد خارقالعاده به اضافه يك كاريزماي
البته آموزش بشرطها و شروطها ميتواند نتيجه دهد.
فوقالعاده دارد كه آنها به موفقيت او در بازيگري كمك
شرط اول استعداد است؛ يعني چنانچهكسي صاحب
ميكند .به اين ترتيب پرواضح است كه زيبايي و زشتي
اســتعداد كه يك نعمت خدادادي هست نباشد به
يا خوشتيپي و بدتيپي مالك براي بازيگرشــدن يا
هيچوجه بازيگر نميشــود .البته ممكن است كسي
نشدن نيست.
كه كماستعداد و يا بياستعداد هست در طول چند
اتفاقي در چند سال اخير در سينماي
دهه باالخره با پيگيري و تالش خيلي طوالني به يك
ايران رخ داده است و آن هم شيوههاي غلط
معياري از بازيگري دســت پيدا كند اما تجربه ثابت
ورود بازيگران جوان به سينماست .مثال
كرده كه آموزش راه را كوتاهتر ميكند .اگر آموزش
با سرمايهگذاري روي فيلمها ،خودشان
شرط يادگيري و پيشرفت نبود ،ما صاحب اين همه
بازيگر فيلم ميشوند؟
كالج و دانشكده و دانشــگاه معتبر در سراسر اروپا و
ممكن است واقعا كســاني با تكيه بر پول و يا پارتي
آمريكا و همه كشورهاي دنيا و حتي كشور خودمان
بخواهند شخصي را وارد عرصه بازيگري حرفهاي
نبوديم .از اين جهت هنر بايد به شــكل آكادميك و
كنند اما من تا به حال شــاهد اين ماجرا
كالسيك آموخته شــود .البته بازيگراني هستند كه
نبودهام كــه اين يك نتيجــه معقول و
به شــكل تجربي وارد تئاتر شــدند و صاحب هوش
ماندگار بدهد؛ يعني كسي كه به كمك
سرشار و استعداد و كاريزماي فوقالعادهتري بودند
پول وارد اين حوزه شــده باشد ،چند
و در طول چند دهه كار و فعاليت مستمر و بازي در
فيلم با سرمايه شخصي خودش بازي
تئاتر ازجمله بازيگران خوبي شدند .اما خاطرتان باشد
كه بهعنوان نمونه عرض ميكنم كــه زندهياد آقاي كند و بعد از اينكه پيشــنهادي به او
نشد و ثابت شد كه آنچنان صاحب
عزتاهلل انتظامي زماني كــه جايزه بهترين بازيگر را
استعداد ،خالقيت ،كاريزما و ديگر
بهخاطر بازي در فيل «گاو» از فســتيوال شــيكاگو
پارامترها نيســت حذفشود .ما در
گرفت ،تحصيالت آكادميك نداشــت و بعد از آن به

گوشهاي از افتخارات امين تارخ

كسب جايزه بهترين بازيگر نقش اصلي مرد از جشنواره بينالمللي فيلم جاده ابريشم در
ايرلند براي فيلم سينمايي «بنبست وثوق»
نامزد سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش اول مرد براي بازي در فيلم «پرونده هاوانا»
برنده سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش مكمل مرد براي بازي در فيلم «ماه و خورشيد»
برنده تنديس شبكه سوم سيما بازيگر نقش اول مرد براي بازي در سريال معصوميت از دسترفته
برنده تنديس حافظ مجله دنياي تصوير
برنده تنديس جشنواره عاشورایيان
دريافت لوح افتخار بهعنوان «هنرمند ملي»

پيشنهاد 1

قبول داريد ســينماي ما گيشهمحور
شده اســت و برخي عوامل سازنده ،سراغ
پرفالوئرترين بازيگران براي تبليغ و فروش
فيلمهايشان ميروند؟

حرفهايدنبالكنند

با اين حال هنوز هم سازندههايي
هســتند كه ترجيح ميدهند از دل
آموزشگاههاي بازيگري ،جوانان را كشف
كنند؛ چرا؟

علت بسيار روشن است .ببينيد بهنظر من بهخصوص
در يكي دو دهه گذشته سبك بازيگري سينما خيلي
باال رفته و به شكل معجزهآميزي ،شاهد افزايش خيلي
ديدني اين سطح شده اســت .اگر نگاه كنيم ميبينيم
كساني كه صاحب درخشششدهاند پشتوانه آموزشي
دارند ،پشتوانه كار تجربي در تئاتر دارند و طبيعي است
كه تركيب آمــوزش و تجربه ميتوانــد بازيگر خوب و
ماندگاري بســازد و اين اتفاقي است كه در ۲دهه اخير
بهخصوص در دهه گذشــته افتاده و بهنظر من بسيار
مبارك است.
برويم ســر وقت آقازاده و هنرنمايی
ديگر شما در اين سريال .از اين كار جديدتان
بگويید.

درباره سريال آقازاده من الزم نيســت چيزي بگويم.
بهنظرم ســريالي كه ۶۰ميليون دقيقه ديده ميشود
معنياش اين است كه با تماشاگر ارتباط برقرار كرده و
آنها را راضي نگه ميدارد .اين به شكل اتفاقي نيست؛ اين
در واقع نشانگر اين مطلب است كه صاحب يك فيلمنامه
و تهيهكننده بسيار خوب و يك كارگرداني بسيار جذاب
اســت .بهنظر من غير از من همه بازيگرايي كه در اين
ســريال بازي ميكنند همه افراد چهره ،فهميده
و صاحب تجربه هستند .اگر كه خودم
را جدا ميكنم به اين دليل نيست كه
فروتني ميكنم به اين جهت هست
كه من نبايد دربــاره خودم نظر
بدهم .وقتي يك مجموعه نمايش
خانگي صاحب يــك فيلمنامه
خوب ،كارگــردان و بازيگران و
تهيهكننده خوب باشد طبيعي
است كه مورد وثوق مردم قرار
ميگيرد.
البته موضوع ســريال
هم خيلي به ديدهشدن اين
ســريال كمك كرده است؛
اينطور نيست؟

موضوع جديد هســت اما من ســراغ
دارم كه يك فيلم سينمايي ساخته شد
كه تقريبا تالش كرده بــود كه همين
موضوع را دنبال كند اما چنانكه بايد
و شايد موفق نشد .زماني كه كارگردانی
كاربلد ،فيلمنامهاي فوقالعاده جديد و
بدعتگذار ميسازد طبيعي است كه
موفق ميشــود .البته خود سوژه هم
جذابيت الزم را براي تماشاگر دارد،
بهعبارتي سوژه ،حرف جديد دارد.

يكي از چهرههاي برتر احياي تئاتر ايران
امين تارخ متولد ۲۰مرداد ۱۳۳۲در شــيراز ،بازيگر تئاتر ،سينما و تلويزيون و مدرس رشته
بازيگري است كه در فيلمهاي متعدد ،تعدادي نمايشنامه و مجموعه تلويزيوني ايفاي نقش
كرده است .از معروفترين نقشهايي كه او ايفا كرده ،نقش اول در مجموعه تلويزيوني ابنسينا
است .او تحصيالت ابتدایي و راهنمایي خود را در شــيراز به اتمام رساند .او در سال  ۱۳۵۶از
دانشكده هنرهاي نمايشي دانشــگاه تهران فارغالتحصيل شد و تحصيالت تكميلي خود را
در سال  ۱۳۶۳با كســب مدرك فوق ليسانس در رشــته مديريت فرهنگي به پايان رساند.
تارخ هم بهعنوان هنرپيشه و هم بهعنوان عضو هيأت داوري در جشنوارههاي ملي بيشمار
و همينطور بهعنوان عضو هيأت مديره خانه سينما حضوري فعال داشته است .او همچنين
بهعنوان ميهمان به جشنوارههاي مسكو ،ژاپن و آلمان دعوت شد .او در سال  ۱۳۷۳نخستين
مدرسه بازيگري را به نام كارگاه آزاد بازيگري در تهران تأســيس كرد كه يكي از مؤسسات
آموزش بازيگري سينما در ايران محسوب ميشود .فارغالتحصيالن كارگاه آزاد بازيگري تا
سال  ،۱۳۸۷تعدادي از جوايز هنرپيشه برتر را بهخود اختصاص دادهاند .در سال  ۱۳۷۹اين
مؤسسه اقدام به برقراري ارتباط با ساير مدارس بينالمللي آموزش بازيگري كرد و امين تارخ به
مركز فيليندرز دراماي استرالياي جنوبي دعوت شد .او ۲سال با عنوان مدرس در اين دانشگاه
تدريس كرد .تارخ از سال  ۱۳۷۶بهعنوان يكي از چهرههاي برتر احياي تئاتر ايران شناخته
شد .او در هجدهمين جشنواره تئاتر و فيلم فجر هم بهعنوان يكي از اعضاي هيأت داوران و هم
بهعنوان يكي از كارگردانهاي هنري حضور يافت ۲ .فرزند اولش به نام نيما و ماني به بازيگري
عالقهمند بودند و فعاليتهاي پدر را ادامه دادند اما پس از مدتي به سمت كارگرداني كشيده
شدند ولي پسر كوچكش نامي به موسيقي عالقه دارد و در اين حوزه فعاليت ميكند .منصوره
شادمنش ،همسر امين تارخ هم هنرمند است و ليسانس بازيگري از دانشكده هنرهاي زيباي
تهران در سال  ۱۳۵۷دارد .او دختر پري امير حمزه و خواهر فرخنده شادمنش بازيگر است.

كمي درباره كاراكتر حاجرضا در سريال
آقــازده برايمان بگوييد .بــا وجود اينكه
قبال نقشهاي مشــابه اين كاراكتر را بازي
كرده بوديد اما گويا قرار است چالشهايي
پيشروي شما قرار بگيرد؟

اصوال هر كاراكتري كشمكشي دارد اما اگر من درباره
كشــمكشهاي اين نقش صحبت كنم خيلي چيزها
لو ميرود .بهتر اســت كه منتظر بمانيم و ادامه سريال
همهچيز را مشخص ميكند.
ماندگارترين و دوستداشتنيترين
نقشي كه بازي كردهايد كدام است؟

بهتر است اول درباره فيلمهاي سينمايي صحبت كنم.
فيلم و نقشم در «مرگ يزدگرد» را كه نخستين فيلمي
بود كه بازي كردم خيلي دوست دارم .فيلم مادر مرحوم
علي حاتمي و سرب مسعود كيميايي و فيلم «سارا»ي
داريوش مهرجويي را خيلي دوست دارم .اما در زمينه
سريالها ،اغما و معصوميت از دست رفته را واقعا دوست
دارم ،همين سريال آقازاده را هم دوست دارم .نمونههاي
زيادي هست .مثال بازي در فيلم «مجسمه» كه كار طنز
بود را هم دوست دارم .اما تالشم هميشه بر گزيدهكاري
بوده است .نميخواهم از اين جمله كليشهاي استفاده
كنم كه كارهاي آدم مثل بچههــاي آدم ميمانند زيرا
بعضي از كارها هســتند كه رمقي ندارند كه از آنها ياد
كنيم .اما حداقل  ۷۰درصد نقشهايي كه بازي كردهام
را دوست دارم.
همانطور كه خودتان هم اشاره كرديد
بســيار گزيده كار ميكنيد؛ نقشهايي كه
پيشنهاد ميشوند را نميپسنديد يا مديوم
خاصي مدنظر شماست؟

همين االن در طول مدتي كه آقازاده پخش ميشود به
من ۳تا سريال و يك فيلم سينمايي پيشنهاد شد ولي
خدا را شاهد ميگيرم كه ابدا ترغيب نشدم كه كار كنم
چون به هر حال در اين شرايط سني ،آدم يك سر سوزن
آبرويي كه دارد ممكن اســت با يكي دو تا كار اشتباه از
دست برود .كماكان سعي ميكنم گزيده كار كنم و از
كاري كه ميكنم لذت ببرم و كارها هســتند كه آدم را
ماندگار ميكنند .وقتي برميگردم و پشتسرم را نگاه
ميكنم ميبينم زماني كه۱۹سالم بود «شهر من شيراز»
را بازي كردم وقتي بيست و اندي سال داشتم «ابوعلي
سينا» و سربداران را كار كردم تا االن كه  ۶۸سالم هست
هنوز دارم كار ميكنم .در طول اين مدت كه حدود ۴۵
سال ميشود هنوز نشده بدون پيشنهاد زندگي كنم .در
واقع فكر ميكنم اگر تا االن هنوز در اين سن پيشنهاد
دارم معنايش اين است كه تالش بر گزيده كاري داشتم
و اين گزيدهكاري باز هم ادامه خواهد داشت.
اجــازه بدهيد كمي از حــال و هواي
سينما دور شويم و از احواالت اين روزهاي
خودتان بپرســيم .با اين روزهاي كرونايي
چه ميكنيد؟

خيلي بد .خيلي بد ،ما به اندازه كافي مشــكل داشتيم.
ما مشــكل اقتصادي ،اجتماعي ،آلودگي هوا و هر نوع
مشكلي كه شما فكر كنيد داشــتيم .اين كرونا آمد و

زندگي ما را نور علي نور كرد .به اعتقاد من اين مشكل
الينحل آمد كه ادبمان كند يــا چيزهايي را يادآوري
كند .يا شايد تاريخ را تبديل كند به قبل از كرونا و بعد از
كرونا .بالي بدي بود كه به سر همه جهان و انسانها آمد.
شايد انسان دارد تقاص بيكفايتيهايش را در ارتباط با
طبيعت پس ميدهد .ما ظلم زيادي به طبيعت كردهايم.
ما توهين زيادي به محيطزيست كردهايم .لطمه زيادي
به همه پديدههاي طبيعي زديم .ما جنگلها را خراب
كرديم ،ما درياها را آلوده كرديم .ما رودخانهها را به داليل
مختلف (مثل برخورداري از سد) خراب كرديم .ما مسير
همهچيز را تغيير داديم .زماني زايندهرود داشتيم ،االن
بهخاطر اشتباهي كه اتفاق افتاده اين رود را نداريم .زماني
كشاورزي خارقالعادهاي داشتيم االن آنچنان كه بايد و
شايد نداريم .همه جاي دنيا اين اشتباهها را به قدر كفايت
كردند .ما به قدر كافي حيــوانآزاري كرديم؛ حيواني
نيســت كه از دســت ما بدون آزار دررفته باشد .اخيرا
حركتهايي اتفاق ميافتد كه مردم ميفهمند كه نبايد
براي تفريح ،سنگ بردارند و به پاي گربه بزنند .من خودم
بارها در طول عمرم شاهد بودم كه تفريح جذابي براي
برخي افراد بوده اســت .يا اينكه گربهاي را بگيرند و در
گوني بيندازند بچرخانند و بچرخانند ،بعد رهايش كنند
و زمين بگذارند و اين حيوان زبانبسته از شدت سرگيجه
ديگر نداند از كدام سمت بايد برود و دور خودش بچرخد.
در اين حالت چند تا انسان بايستند و بخندند .اين گريه
دارد .اين تسليت دارد به انساني كه فهم الزم را  -براي
اينكه از طبيعت و حضور حيوانات لذت ببرد -ندارد .آنها
هم از اين طبيعت حق دارند .همانطوري كه در دوران
كرونا پاي انواع و اقسام حيوانات به شهرها كشيده شد،
تأييدي است براي اينكه آنها تالش ميكنند آزاديشان
را بهدست بياورند .واقعا كرونا انســانها را ادب كرد و
همچنان در حال ادبكردن اســت .تازماني كه معناي
اين چيزها را نفهميم كرونا كار خودش را ادامه ميدهد.
در چندماه اخير كه شيوع ويروس كرونا
محدوديتهاي اجتماعي بيسابقهاي ايجاد
كرده و بســياري از فعاليتهاي فرهنگي
و هنري تعطيل شــدند ،هنرمندان زيادي
متضرر شدند .بهنظر شــما راه برونرفت
از اين بحران حداقل بــراي هنرمندان چه
ميتواند باشد؟

اگر راه برونرفتي براي مناسبات پيچيده اقتصاديمان
كه معيشت معمول و مقبول مردم را به خطر انداخته،
پيدا شود حتما براي هنر و مشكالت اقتصادي هنر هم
راهي پيدا خواهد شــد .ما گرفتاريمان فقط معضالت
معيشتي اهل هنر نيست و ما اصوال مشكالت فراواني
در عرصه اجتماعي داريم كه بيشــتر آنها به مناسبات
غلط اقتصادي برميگرددكه متأسفانه حاكم شده است.
اميدواريم خدا فقط يك معجزه كند و بهنظر ميرســد
انسان قادر نيست يا حاضر نيست.
بزرگترين سرمايه زندگيتان بعد از
چند دهه فعاليت هنري چيست؟

يك سر سوزن آبرو و اعتباري كه دارم و اميدوارم حفظ
شود.

سريال «سفر سبز»
تازگيها بازپخش يك ســريال
خوب ديگر شــروع شــده كه
ميتواند براي شــما خوشايند
باشــد .االن چند سالي است كه
كيفيــت ســريالهاي توليدي
افت قابلتوجهي كرده اســت،
به هميــن دليل در ايــن ميانه،
بازپخش ســريا لهاي يكيدو
دهه قبل ،ميتواند نعمت بزرگي
باشد .سريال سفر سبز هم يكي
از اين دست مجموعههاست كه
ميتوانيد همين روزها از شبكه
اميد دنبالــش كنيد .نكته مهم،
فراواني بازيگران شاخص حاضر
در اين مجموعه بــه كارگرداني
محمدحســين لطيفي اســت.
بازيگراني چون امين تارخ ،پارسا
پيروزفر ،محمدرضا شريفينيا،
سارا خوئينيها ،الدن مستوفي،
گوهر خيرانديش ،آزيتا حاجيان
و ...در اين مجموعه ايفاي نقش
كردهاند .موســيقي متن آن هم
كار كارن همايونفر است .اگر هم
حس ميكنيد بخشهاي زيادي
از سريال را از دست دادهايد ،در
اپليكيشنهايي چون تلوبيون و...
ميتوانيد قســمتهاي قبلي را
تماشا كنيد .نخستين بار كه اين
سريال از تلويزيون ايران پخش
شد 1381 ،بود .سريال ،درباره
جواني است كه در آلمان زندگي
ميكند .او كه در كودكي توسط
زوجي آلماني به فرزندخواندگي
گرفته شده است ،حاال ميخواهد
به زادگاهش برگردد و نشانههايي
از خانواده واقعياش را پيدا كند.
بخشهايــي از اين ســريال در
كشور آلمان فيلمبرداري شده
است.

پيشنهاد 2

سالم اسطوره من

راز سياوش
بهتر است گاهي همراه با اعضاي
كوچكتر خانواده ،به تماشاي
انيميشنهاي خوب ايراني هم
بنشينيد .مث ً
ال دورهمي داشته
باشــيد و انيمهاي مثــل «راز
سياوش» را ببينيد .سياوش از
قهرمانان افسانهاي و اساطيري
ايرانيان محســوب ميشود كه
ماجرايش معروف اســت .حاال
ميتوانيــد اين انيميشــن را
از اپهايي چــون تلوبيون و...
تهيه كنيد .اين اثــر را محمد
رباني كارگرداني كرده و  4سال
پيش توليد شــده .خانوادهها
از اين انيمه اســتقبال خوبي
كردهاند ،چرا كــه معتقدند در
برابر انيميشــنهاي خارجي،
ميتواند فرزنــدان ايراني را با
شــخصيتهاي تاريخيشان
آشــنا كند و چه چيــزي بهتر
از اين؟ اين انيميشــن در واقع
از كتابي اقتباســي از «بنتن»
ساخته شده است .او براي اينكه
از دست دشمن هميشگياش
رها شود ،دست به دامن سيمرغ،
مرغ اساطيري ايراني و سياوش
ميشــود و بــه ايــن ترتيب،
انيمهاي ايراني با وام گرفتن از
شخصيت معروف خارجي شكل
ميگيرد .البته برخي منتقدان
نيز نقدهايي به اين اثر دارند و
سطحي از شعارزدگي و ضعف
در داستان و پرداخت را در آن
موجود ميداننــد .اما روي هم
رفته ،شــما با اثري قابلقبول
در حوزه اساطير ايراني روبهرو
هستيد كه ميتواند اين روزها،
هم خودتان و هم فرزندانتان را
سرگرم كند.

پيشنهاد 1

كدام سو؟

پيشنهاد 2

يك نفر شبيه من

98
گروه دال ،يكــي از گروههاي
خوب موسيقي ايران است كه
چند سالي ميشود كار خودش
را دنبال ميكند .جالب اينكه
مديــر برنامههاي ايــن گروه،
همــان مدير برنامهاي اســت
كه برنامههاي عليرضا قرباني
را هم ســر و سامان ميبخشد.
دال ،از اســفند  1392بود كه
با انتشــار تك آهنگ «آوازم را
رقصيدي» اعــام وجود كرد.
نخستين كار جدي اين گروه
در بهار  95منتشر شد كه مورد
توجه هم قرار گرفت .اين قطعه
بعدها نام يكي از آلبومهاي آنها
هم شــد .حاال اين گروه ،يك
تك آهنگ ديگــر را هم راهي
بازار موسيقي ايران كرده است
كه ميتوانيد در ســايتهاي
مختلف دريافت كنيد .نام اين
قطعه را « »98گذاشتهاند .غزل
مهدوي ،ترانهسراي ثابت گروه
هم ترانهاش را ســروده است.
آهنگســازي اثر نيز با شايان
شكرآبي است .شايان شكرآبي
و امين هدايتي هم خوانندگي
اين قطعه را بر عهــده دارند.
در ترانه اين قطعه ميخوانيم:
«يك نفر شــبيه مــن در اين
هياهو ماند /يك نفر شــبيه تو
سرود رفتن خواند /يك نفر در
اوج خشم شب بيدار است /يك
نفر در انتظار ســوت اين قطار
است /يه نفر شبيه ما رها مانده/
آتشي ز كاروان جدا مانده /خانه
در هجوم ترس و توفان /خانه
در سياهي زمستان.»...
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در روزهاي رونق خريد اينترنتي ،راههاي مقابله با كالهبرداران اين فضا را بشناسيم

مجازی كالهتان را
برندارند

نيلوفر ذوالفقاري

از روزي كه به جبر ويروس كرونا ناچار شديم رفتوآمدهايمان را محدود كنيم ،خريدرفتن به يك دغدغه مهم تبديل شد.
ريسك حضور در فضاهاي شلوغ بازارها ،فروشگاهها و مغازهها و قرارگرفتن در معرض خطر ابتال به ويروس کرونا ،همه ما را
به استفاده از خدمات غيرحضوري ترغيب كرد .شايد بسياري از ما پيش از اين عادت نداشتيم حتي خريد مايحتاج روزمره
را هم بهصورت اينترنتي انجام دهيم ،اما خانهنشــيني مجبورمان كرد اين روش را هم امتحان كنيم .البته از مدتها قبل،
خريد غيرحضوری طرفداران خود را پيدا كرد و كاهش تردد و صرفهجويــي در زمان هم بهترين دليل براي اين كار بود .از
طرف ديگر چندسالي است كه كسبوكارهاي مجازي رونق گرفته و اين موضوع امتيازات مختلفي مثل حذف واسطهها و
افزايش گزينههاي انتخابي را به همراه دارد .فكر كنيد در خانه نشستهايد و با چند كليك ،هرچه را كه الزم داريد ميخريد،
ميفروشيد يا خدمات مختلف را بهصورت غيرحضوري دريافت ميكنيد .معلوم است كه اين اتفاق خوبي است ،اما متأسفانه
كالهبرداران منتظرند تا در هر اتفاق خوب و پرطرفدار ،راهي براي سودجويي و فعاليت مجرمانه پيدا كنند .اينطور شد كه
كمكم نام جرائم اينترنتي و كالهبرداري در اين فضا به گوشمان خورد .اين روزها كه براي رعايت فاصله اجتماعي و خودداري
از حضور غيرضروري در بيرون از خانه ،شهروندان زيادي به خريد اينترنتي رو آوردهاند ،كالهبرداران هم فرصت را براي
سودجويي مناسب ديدهاند .در اين گزارش با هم روشهاي جلوگيري از اين كالهبرداريها را مرور ميكنيم.

در دام فيشينگ نيفتيد
فيشــينگ رتبه اول در جرائــم اينترنتي كشــور را بهخود
اختصاص داده است .اما فيشــينگ يعني چه؟ در اين روش
شما با يك صفحه جعلي مواجه ميشويد و كالهبردار از شما
ميخواهد به آن صفحه اعتماد كنيد .اين صفحات را آنقدر
واقعي ميسازند كه تشخيص آنها بسيار سخت است .فيشينگ
را معموال براي صفحات بانكي انجام ميدهند و از شما درخواست
پرداخت مبالغ بسيار كمي در ازاي يك سرويس خاص ميكنند؛ مثال قصد داريد
در سايتي ثبتنام كنيد و از شما ميخواهند براي فعالكردن حساب كاربري،
مبلغ كمي را واريز كنيد .شما هم بهدليل ناچيز بودن آن مبلغ ،استقبال كرده
و حاضر به پرداخت ميشويد و اطالعات حساب بانكي خود را وارد ميكنيد.
مدتي پس از پرداخت متوجه ميشويد كه موجودي حساب شما خالي شده
است .براي جلوگيري از اين اتفاق ،حواســتان به بعضي نكات باشد .جز وجود
 httpsدر نشــاني صفحه ،وجود كيبورد مجازي و عوض شــدن ترتيب كليدها در
كيبورد آن با هر بار لودكردن دوباره صفحه ،نشــانه معتبر بودن آن است .اگر اين
ويژگي در صفحه وجود نداشت ،مطمئن باشــيد درگاه جعلي است .لينكهاي
فيشــينگ براي هدايت افراد به درگاههاي پرداخت جعلي ،ممكن است در قالب
پيغامي در شبكههاي اجتماعي تحت پوشش وب ،سايتهاي خيريه ،برنامههاي
پيغام فوري و اجناس و كاال با قيمت مناسب ،بهصورت رايگان يا از طريق پيام كوتاه
ارسال شود.
طرح :محمد علي حليمي

اين سو و آن سو
آلبوم «اينســو و آنســو» ،اثر
تازهاي اســت از محمد نصرتي،
مسعود جاهد و فاروق آزاديان.
ايــن آلبوم توســط مؤسســه
خورشيد آهنگ پارســي ارائه
شده اســت .در اين آلبوم ،شما
با  7قطعه سنتي روبهرو هستيد.
اين قطعهها ،چنين نام گرفتهاند:
«رنگ ابوعطا-حسن كسايي»،
«پيــش درآمد دشــتي-رضا
محجوبي»« ،تمرين دشــتي-
ابوالحسن صبا»« ،پيش درآمد
ماهور-درويــش خان»« ،رنگ
ماهور-درويــش خان»« ،رنگ
دشتي-حبيب سماعي» و «زرد
مليجه ،در قفس-ابوالحســن
صبا» .جالــب اينكه ســامان
احتشامي ،موزيسين نامآشناي
ايراني نيز در قطعه آخر بهعنوان
نوازنــده پيانو حضــور دارد .در
راهنماي مربوط بــه اين آلبوم
چنين ميخوانيم« :نام اين آلبوم
را گذاشتيم :اينسو و آنسو ،زيرا
اينسو ،اينجا در اين زمان ماييم
نسل امروز كه وارث و ميراثدار
گذشتگانيم و گاهي به آن متكي
ميشويم و گاهي هم از آن گريز
ميزنيم و هر از گاهي احساس
خود بــودن ميكنيم .در مقابل
و در آنسوي ما ،نســل ديروز
گذشتگانياند بيبديل كه خالق
آثار ماندگارند؛ آثاري كه هنوز
بوي تازگي ميدهند و وقتي كنار
كارهاي جديد قرار ميگيرند ،در
قياس يك سر و گردن باالترند.
اين ســطح هنري از سر اتفاق
نيست ،بلكه زاييده يك انديشه
و جريان فكري است ،به همين
دليل ما موسيقيدانان امروز با
اين منبع و آثار هنري با احترام
برخورد ميكنيم».
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مكتبخانه

آنها كمك نميخواهند

مراقب سيمكارت خود باشيد
سوءاستفاده از ســيمكارت ديگران ،يكي از راههايي است كه كالهبرداران اينترنتي
بهكار ميگيرند تا فعاليت مجرمانه خود را انجام دهند .حاال كه بســياري از جرائم و
كالهبرداريهاي اينترنتي و تلفني با استفاده از سيمكارتهاي تلفن همراه ساير افراد
انجام ميشود ،نبايد سيمكارت روشن و فعال خود را در اختيار ديگران قرار دهيد .اگر
جرمي با استفاده از سيمكارت اتفاق بيفتد ،اين دارنده و مالك سيمكارت است كه بايد
پاسخگو باشد و قانون او را ميشناسد .خريدوفروش سيمكارتهاي فعال ،بدون انجام
تغيير سند مالكيت ،غيرقانوني است و نبايد سيمكارتهاي روشن خود را بدون تغيير
سند مالكيت بفروشيد ،چون احتمال دارد خريداران به اين شيوه ،از مجرمان سايبري
باشند كه براي گم كردن رد خود دوست ندارند سند را به نام خودشان بزنند .درصورتي
كه قصد داريد سيمكارتتان را بفروشيد ،يادتان باشد موقع انتقال سند مالكيت ،حتما
حسابهاي كاربري شبكههاي اجتماعي ای را كه با آن سيمكارت فعال شدهاند حذف
كنيد ،چون احتمال سوءاستفاده از اكانتها در شبكههاي اجتماعي توسط خريدار
وجود دارد .براي اينكه بدانيد چه سيمكارتهايي به نام و با كدملي شما ثبت شده،
سايت  mobilecount.cra.irرا چك كنيد .البته اين كار با ارسال كدملي مالك خط به
يكي از شمارههاي  3000150و  3000504901هم ممكن است.

اطالعات شخصي را افشا نكنيد
هرقدر فكر ميكنيد حواسجمع و زرنگ هستيد ،كالهبرداران و مجرمان چندقدم
از شما جلوتر هستند! آنها باالخره راهي براي سوءاستفاده از كاربران اينترنتي پيدا
ميكنند و تنها راه جلوگيري از آسيب اين است كه روشهاي آنها را بشناسيد .يكي
از روشهاي مرسوم مجرمان اينترنتي ،دسترســي به اطالعات شخصي كاربران و
سوءاستفاده از آن است .براي اين كار هم روشهاي متنوعي دارند .مثال اين روزها
كه شهروندان خبرهاي مربوط به كرونا را با حساســيت بيشتري دنبال ميكنند،
كالهبرداران اپليكيشنهاي مختلف درباره تست و شناسايي كرونا ،خوداظهاري و
پاسخگويي به سؤاالت مربوط به ويروس ،تبسنج و اپليكيشنهاي مشابه طراحي
ميكنند كه اصال قرار نيســت درباره كرونا باشند! بســياري از اين برنامهها دنبال
ســرقت اطالعات كاربران هســتند و هدايت به لينك و درگاههاي بانكي جعلي و
سرقت اطالعات هويتي و كاري ،مهمترين هدف آنهاست .راهحل چيست؟ اطالعات
شــخصي خود را در هر برنامه و صفحه مجازي نامطمئني وارد نكنيد .براي ثبتنام
در ســايتهاي خريد اينترنتي كه احتماال فقط چندباري بهكارتان خواهند آمد يا
اپليكيشنهاي مختلفي كه شايد خيلي زود از روي دســتگاهتان حذفشان كنيد،
ميتوانيد از نامهاي مستعار اســتفاده كنيد .از ورود اطالعاتي مثل كدملي ،شماره
تماس و مهمتر از همه ،اطالعات حساب بانكي در سايتها خودداري كنيد.

بازنده مسابقه نشويد
يك تماس تلفني از شــمارهاي ناشــناس ،ادعاي اينكه در فالن مسابقه راديويي و
تلويزيوني يا در قرعهكشي فالن بانك و فروشگاه ،شما بهعنوان برنده خوششانس
شــناخته شــدهايد و حاال براي دريافت جايزه بايد اطالعات موردنظــر را به فرد
تماسگيرنده بدهيد؛ اين يك ترفند نخنماشــده از طرف كالهبرداران است كه در
كمال تعجب هنوز هم قرباني ميگيرد .دليل اين اتفاق هم ،مهارت كالهبرداران در
قانع كردن شهروندان و البته زودباوري و غفلت خود شهروندان است .يادتان باشد
امكان ندارد در مسابقه يا قرعهكشيای كه اصال در آن شركت نكردهايد ،برنده شويد.
حتي اگر واقعا برنده جايزهاي شده باشــيد ،براي دريافت آن نياز به اعالم اطالعات
حساب ،اطالعات شخصي ،رفتن تا عابربانك يا واريز وجهي براي فعالشدن جايزه
نيست .اسامي برندگان قرعهكشيها و مسابقات معتبر ،معموال از طريق سايت رسمي
برگزاركننده و از راههاي معتبر اعالم ميشود .پس حتما براي اطمينان ،موضوع را
از روشهاي مختلف بررسي كنيد .بنابراين قدم اول اين است كه چشمبسته اعتماد
نكنيد ،تماسگيرندگان از هيجان و شوك شما با شنيدن يك خبر خوب سوءاستفاده
ميكنند ،بنابراين حفظ خونسردي و تمركز در اين مواقع اهميت زيادي دارد .يك
توصيه عموميتر اين است كه براي دريافت جوايز نقدي ،شماره حسابي را بدهيد كه
رمزي متفاوت از حسابهاي ديگر شما دارد و موجودي هم ندارد.

اگر فروشنده هستيد
هميشــه هم اينطور نيســت كه موقع مبــادالت و خريدوفروش
اينترنتي ،كاله ســر خريدار برود .بســياري اوقات كالهبرداران
در نقش خريدار ظاهر ميشــوند .گاهي اوقات افرادي كه مدعي
خريد كاال هســتند پس از گفتوگو با فروشــنده و اعالم قطعي
قيمت ،ادعا دارند واريز وجه به شماره كارت فروشنده انجام شده
اســت .معموال اين افراد از پايانه ساتنا كه مدت زمان طوالنيتري
براي واريز بانكــي نياز دارد اســتفاده ميكنند و با نشــان دادن
رسيد جعلي ،مدعي ميشــوند كه از پايانه ساتنا وجه كاال را واريز
كردهاند و پس از گذشــت چندســاعتي مبلغ كاال وارد حســاب
فروشــنده خواهد شــد .اين كالهبرداران در حضــور خريدار از
پايانه ســاتنا اســتفاده ميكنند ،ولي پس از تحويل گرفتن كاال
و دورشــدن از محل ،تقاضاي انتقال بهحساب فروشــنده را لغو
ميكنند و فروشــنده بعد از 24ســاعت كه پول به حسابش واريز
نشد از گرفتارشدن در دام اين كالهبرداري مطلع ميشود .اگر يك
كسبوكار اينترنتي داريد ،تا زماني كه تراكنش بانكي و واريز پول
به حسابتان از طرف بانك به شماره تلفنتان اعالم نشده ،از تحويل
كاال خودداري كنيد .اگر خريدار برايتان رسيد ميفرستد ،به فرمت
رســيد دقت و نام پايانه واريزي را با دقت بررسي كنيد كه جعلي
نباشــد .فعال کردن امكان پرداخت در محل بــراي جلوگيري از
بسياري سوءاستفادهها مؤثر است.

اگر خريدار هستيد
موقع خريد اينترنتي بايد حواســتان را خيلي جمع كنيد تا مورد
كالهبرداري قرار نگيريد ،چون كالهبــرداران هر روز ترفندهاي
جديدي براي فريــبدادن خريداران بــهكار ميگيرند .قدم اول
اين است كه حتما خريدتان را از فروشــگاهها و سايتهاي معتبر
انجام دهيد و تا حد امكان ،ســراغ صفحات متفرقــه نرويد .اگر از
فروشــگاههاي آنالين كمتر شناختهشــده خريد ميكنيد ،كمي
درباره آنها جســتوجو كنيد و نظرات كاربــران قبلي را بخوانيد.
براي پرداخت آنالين ،بهجاي بازكردن درگاه بانكي با اســتفاده از
موتورهاي جستوجوگر ،نشاني دقيق سايت را در نوار آدرس باالي
صفحه وارد كنيد .در غير اين صــورت احتمال ميرود موتورهاي
جستوجوگر ،شــما را به يك صفحه جعلي هدايت كنند و از اين
راه اطالعات حســاب بانكي شما به ســرقت برود .حواستان باشد
كه نشــاني صفحات معتبر واريز ،حتما با  httpsشــروع ميشود.
موجودي حســاب خود را داشته باشــيد تا اگر با پيام «تراكنش
ناموفق» مواجه شديد ،قبل از واريز مجدد از صحت موضوع مطمئن
باشــيد .صفحات پرداخت معموال براي تشــخيص روباتنبودن
كاربر ،از شما ميخواهند حروفي را مطابق تصوير وارد كادر كنيد.
براي اطمينان يكبار از صفحه خارج شــويد و چك كنيد كه آيا
با ورود مجدد ،حــروف تصوير تغيير ميكنند يــا نه؟ در صفحات
جعلي اگر اطالعاتي را اشــتباه وارد كنيد ،با پيغــام خطا مواجه
نخواهيد شد .پس يك راه ديگر براي تشخيص جعليبودن صفحه،
اشــتباه وارد كردن اطالعات از روي عمد است .عدمواريز بيعانه و
استفاده از امكان پرداخت در محل ،روش مناسبي براي جلوگيري
از سوءاستفادههاست.

مجرم اينترنتي
كيست؟

مطابــق مــاده 67قانون
تجارت الكترونيك مصوب
 1382هركسي كه در بستر
مبــادالت الكترونيكي ،با
سوءاســتفاده و استفاده
غيرمجــاز از داده پيا مها،
برنامهها و سيســتمهاي
رايانهاي و وســايل ارتباط
از راه دور و ارتــكاب افعالي
نظير ورود ،محو ،توقف داده
پيام مداخلــه در عملكرد
برنامه يا سيســتم رايانهاي
و ...ديگــران را بفريبد و يا
سبب گمراهي سيستمهاي
پردازش خودكار و نظاير آن
شــود و از اين طريق براي
خود يا ديگري وجوه اموال
يا امتيازات مالي تحصيل كند
و اموال ديگران را ببرد مجرم
محسوب میشود و عالو هبر
رد مال بــه صاحبان اموال،
به حبس از يك تا 3ســال و
پرداخت جزاي نقدي معادل
مال مأخوذه محكوم ميشود.

شكايت كنيد
اولين كاري كه بعد از كالهبرداري
اينترنتي بايد انجام داد ،مراجعه
به دادسراي جرائم رايانهاي است.
بعد از تشكيل پرونده و رسيدگي،
دادسرا شما را براي بررسي بيشتر
به پليس فتا ارجاع ميدهد .پليس
فتا وظيفه تامين امنيت و مقابله با
جرائمي مثل كالهبردار يهاي
اينترنتي ،جعل دادهها و عناوين،
سرقت اطالعات ،تجاوز به حريم
خصوصي اشخاص و گروهها ،هك
و نفوذ به سامانههاي رايانهاي و
اينترنتي ،هرزهنــگاري و جرائم
اخالقي را برعهده دارد .ميتوانيد
به ســايت اينترنتــي پليس فتا
مراجعه و در بخــش ارتباطات
مردمي ،مشــخصات ،نشــاني و
شماره خود را وارد كنيد تا پليس
فتا با شما تماس بگيرد .همچنين
ميتوانيد براي ثبت شــكايت به
دفاتر خدمات الكترونيك قضايي
مراجعه كنيد.

اگر روايت افرادي را كه مورد كالهبرداري تلفني و اينترنتي ،به اشكال مختلف
قرار گرفتهاند بشــنويد ،متوجه ميشويد كه بســياري از كالهبرداران
با سوءاســتفاده از حس نوعدوستي و دلسوزي شــهروندان ،با جلب
اعتماد آنها حسابشان را خالي ميكنند .پيامي در يكي از شبكههاي
اجتماعي از دوســت يا فاميــل دريافت ميكنيد كــه با ادبيات
محترمانه و خجالتزده ،از شما ميخواهد مبلغي به او قرض دهيد.
احتماال بالفاصله قبــول ميكنيد يا در رودربايســتي ميمانيد،
درحاليكه خبر نداريد كالهبــردار با هككردن صفحه اجتماعي
كسي ،در حال پيام دادن و درخواســت كمك از همه افراد فهرست
دوستان و آشنايان اوست .كالهبرداران پا را از اين هم فراتر گذاشتهاند ،با
شما تماس ميگيرند و ميگويند يكي از بستگانتان بر اثر تصادف به بيمارستان برده
شده و نياز به عمل اورژانسي دارد ،اما بايد مبلغي را واريز كنيد تا جراحي انجام شود.
احتماال شما دستپاچه ميشويد و بدون فكر ،بهســرعت مبلغ درخواستي را واريز
ميكنيد .اين هم نوع ديگري از درخواست كمك است كه البته پوششي براي فعاليت
مجرمانه است .جلوگيري از اين كالهبرداري يك راه خيلي ساده دارد .قبل از هر نوع
واريز وجه ،حتما با فرد مورد نظر تماس بگيريد و صحت پيامهاي درخواست كمك را
چك كنيد .با اين كار نه فقط خودتان در دام اين فريب نميافتيد ،بلكه اين فرصت را
به فرد مورد نظر ميدهيد تا هرچه زودتر بقيه دوستانش را از اين موضوع باخبر كند
و از كالهبرداريهاي بيشتر جلوگيري شود.

راهكارهاي شخصي
براي حفظ امنيت حساب
البته بايد با روشهاي كالهبرداران آشنايي داشته باشيد تا بتوانيد از سوءاستفاده آنها
جلوگيري كنيد ،اما كار از محکمكاري عيب نميكند! بهتر است بعضي راهكارهاي
شخصي را هم بهكار بگيريد تا امنيت حسابتان حفظ شود .حتما اساماس بانك خود
را فعال نگه داريد تا در جريان كامل ورودي و خروجي حساب خود باشيد .حسابهاي
بانكي خود را تفكيك كنيد .بهجاي اينكه بخش زيادي از پول خود را در يك حساب
نگه داريد و با كارت متصل به آن حســاب ،خريدهاي آنالين را انجام دهيد ،يكي از
حسابهاي خود را براي انجام اين كار درنظر بگيريد و پول كمي در آن داشته باشيد.
از رمز عبور پيچيده استفاده كنيد .رمز عبور پيچيده شامل حروف بزرگ ،كوچك،
عدد و كاراكتر با طول بيش از 8عالمت است .از انتخاب رمز يكسان براي حسابهاي
مختلف خودداري كنيد و البته رمزتان را در اختيار ديگران قرار ندهيد .از سال گذشته
استفاده از رمز پويا اين امكان را فراهم كرده كه با دريافت رمز يكبار مصرف ،فرصت
سوءاستفاده را از كالهبرداران بگيريد .اما باز هم ممكن است حتي با داشتن رمز پويا،
از اطالعات حساب شما سوءستفاده شود .اطالعات خود را درباره فعاليت در فضاي
آنالين بهروز كنيد تا در موقعيتهاي پيشبينينشده قرار نگيريد.

دستدوم بخريد اما با احتياط
خريد كاالهاي دســت دوم چندسالي اســت كه طرفداران بيشــتري پيدا كرده،
بهخصوص با افزايش قيمتهاي اخير .اتفاقا سايتها و اپليكيشنهاي مختلفي مثل
ديوار و شيپور هم براي اين كار فعال شدهاند كه تا امروز موفق عمل كردهاند .اما در
اين خريدوفروش كه شكلي غيررسمي دارد و خريدار و فروشنده هيچ شناختي از
هم ندارند ،احتمال سوءاستفاده افراد سودجو هم وجود دارد؛ بهخصوص اينكه يك
خريدار يا فروشنده فقط يكبار ميتواند وارد اين فضا شود و بدون اينكه اطالعات
دقيقي براي دسترسي به او وجود داشته باشد ،با ديگران وارد معامله شود .فروش
كاالي سرقتي ،يكي از مرسومترين روشهاي كالهبرداري در اين فضاهاست .اگر
خريدار هستيد ،براي جلوگيري از اين اتفاق از فروشنده رسيد و فاكتور ،حتي در
حد يك رسيد دستنويس ،درخواست كنيد تا بعدا دچار دردسر نشويد .قبل از اينكه
كاال را از نزديك ببينيد يا مطمئن شــويد كه برايتان ارسال شده ،از واريز بيعانه يا
مبلغ موردتوافق خودداري كنيد ،چون بارها اتفاق افتاده كه فروشنده بعد از دريافت
بيعانه ،ديگر تماسهاي خريدار را پاسخ نداده است .براي خريدهاي مهم مثل خريد
خودرو ،حتما از كارشناســان كمك بگيريد و بيگدار به آب نزنيد .درنهايت اينكه
قرار نيست به همه بياعتماد باشيد ،اما قرار هم نيست چشمبسته به هر آگهيای
اعتماد كنيد.

پنجشنبه
 27شهريور 1399
شماره 92

خانه
احوالپرسي
مهمان
فعاالن فرهنگي و هنري كشور براي گذران
ايام خانهنشيني اجباري ،پيشنهادهای خوبي دارند

پرنيان سلطاني

مجيد
مظفري

فیلمهای دوستداشتنی

همه ميدانند
محصول سال  ،2018كارگردان :اصغر فرهادي
متري شيش ونيم
محصول سال  ،1397كارگردان :سعيد روستايي
سرخپوست
محصول سال  ،1398كارگردان :نيما جاويدي

خواندن سفرنامه در روزهاي خانهماني!

«مردي چو آفتاب»« ،با آخرين رسول»« ،تاوان عشق»« ،مثل من به انتظار»« ،قدر استاد»« ،معلمان خوب من»« ،آن بهار
مهربان»« ،امين قافله وحي»« ،در خانه ما»« ،هم سرو ،هم صنوبر»« ،كلمات در خط مقدم»« ،در كوچههاي كرايوا»« ،دويدم
و دويدم» و ،...تنها بخشي از كارنامه پ روپيمان جواد محقق است؛ شاعر ،نويسنده ،محقق و روزنامهنگار نامآشنايي كه سالها در
مدارس داخل و خارج از كشور از دبستان تا تربيت معلم به تدريس پرداخته و سردبيري ماهنامههاي «رشد جوان» و
«رشد كودك» و فصلنامههاي «جوانه» و «رشد آموزش هنر» را بر عهده داشته است .محقق كه خودش در اين
روزها چند كتاب تاريخ محلي و منطقهاي از مجموعه «دانشنامه همدان» را مطالعه كرده ،خواندن سفرنامه
را يكي از بهترين سرگرميهاي ايام خانهماني معرفي ميكند .او همچنين درباره فيلمهاي پيشنهادياش
ميگويد« :براي گذران اين روزها ،ديدن3فيلم ايراني را پيشنهاد ميكنم كه آثاري خاص و تأثيرگذار از3
مقطع حساس سياسي و اجتماعي كشورمان هستند و احتماال به مذاق مخاطب عام در سينماي قصهگو
خوش خواهند آمد» .اگر ميخواهيد بدانيد نويسنده2حوزه بزرگسال و نوجوان چه پيشنهادهایی براي
اين روزها دارد ،نگاهي به فهرست زير بيندازيد.

کتابهای دوستداشتنی

جانستان كابلستان
اثر رضا اميرخاني ،انتشارات :افق
نيمدانگ پيونگيانگ
اثر رضا اميرخاني ،انتشارات :افق
حاجي غيربازاري
اثر سجاد محقق ،انتشارات :قو

عباس
غزالي

حاال كه قرار نيست به اين زوديها از دردســرهاي ويروس كرونا در امان باشيم و تا رسيدن به روزهاي
عادي فاصله زيادي داريم ،بهتر است سعي كنيم از اين تهديد براي خودمان يك فرصت بسازيم .چطور؟
با استفاده بهينه از وقتهايي كه بيشترش در خانه ميگذرد و فرصت مناسبي در اختيارمان قرار داده تا
به كارهاي عقبافتادهمان برسيم ،مطالعه كنيم ،فيلم ببينيم و بيشتر و جديتر هنرهاي موردعالقهمان
را دنبال كنيم .شكي نيست كه يكي از بهترين تفريحات اين روزهاي خانهماني ،خواندن كتابهاي خوب

مجيد مظفري كه نيازي به معرفي ندارد ،نه؟ مگر ميشود اين بازيگر نامآشناي سينما و تلويزيون را نشناخت؟
اين بازيگر 69ساله كه فعاليت حرفهاياش را از ســال 1350آغاز كرده ،تاكنون براي بازي در فيلم «مسافران»
برنده سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش مكمل مرد و براي بازي در فيلمهاي «سگكشي»« ،جنگ نفتكشها» و
«سايههاي هجوم» كانديداي بهترين بازيگر جشنواره فيلم فجر شده است .مظفري كه در كارنامه هنرياش ايفاي
نقش در فيلمهاي سينمايي ،تلويزيوني و شبكه نمايش خانگي و همچنين تئاتر ديده ميشود ،سال 1381فيلمي
به نام «قلبهاي ناآرام» را هم كارگرداني كرد تا امروز در معرفياش از او با عنوان بازيگر و كارگردان ياد شود.
بازيگر «خوب ،بد ،جلف»« ،كفشهايم كو؟»« ،وقتي همه خوابيم»« ،تقاطع» و ...كه در سريالهاي «نهنگ
آبي» و «ممنوعه» نيز نقشآفريني كرده ،با معرفي فيلمهايي براي تماشــا در اين روزهاي خانهنشيني
اجباري ميگويد« :اين اواخر به همت دوستاني مانند اصغر فرهادي ،سعيد روستايي ،وحيد جليلوند و...
فيلمهاي خوبي ساخته شده است» .او همچنين با اشاره به كتاب خواندن ادامه ميدهد« :توصيهام به
همه خواندن كتابهاي تاريخ است .ما بايد تاريخ بخوانيم تا فراموش نكنيم كه بوديم و چه بوديم».

تاريخ طبري
اثر محمد بن جرير طبري ،انتشارات :اساطير

جواد
محقق

فراغت به صرف فيلم وكتاب

تاريخ بخوانيم تا فراموش نكنيم كه بوديم

کتابهای دوستداشتنی

فیلمهای دوستداشتنی

سفر سنگ
محصول سال ،1356كارگردان :مسعود كيميايي
سفير
محصول سال ،1361كارگردان :فريبرز صالح
نياز
محصول سال ،1370كارگردان :عليرضا داوودنژاد

از «چشمهايش» تا «وداع»

«بهروز» سريال «وضعيت سفيد» را يادتان هست؟ «صحت» فيلم سينمايي «اعترافات ذهن خطرناك من» را چطور؟
اگر هر كدام از اين نقشها در خاطراتتان جا گرفته ،يعني عباس غزالي ،بازيگر نامآشناي تلويزيون ،سينما و تئاتر را
به خوبي ميشناسيد و از بازيهايش لذت ميبريد .در كارنامه هنري اين بازيگر نامآشنا كه بيشتر شهرتش را از بازي
در مجموعه تلويزيوني «وضعيت سفيد» بهدست آورده ،فيلمهاي سينمايي «لواسان»« ،پريسا»« ،من يوسفم مادر»،
«همه چي عاديه»« ،قيچي» و «دلبري» و ســريالهاي «مادرانه»« ،هفت آسمان»« ،حانيه»« ،مينو»« ،پناه آخر»
و ...ديده ميشود .او كه متولد سال 1363است ،در روزگار نوجواني جوايز بازيگري در جشنوارههاي استاني تهران،
يوسومين جشنواره فيلم فجر بهخاطر بازي در
كانونهاي تهران و دفاعمقدس را از آن خود كرده و يكبار هم در س 
فيلم اعترافات ذهن خطرناك من ،كانديدای بهترين بازيگر نقش مكمل مرد شده است .غزالي كه به تازگي او را با
ايفاي نقش «فرخ فهيمي» مأمور گروه خنثيكننده بمب در سريال «شاهرگ» ديدهايم ،براي اين روزهاي شما
خواندن كتابهاي خوب و اثرگذار و ديدن فيلمهاي تحسين شده دنيا را پيشنهاد ميكند كه در ادامه خواهيد
خواند.

کتابهای دوستداشتنی

كيمياگر
اثر پائولو كوئيلو ،انتشارات :ثالث
چشمهايش
اثر بزرگ علوي ،انتشارات :نگاه
سوءتفاهم
اثر آلبر كامو ،انتشارات :ماهي ،مجيد و. ...
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فیلمهای دوستداشتنی

كفرناحوم
محصول سال ،2018كارگردان :نادين لبكي
وداع
محصول سال  ،2019كارگردان :لوال وانگ
انگل
محصول سال ،2019كارگردان :بونگ جون هو

و اثرگذار و ديدن فيلمهاي روز و تحسين شده دنياســت كه فقط سرگرمي محض بهحساب نميآيند و
چيزي به داشتههايمان اضافه ميكنند .اگر ميخواهيد با اين خانهنشيني اجباري راحتتر كناربياييد،
پيشنهادهای مجيد مظفري بازيگر ،فلورا سام نويســنده و كارگردان ،جواد محقق شاعر و نويسنده،
شهرام شفيعي نويسنده كودك و نوجوان ،عباس غزالي بازيگر و خسرو معتضد استاد تاريخ را از دست
ندهيد.

از «سهم من» تا «شكل آب»

فلورا
سام

فلورا سام اگر چه در مجموعههاي مختلفي از جمله «مهر و ماه»« ،شيخ مفيد»« ،روزهاي زندگي»« ،همسايهها»« ،شبي
از شبها»« ،نشاني»« ،ماهعسل» و «توطئه فاميلي» بازي كرده ،اما بيشتر از آنكه بازيگر باشد ،نويسنده و كارگردان
است .نگارش فيلمنامه و كارگرداني مجموعه تلويزيوني «مرضيه» كه سال گذشــته از شبكه 2سيما پخش شد ،در
كنار نويسندگي و كارگرداني سريالهاي «ما فرشته نيستيم»« ،باغ سرهنگ» و «راز پنهان» ،تلهفيلم «بوي خاك،
عطر گالب» و فيلم سينمايي «قرارمون پارك شهر» و همچنين كارگرداني سريال «بيقرار» از او يك نويسنده و
كارگردان تمامعيار ساخته است .اما اين همه هنرهاي بانوي فعال در عرصه سينما و تلويزيون نيست .سام سالها
پيش در دهه  ،70چهرهپردازي مجموعههاي «مزد ترس» و «پدرســاالر» را هم بر عهده داشته كه به همين
دليل ميتوانيم در معرفياش عالوه بر بازيگري ،نويسندگي و كارگرداني ،از عنوان چهرهپرداز هم استفاده
كنيم .او كه نويسنده مجموعههاي «مشق عشق»« ،نشاني» ،ماه عسل و توطئه فاميلي هم هست ،براي اين
روزهاي قرنطينه خانگي پيشنهادهای خوبي دارد .اگر ميخواهيد بدانيد اين بانوي نويسنده و كارگردان براي
گذران بهينه ايام فراغت اجباريمان چه توصيههايي دارد ،فهرست فيلمها و كتابهايش را از دست ندهيد.

کتابهای دوستداشتنی

سهم من
اثر پرينوش صنيعي ،انتشارات :روزبهان
مادربزرگ سالم رساند و گفت متأسف است
اثر فردريك بكمن ،انتشارات :نون
نداي كوهستان
اثر خالد حسيني ،انتشارات :ثالث

شهرام
شفيعي

شكل آب
محصول سال ،2017كارگردان :گييرمو دل تورو
كتاب سبز
محصول سال ،2018كارگردان :پيتر فارلي
انگل
محصول سال ،2019كارگردان :بونگ جون هو

مستندهاي آموزشي ببينيم

براي بچهها و پدر و مادرهايشان نامي آشناست .نويسنده مجموعه كتابهاي محبوب بچههاست و به «سفير لبخند بچهها»
ملقب شده است .او نويسنده ،طنزپرداز ،روزنامهنگار و مدرس ادبيات داستاني است و در تاريخ مطبوعات كودك و نوجوان
ايران بهعنوان ركورددار بيشترين قصههاي سريالي براي بچهها شناخته ميشود .شهرام شفيعي را ميگوييم؛ نويسندهاي
كه كارش را بهطور رسمي از سال 1366و با انتشار آثارش در مطبوعات كشور آغاز كرد و حاال در بيش از 3دهه فعاليت در
دنياي نويسندگي ،بيشتر از 200عنوان كتاب منتشر كرده است .مجموعههاي «خانواده آبنباتها»« ،قصههاي
من و بچههام»« ،بگو ما هم بخنديم»« ،جزيره بيتربيتها»« ،قصههاي غرب وحشي»« ،بوي جوراب را قرض
نده» و «ماجراهاي آقاي خرمالو» از جمله آثار سردبير اسبق مجله «رشد دانشآموز» است كه در كنار ديگر
آثارش توانستهاند بارها و بارها در جشنوارههاي مختلف عنوان «برگزيده» را به خالقشان برسانند .شفيعي
كه عضو مؤسسان انجمن نويسندگان كودك و نوجوان اســت ،وقتي در جريان كاركرد صفحه پيشنهاد ما
قرارميگيرد ،ديدن فيلمهاي آموزشي و مستندي را توصيه ميكند كه هم به درد كودكان ميخورند و هم
براي بزرگساالن مفيدند .اين شما و اين پيشنهادهای آقاي نويسنده.

کتابهای دوستداشتنی

فضيلتهاي ناچيز
اثر ناتاليا گينزبورگ ،انتشارات :هرمس
تيستو سبزانگشتي
اثر موريس دروئون ،انتشارات :ماهي
باغ بيبرگي (يادنامه مهدي اخوان ثالث)
اثر :مرتضي كاخي ،انتشارات :زمستان

خسرو
معتضد

فیلمهای دوستداشتنی

آموزش موسيقي لئونارد برنشتاين
محصول سال ،1389ناشر :مؤسسه ماهور
( scorمستندي درباره ساختن موسيقي فيلم)
محصول سال ،2016كارگردان :مت شريدر
همهچيز از دست رفته است
محصول سال ،2013كارگردان :جي .سي .چاندور

رفع خستگي ايام قرنطينه با فيلم و كتاب

طبل بزرگ زير پاي چپ
اثر غالمحسين قراگوزلو ،انتشارات :اقبال
پروين دختر ساسان
اثر صادق هدايت ،انتشارات :اميركبير
نيرنگستان
اثر صادق هدايت ،انتشارات :اميركبير

نگفتي بهم

لحظه رفتن
خوانندهها وقتي كه نميتوانند
آلبوم منتشــر كننــد ،براي
اينكه در بازار موســيقي ايران
استمرار داشته باشند ،اقدام به
انتشار تك قطعه يا تكآهنگ
ميكنند .البته اين تكآهنگها
بايد مجوز هم داشــته باشند
تــا بتواننــد در ســايتهاي
موسيقي داخل كشور منتشر
شوند .يكي از تازهترين قطعهها
و تــك آهنگهاي منتشــر
شــده متعلق به روزبه و بهروز
نعمتاللهي است .روزبه را با آن
صداي نيمهسوخته و خاصي
كه دارد به يــاد ميآوريم كه
بيشــتر در آن آهنگ معروف
«وطنيه» او نمــود پيدا كرده
است .ضمن اينكه سابق بر اين
عرفانيخوانيهــاي زيادي را
هم تجربه كرده بــود .او حاال
در اين تك آهنگ ،ميخواهد
به صورت دوصدايي ،قطعهاي
عاشقانه را تحويل مخاطبانش
بدهد .تنظيم اين قطعه با پيام
قرباني و آهنگسازي آن نيز با
روزبه نعمتاللهي است .ترانه را
هم كه ظاهرا ً خود اين خواننده
سروده است .در ترانه اين قطعه
آمده« :اگه خسته شدي باشه
برو /يادمه حرفاي تو رو/سخته
نگم گلهها رو /نميخواستي كه
من با تو بيام /حــق بده تا از تو
بخوام /كم كن اين فاصلهها رو/
ببين حال منو گاهي فقط /كم
نميشه چيزي ازت /بيتو ببين
از همه خستم /منو تنها نگذار
سخته برام/بي تو ببين ميلرزه
صدام»...

پيشنهاد 2

به سرخي غروب

فیلمهای دوستداشتنی

فرقي نميكند چقدر اهل مطالعه تاريخ باشيم يا اساسا چقدر نسبت به اين موضوع عالقه داشته باشيم ،به هر حال
همه ما خسرو معتضد ،تاريخنگار و مجري و كارشناس برنامههاي مختلف تاريخ معاصر در صداوسيما را ميشناسيم.
اين استاد و مدرس تاريخ كه سالهاست او را با برنامه تلويزيوني «روزگاري ايران» ميشناسيم و روايتهاي شيرينش
از تاريخ را هر روز ساعت 14:30از راديو جوان و جمعهها از ساعت  11:30از راديو ايران ميشنويم ،در دهه40
سردبير مجله «ترقي» بوده و اين روزها مطالبش درباره تاريخ در مجالت مختلف از جمله «اميد جوان»
منتشر ميشود .معتضدهمچنين نويسنده حدود 50عنوان كتاب با محوريت تاريخ است كه از جمله آنها
ميتوان به «از سوادكوه تا ژوهانسبورگ»« ،جنگ نفت روي شنهاي داغ»« ،مردان و زنان بالماسكه»
و ...اشاره كرد .اين استاد نامآشنا روزي چند ساعت فيلم ميبيند و كتاب ميخواند و معتقد است تنها راه
رفع خستگي اين روزهاي خانهنشيني ،همين 2سرگرمي آموزنده هستند .مطالعه مجموعه اسنادهاي
مختلف و كتابهاي «خاطرات مئير عزري»« ،خاطرات ابوالحسن ابتهاج» و «سايه به سايه رضا شاه»
بخشي از پيشنهادهای استاد تاريخ به عالقهمندان تاريخ است.

کتابهای دوستداشتنی

پيشنهاد 1

فیلمهای دوستداشتنی

طوالنيترين روز
محصول سال ،1962كارگردان :كن آناكين ،اندرو مارتون ،برنهارد ويكي
ساعت 5عصر
محصول سال ،1395كارگردان :مهران مديري
سريال هيوال
محصول سال ،1398كارگردان :مهران مديري

تمام خاطرات من
چند ماهي اســت كــه تمام
كشور و مخصوصاً كادر درمان
و ســامت و بهداشت ،با تمام
توان خود به مقابلــه با كرونا
ايستاده اســت .آنها شهداي
زيادي را در اين راه نيز تقديم
كردهاند .اين ايثار و فداكاري
بازتابهايــي هــم در جامعه
هنري كشــور داشته .ازجمله
اينكه تازگيهــا ،نماهنگي با
عنوان «تمام خاطرات من» با
صداي محمد معتمدي منتشر
شده اســت .اين نماهنگ در
پويش سوره اشك توليد و نشر
يافته .معتمدي صدايي سنتي
و قوي و دوستداشتني دارد
و تا بــه حال نيــز آهنگهاي
خوبي را تقديم بازار موسيقي
ايران كرده است .اين قطعه با
مضموني مناسب براي محرم و
ايام بيماري كرونا منتشر شده.
ترانهاش را ميــاد عرفانپور
سروده و حميدرضا چراغعلي
هم آهنگسازياش را عهدهدار
بوده .كارگرداني نماهنگ هم
بــا اميــر اصانلــو و مصطفي
فتاحي بــوده .عرفانپور ترانه
يا تصنيف اين قطعه را چنين
سروده« :خدا به سرخي غروب
نوشته است نام تو /قيام كرده
آسمان فقط به احترام تو /من
از هميشه و هنوز دلم شكسته
با غمــت /تــو راز باراني و من
نميشود نگريمت /تو ابتداي
زيســتن تو ابتداي بودني /تو
از هميشه بودهاي و تا هميشه
با مني /دلي شكســته هر كجا
غم تو در ميانه اســت /غم تو
آبــروي قصههاي عاشــقانه
است.»...

پيشنهاد 1
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در جستوجوي تغييرات
باركد را اسكن كنيد و
ويديوی اين گزارش را
ببينيد

پيشنهاد 2

دست بهكار شويد

اينفلوئنسر شدن
قبــ ً
ا دربــاره وبــاگ ايجاد
كــردن و كارخانــه توليــد
محتوا و اطالعات و شــبيه آن
صحبت كرد هايم .اين كار هم
شــبيه همان كارهاست ،اما با
تفاوتهايي كه وجــود دارد.
اول بگذاريــد به ايــن نتيجه
برســيم كه چــرا بايــد اين
كار را انجــام بدهيــد .خيلي
ســاده اســت ،شــما داخل
خانــه هســتيد ،عالقهمندي
و اطالعــات و تجربههــاي
منحصــر به فــردي داريد كه
شايد بعضيها دنبالش باشند.
بــه راحتــي ميتوانيــد يك
صفحه در يك يا چند شــبكه
اجتماعي ايجــاد كنيد .همه
اينهــا مقدمات اينفلوئنســر
شدن است .اما چرا بايد چنين
كاري را بكنيد؟ خيلي ســاده
است .دنياي تبليغات تجاري،
در حــال حركــت از ســوي
چهرههاي شاخص و سلبريتي
و به قول خودمان «شا خهاي
شــبكههاي مجــازي» بــه
ســمت ريزاينفلوئنسرهاست.
يعني چه؟ يعني شــركتها و
ســازما نها و كمپانيها و،...
ديگر دنبال كساني با باالتر از
 50يا  100هزار دنبا لكننده
نيســتند .آنها دنبال كساني
هســتند كه دنبالكنندههاي
كمتــري دارند ،ولــي تمركز
بيشــتري و در نتيجه نفوذي
بيشتر دارند .ثابت شده است
كه چنين افــرادي ميتوانند
اثرگذاري بيشــتري داشــته
باشند .پس سريع ،عالقهمندي
و اطالعــات و تجربههــاي
منحصر به فــرد خودتان كه
به درد ديگــران ميخورد را
پيــدا كنيــد و دســت بهكار
شويد.

موزهزيرزمينی
هارلیديويدسون

عكس :حامد خورشيدي

فرقها را پيدا كن
اولش بدينترتيــب بوده كه
مثــ ً
ا اعضاي خانــواده جمع
ميشــوند و اتاقــي را به اين
منظور اختصــاص ميدهند،
ســپس چشــم يك نفــر را
ميبندند و چند تــا تغيير در
اتاق انجــام ميدهنــد .حاال
چشمها را باز ميكنند و طرف،
بايد با دقت جســتوجو كرده
و تفاوتهــا و تغييرات را پيدا
كنــد .اگر هم زيــادي معطل
كند ،شكســت خواهد خورد.
اين بازي هــم فيزيكياش و
هم كاغذي و موبايلي و حتي
كامپيوترياش هم توليد شده
اســت .بدينترتيب كه مث ً
ال
تصويرهايي وجــود دارند كه
شما ،بايد تفاو تهاي موجود
در آن را درك كنيــد .اين كار
ذهــن و تمركز و توجه شــما
را بهشــدت فعــال ميكند و
نميگذارد درگير بيماريهايي
چــون آلزايمر بشــويد .حاال
نسخههاي موبايلي اين بازيها
هم موجود است كه از جاهايي
مثل كافهبازار ميتوانيد دانلود
كنيد .بدينترتيب كه تصويرها
نشان داده ميشود و بايد چند
تفاوت موجــود را درك كنيد.
اين بــازي ميتواند بهصورت
گروهي هم صــورت بگيرد و
دو به دو يا ســه به ســه آن را
انجام بدهيد .هم فال اســت و
هم تماشا.

گفتوگو با مجموعهداري كه موتورهاي قديمي
را در طبقه پايين مغازهاش نگهداري ميكند

موتورسيكلتهاي هارلي ديويدسون كه روزي روزگاري يك وسيله نقليه
سازماني بود و مورد استفاده ارگانها و ادارات و پليس قرار ميگرفت در
ايران هم مشتريان پروپا قرصي داشت؛ موتورهاي غولپيكر آمريكايي
كه در سراسر دنيا محبوبيت فراواني داشت و در دهههای 40و 50به ايران
هم راه پيدا كرد اما با گذشــت زمان به خاطرهاي در ذهن طرفدارانش
بدل شــد .امروزه اثر چنداني از هارلي ديويدسونهاي قديمي يافت
مهرداد رسولي
نميشود اما يك ايراني به نام يوسف شكارانداز بهطور شگفتانگيزي
در حال احياي مدلهاي قديمي اين نوع موتورســيكلت است .هارلي
ديويدسونهاي قديمياي كه او طي چند سال اخير جمعآوري كرده با شمايل جديد زيرزمين
مغازهاش در حوالي خيابان جمهوري تهران آرام گرفتهاند و به زينت مجموعه كمنظير او بدل
شدهاند .زيرزمين مغازه يوسف شكارانداز جايي براي تولد دوباره هارلي ديويدسونهاي قديمي
و خاكخورده است اما اينجا چندين موتورسيكلت كالسيك ديگر مثل تريومف انگليسي يا
زونداپ آلماني كه قدمتشان به بيش از 100ميرسد هم ديده ميشوند و ارزش اين مجموعه
را دوچندان كردهاند .شــايد به همين دليل خيليها ،اين مجموعــه را يكي از كاملترين و
كمنظيرترين مجموعه موتورسيكلتهايی ميدانند كه در ايران سر و شكل گرفته اما از چشم
عالقهمندان به موتورهاي كالسيك دور مانده است.

موتورسيكلت 106ساله
مجموعه يوسف شكارانداز به انواع موتور ســيكلت هارلي ديويدسون محدود نميشود و بخش ديگري از آن به
موتورسيكلتهايي تعلق دارد كه سن آنها بيش از  ۱۰۰سال است؛ مثل يكي از محصوالت كارخانه تريومف كه
كنار هارلي ديويدسونها جا خوش كرده و از پالكي كه روي گلگير جلو نصب شده ،پيداست كه به سال 1914تعلق
دارد .تريومف از برندهاي قديمي موتورسيكلت است كه در سال 1888تاسيس شده و ابتدا دوچرخه توليد ميكرد.
خط توليد موتورسيكلت اين كارخانه از سال 1902راه افتاده و خيلي زود به جمع 10برند معتبر موتورسيكلت
در جهان بدل شده است .درباره موتورسيكلتهاي تريومف نقل است كه وقتي مارلون براندو در فيلم سينمايي
«وحشي» سوار بر يكي از موتورهاي اين كارخانه ظاهر شد محبوبيت برند تريومف بهشدت باال رفت .تريومف
قديمي و خوشرنگ و لعابي كه در مجموعه يوسف شكارانداز جا خوش كرده به نسل اول موتورسيكلتهاي اين
كارخانه انگليســي تعلق دارد و ويژگيهاي فني منحصر به فردي دارد .مجموعهدار تهراني اين موتورسيكلت
106ســاله را بخشــي از اعتبار مجموعهاش ميداند؛ «اين تريومف بازسازي شــده كه ميبينيد قديميترين
موتورسيكلت مجموعه من است و نمونهاش را در ايران و هيچ كشور ديگري پيدا نميكنيد .جالب است بدانيد
كه روغن اين موتور توسط يك پمپ دستي تعويض ميشود .قيمت اين موتور بيش از يك ميليارد تومان است
و آن را ميتوان نمونه يك موتورسيكلت كالسيك دانست ».عالوه بر تريومف ،كارخانههاي معروف ديگري مثل
زونداپ آلمان ،بياس ا و مدلي از وسپا كه مرلين مونرو با آن در تيزرهاي تبليغاتي نقشآفريني ميكرده هم يك
نماينده در اين مجموعه دارند .به گفته يوسف شكارانداز ،بيشتر اين موتورسيكلتهايي كه هر كدام براي زينت
ي در جهان
يك مجموعه كافي بهنظر ميرسد جزو نخستين محصوالت كارخانههاي معتبر موتورسيكلتساز 
است و نمونه سالم آنها را در كمتر كشوري ميتوان سراغ داشت؛ «اين موتورسيكلتها مجوز تردد در خيابانهاي
تهران را ندارند و به همين دليل بيش از 50سال است كه دست نخورده باقي ماندهاند» .

از آنتيكفروشي تا مجموعهداري
براي ديدن مجموعه موتورسيكلتهاي كالسيك
بايد از ازدحام و شــلوغي خيابان جمهوري عبور
كنيم تا به مغازه يوسف شكارانداز برسيم و از 54پله
پايين برويم تا انبوه موتورســيكلتهاي كالسيك
را تماشــا كنيم .مجموعهدار تهراني برخالف همه
مجموعهدارهــا ،مجموعهاش را نــه در طبقات يا
انباري خانه كه زيرزمين مغازهاش سر و شكل داده
و شايد به همين دليل اين مجموعه آنطور كه بايد
مورد توجه طرفداران موتورسيكلتهاي كالسيك
قرار نگرفته است .پلهها را يكييكي پايين ميرويم
و چند لحظه بعد با جمع هارلي ديويدسونهايي كه
با وسواس خاصي بزك شــدهاند مواجه ميشويم.
يوسف شــكارانداز ،صاحب اين مجموعه ميگويد
که عالقه خاصي به اشيای قديمي و آنتيك دارد و
بهطور كامال اتفاقي وارد دنياي موتورسيكلتهاي
كالسيك شده اســت؛ « من از جواني در خيابان
نادري مغازه آنتيكفروشي داشــتم و به اين كار
عالقهمندم .از30سال قبل شــروع به جمعآوري
اشيای قديمي كردم كه بخشــي از آنها را هنوز در
انباري خانهام نگه داشــتهام؛ مثل دوعلم بســيار

قديمي كه بــه دوره قاجار تعلق دارنــد و در ايران
نمونه ديگري از آنها وجود ندارد .در كنار جمعآوري
اشيای قديمي به موتورسيكلتهاي كالسيك هم
عالقه خاصي داشتم تا اينكه شــرايطي مهيا شد
كه اين هارلي ديويدســونهايي را كه ميبينيد به
يك مجموعه بدل كنم ».اســتارت تشكيل چنين
مجموعهاي از 12ســال قبل كه  ۲كانتينر حامل
قطعات هارلي ديويدســون وارد ايران شــد كليد
خورده است .حدود 40هزار قطعه كه در سالهاي
قبل از انقالب و با دستور شاه سابق ايران به كارخانه
آمريكايي هارلي ديويدسون ســفارش داده شده
بود سرانجام از مرزهاي ايران عبور كرد و به مزايده
گذاشته شد .يوســف شــكارانداز قطعات هارلي
ديويدسون را از برنده مزايده خريد و از همان روزها
براي احياي هارلي ديويدســونهاي قديمي كه
نفسهايشان به شماره افتاده بود به صرافت افتاد.
شايد رئيس كارخانه هارلي ديويدسون هم تصورش
را نميكرد كه يك ايراني بتواند با قطعات 50سال
قبل يك مجموعه نسبتا كامل از موتورسيكلتهاي
هارلي ديويدسون را سر و شكل بدهد.

يادگار گردشگران اروپايي
مجموعه موتورســيكلتهاي كالســيك يوسف
شكارانداز با گذشــت زمان براي گردشگراني كه از
حوالي خيابان جمهوري عبور ميكنند به يك جاذبه
گردشــگري بدل شده اســت .خيلي از خارجيها
كه با دعــوت مجموعــهدار تهراني بــه زيرزمين
مغازهاش میآیند با ديدن انبوه موتورسيكلتهاي
كالســيك كه نمونه آنها در هيچ كشــور ديگري
يافت نميشود سر ذوق ميآيند و عكس يادگاري
ميگيرند .موضوع وقتي جالبتر ميشود كه بيشتر
موتورسيكلتهاي اين مجموعه يادگار گردشگراني
است كه در سالهاي دور با موتورسيكلت به ايران
آمدهاند و بعد از خرابي موتورهــا آنها را رها كرده و
رفتهاند .تعداد ديگــري از موتورهاي اين مجموعه
در همان ســالها توســط راهزنها از گردشگران
خارجي به سرقت رفته و دســت بهدست گشته تا
امروز بهعنوان يــك كاالي لوكس و قديمي ارزش
صدچنداني پيدا كنند .از اينرو مجموعه يوســف

اين موتورها را ببينيد

تولد دوباره هارلي ديويدسون

صفر تا صد تعمير و احياي موتورسيكلتهاي قديمي بهخصوص هارلي ديويدسونها در بخش ديگري از
زيرزمين مغازه يوسف شكارانداز انجام ميشود و اين بخش را ميتوان محل تولد دوباره هارلي ديويدسونها
دانست .اگر همه قطعات در دسترس باشند جمعكردن يك دستگاه هارلي ديويدسون  ۲روز زمان ميبرد
اما گاهي اوقات نداشــتن يك پيچ يا مهره تا چند روز كارها را به تعويق ميانــدازد كه اين هم نمك كار
مجموعهداري است .قيمت هارليديويدسونهايي كه سالها مستهلك و بال استفاده بوده و در اين كارگاه
احيا شدهاند از 200ميليون تومان شروع شده و بعد از تعويض قطعات و رنگكردن بدنه قيمت واقعيشان را
پيدا كردهاند .مجموعهدار تهراني پيداكردن هارلي ديويدسونهاي مستهلك را بخش هيجانانگيز كارش
ميداند؛ «بسياري از اين موتورسيكلتها از شهرهاي دور و نزديك به اينجا منتقل شدهاند .من از اصفهان،
كرمان و شيراز هارلي ديويدسونهايي را خريدهام كه بدنه سالمي داشتهاند و با تعويض همه قطعات و نقاشي
بدنه احيا شدهاند .رنگ و لعاب هارلي ديويدسونهايي كه ميبينيد حاصل هنر بهترين نقاشهاي ايران است
و مرحله تزئين بدنه را هم خودم انجام ميدهم ».هارلي ديويدسونهايي كه امروزه در ايران و در مجموعه
يوسف شكارانداز وجود دارد به دهه 70ميالدي تعلق دارند .طبق شنيدهها و روايتهايي كه از آن سالها
نقل ميكنند ،كارخانه آمريكايي هارلي ديويدسون همه محصوالتي كه در دهه 70ميالدي توليد كرده را
فقط به ايران و كويت صادر كرده است .مجموعهدار تهراني معتقد است نمايش اين موتورها ،نسل جديد
را با ميراث ملي آشنا ميكند؛ «موتورهايي كه در اين مجموعه ميبينيد به بچههاي ايران تعلق دارد و بايد
براي حفظ آن بكوشيم .من 12سال از عمرم را پاي احياي هارلي ديويدسونها گذاشتهام و اين موتورها را
در ايران زنده نگه داشتم .برخي از اين موتورها را در كشور سازندهاش پيدا نميكنيد و با اينكه به چند دهه
قبل تعلق دارند انگار تازه از كمپاني بيرون آمدهاند .هر روز اين 54پله را به عشق زنده نگهداشتن موتورهاي
قديمي باال و پايين ميروم .اگر مجوزهاي الزم را بدهند اين موتورها را با برپايي نمايشگاه در معرض ديد
عموم قرار خواهم داد اما مشكل اينجاست كه به موتورهاي باالي 250سي سي مجوز ترددهاي كوتاه را هم
نميدهند .ميگويند اين موتورها بايد سند و مجوز داشته باشند اما مگر ميشود براي موتوري كه به سال
1914تعلق دارد سند پيدا كرد؟ مردم از تماشاي موتورهاي مشكي خسته شدهاند و با نمايش موتورهاي
كالسيك ميتوان آنها را به وجد آورد».

اغراق نيست اگر بگوييم يوسف شكارانداز حاال كم نظيرترين مجموعه موتورسيكلتهاي قديمي
را زيرزمين مغازهاش دور هم جمع كرده است .او ميگويد اگر مسئوالن ذيربط بر روند مزايده
هارلي ديويدسونهاي وارداتي نظارت بيشتري به خرج ميدادند حاال شاهد مجموعهاي كاملتر
از اين نوع موتورسيكلت در ايران بوديم؛ «اين قطعات به همراه دهها دستگاه هارلي ديويدسون
وارد ايران شد اما عدهاي موتورها را در مزايده خريدند و با قيمتهاي گزاف به خارج از كشور صادر
كردند .درحاليكه اين موتورها به نوعي سرمايه ملي بود و بايد در معرض ديد نسل جديد قرار
ميگرفت .هماكنون تعداد هارلي ديويدسونهايي كه در ايران موجود است بيشتر از 50دستگاه
نيست و ما با همان قطعات وارداتي مشغول احياي آنها هســتيم ».انواع هارلي ديويدسون از
ســري  FLگرفته تا مدل  POLICE SPECILEدر اين مجموعه به چشــم ميخورد و نيمي از
هارلي ديويدسونهايي كه از ســالهاي دور در ايران به يادگارمانده اينجا جا خوش كردهاند.
مجموعهدار تهرانــي ،دور هم جمع كردن هارلي ديويدســونهاي قديمي را حاصل مطالعات
گسترده و رنجهاي فراواني ميداند كه حتي براي خريد يك قطعه به جان خريده است؛ «وقتي
قطعات را خريدم آشنايي چنداني با هارلي ديويدسون نداشتم و تنها تصويري كه از اين موتورها
در ذهنم بود به 50سال قبل برميگشت كه پليس تهران با اين موتورها در خيابانهاي تهران
گشتزني ميكرد .قطعاتي كه وارد ايران شد شامل موتورهاي آكبند و قطعات فابريك بود و بعد
از تحقيقات گستردهاي كه انجام دادم تصميم گرفتم با اين قطعات ،هارلي ديويدسون قديمي و از
كارافتاده را احيا كنم .تا امروز 25دستگاه هارلي ديويدسون را با كمك يكي از بهترين مكانيكها
و تكنیسينهاي ايران تعمير و بازســازي كردهايم ».آنطور كه يوسف شــكارانداز ميگويد از
كانتينرقطعات هارلي ديويدسون كه 12سال قبل وارد ايران شــد هنوز چند هزار قطعه باقي
مانده و شايد بتوان با همين قطعات همه هارلي ديويدسونهايي كه از 60يا 70سال قبل وارد
ايران شدهاند و امروزه در شهرهاي دور و نزديك خاك ميخورند را تعمير و قابل استفاده كرد.

شاهكار متخصص ايراني
مجموعه هارلي ديويدسونها آنقدر خوش زرق و برق است كه هر
بينندهاي با ديدن آنها افسوس ميخورد كه چرا در اعماق زمين
و به دور از چشــم عالقهمندان به موتورســيكلتهاي كالسيك
نگهداري ميشوند .گردآوري چنين مجموعهاي كار آساني نبوده
و حيف است كه 25دستگاه موتورسيكلت هارلي ديويدسون كه
هر كدام از آنها عالقهمندان به موتورهاي قديمي را به وجد ميآورد
در معرض ديد عموم نباشد .يوسف شكارانداز مثل معمار خبرهاي
كه براي ســاخت يك بناي مجلل آجر روي آجر ميگذارد ،براي
پيدا كردن قطعات ناياب اين موتورها وقت و هزينه قابل اعتنايي
صرف كرده و مجموعهاي كه امروزه در ايران نظيرش پيدا نميشود
حاصل پيگيريهاي مستمر اوست .مجموعهدار تهراني پيدا كردن

شكارانداز هميشه مورد توجه خارجيها بوده اما او
از اينكه ارزش معنوي اين مجموعه در داخل كشور
ناديده گرفته ميشود گله دارد؛ «براي نگهداري از
اين مجموعه ،مورد حمايت هيچ ارگان و سازماني
قرار نگرفتهام و حتي انجمن مجموعهداران ايران از
وجود چنين مجموعهاي بيخبر است ،درحاليكه
اين موتورسيكلتها به نوعي ميراث ملي محسوب
ميشوند و تا چند نسل بعد ميتوانند از تماشاي آنها
لذت ببرند .حتي نمونه برخــي از مدلهاي هارلي
ديويدسون كه اينجا ميبينيد در دنيا وجود ندارد
و نميتوان روي آنها قيمت گذاشــت اما در كشور
خودمان ارزش زيادي براي آنها قائل نيســتند».
آنطور كه مجموعهدار تهراني ميگويد تعداد ديگري
از موتورهاي مجموعهاش به دوراني تعلق دارد كه
شــركت ملي نفت ايران به كارخانههاي آلماني و
فرانسوي ســفارش داده و مردم عادي توان خريد
آنها را نداشتهاند.

قطعات ناياب را سختترين بخش مجموعهداري موتورسيكلتهاي
كالســيك ميداند؛ « بدون اغراق ميگويم كه تــا امروز بيش از
300ميليون تومان فقط براي خريد پيــچ هزينه كردهام؛ چرا كه
موتورسيكلت هارلي ديويدسون بهگونهاي ساخته شده كه همه
قطعاتش بايد فابريك باشــد ،مثال شــما نميتوانيد پيچي را كه
متعلق به كارخانه هارلي ديويدسون نيست براي تعمير اين موتورها
استفاده كنيد .براي پيداكردن پيچ و برخي قطعات ديگر به دوستاني
كه قصد سفر به خارج از كشور را دارند متوسل ميشوم اما گراني
سرسامآور دالر كارمان را سختتر كرده است ».يكي از ويژگيهاي
منحصر بهفرد اين است كه صفر تا صد تعمير و بازسازي موتورها در
همين زيرزمين انجام ميشود .كساني كه كارشان تعمير و نگهداري
موتورسيكلت و خودروی كالسيك است ميدانند كه بهاصطالح
«جمعكردن» هر موتــور يا خودروی قديمي بــه ماموريتهاي

غيرممكن ميماند و سازوكار خاص خودش را دارد .مجموعهدار
تهراني ميگويد بدون كمك يكــي از بهترين متخصصان ايراني
تشكيل چنين مجموعهاي امكانپذير نبوده است؛ «من به كمك
بهروز نيكان مقدم كه بهنظرم يكي از بهترين متخصصان تعمير
هارلي ديويدسون در دنياست تاكنون27دستگاه هارلي ديويدسون
را احيا كردهام .اينكه متخصصان ايراني با وجود تحريمها و گراني
سرسامآور دالر توانستهاند هارلي ديويدسون را مثل روز اول تعمير
و بازسازي كنند ارزش اين مجموعه را دوچندان ميكند .امروزه
خيليها تصور ميكنند اين موتورهــا صفر كيلومتر و الي زرورق
بودهاند اما همه قطعات موتورهايي كه اينجا مشــاهده ميكنيد
تعويض شدهاند تا هارلي ديويدسونها به شكل امروزي دربيايند.
حتي الستيك اين موتورها متعلق به چند دهه قبل است و جالب
اينكه بعد از 50سال دچار پوسيدگي نشده است».

سلطان جاده117 ،ساله شد

طبقآماررسميكهكمپانيهارليديويدسونمنتشركردهدركشورآمريكاهيچتصادفيبااين
موتور كه منجر به مرگ موتورسوار شود گزارش نشده و شايد به همين دليل هارلي ديويدسون
را يكي از محبوبترين موتورسيكلتهاي دنيا ميدانند .هارلي ديويدسونها برخالف همه
موتورسيكلتهاي كالسيك دو باك بنزين دارند چون در بيشتر كشورهاي جهان از اين موتور
براي مسافرت به شهرهاي دور و نزديك استفاده ميكنند و به همين دليل طوري طراحي
شدهاند كه موتورسوار كمتر به پمپ بنزين مراجعه كند .همه اين ويژگيها باعث شده تا لقب
«سلطان جاده» را به هارلي ديويدســون بدهند .نكته جالب اينكه هارلي ديويدسونهاي
قديمي هنوز هم در كشــورهاي مختلف دنيا طرفداران زيــادي دارد اما كمپاني هارلي
ديويدسون كه 117سال قدمت دارد ،خط توليد ساخت قطعات آنها را تعطيل كرده است.
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رصد خانه
درباره تحركات بعثيها تا پيش از هجوم سراسري حرفها و روايتها زياد
است .چنين روايتي وجود دارد كه بعثيها تا پيش از اشغال سفارت آمريكا
ح پي
مله ش از اشغال ميخواستند حمله را شروع كنند اما اين اشــغال ،باعث شد تا برنامههايشان
عقببيفتد .ضمن اينكــه چيزهايي هم از بروز كودتــاي نظامي در ايران
سفارت؟
ميدانستند و نقلهايي هم از همكاريهاي آنها و آمريكاييها با اين كودتا
وجود دارد .البته گفته ميشود كه تا پيش از اشغال سفارت آمريكا ،ايرانيان از
نقشه بعثيها مطلع شده بودند .همچنين اين روايت هم وجود دارد كه برخي از حملههاي پيش از حمله رسمي
بعثيها ،احتماال ً براي فراري دادن عوامل دخيل در كودتا بوده است .حتي در برخي از زد و خوردهاي اتفاق
افتاده در پاسگاهها و پادگانهاي مرتبط با كودتا ،نيروها به عراق گريخته بودند كه نشانهاي از هماهنگيهاي
موجود بوده .ضمن اينكه حضور تيمور بختيار در اين كشور و ايجاد تشكيالتي براي مبارزه با ايران را هم نبايد از
ياد برد .در نهايت اينكه حتي قبل از حمله سراسري بعثيها هم اتفاقاتي مابين ايران و عراق افتاد.
همهچيز از روزگار صفويها شروع شــد؛ از درگيريهاي مرزي
صفو ي و عثماني .آن روزها عراقي وجود نداشت .بينالنهرين بود
و حوالي آن ،كه مدام بين ايران و عثماني دست بهدست ميشد .گاهي
كه عثماني قدرت بيشتري داشت ،اين حوالي را ميگرفت و مال خودش
ميكرد .گاهي هم كه ايران قدرت ميگرفت ،ميتوانست اين مناطق را
در اختيار خودش بگيرد .در واقع قسمت اعظم عراق ،متعلق به عثماني
عيسي محمدي بوده و مسئله هم مسئله اصفهان -استانبول و تهران-استانبول و...
بوده .و بعدها كه عراق متولد شد ،مسئله تبديل به مسئله تهران-
بغداد شــد .تا زمان قاجارها تكليفي براي حدود قطعي مرزها مشخص نشده بود .روي هم رفته،
قراردادهايي هم بين دو كشور بسته شــده بود؛ از جمله قراردادهاي 1639ميالدي بين صفويه
و عثماني ،قرارداد 1764ميالدي ميان نادرشاه و سلطان عثماني ،قرارداد «ارض روم» ،معاهده
 ،1911در تهران و معاهده  ،1913در قسطنطنيه (تركيه امروزي) .قرارداد 1975الجزاير هم كه
آخرين آنها بود؛ بين ايران زمان پهلوي و عراق.

يكي از جنبههاي خواندني جنگ عراق و ايران ،بازخواني واكنش رسانههاي
مرداد1369گفت:
خارجي است .بخشي از آن را مرور ميكنيم .راديو
اسرائيلآرزو بود كه عراق رساهناهي جهان و
«يكي از عوامل اصلي جنگ ايران و عراق نيــز همين
ميخواست با اشغال خوزســتان و خارج كردن جزاير تنب و ابوموسي از
دافعمقدس
حاكميت ايران خود را بهصورت ابرقدرت خليجفارس درآورده ،در پي آن
رهبري جهان عرب را بهدست گيرد» .راديو آمريكا نيز به نقل از روزنامه
واشنگتنپست گفت« :بهانه حمله عراق به ايران اين بود كه قرارداد الجزاير مبني بر تعيين خطوط مرزي
شطالعرب كه در زمان رژيم سلطنتي ايران بين 2كشور بسته شده بود به عراق تحميل شده است و قرارداد بايد
ملغي شود 8.سال جنگ به طول انجاميد و باالخره هم جنگ متاركه شد» .همچنين تلويزيون سيبياس آمريكا
در مصاحبه با سناتور آمريكايي «سام نان» اشاره كرد«:هرچند ما براي دوست نداشتن ايران داليل زيادي داشتيم
اما سكوت ما در برابر تجاوز صدام به ايران ازجمله اشتباهات ديگر ما محسوب ميشود».

شماره  - 11شهادت ثقهاالسالم
جنگ بعثياه عليه اريان
قب
سالاه و ماهاه ل از سيويكم شهريور

يكشنبه خونين 52
يكي از سنگينترين برخوردهاي مرزي در سال  1352اتفاق افتاد؛ بيست و يكم بهمن معروف
به يكشنبه خونين .در منطقه مهران ،دو كشور وارد تقابل نظامي شدند .البته اين تنش ،قبلتر نيز
شروع شده بود .عراقيها حتي اقدام به اخراج ايرانيتبارهاي عراقي هم كرده بودند .اين شهروندان
در نقاط مرزي رها شده و گروهگروه به ايران آمدند .برخي ميگويند كه اين اقدام ،نوعي پاسخ به
اقدام پهلوي دوم در حمايت از كردهاي عراق و ايجاد تنش از طريق آنها هم بوده است .جالب اينكه
عراقيها براي تحريك ايران ،حتي تيمور بختيار را كه تحت تعقيب ايران بود ،از لبنان به كشور
خود آورده و به او تابعيت عراقي هم دادند .در اين زد و خورد البته ايرانيها دست برتر را داشتند.
روايتهايي هم از آن وجود دارد؛ مثل اينكه مقامات نظامي پهلوي به شاه گفتهاند اگر اجازه بدهيد
ناهار يا شام را در بغداد ميل كنيد و . ...كه البته بخشي از آنها به عالقه بيش از حد سلطنتطلبان به
بزرگنمايي آن روزها برميگردد .اما عليايحال ايران چون هم مورد حمايت غرب بود و هم قدرت
نظامي بااليي داشت ،توانست سريع عراقيها را وادار به عقبنشيني كند .عراق هم سريع شكايت
به سازمان ملل برد كه چه نشستهايد كه ايرانيها 5كيلومترمربع از خاك ما را گرفته و ميخواهند كال ً
به ما حمله كنند .در نهايت اينكه سازمان ملل و ديگر كشورها هم دخالت كرده و معاهدهاي امضا شد؛
معروف به همين قرارداد  1975الجزاير .در اين قرارداد ،وزير خارجه الجزاير ،بهعنوان معتمد هر
دو كشور ايران و عراق حضور داشت و با عنوان نماينده هر دو كشور ،اسناد را امضا ميكرد.

 59آغاز شده بود

كشور بروبيا
عراق در سده گذشته ،حكومتها و كودتاهاي مختلفي را بهخودش ديده است .به
همين دليل بوده كه وقتي حكومتي جديد بر سر كار ميآمد ،موضعي جديد
و خالف تعهدات قبلي اتخاذ ميكرد .به همين دليل بود كه مسائل مرزي
مورد اختالف ،خاصه در بخش ش طالعرب يا اروندرود ،هميشه الينحل باقي
ميماند .عراقيها معتقد بودند كه بخشي از آنسوي اروند متعلق به
آنهاست و سابق بر اين به واسطه فشارها ،از عراق گرفته شده است .اين
در حالي بود كه مدت زيادي از تشكيل اين كشور نميگذشت اما اين
ادعا كماكان پابرجا بود .در سال 1957ميالدي ،دو كشور براي اجراي
قراردادي كه بينشان بسته شده بود ،يك داور سوئدي را تعيين كردند اما
قبل از هر اتفاقي ،اين رژيم سلطنتي عراق بود كه با يك كودتاي نظامي
در سال 1958از بين رفت و ژنرال عبدالكريم قاسم ،رهبر نظامي جديد
اين كشور شد .او هم گفت كه آن 5كيلومتر محل مناقشه بهزور به ايران واگذار
شده و به «مادر ميهن» بازخواهد گشت.

ديكتاتور در پي آرزوهايش
بعد از پيروزي انقالب اسالمي در ايران ،به روايت حجتاالسالم سيدمحمد
دعايي ،كه نخستين سفير ايران بعد از انقالب در عراق بود ،ايرانيها قصد
داشتند حسننيت خودشان را به همسايهها ثابت كنند .به همين دليل بود
كه دعايي به اين منظور انتخاب شد؛ چرا كه در زمان اقامت امام(ره) در
عراق ،او رابط بيت امام(ره) و حكومت وقت عراق بود و به خوبي با او
آشنا بودند .حسنالبكر اين امر را نشانهاي از حسننيت تلقي كرد،
هرچند كه صدام حسين نگاهي ديگر داشت و اين امر را ،حاكي از آن
ميدانست كه ايرانيها ميخواهند در عراق خرابكاري كنند و يك
آدم كاربلد و آشنا را به اين منظور به سفارت گماردهاند .به هر حال،
صدام حسين در ماههاي بعدي نفر اول عراق شد و تصميم گرفت كه به
آرزوهاي ديرينهاش در مورد ايران جامه عمل بپوشاند؛ اشغال ايران يا
دستكم بخشهايي از ايران و اثبات سيادت خود به جهان عرب.

ظهور پانعربها

بهار ،نه مثل هميشه

سرانجام حكومت قاسم هم توسط كودتاچيهاي طرفدار عبدالناصر و حزب بعث
از بين رفت .در نتيجه عبدالسالم عارف كه يك پانعرب بود ،رئيسجمهور شد.
به همين دليل آب دو كشور در يك جوي نرفت و ماجرا همچنان باقي ماند .او
هم در سال 1345كشته و برادرش جانشين وي شد .دولت جديد عراق اما اعالم
كرد كه حاضر است با ايران كنار بيايد و به همين دليل به توافقاتي هم رسيدند،
ازجمله عقبنشيني ايرانيها از نواحي مرزي و نيز تشكيل كميتههاي مشترك
براي حل و فصل موارد اختالفي و . ...اما دوباره عراق رنگي جديد بهخودش ديد؛
در ژوئيه  ،1968سازمان افسران جوان به رهبري احمد حسنالبكر كودتا كرد و
بعثيها حاكم شدند .حسن البكر از حاكمان قبلي ،انعطاف كمتري داشت و خوي
نظاميگري او ،اجازه نميداد تا همهچيز را با مذاكره حل و فصل كند.

آخرين تابستان آرامش

تهديدي كه نگرفت
او آوريل سال بعد ،شطالعرب را جزئي از حاكميت عراق دانسته و به ايران هشدار داد كه
كشتيهايش كه وارد اروند ميشوند ،پرچم خود را پايين بياورند .تهديد هم كرد اگر داخل
كشتيها نيروهاي نظامي ايراني هم باشند ،با زور آنها را دستگير كرده و ديگر اجازه تردد به
كشتيهاي ايراني را نخواهد داد .ايران هم خيلي سريع اعالم كرد كه معاهده  1937از نظر
ايرانيها ملغي است .بعثيها كه شوكه شده بودند ،البته نتوانستند اقدامي نظامي كنند.

مدعي جديد جزاير سهگانه
در آذرماه  1350بود كه نيروهاي نظامي ايران وارد جزاير ابوموسي ،تنب بزرگ و تنب كوچك شدند.
اين اقدام يك روز قبل از پايان معاهده قيموميت بريتانيا و خروج اين كشور از خليجفارس صورت گرفت.
ميگويند كه ايران با بريتانيا طرف بوده ،اما به نوعي ميتوان اين قضيه را مرتبط با ماجراي جدايي بحرين
از ايران هم دانست .شيخنشينها البته از اين قضيه بهشدت ناخرسند بودند .بعثيها هم كه فرصت را غنيمت
شمردند ،مقاماتي را راهي كشورهاي حاشيه خليجفارس كردند تا حسابي ماهيگيري كنند .آنها چند روز
بعد رابطه سياسيشان با ايران و بريتانيا را هم قطع كردند .به واقع برخوردهاي مرزي جديد ،از همين
سال 1350بود كه آغاز شد .به محض بازگشت جزاير سهگانه به ايران ،نيروهاي نظامي دو كشور در مرزها
آرايش گرفتند و برخوردهايي هم صورت گرفت .از سوي ديگر به واسطه قرارداد دوستي 15ساله عراق و
شوروي كه بهتازگي بسته شده بود ،بعثيها جرأت پيدا كرده و زد و خوردهاي مرزي را ايجاد كردند .در اين
زد و خوردها ،از تانك و توپخانه و توپهاي صحرايي هم استفاده شد.

صدام خيلي روي حمايت اعراب حساب باز كرده بود.

1347
كودتا پشت كودتا و
سرنگوني پشت سرنگوني؛
اين وضعيت كشور عراق
در سده معاصر است.
سرانجام در اين سال،
بعثيها كودتا كرده و
حاكم بينالنهرين شدند.

ماجراي جدايي بحرين
از ايران و بازگشت جزاير
سهگانه به كشور ،باعث
شد تا بعثيها با ايران
قطع رابطه كنند و با سفر
به شيخنشينهاي جنوب
خليجفارس ،شيطنتهايي
را شروع كنند.
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درگيريها و حملههاي بعثيها كماكان ادامه داشت ،درحاليكه هنوز
هيچ جنگي شروع نشده است .در تابستان منتهي به جنگ هم حملههاي
زيادي صورت گرفت .با هم ،تنها بخشهايي از آنها را مرور ميكنيم:
مرگ 12بعثي بهدليل انفجار بمب ســاعتي در منطقه باباجاني (كه
در حال حمل بمبهاي ســاعتي براي كارگذاري در جادههاي داخل
ايران بودند) ،انفجار بمب در اهواز و شهادت 9شهروند ،ادامه نقل و
انتقاالت نظامي در طول مرز دو كشور ،مرگ سرپرست جاسوسان عراقي
مقيم خرمشهر بر اثر فرار و غرق شدن در آب ،حمله مجدد با سالحهاي
سنگين به پاسگاههاي مرزي دهلران ،حمله سه جنگنده عراقي و هدف
گرفتن فرستنده تلويزيون نخجير ،حمله  8ميگ و سوخوي بعثي به
نقاط مرزي حوالي سردشت و بمباران آن ،درگيري در پاسگاههاي
مرزي سومار و نفتشهر و قصرشــيرين ،حمله نيروهاي عراقي به
تنگهوا و محاصره آن و عقبنشيني بعد از مقاومت ايرانيها ،انفجار
خودروي زرهي عراقي بر اثر اصابت با مين در داخل خاك ايران و
كشته شدن 10سرنشين آن ،اعالم نارضايتي دولت عراق از قرارداد
الجزاير ،اعالم خبرگزاريها در بيســتم مرداد دال بر آرايش گرفتن
 300تانك عراقي در پشت مرزهاي ايران ،حملههاي مكرر بعثيها
به پاسگاههاي دهلران و نفتشهر ،انهدام يك هواپيما و 3تانك توسط
ايرانيها ،حمله بعثيها به پاسگاههاي ايالم  ،قصرشيرين  ،خرمشهر ،
خسروآباد ،سومار و نفتشهر در  16شهريور ،حمله ميگ عراقي به
بالگرد حامل رئيسجمهور و نخستوزير كه براي بازديد از نوار مرزي
راهي ايالم شده بودند در بيست و دومين روز شهريور و. ...

صدام در جنگ با ايران دنبال روياهاي خود بود.

1350
بعثيها اقدام به اخراج
ايرانيتبارهاي مقيم
عراق هم كردند .بيشتر اين
ايرانيان ساكن شهرهاي
مقدسي چون كربال ،نجف
و كاظمين بودند .اين
امر به واسطه تنش بر سر
جزاير سهگانه و ...صورت
گرفت.
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1352
درآمدهاي نفتي
حزب بعثي رشد داشت
و باعث شد تا آنها
به سمت رؤيايي كه
داشتند ،بروند؛ سيادت
جهان عرب و محافظان
دروازههاي شرقيان.

1352

يكي از شديدترين
درگيريهاي نظامي ايران
و عراق اتفاق افتاد كه
تلفاتي هم در پي داشت.
سازمان ملل دخالت كرده
و قراردادي منعقد شد.

1353

بعثيها پساز وقوع
انقالب اسالمي،
ايرانستيزي را آغاز
كردند .صدام خيلي دوست
داشت تا امتيازهايي را كه
فكر ميكرد به ايران داده،
پس بگيرد.

خرداد پرحادثه

تا پايان بهار نيز ،درگيريهاي ديگري اتفاق افتاد .در يكي از آنها ،كه بين بعثيها و سپاه صورت گرفت ،يك تن
از مهاجمان بعثي كشته و 9تن ديگر دستگير شدند .در يك عمليات اطالعات ديگر ،جاسوسي عراقي در خرمشهر
دستگير شد؛ در نتيجه يك شبكه جاسوسي بعثيها در اين شهر هم كشف و اعضايش دستگير شدند .آنها اطالعاتي از
آمادگي نظامي ايران به استخبارات عراق ميدادند .در عملياتي ديگر 8 ،بعثي كه به خاك ايران در ايالم نفوذ كرده
بودند ،دستگير شدند .حمله به پاسگاه و روستاي مرزي بهرامآباد در مهران ،حمله مهاجمان عراقي با سالحهاي
سنگين به قصرشيرين ،حمله بامدادي به مقر سپاه در قصرشيرين و درگيري بين آنها و شهادت و زخمي شدن
10نفر از نيروهاي سپاه ،درگيري زميني در مرزهاي مهران و قصرشيرين با حمله مجدد بعثيها در پاسگاهها
نيخزر ،هالله ،انجيرك و دارخور ،برآر عزيز و باباهادي ،حمله به پاسگاههاي پرويز ،تيلهكوه ،تنگهوان و ...با
سالحهاي سنگين ،انهدام يك تانك و نفربر نفوذ كرده به قصرشيرين بر اثر مينهاي كاشته شده توسط سپاه و كشته
شدن 10عراقي و درگيريهاي مرزي در شلمچه از جمله تجاوزهاي بعثيها بود كه تنها در خردادماه 59صورت
گرفت .ضمن اينكه ماجراي حمله و اشغال سفارت ايران در لندن هم در همين ايام اتفاق افتاد .جالب اينكه مهاجمان،
خود را از اهالي و طرفداران خودمختاري عربستان ايران يا همان خوزستان ميدانستند و گفته ميشود توسط يك
افسر بعثي آموزش ديده بودند.

محمدرضا پهلوي و صدام حسين با وساطت الجزاير

1358
باز هم يك درگيري مرزي
ديگري اتفاق افتاد.
البته قدرت برتر ايران
و پايبندي دو كشور به
سازمان ملل ،باعث ميشد
تا بعثيها دستشان
كوتاه باشد.

اين باركد را اسكن كنيد و
پادكست «جنگ بعثیها»
را بشنويد.

در فروردين  ،59صدام حمايت خود از مبارزه اقليتهاي قومي ايران را اعالم
كرد ،ضمن اينكه چند روز بعدتر گفت كه اين كشور آماده جنگ با ايران است.
سيزدهم فروردين هم كه ترور ناموفق طارق عزيز ،معاون رئيسجمهور عراق
اتفاق افتاد كه آن را به ايران نسبت دادند و عجيبتر از همه كه بعد از قطع رابطه
ايران و آمريكا ،بعثيها كه حاال عرصه را باز ميديدند ،تقاضا كردند كه جزاير
سهگانه ايراني ،تنبها و ابوموسي به عراق واگذار شود .در ارديبهشت همين
سال ،وزارت امور خارجه ايران اطالعيهاي صادر كرد كه دولت بعث عراق عليه
مراكز ايران در خارج كشور ،فعاليتهاي ترور و وحشت را آغاز كرده است.
صدام هم ادعاي رژيم بعث عراق را دال بر حاكميت اين كشور بر خوزستان و
«عربستان» بودن اين منطقه اعالم كرد .در اين ايام هم بود كه عمليات نيروهاي
دلتاي آمريكا در طبس ايران زمينگير شد .نخستين حمله عراق به تأسيسات
نفتي ايران هم در همين روزها و در دهلران اتفاق افتاد .آنها تا آغاز رسمي
جنگ13 ،حمله ديگر هم به تأسيسات مختلف نفتي ايران داشتند.

يكي از سفراي عراق،
تلويحاً بازبيني در
قرارداد 1975را
خواستار شد .به قول
بعضي از غربيها ،در
واقع عراق درصدد تسلط
بر خليجفارس بود و
اين را ،دليل اصلي
جنگ و مطالبه خوزستان
ميدانست.
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1359
گفته ميشود كه صدام و
برژينسكي ،ديداري در
عمان داشتند .ظاهراً اين
مقام وقت آمريكايي،
اطمينان الزم را به بعثيها
داده بود كه آمريكا
همهجوره از آنها حمايت
خواهد كرد.

همه درگيريها با بهانه تصرف اروندرود شروع شد.

در بهار اين سال،
تحريكاتي توسط بعثيها
صورت گرفت .ازجمله
اعالم آمادگي براي جنگ
با ايران و حمايت از
جداييطلبان قومي در
ايران و . ...اشغال سفارت
ايران در لندن هم در همين
راستا صورت گرفت.
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1359
با اينكه جنگ شروع نشده
بود ولي بعثيها اقدام
به تحريكات مرزي عليه
ايران كردند .آنها بارها
به شهرها ،پاسگاهها و
روستاهاي ايراني حمله
كردند و شهروندان و
نيروهاي نظامي ايران را
به شهادت رساندند.

سرانجام صدام ،قطعنامه
بينالمللي را جلوي
دوربين تلويزيون پاره
كرده و به اين ترتيب ،اعالم
جنگ كرد؛ از زمين و آسمان
و دريا .شعار آنها چنين
بود :آمدهايم تا بمانيم.
چه در عراق هزاررنگ كه
حاكمان زيادي بهخودش
ديده بود ،چه در خرمشهر.

1359

پيشنهاد 1

آن چيست كه...

معما ،چيستان و تست
هوش
يكي از بازيهاي جالب ديگري
كــه از قديمااليام هــم وجود
داشــته و االن هم هنوز وجود
دارد و ما را تــرك نكرده ،حل
كردن معماها و چيستانهاست.
حتي بعضيها اقدام به طراحي
چنين معماها و چيستانهايي
ميكننــد .جالــب اينكه يك
ژانر ادبي هم وجــود دارد كه
توسط شعر يا نثر مسجع يا،...
چيستاني مطرح ميشود و شما
بايد به آن پاسخ بدهيد .و چنين
است كه شما ميتوانيد در ايام
خانه مانــدن و دورهميهايي
كه بعد از اين و در شــبهاي
بلند پاييزي هم بيشتر خواهد
شــد ،اقدام به اين بازي كنيد.
كلــي معماي ريز و درشــت و
چيستا نهاي عجيب و غريب
و حتي تستهاي هوش وجود
دارند كه ميتوانيد اقدام به تهيه
آنها كرده و با خانواده ،خودتان
را سرگرم حلكردنشان كنيد.
نكته جالب اينكه نســخههاي
اندرويدي و موبايلي اين بازيها
هم شــكل گرفته و بهراحتي
ميتوانيد آنهــا را از درگاهها و
اپهايي چــون كافهبازار تهيه
كنيد .بهراحتي ،دهها و صدها
معما و چيستان و تست هوش
در اختيار شــما خواهد بود تا
حســابي ســرگرمتان كنند.
اين سرگرمي نيز مانند همان
سرگرمي پيدا كردن تفاوتها،
ميتواند عليه آلزايمر و رخوت
ذهني شــما اقدام كنــد و به
نفعتان باشد.

پيشنهاد 2

بساز و برنده شو

بردگيم رل پلير
خب ،حاال وقت آن اســت كه
به ســمت يك بردگيم درست
و حســابي برويم .مثل همين
بردگيــم «رد پليــر» .در اين
بازي ،شــما در واقع شــروع
ميكنيد به ساختن شخصيت
يا شخصيتهايي كه قرار است
با آنها سر و كله بزنيد .البته نكته
اينجاســت كه قرار نيست با
اين شخصيتها و جنگجوها،
اتفاقــي را رقم بزنيــد .همين
كه آنها را ســاختيد ،امتيازها
شمرده شــده و برنده و بازنده
مشخص ميشود .اگر قرار باشد
وارد اتفاقي هم بشويد ،كه عم ً
ال
ميشــود ويدئوگيم .شما در
اين بازي ،كارتهاي نژادهاي
هيروها ،شخصيت و سالح و زره
و تاريخچه و ...را خواهيد داشت.
مقدار زيادي هم تاسهاي رنگي
داريد كه ابزار شــما براي بازي
كردن هستند .در ابتداي امر،
بايد نژاد شخصيت خودتان را
انتخاب كنيد ،ميتواند انسان
يا اژدها يا كوتوله يا ...باشد .در
مرحله بعدي ميتوانيد ويژگي
شــخصيت انتخاب شده مثل
شكارچي يا دزد يا وحشي يا...
را انتخاب كنيد .در اين مرحله
با توجه به شــخصيت انتخاب
شده و ويژگي آن ،رنگ تاسها
اهميــت زيادي برايتــان پيدا
ميكنند .در مرحله بعدي شما
تاريخچه را انتخاب ميكنيد؛
يعني قصه شخصي شخصيت
خودتــان را ميســازيد .البته
مراحــل و قواعــد ديگري هم
داريد كــه در بروشــور بازي
موجود است .بازي كنيد و لذت
ببريد.

پيشنهاد 1

هن ر تر وخشك كردن

يوزانا يوزپلنگ ايراني
اگر خاطرتان مانده باشــد ،در
همين ســتونها بود كه بازي
معــروف «پو» را هــم معرفي
كرديم .اين بــازي را خيليها
در گوشی همراهشان دارند و
با آن حسابي سرگرم هستند.
اين دســت بازيهــا در قالب
بازيهاي شبيهســازي ظاهر
ميشــوند .بدينترتيــب كه
مخاطب اصلي شــما هستيد
و اینطور نيســت كه شما در
قالب يك بازيگر ظاهر شــويد
و رقيب يا رقبايي هم داشــته
باشيد .در اين بازي ،يوزانا نام
يك بچه يوزپلنگ ايراني است
كه تحويل شما داده ميشود.
حاال شــما وظيفــه داريد كه
مراقبت از آن را عهدهدار شويد؛
درســت مثل همان اتفاقي كه
براي بازي پو هم اتفاق ميافتد.
در واقــع بيــراه نگفتهايم اگر
اشاره كنيم كه شــما با مدلي
از ايرانيزه شده بازي پو روبهرو
هستيد .پس تكليفتان هم به
اين ترتيب روشن است؛ يعني
بايد اين بچــه يوزپلنگ را تر و
خشــك كرده و همچنين او را
سرگرم كنيد .در دل اين بازي،
بازيهاي زيــاد ديگري مثل
موشك و سفينه و خط و دايره و
ستاره دريايي و جور كردن آب
نباتها و ...هم داريد كه بايد با
آنها ،يوزانا و مخاطب را سرگرم
كنيد .ميزان برنده شــدن در
اين بازي ،بســتگي به كيفيت
رسيدگي شما به يوزانا دارد كه
در اين صورت امكانات بيشتري
تحويلتان داده خواهد شد.
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راستي! از تاريخچه ماشيندودي شهرري
چه ميدانيد؟

يـقيام
مسير رفت و برگشت ر 

هزارتوی
خاطرهانگيز

ن دودي سوار
«ميتوني بري شابدوالعظيم ،ماشي 
ماشين دودي و
بشي ،قدبكشــي ،خال بكوبي ،جاهل پامنار
بشــي »...هنوز هم صداي آواز خواندن
آسيبديدگي
كودكان و نوجوانان طهراني در گوش
مردم كه ماشين دودي را براي نخستين
خيليها طنينانداز اســت .آنها كه
ســفر
بار ديده بودند ،براي تجربه يك
مــرز 60ســالگي را گذراندهاند
تاريخي به ارابــه آهنين هجوم بردند.
در ذهنشــان تصوير ماشــين
در اين يورش ناغافــل ،بخش عمدهاي
دودي ريـطهــران مثل يك
پيمانكار
از ماشيندودي ،آســيب ديد و
قاب عكس قديمي ثبت شده
درخواست
بلژيكي ـ موســيو نوز ـ براي
اســت .ما همه آنها را «آنها»
شــد.
«ســلطان»
غرامــت راهي كاخ
ميگوييــم؛ هما نهايي كه
5كرور
درخواست
وقتي
ناصرالدين شاه
در پارك جمع ميشــوند و
هم
در
را
ابروها
شــنيد،
را
توماني «نوز»
مشــتريان ثابت نيمكتهاي
كشيد و از مرد بلژيكي خواست با دريافت
سرد و آهني آن هستند .حسين
نيمي از مبلغ درخواســتي اين
صفينژاد ،يكي از همانهاست و
غائله را تمام كند« .نوز» دو
گذشته در آينه نگاهش خيل 
ي زود
پايش را كــرده بود توي
شكل ميگيرد؛ «هنوز هم صداي
يك كفــش و تمــام مبلغ
ن دودي در گوشم هست.
سوت ماشي 
خســارت را يكجا مطالبه
روزي يكبار از شــهرري به ميدان قيام
ميكرد .البتــه در نهايت
ميرفت و دوباره همين مسير را برميگشت.
سرمايهگذار بلژيكي كوتاه آمد.
البته پنجشــنبهها و جمعهها ايــن اتفاق 2بار
ميافتاد چون جمعيت بيشتري به تهران ميرفتند».

شــايعه خيلي زود ،دهانبهدهان چرخيد و از ديوارهاي سر به
فلككشيده دربار ،رد شــد و به گوش «سلطان» رسيد .سلطان
قاجار ،بــدش نميآمد براي رعايا ،شــعبده جديدي
روكند .ميخواست از تهوتوي ماجرا سردربياورد.
راپورتچيهــا خبــر آورده بودنــد در بالد
فرنگ ،جانوري آهني و ســهمگين ،روي زمين
ميخزد و كروركرور ،خاليــق را جابهجا ميكند.
ســلطانقاجار ،يك هفته بعد «باروندونورمان» را
در كاخ ييالقــي دوشــانتپه به حضــور پذيرفت.
«بارون» ميگفت و «ســلطان» ميشــنيد و در همين
گفتوشنود ،قرار شد «ماشين دودي» براي نخستينبار
به ايران بيايد.

ايستگاهي به نام گار

قدم نو رسيده مبارك!

وقتي آمد ،طهران را برايش چراغاني كردند ،اما حاال در گوشهاي ،غريب به حال
خود رها شــده و هيچكس ســراغش را نميگيرد .اگر به ناسيوناليسم و ايسمهاي
ديگر ،متهم نميشديم ،مينوشتيم كه آنچه از ماشــين دودي به جا مانده ،بايد به
شهرري برگردد! كمتر كسي است كه نداند .نخست خط ماشين دودي از تهران به
شاهعبدالعظيم(ع) كشيده شد .هر سال 300هزار زائر مشتاق ،با همين غولآهني،
از تهران به ري ميآمدند تا خاك راه حضرتعبدالعظيم(ع) را سرمه چشمان خود
كنند .امتياز اين خط 8/7كيلومتري در دســامبر 1886به نام يك كمپاني بلژيكي
صادر شد و در ســپتامبر  ،1888نخستين ماشــين دودي در ايستگاه آخر ،يعني
ايستگاه حرم حضرتعبدالعظيم(ع) ،توقف كرد.

از ديروز تا امروز با قطار

درهاي برقي مترو باز ميشــود و سيل شهروندان سرازير ميشــوند و پلهبرقيها،
جماعت را به خيابانهاي شلوغ شهرري ،ميرساند .اگر چشمهايت را ببندي و دفتر
ي از ماشين دودي ،پياده
تاريخ را 120صفحه به عقب برگرداني ،جايي در همين حوال 
ميشــوي .نيمكتهاي دوطرف واگن را ميبيني كه وسوس ه نشستن را در تو بيدار
ميكنند .ايستگاه اول «گار» است؛ ايستگاهي با سالنهاي مردانه و زنانه و راهروي
عريضي كه فروشــندهها آن را قرق كردهاند .اتاق كوچك بليتفروشي ،تو را سخت
ياد متروي خودمان مياندازد و واگني كه فقط مخصوص خانمهاست .گويا ديروز و
امروز ،فرق چنداني با هم ندارد.

ازخطقرمزفاصلهبگيريد
آن ســالها از خط قرمزهاي قطار
حضرت عبدالعظيم(ع) ،خبري نبود.
اعتمادالسلطنه در خاطرات خود از
رعايايي يادميكند كه براي شــانه
خاليكــردن از پرداخت بهاي يك
شاهي بليت ،به قطار آويزان ميشدند
تا مجاني (به قول اعتمادالســلطنه
مجان ًا و افتضاح!) سفر كنند .باالخره
عمر ماشيندودي هم با افول سلطنت
قاجار ،تمام شــد .نخستين خط كه
قرباني شد ،خط اللهزار بود .آنقدر
در گوش رضاخــان ميرپنج ،پچپچ
كردند تا به بهانههايي چون رفتوآمد
اتومبيل و خطر براي شــهروندان،
ماشيندودي را جمع كند.

ايســتگا ههاي ماشــين دودي را «گار»
ميگفتند؛ يك لغت فرانســوي به معني ايستگاه .سراغ يك مو
سفيدكرده ديگر ميرويم .جعفر عبداللهي ،از اهالي شهرري است
و ماشين دودي را طوري توصيف ميكند كه انگار ميخواهد همين االن
سوار اين ارابه باستاني شود؛ «بليت يك قراني را ميخريديم و وارد اتاق بزرگي
ماشين دودي همين اتاقها بودند .چند دقيقه بعد

ميشديم .تنها راه دسترسي به
ع شدن مسافران ،درها باز ميشد و مردم به سمت قطار هجوم ميبردند .همه
با جم 
نميتوانستند روي صندليها بنشينند و هر كس ديرتر ميرسيد ،جريمهاش اين
ن دودي كه بلند ميشد ،همه نگاهها را
بود كه تا تهران بايستد ».سوت حركت ماشي 
به طرف خود جلب ميكرد .عبداللهي خاطرهاش درباره اين ارابه تاريخي را طوري
بيان ميكند كه ما را به چند نسل قبلتر پيوند ميزند.

سلطان با تشريفات خاص

حال و هواي يك قرن قبل مثل فيلمهاي ســياه و سفيد در صحبتهاي عبداللهي
به تصوير در ميآيد؛«مادربزرگم ميگفت كه ناصرالدين شــاه با خانوادهاش سوار
ماشيندودي ميشــدند و با تشــريفات خاصي به زيارت حضرت عبدالعظيم (ع)
ميآمدند .ميگفت كه دود اين وسيل ه نقليه آن قدر زياد بود كه همان روز اول مردم
«ماشين دودي» صدايش كردند ».او ادامه ميدهد 3« :لوكوموتيو بود؛ يكي از آنها
بهعنوان كمكي و يدك در يكي از ايستگاهها قرار داشــت و دو تاي ديگر در مسير
ن دوديها در دوراهي دولتآباد به هم ميرسيدند،
رفتوآمد ميكردند .معموال ماشي 
يكي وارد ريل ديگري ميشــد تا ديگري عبور كند ،آن وقت اولي به مســير اصلي
بازميگشت» .از آن سه لوكوموتيو فقط دو تاي آن در شهر باقيماندهاست.

جابهجايي مسافران شهري و برونشهري

ي كه غرش لوكوموتيوها قبل از پايانيافتن نيمه اول قرن نوزدهم،
در حال 
ســرزمين اروپا را به لرزه درآوردهبود ،در كشــور ما هيچكس ضرورت
احداث خطآهن را احساس نميكرد .در شــهرري فقط 6خودروي بنز
آلماني بودند كه اهالي را به تهران ميبردند .آنهــا اجازه نميدادند كه
كس ديگري مسافرها را جابهجا كند .اگر يك ماشين غريبه ،مسافري را
سوار ميكرد ،آن قدر تعقيبش ميكردند تا مسافر را پياده كند .البته اين
ماجراي سفر به خارج شهرري بود .رفتوآمدهاي داخل شهر هم براي
خودش ماجرايي داشت .در داخل ري و اطراف آن با درشكه رفتوآمد
ن طرف
ميكردند .حتي گاريهاي باركش هم اهالي طهران و ري را به اي 
و آن طرف ميبردند ،باركشها حدود  20تا 30نفر را سوار ميكردند.

يك روز ماشين دودي خوابيد

تفريح بچههاي شهرري و طهران هميشه اين بود كه در دوراهي دولتآباد
ن دودي شوند .گاهي وقتها هم مأموران قطار آنها را
يواشكي سوار ماشي 
ميديدند و دنبالشان ميكردند .بچهها روي سقف ميرفتند ،چون جاي
خيلي خطرناكي بود و مأموران جرات نميكردند بروند روي سقف .خيلي
ف واگنهاي ماشي 
از بچهها در همين فرار كردنها از روي ســق 
ن دودي
ب ميديدند ،حتي چند نفر هم كشته شدند .به
پرت ميشــدند و آســي 
هر حال ماشيندودي قديمي و فرسوده شــد .شركت واحد هم در سال
ن دودي روزبهروز كمتر شد .آخر سر هم
1335راهافتاد و استقبال از ماشي 
يك روز ديگر صداي سوت ماشي 
ن دودي به صدا درنيامد .صبح بود ،مردم
آمدند و ديدند كه ماشي 
ن دودي شهرشان خوابيده و گارها تعطيل شدهاند.

پنجره پرسپوليس رسما بسته شد
با پایان مهلت پرســپولیس برای پرداخت مطالبات برانکــو ایوانکوویچ ،قرمزها رســما از حضور در دو پنجره
لوانتقاالتي محروم شــدند .با اين اتفاق قرمزها حاال یک ماه فرصت دارند برای فرار از جرایم بعدی و باز کردن
نق 
پنجره خود ،مطالبات برانکو را پرداخت كنند.

چرا اينطوري شدي شما؟

هميشه فكر كن نيمه دوم است

پنجشنبه  27شهریور  99شماره 8040

داستانهاي پخش نيمهكاره يك بازي فوتبال

نكته بازي

يكي از بدشانســيهاي هواداران فوتبال در ايران اين است
كه دوران غيبت فردوسيپور و مزدك ميرزايي ،خورده به
بدترين روزهاي جواد خياباني و پيمان يوسفي .حاال كاري به
آقاجواد نداريم ،چون بهطور مفصل در مورد او بحث شده ،اما
اين پيمان يوسفي كه بازي پرسپوليس و التعاون را گزارش
كرد هم آن آدم چند سال پيش نيست .مثال اگر وقت كرديد
خالصه بازي ايران و عراق در جام ملتهاي 2015آسيا را با
صداي او مرور كنيد تا ببينيد كارش واقعا بد نبوده ،اما اين
چيزي كه االن از يوسفي ميبينيم كال فرق دارد .كمهيجان،
پراشتباه ،با جمالتي كه تمام نميشود .قبال ايرادش استفاده
از كلمات غامض بود ،اما االن جمله را در شــوش شــروع
ميكند و تا تجريش خبري از فعل نيست .خب چرا اينطوري
شدي برادر؟ االن شماها تنها موجودي ما هستيد ناسالمتي!
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ورزش

راهكار  AFCبراي پخش رايگان بازي تيمهاي ايراني با مشكلي جدي روبهرو شده است

بــا وجود فســخ يكطرفه قــرارداد حــق پخــش تلويزيوني
كنفدراسيون فوتبال آسيا و شركت طرف قراردادش ،بازيهاي
نمايندگان ايــران در رقابتهاي اين هفته ليــگ قهرمانان از
شبكههاي 3و ورزش بهصورت زنده پخش شد اما حواشي اين
داســتان كماكان ادامه دارد .براساس اطالعات بهدست آمده،
مسئوالن  AFCپيش از فســخ يكطرفه قرارداد با صداوسيما،
تالش ميكنند راهي براي پخش رايگان بازي تيمهاي ايراني
پيدا كنند؛ تالشي كه در نهايت به استفاده از امكان پخش زنده
سرويسهاي اشتراك ويدئو ختم ميشود .از همينرو AFC
كه پيش از اين صفحهاي قديمي و نهچندان معتبر در آپارات
داشته ،با اين سرويس اشــتراك ويدئو ارتباط برقرار ميكند
و صفحهاي جديد در اين ســرويس باال ميآورد .با مراجعه به

آپارات و سرچ عبارت ،AFCبه صفحهاي منتقل خواهيد شد كه
17شهريور 10(1399روز پيش) باز شده و در توضيح آن آمده
است« :اين كانال رســمي به درخواست كنفدراسيون فوتبال
آسيا ( )AFCايجاد شده است».
اطالعيه دردسرساز

پس از فســخ قرارداد و رسانهايشــدن ايــن موضوعAFC ،

از طريــق صفحــه فارســياش در اينســتاگرام بــه اطالع
دنبالكنندههايش ميرســاند كه بازي نماينــدگان ايران با
باالترين كيفيت و بهصورت زنده از طريق آپارات پخش ميشود
تا آنها نگراني بابت تماشاي بازيهاي تيمشان نداشته باشند.
رسانهايشــدن اين موضوع تازه اول ماجرا و آغاز فشــارها بر

آپارات براي پخشنشــدن بازي شــهرخودرو ميشود .ابتدا
بهنظر ميآيد اين فشارها بيشتر از سوي رقباي آپارات اعمال
شده؛ رقبايي كه در پخش زنده فوتبالهاي داخلي و خارجي
فعاليتهاي گستردهاي دارند .با نزديكشدن ساعت بازي اين
فشارها به اوج ميرســد اما آپارات بدون توجه به آنها پخش
زنده بازي شــهرخودرو را با پخش ويژه برنامهاي كه از سوي
خود  AFCتهيه شــده ،آغاز ميكند .حتي نيمه اول بازي هم
با كيفيت 1080و بدون صداي گزارشــگر پخش ميشود اما
يكباره اين پخش زنده قطع شده و ديگر خبري از پخش نيمه
دوم نميشود .اين اتفاق در حالي رخ ميدهد كه گفته ميشود
پخش زنده در آپارات با استقبال خوبي از سوي كاربران همراه
شده بود.

پرســپوليس يحيي گلمحمدي يك عــادت عجيب دارد؛
اينكه در  90درصد مواقع نيمه اول ضعيفي را پشــت ســر
ميگذارد ،امــا نيمه دوم كامال متحول ميشــود و نمايش
متفاوتــي ارائه ميدهــد .مثال بــه همين  2بــازي آخر
سرخپوشان كه خيلي هم مهم بوده نگاه كنيد؛ هم در داربي
تهران اين اتفاق رخ داد و هم در ديدار با التعاون .در مسابقه
آســيايي اخير بازي نيمه اول قرمزها آنقدر بد بود كه اگر
لك به داد تيم نميرسيد ،نسخه آسيا پيچيده شده بود .در
نيمه دوم اما قرمزها توپ و ميدان را در دست گرفتند و كار
را تمام كردند .باز اگر علي پروين ســرمربي بود ،ميگفتيم
بين  2نيمه از آن تشرهاي خاص خودش به تيم زده و ورق را
برگردانده ،اما حاال يك نفر بايد به يحيي بگويد از همان اول
مسابقه به بازيكنان بگو االن «نيمه دوم» است.

ت وگو
گف 

3تيم ايراني كه امشب و فردا در ليگ قهرمانان
به ميدان ميروند 3وضعيت كامال متفاوت دارند

مســابقات فوتبال ليــگ قهرمانان
آســيا امروز و فردا پيگيري ميشود
و نمايندگان ايــران در دور چهارم از
مرحله گروهي به مصاف رقباي خود
ميروند .شــهرخودرو ،پرسپوليس
و ســپاهان دوباره به مصــاف همان
حريفانــي ميروند كــه 3روز قبل با
آنها روبهرو شــده بودند و استقالل
هم يكبــار ديگر به تماشــاي بازي
 2رقيب همگروهش مينشــيند تا
شايد از دل بازي اين  2تيم راهي براي
صدرنشــيني احتمالي در گروهش
پيدا كند.

سخت ،اما حياتي

 4نكته از نخستين برد پرسپوليس
در ليگ قهرمانان
بهروز رســايلي| تك گل شــجاع خليلزاده به التعاون،
نخســتين پيروزي پرســپوليس در فصل جديد ليگ
قهرمانان آسيا را بهدنبال آورد؛ بردي بسيار حياتي كه
سرخپوشان را در ليگ قهرمانان آسيا نگه داشت .اگر قرار
بود التعاون 7امتيازي شود و پرسپوليس 2امتيازي ،كار
براي تيم يحيي گلمحمدي بسيار دشوار ميشد .حاال اما
پرسپوليس به تورنمنت برگشته و مخصوصا نتيجه بازي
برگشت 2تيم كه جمعهشب برگزار ميشود ،بسيار مهم
و حياتي خواهد بود.

 1مهمترين نكته فني پرســپوليس جديــد ،كمزهربودن
خط حمله بود .جدايي علي عليپور و مهدي ترابي كامال تأثير
خودش را نشان داد .حتي اغراق نيست اگر بگوييم جاي خالي
عليپور بيشتر هم به چشم آمد .تكاپوي هميشگي او در محوطه
جريمه ،بخش مهمي از بازي پرسپوليس در چند سال گذشته

حامد لك يكــي از چهر ههاي ويژه بازي سهشنبهشــب
پرسپوليس و التعاون در ليگ قهرمانان آسيا بود؛ چهرهاي
كه با سيوهاي خوبش در نيمهاول ،تيم گلمحمدي را در بازي
نگه داشــت و اجازه نداد جاي خالي بيرانوند در رقابتهاي
آســيايي حس شــود .جالب اينكه بيرانوند در گفتوگو با
همشهري ورزشي مدعي شده از قبل به درخشش لك ايمان
داشته است.
پرسپوليس و التعاون را ديدي؟

ولي بازي بدجور گره خورده بود.

حامد لك در اين بازي نمايشي عالي داشت و اجازه
نداد جاي خالي تو احساس شود .اين موضوع را قبول داري؟

حامد دروازهبان بسيار خوبي است و گلري است كه هم روي هوا
و هم روي زمين تسلط دارد .من مطمئن بودم حامد در اين بازي
ميدرخشد.
از شرايط خودت در بلژيك هم برايمان بگو.

خدا را شــكر شــرايط بســيار خوبي دارم .اين روزها تمرينات
اختصاصي را پشت سر ميگذارم تا هرچه زودتر آماده بازي شوم
و به ميدان بروم.

عكس|فرشاد عباسي|

ميكند؟

 3برخالف لك ،سعيد آقايي و احسان پهلوان چيز خاصي

ماجراي پيشنهاد استقالل به استراماچوني و گمانهزنيها درباره
آمدن يا نيامدن مرد ايتاليايي براي هواداران استقالل موضوعي
بسيار مهم و حياتي به شمار ميرفت .اما اخبار متناقضي كه هر
روز در اين مورد به گوش ميرسيد هواداران استقالل را حسابي
گيج و كالفه كرده بود .در آخرين ســاعات سهشــنبه و بامداد
چهارشــنبه اتفاقاتي در اين خصوص رخ داد كه اگرچه حجم
تناقضها را بيشتر كرد ،اما باعث روشن شدن تكليف هواداران
شد و باالخره همه فهميدند كه سرمربي محبوب ايتاليايي قرار
نيست به ايران برگردد .استراماچوني در جديدترين استورياش
مدعيشدهيچمذاكرهايبااستقالليهانداشتهوايندرحاليبود
كه پيش از اين استقالليها از شرايطي كه او طي مذاكرات اعالم
كرده بود صحبت ميكردند .دقايقي بعد از استوري استراماچوني،
مهدي عبديان با ذكر اينكه در باشگاه استقالل وظيفه اجرايي
ندارد ،اما بهعنوان يــك هوادار اقداماتي را انجــام داده در يك
استوري نوشت ...« :در مذاكرات مديرعامل با آقاي استراماچوني
توافق شفاهي و نظر مثبت ايشان براي بازگشت جلب شد ،ولي با
توجه به منع ورود بازيكن و مربي خارجي ،ارسال قرارداد نهايي
و يا پيشنويس قرارداد به ايشان غيرممكن بوده است و ارسال
آن تبعاتي براي باشگاه داشت »...ســريال استوريها كه اوج

مگر ميشود بازي پرســپوليس را نبينم .پرسپوليس در 2بازي
گذشته يكامتياز گرفته بود و اگر پيروز نميشد ،قطعا كار براي
صعود سخت ميشــد اما خوشحالم كه توانســت برنده از زمين
بيرون بيايد.

يقين دارم اگر پرسپوليس بازي برگشت التعاون را هم ببرد ،صعود
ميكند .البته اگر بچهها مثل نيمه دوم بازي كنند حتما بهعنوان
صدرنشين راهي مرحله بعد ميشوند و ميتوانند الدوحيل را هم
شكست دهند.

 2برنده بزرگ بازي پرسپوليس ،حامد لك بود .اين شروع
بــراي او در تيم جديــدش ،روياييتر از آن چيــزي بود كه
ميتوانســت تصور كند .مهارهاي لك در نيمــه اول بازي،
پرســپوليس را در مســابقه و بلكه ليگ قهرمانان آسيا نگه
داشت .حتي تصور اينكه سرخپوشان در آن نيمه اول بد يك يا
 2گل ميخوردند و با يك امتياز به پايان دور رفت ميرسيدند،
هولناك اســت .بنابراين لك تا اطالع ثانوي جايگاهش را در
تركيب اصلي پرسپوليس تثبيت كرده و بايد قدر اين موقعيت
را بداند .او بدن خوب و منعطفــي دارد ،اما حتما در زندگي
حرفهاياش مشكالتي داشته كه در آستانه 30سالگي هنوز
به حقش نرسيده است .اگر تفكر لك حرفهايتر شود ،براي
گلكردن او دير نيست.

 4اگر پرســپوليس در اين بازي و مخصوصا در نيمه اول
طراوت الزم را نداشــت ،يكي از مهمترين داليلش نمايش
ضعيف بشار رســن و احمد نوراللهي بود .احمد مدتي است
كه افت كرده ،اما بشار كه فصل گذشــته را در بهترين فرم
ممكن به پايان برد ،در اين بازي روز خوبي نداشت .اگر رسن
به استانداردهاي خودش نزديك شود ،ورق براي پرسپوليس
برخواهد گشت .اينطوري شايد مشــكالت خط حمله هم
كمتر به چشم بيايد.

با استوري استراماچوني و حرفهاي بعد از آن ،حجم تناقضها بيشتر شد ،اما الاقل هواداران
فهميدند استراماچوني برنميگردد

پرسپوليس هر وقت اراده ميكند ،بازي را ميبرد

فكر ميكني پرســپوليس از گروه خودش صعود

بود ،اما حاال عليپور جدا شده و اين بار را عيسي آلكثير بايد
به دوش بكشد .طبيعي است كه بين اين 2نفر تفاوت كيفي
زيادي وجود دارد؛ هرچند عيسي جزو خوبهاي پرسپوليس
برابر التعاون بود .در مجموع تيم گلمحمدي براي رسيدن به
روياهاي بزرگ در آسيا ،بايد در خط حمله خطرناكتر از اين
باشد .فعال كه ابزار موجود ،نويد حل مشكل را نميدهد.

نشان ندادند و قدر موقعيتشان را ندانستند .آقايي هماكنون
تنها مدافع چپ موجود در اردوي پرسپوليس است ،اما اگر
قرار باشد در اين سطح ظاهر شود ،باشــگاه عزمش را براي
تمديد قرارداد محمد نادري جــزم خواهد كرد .به هر حال،
آقايي با روزهاي خوبش فاصله زيادي دارد و بيخود نبود كه
همين فصل گاهي در ســپاهان نيمكتنشين شايان مصلح
(بازيكن مازاد پرسپوليس) ميشــد .پهلوان هم بايد نشان
بدهد ارزش اين همه خوشــحالي هواداران بابت پيوستن به
پرسپوليس را داشته .او در پســت مهدي ترابي بازي كرد و
البته از نظر كيفي فرسنگها با اين بازيكن فاصله داشت .هيچ
بعيد نيست جمعهشب اميد عاليشــاه به جاي او در تركيب
اصلي قرار بگيرد.

پيشنهاديكهارائهنشد

بيرانوند :ايمان داشتم لك ميدرخشد

پرســپوليس از زمان برانكو تابهحال هر بار كه اراده كرده ،پيروز
شده و اين بزرگترين نقطه قوت تيم است .به هر حال تيم چند
روز قبل از شروع ليگ قهرمانان بسته شــد و بازيكنان زيادي به
تيم آمدند .اين تيم قطعا زمان نياز دارد تا به هماهنگي الزم برسد.

مشكل سايت AFC

يكي ديگر از اتفاقاتي كه در روزهاي اخير حاشيهســاز شــد،
باال نيامدن ســايت رســمي كنفدراســيون فوتبال آسيا در
جريان بازيهاي نمايندگان ايران اســت .شــايد باال نيامدن
ســايت اتفاقي بوده اما به هر حال شايعه شــده اين اتفاق رخ
ميدهد تا  AFCنتوانــد راه جديدي براي تماشــاي رايگان
بازي تيمهاي ايراني در اختيار مخاطبانــش قرار دهد .البته
براساس اطالعات بهدست آمده كنفدراســيون فوتبال آسيا
در روزهــاي اخير مذاكره با چند ســرويس اشــتراك ويدئو
را آغاز كرده كه ديگر ايراني نيســتند و قصــد دارد از طريق
آنهــا بازيهاي تيمهــاي ايرانــي را بهصورت زنــده پخش
كند.

اميدوار،كماميد ،نااميد

البته اگر خودتان بگذاريد...

يحيي گلمحمدي گفته« :شــك ندارم پرسپوليس سال
آينده هم قهرمان ميشود و پنجمين جام پياپي را بهدست
ميآورد » .خب اين خيلي خوب اســت كه مربي به تيمش
چنين اعتمادي داشــته باشــد ،اما هماكنون بزرگترين
مانعي كه در مسير كســب اين موفقيت وجود دارد ،خود
آقاي گلمحمدي است .پرسپوليس موجودي خوبي دارد
و هر كدام از رقبايش هم به نوعي درگير مشــكالت خاص
خودشان هستند .تراكتور ،سپاهان ،استقالل و شهرخودرو
با تغيير كادرفني وارد ليگ بيســتم ميشــوند و اين فقط
پرسپوليس است كه نيمكتش را حفظ كرده .از نظر بضاعت
انساني هم پرســپوليس با وجود بازيكنان جدا شده ،هنوز
پتانسيل خوبي دارد .پس قهرماني پنجم دور از ذهن نيست؛
البته اگر يحيي به قهرهــاي گاه و بيگاهش پايان بدهد ،هر
 2روز يكبار عليه مديران باشــگاه موضــع نگيرد و نامه
هميشه آماده استعفايش را كنار بگذارد.

15

تبعات بازي با آتش

استراماچوني پارسال هم مذاكره در قطر را تكذيب كرده بود

درست از روزي كه مديران استقالل از تالش براي بازگرداندن
آندرا استراماچوني به ايران خبر دادند و حتي مدعي شدند
توافقات شــفاهي هم با او صورت گرفته ،ميشد حدس زد
كه اين يك بازي رسانهاي براي عبور از فرهاد مجيدي است.
به همين ترتيب هــم پيشبيني ميشــد در نهايت خبري
از استراماچوني نشــود و با فروكش كردن تب و تاب افكار

گرفت امير سلطاني هم استوري ديگري منتشر كرد كه به نوعي
پاسخ به صحبتهاي مهدي عبديان بود .سلطاني معاون باشگاه
استقالل بوده ،اما االن پستي در اين باشگاه ندارد .او نوشت...« :
طرفين قرارداد ميتوانند به دفعات و بدون محدوديت و داشتن
هيچگونه بار حقوقي متن قرارداد پيشنهادي خود را براي يكديگر
ارسال كنند ...كال قرارداد از زمان امضاي حضوري قرارداد توسط
طرفين قابل استناد در مراجع حقوقي است ».در واقع سلطاني
مدعي است كه ادعاي عبديان يك توجيه بيش نبوده و مانعي
براي فرســتادن متن قرارداد وجود نداشته است .حاال مديران
استقالل كامال در تنگنا قرار گرفتهاند ،چون هيچ مدركي كه دال
بر مذاكرات آنها با طرف ايتاليايي باشد رو نكردهاند .همين موضوع
باعث خشم شديد هواداران و تجمع دوباره آنها مقابل ساختمان
باشگاه و همچنين وزارت ورزش شده است .از زمان منتشر شدن
استوري استراماچوني ،خبرسازيها درخصوص مذاكره با الكس
نوري هم آغاز شده تا شايد مقداري از هجمهها به مديران استقالل
كاسته شود .اين حرفوحديثها كماكان ادامه دارند ،اما حداقل
اين موضوع براي هواداران خسته و عاصي استقالل روشن شده
كه آمدن اســتراماچوني كامال منتفي اســت؛ چه پيشنهادي
دريافت كرده باشد چه نه.

عمومي ،يك مربي ديگر جاي فرهاد مجيدي را بگيرد .با اين
همه ،آنچه مديران استقالل حسابش را نكرده بودند ،روحيه
خشك و بدون تعارف استراماچوني است .سرمربي ايتاليايي
صراحت عجيبي دارد و به هيچ وجه اجازه نميدهد ديگران
از اسمش سوءاستفاده كنند .او غروب سهشنبه با لحني تند
عالوه بر يادآوري قانون منع جــذب خارجيها در فوتبال
ايران ،مدعي شد هيچ پيشنهادي از سوي مديران استقالل
دريافت نكرده است.
اين موضوع براي سعادتمند و شــركا بسيار گران تمام شد؛
بهطوري كه رسانهها و هواداران حمالت تندي به مديرعامل

استقالل انجام دادند .اين اما سزاي بازي با آتش است .مديران
استقالل قبل از شروع اين داستان بايد به ياد ميآوردند كه
استراماچوني پارسال هم كل مذاكرات دوحه را تكذيب كرد و
ضربه مهلكي به اعتبار مسئوالن وقت اين باشگاه زد .آن زمان
اسماعيل خليلزاده ،علي خطير و رحمان رضايي به نمايندگي
از استقالل راهي دوحه شــده بودند تا بهاصطالح با وكالي
اســتراماچوني ديدار كنند .آنها حتي جزئياتي از مذاكرات
را هم مطرح كردند ،اما استراماچوني تمام داستان را از بيخ و
بن تكذيب كرد .االن هم مديران استقالل بايد اين احتمال را
ميدادند ،اما چنين نكردند تا در مخمصه بدي گرفتار شوند.

گروه  A؛ بجنب الشرطه!

الشــرطه عراق و االهلي عربستان از
ساعت19:30امشــب به مصاف هم
ميروند و اســتقالل اگر سرگروهي
ميخواهد بايد منتظر توقف االهلي
باشد .در گروه Aكه با حذف الوحده
امارات 3تيمي شده هماكنون االهلي
با 6امتياز از 2بازي صدرنشين است
و الشرطه و اســتقالل يكامتيازي
هســتند .اگر االهلي دوباره الشرطه
را ببرد 9امتيازي و دور از دســترس
ميشــود .در آن صورت اســتقالل
فقط بايــد به دوم شــدن دل ببندد.
اما اگر الشرطه بتواند تيم عربستاني
را متوقــف كنــد آن وقــت بخت به
اســتقالل رو ميكند تا بــا 6امتياز
از 2بــازي باقيمانــده ســرگروه
شود.
گــروه  B؛ بازيهاي تداركاتي
شهرخودرو

با 3شكســت در 3بازي قبلي ،هيچ
اميدي براي شهرخودرو باقي نمانده
و مهــدي رحمتــي ميتواند 3بازي
باقيمانده را به چشم 3بازي تداركاتي
ســنگين نگاه كند و تيمش را براي
شــروع دوباره ليگ داخلي بســازد.
شهرخودرو از ساعت19:30امشب
بــه مصاف شــباب االهلــي امارات

ميرود كه 3روز قبل سومين شكست
را به تيم مشهدي تحميل كرده بود.
تفاوت  2تيم در بازي قبلي آنقدر نبود
كه شاگردان رحمتي از امتياز گرفتن
در بازي امشب نااميد باشند.
گروه  C؛ حريف دلخواه يحيي

تركيب جديد پرســپوليس با اينكه
هنوز به هماهنگي كامل نرسيده اما
توانســت در مصاف سهشنبهشب با
التعاون نخســتين 3امتياز اين فصل
را در ليــگ قهرمانان دشــت كند .با
اين 3امتياز پرسپوليس اميدهايش
را حفــظ كرد و حــاال بايد بــا تكرار
همان نتيجه اين اميد را بيشتر كند.
تيم يحيي گلمحمدي فردا شــب
از ســاعت22:30دومين تقابلش با
حريف عربســتاني را آغــاز ميكند.
يحيي پيش از ايــن از 11مربيگري
در ليــگ قهرمانان آســيا 5پيروزي
بهدست آورده كه 60درصد آنها مقابل
تيمهاي عربستاني بوده است.
گروه  D؛ نقشههاي محرم براي
النصر

سپاهان با سرمربي جديد و جوانش
سهشــنبه قافيه را به النصر باخت و
البته خوششــانس بود كه السد هم
مقابل تيم بدون امتياز گروه متوقف
شــد .العين امــارات كــه در زمين
خودش 4گل از سپاهان خورده بود
در قطر توانســت الســد را با نتيجه
3بر 3متوقف كنــد و فرصت فرار را از
تيم قطري بگيرد .حاال النصر ،الســد
و ســپاهان بهترتيب 5 ،7و 3امتياز
دارنــد و العين يكامتيازي اســت.
ســپاهان هنــوز در كــورس صعود
است و كافي اســت فردا شب النصر
صدرنشــين را ببــرد و در جدول به
اين تيم بچسبد .شــاگردان نويدكيا
از ســاعت22:30فردا همزمــان با
بازي پرســپوليس روبهروي حريف
عربستاني قرار ميگيرند.
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منصوريان يكقدم تا نيمكت تراكتور
روز گذشته در گزارشي خبر از آغاز مذاكرات با شگاه تراكتور با عليرضا منصوريان داديم .حاال اينطور كه تسنيم
مدعي شده ،منصوريان با مسئوالن تراكتورسازي به توافق نهايي رسيده و قرار است كارش را به زودي در اين تيم
آغاز كند .البته اين خبر تا آخرين ساعات ديروز از سوي باشگاه تراكتور تاييد يا تكذيب نشد.

23023693

مربي مرد در ليگ فوتبال زنان

جهان

پيش از اين تيمهاي ديگري هم در ورزش زنان مربي مرد داشتهاند اما هميشه در حال تكذيب اين موضوع بودهاند؛ اما اينبار مديرعامل وچان تأييد ميكند كه تيم مربي مرد دارد
يك مرد ،مربي يك تيم فوتبال زنان ميشــود؛ اين خبري است كه
كاظم مفاخري ،مديرعامل باشگاه وچان كردستان ميدهد .بعد از
جدايي سميه شهبازي از اين تيم ،شايعه شد باشگاه با يك مربي مرد
به توافق رسيده است اما آيا قوانين نانوشــتهاي كه در ورزش ايران
هســتند ،اين اجازه را به وچان ميدهد از مربي مرد استفاده كند؟
مفاخري ميگويد« :مشكلي نيست».
اين نخستينبار نيست كه يك تيم در فوتبال زنان ايران از مربي مرد
استفاده ميكند اما براي نخستينبار است كه باشگاهي تأييد ميكند

وچان هم با مربي مرد به توافق رسيده و هم با سرمربي زن .سرمربي
روي نيمكت مينشــيند و مربي مســئول اصلي فني تيم اســت.
كارشناســان فوتبال زن خيلــي موافق اين تركيب نيســتند .آنها
ميگويند مربيان مرد چون نميتوانند كنار زمين تيم را كوچ كنند،
عملكرد مثبتي ندارند .مفاخري اين نظر را قبول ندارد« :متأسفانه
محدوديتهايي هســت و اجازه نميدهد مربيــان مرد كنار زمين
باشــند ،اما اين را هم درنظر بگيريــد كه بازيكنــان از مربيان زن
حرفشنوي ندارند .آنها از دستورات مربي پيروي نميكنند .مربيان

كه مربي مرد دارد .همانطور كه در تي م ملي فوتبال و فوتســال زنان
و حتي تيمهاي ملي ديگر رشــتهها ،مربيان مرد با نامهاي متفاوت
مشاور ،مدير فني و ...آمدهاند و رفتهاند ،بعضي از تيمهاي باشگاهي
فوتبال هم سالهاســت كه از مربيان مرد كمــك ميگيرند .گفته
ميشود در تيمهايي كه مريم ايراندوست ســرمربي است ،ردپايي
از حضور نصرت ايراندوســت ،پدر او ديده ميشــود ،يا اينكه تيم
آذرخش شــيراز و همياري اروميه در كادرفنيشان از مربيان مرد
استفاده ميكنند.

عكس| آريا جعفري|

  زهرا قنبري،پيشنهاد 250ميليوني را تكذيب ميكند
قبال از يك تيم پرتغالي پيشنهاد داشتم اما االن پيشنهادي ندارم
و بازارگرمي هم نميكنم

اگر از زنان شاغل در ليگ برتر فوتبال بپرســيد مهمترين اتفاق نقلوانتقاالت اين فصل چه بوده ،حتما
ميگويند جدايي زهرا قنبري از تيم شهرداري بم .جدايي قنبري از بم بعد از 7سال اتفاق افتاده و در 5سال
ليلي خرسند
از اين 7سال شهرداري بم قهرمان ليگ ايران شده است .روزهاي اول خبر اين بود كه قنبري به شهرداري
خبرنگار
سيرجان  -تيم رقيب و هماستاني بم  -ميرود .ميگفتند سيرجانيها براي گرفتن قنبري حاضر شدهاند
250ميليون تومان هزينه كنند اما او پاي ميز مذاكره با وچان كردســتان نشست و با اين تيم قرارداد بست .ســتاره نقلوانتقاالت اين فصل در
گفتوگويي مفصل به سؤاالت خبرنگار همشهري پاسخ داده است.

تيم ميرود يا فقط رفتن شــما از شهرداري
بم به وچان كردستان ،نقلوانتقاالت را مهم
كرده است؟
براي خيليها جابهجايي من جالب بود .بعد از اينكه

در هيچ فصلي مثــل اين فصل،
نقلوانتقاالت فوتبال زنان مهم نشــده بود.
فكر ميكنيد فوتبال زنان به حدي رســيده
كه بقيه بخواهند بدانند كدام بازيكن به كدام
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ساده

در شرایطيكه در فوتبال ما ناگهان پس از كرونا همه قراردادها
چندبرابر شــده و گفته ميشــود يــك مربي معــادل ريالي
يكميليون دالر يعني حدود 25ميليارد تومان براي فصل آینده
قرارداد بسته و بازيكنان معمولي كه تا فصل قبل 500ميليون
ميگرفتند ،دستمزدشان 7برابر شده و درباره يك باشگاه خاص
تهراني شايعه شده كه صدميليارد تومان با بازيكنانش قرارداد
بسته است ،باشگاههاي اروپايي بودجههاي خود را متناسب با
شرايط اقتصادي پس از پاندمي كوويدـ 19الغر كردهاند .تنها
تعداد معدودي باشگاه هســتند مثل چلسي كه ولخرجيها را
بيشتر كردهاند يا مثل منچستريونايتد و منچسترسيتي كه هنوز
دچار مشكل اقتصادي نشدهاند.
رئال مادريد كه پــس از چلســي دومين تيــم پرهزينه قرن
بيستويكم است و مبلغ خريدهاي اين باشگاه از 2ميليارد يورو
فراتر رفته است ،اين فصل هيچ خريدي نكرد .گفته ميشد اين
باشگاه به جذب بازيكناني مثل كاماوينگا و هالند نزديك است
اما همهچيز به سال آينده موكول شــد .باشگاه ترجيح داده در
دوران افت درآمد اقتصادي ناشي از كرونا خريدي انجام ندهد و
با فروش بازيكناني مثل اشرف حكيمي ،بيل ،خامس ،رگيلون،
ماريانو و ...بودجه خود را تنظيم كند تا مثل بارســلونا در خطر
ورشكســتگي قرار نگيرد .حتي خبر توافق با اينتر بر سر انتقال
الئوتارو مارتينس هم كه از سوي رســانههاي ايتاليايي منتشر
شده بود ،توسط باشگاه قويا رد شد .زيدان و پرس مثل 2پنجره
نقــل و انتقاالتي كه رئــال از خريد بازيكن محــروم بود عمل
كردهاند .بخشي از اين تصميم به تركيب خوبي كه رئال در اختيار
دارد برميگردد و بخش ديگر به شرايط اقتصاد كرونايي ،اما رئال
مادريد كه در حال اتمام بازســازي ورزشگاه ســانتياگو برنابئو
اســت ،نميخواهد خريد بازيكن خللي در روند اين بازســازي
ايجاد كند .فعال پولها در حال پسانداز براي تابســتان بعدي
است تا كاماوينگا ،اوپامكانو و امباپه بهعنوان 3خريد فرانسوي
ديگر به برنابئو بيايند .رئال برخالف بسياري از باشگاههاي بزرگ
كه از ويروس چيني متحمل خســارت شديدي شدند و درآمد
بليتفروشي و اسپانســر و فروش محصوالت باشگاه را از دست
دادند ،توانسته فصل را بدون ضرر و با تراز مالي مثبت 320هزار
يورو به پايان برساند.
در حقيقــت درحاليكه بســياري از باشــگاههاي بزرگ ضرر
شديدي را متحمل شــدهاند ،در نهايت رئالمادريد ضرر نكرد.
بازيكنان تيم فوتبال و بســكتبال هم با قبول كسر 10درصد از
دستمزد خود به اقتصاد باشگاه كمك كردند .سرخيو راموس باز
در حال مذاكره با بازيكنان است تا براي فصل جديد هم از آنها
به نفع باشگاه تخفيف بگيرد .بازيكنان 2تيم كه هركدام  2جام
در فصل گذشته گرفتهاند ،از دريافت پاداشهاي قهرماني خود
چشمپوشيدند تا از اين طريق هم كمكي به باشگاه صورت بگيرد.
اصرار براي رد كردن ستارههايي مثل بيل ،خامس و ماريانو هم
بر همين اساس صورت گرفته تا دســتمزد باالي اين بازيكنان
نيمكتنشين و سكونشين صرفهجويي شود .احتماال بهزودي
بيل به منچســتر ميرود و رئال نيمي از حقــوق او را پرداخت
ميكند .خامس هم كه بــه اورتون رفته و در نخســتين بازي
مقابل تاتنهام درخشيده و ماريانو نیز فعال همه پيشنهادها را رد
ميكند .بودجه فصل جديد حدود ۶۵۰ميليون يورو خواهد بود
كه ۱۷۲ميليون نسبت به بودجه فصل گذشته كه ۸۲۲ميليون
يورو بود ،آب رفته است.
با محاسبات روزنامه ماركا ،بودجه بارسلونا بيشتر از رقيب آب
رفته .بارســا بودجه خود را از يك ميليارد و 47ميليون يورو به
733ميليون كاهش داده و در حال تالش است تا از شر دستمزد
24ميليوني ســوارس هم خالص شــود و او را آزاد كند .ساير
باشگاهها نیز چنين افتي را تجربه خواهند كرد؛ اتلتيكو از 500
به 400ميليون يورو و بقیه باشگاهها هم با كاهش بودجه روبهرو
خواهند شد .تنها باشگاه سهوياســت كه بودجهاش از  185به
200ميليون یورو افزايش يافته است.

 -1اراده و خواست خداوند-
آنچه به عموم مردم ســود
برساند
 -2از اصحاب اميرالمومنين
علي(ع) كه به حكومت مصر
منصوب شد -ميوه اشتهاآور
 -3پيكــر -محــو كردن-
ضربهاي در بدمينتون
 -4در كبد توليد ميشود-
برداشت خاص -نوعي آينه
 -5عمر بيپايان! -رونق -از
اقوام ايراني -مادر عرب
 -6ظريــف و شــكننده-
حيــات -جادوگــر قــوم
بنياسرائيل
 -7مركــز تهيــه فيلمهاي
سينمايي آمريكا -برنز
 -8امانتــداران -فقــر و
بدبختي -محفظه كتاب در
كتابخانه
 -9چار هانديشــي -رماني
از بالزاك ،نويســنده ادبيات
فرانسه
 -10بستر -ناداني -خرما
 -11پوســتين -كــرم
خونخوار -توليدكننده -پول
ژاپن
 -12شهري در فارس -زمين
بيصاحب -دلفريب
 -13ميــو هاي شــيرين-

شهرســتاني در اســتان
قزوين -تازهكار
 -14شــاگرد كالس اول
دبستان -فيلســوف ايراني
عهد شاهعباس صفوي
 -15پادشــاه غزنــوي كه
لشكركشيهاي گسترده به
هند داشت -پول لبنان
عمودي:

 -1جلوگيــري كــردن-
اتومبيل جابهجايي بيمار
 -2مرتبه اجتماعي -ضماد-
الكل سفيد
 -3شب ســيام آذر -پارچه
توري -نواري كه غضروفها
را به يكديگر متصل ميكند
 -4رنجــر -غــاري زيبا در
زاهدان -پرنده اقبال
 -5مدرن -مشهور -درخت
زبانگنجشك
 -6النه پرنده -از شــهرهاي
مهم آلمان -وسايل مورد نياز
 -7پــدر آذري -مفيدترين
سرگرمي دنيا -پاسخ
 -8بازســازي -مواد مذاب
آتشفشاني -جانشين وضو
 -9ورق آهن قلعاندودشده-
بيشه -از الفباي انگليسي
 -10دستكم -بلوريشده-
رفوزه

 -11گل بتونه -قهرمان رمان
سووشون -كشتن با نيت قبلي
 -12ســوره هفتادوهشــتم
قرآن -روسري -عقب هر چيز
 -13تبهكار -آمرزش -نوعي
انرژي
 -14لقب حضرت عباس(ع)-
از مقاطع مخروطــي -چوبه
اعدام
 -15رهبر اســتقالل ويتنام-
آزردهخاطر
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سخت

حرفوحديث سر اين مبلغ بود اما درست نبود .من
امسال پول را درنظر نگرفتم .اگر پول برايم مهم بود
قطعا بايد جايي غير از وچان بازي ميكردم .اولويت
من پول نبود.
نميشــود باور كرد براي بازيكني
شرايط مالي مهم نباشد.
نميگويم مهم نبوده ،نميگويم سفيد امضا كردم
ولي شرط اول و آخرم پول نبود .براي خيليها پول
در اولويت است و شايد شرايط هر چقدر هم سخت
باشد ،بپذيرند.
مبلغ قرارداد زنان هم كه گفتني
نيست؟
در قرارداد ذكر شده كه اين مبلغ بايد مخفي بماند.
بعد از رفتن شــما به وچان ،منا
حمودي هم از شــهرداري بم جــدا و راهي
كردستان شد .او با شــما دوست است و در
بم هم بيشتر پاس گلها را او به شما ميداد.
ميگفتند شما منا را وسوسه كرد هايد كه به
وچان برود ،درست است؟
اصال چنين چيزي نبوده .هيچ وقت حرف راســت،
پشت سر آدم گفته نميشود .من پارسال همانطور
كه گل ميزدم ،به خيليهــا پاس گل هم ميدادم.
در خيلي از بازيها وسط بازي كردم ،درصورتي كه
پستم فوروارد بود .من در اختيار تيم بودم .زدن اين
حرفها كه كي به كي پــاس داده و چه كار كرده،
خيلي غيرحرفهاي است .منا بازيكن حرفهاي است و
خودش تصميم ميگيرد كجا بازي كند .منا دوست
صميمي من است ولي من در آمدن او به وچان هيچ
نقشي نداشتهام.
در وچان رقيب هم داري؛ ســميه
خرمي كه فصل قبل با هم خانم گل شديد.
من با سميه در بم همتيمي بودم و دوست خوب من
است .انشاءاهلل با سميه و بقيه بچهها به چيزي كه
اليق وچان است ،ميرسيم.
شما نخستين لژيونر فوتبال زنان
بودي ولي بعد از بازي براي گاز شــمال عراق
ديگر جايي نرفتي؟
لژيونر بودن براي هر بازيكني افتخار است .سالي هم
كه ما با تيم عراقي قهرمان شــديم ،مثل بمب صدا
كرد .بعدش تداخل ليگي داشتيم و نرفتم .ترجيحم
اين بود كه در ايران بازي كنم.
مثل بقيــه از تيمهــاي اروپايي
پيشنهادي نداري؟
نه ،من از اين آدمها نيستم! سه چهار سال پيش از
يك تيم پرتغالي پيشنهاد داشتم .آن هم زماني بود
كه هلنا كاستا مربي تيم ملي بود .او با باشگاه پرتغالي
صحبت كرده بود .آن موقع هم شرايط خانوادگيام
اجازه نداد كه بروم .االن پيشــنهاد اروپايي ندارم،
دنبال بازارگرمي هم نيستم.

درحاليكه هزينههاي باشگاههاي ايراني چندبرابر شده
باشگاههاي بزرگ جهان به صرفهجويي روي آوردهاند
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ساده
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وچان باشــم .همين جدايي من ،نظــر خيليها را
جلب كرد .كسي تصورش را هم نميكرد كه من از
بم جدا شــوم ولي فوتبال است و هر آمدني ،رفتني
هم دارد .اين فصــل خيلي از بازيكنــان ديگر هم
جابهجا شــدهاند .اين نشــان ميدهد بقيه هم به
فوتبال ،حرفهاي نگاه ميكنند .با اين جابهجاييها
براي فصل آينده شرايط بيشتر تيمها بهتر از فصل
قبل ميشــود و كيفيت ليگ هم باالتر ميرود .اين
اتفاقات اســت كه باعث ميشــود ليگ جذابتر و
حرفهايتر شود.
تا همين فصل پيــش رقابت براي
قهرماني فقط بين يكي دو تيم بود و بقيه فقط
براي ماندن تالش ميكردند .فكر ميكني حاال
شرايط تغيير ميكند؟
وقتي فقط  2تيم مدعي قهرماني باشند ،جذابيت و
كيفيت پايين ميآيد ولي اين فصل با وجود اينكه
كرونا هست ،همه به اين فكر ميكنند كه تيمشان
را تقويت كنند و عنوان خوبي بهدست بياورند .اين
عنوان خوب هم فقط قهرماني اســت .باشگاهها با
بازيكنان زيادي صحبت كردهاند و همه با اشــتياق
درباره قهرماني حرف ميزنند .اينكه بخواهي براي
قهرماني بجنگي خودش جذابيت و كيفيت ليگ را
باال ميبرد.
وقتي تيمهــا از قهرماني حرف
ميزنند و براي قهرماني تيم ميبندند ،يعني
پول خوبي دارند .بهنظر ميرسد شرايط مالي
تيمها نسبت به ســالهاي قبل بهتر است،
بهخصوص وچان.
وچان نسبت به بقيه تيمها شرايط مالي بهتري ندارد
ولي شرايط مالي مناســبي دارد .بقيه تيمهايي كه
اسپانسرهاي دولتي دارند ،وضعيت ماليشان خيلي
بهتر از وچان است؛ شهرداري بم و شهرداري سيرجان
از اسمشان مشخص اســت كه چه حامياني دارند.
ســپاهان هم كه همه ميدانند باشگاه بزرگي است.
اين تيمها راحتتر سرمايهگذاري و هزينه ميكنند.
امسال همه تيمها مبلغ قراردادها را باال بردهاند .اگر
باشگاهي بگويد مبلغ سال قبل را به بازيكنان داده،
قطعا راستش را نگفته است .اگر بخواهيم خودمان را
با سال گذشته مقايسه كنيم بايد بگويم وضعيت بهتر
شده است .وقتي بيشتر پول ميگيري حرفهايتر فكر
ميكني و بيشتر براي كاري كه انجام ميدهي وقت
ميگذاري .همين باعث رشد ميشود.
گفتي وچان خوب هزينه كرده اما
بهنظر ميرســد براي جذب شما زياد هزينه
كرده باشــد .قبل از اينكه به اين تيم بروي،
گفته ميشد از شهرداري سيرجان پيشنهاد
250ميليون توماني داشتي .وچان بيشتر از
اين داده؟
آن مبلغي كه اعالم شد اصال صحت نداشت .خيلي

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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7سال براي شهرداري بم بازيكردم ،دوست داشتم
امسال چالش جديدي را تجربه كنم .پيشنهادهايي
از تيمهاي ديگر و حتي از تيمهاي خارج از كشور
داشــتم ولي ترجيح دادم امســال در خدمت تيم

زن از نظر فني خوب هســتند اما به پاي مربيان مرد نميرســند،
طبيعي است كه فوتبال مردان قدمت بيشتري دارد و فوتبال زنان
تازهكار است».
سالهاست كه گفته ميشود مردان نبايد در ورزش زنان مربيگري
كنند .به گفته مفاخري ،مربيگري آنها خارج از زمين مسابقه ايرادي
ندارد « :ظاهرا تصميم گرفتهاند كه مربيگريشان ممنوع نباشد اما
زمان مسابقه هيچ مردي نبايد در استاديوم باشد ».قرار است وچان
روزهاي آينده كادر فني جديد تيم را معرفي كند.

همه الغر ميشوند
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اين
مردبرسررق
دستبهجنايتيهولنابتعشقي
اكزدهبود

با مردم
شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان02123023337...........................
ارسال پيام كوتاه خوانندگان02123023916 ......................................

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

پيادهروهاي پارك الله ايمن نيست

اكنون مدتهاســت كه پيادهروهاي پارك اللــه و رازي ناايمن
شــدهاند ،چراكه در زمان اوج حضور ورزشكاران در پارك كه در
ساعات ابتدايي صبح اســت ،تعداد زيادي وانت ،نيسان زبالهبر،
موتور و غيره از پيادهروها تردد ميكنند و آرامش را بر هم ميزنند.
جداي اينكه تردد خودروها و وســايل نقليه در پاركها پرخطر
است ،چرا درست در زمان اوج حضور ورزشكاران از ترددها كم يا
آنها را ممنوع نميكنند؟
پويان كمري از تهران

جمعآوري طغيان فاضالب كوت عبداهلل كاري ندارد

جمعآوري طغيان فاضــاب كوت عبداهلل در اهــواز واقعا كار
ســختي نيســت و براي متخصصان اين كار شــايد نصف روز
زمان ببرد .كافيســت آب را به گودالي يا چاهي هدايت كنند
و مسير تردد را بهســازي .آيا اين كار اين قدر سنگين است كه
مديريت شهري بعد از چندين روز از بازگشايي مدارس از پس
آن برنيايد؟
محمدي از اهواز

خانههاي خالي و نيمهساز را تحويل نيازمندان بدهند

بهعنوان ماليات يا جريمه كســاني كه خانههــاي خود را خالي
گذاشتهاند آنها را تحويل كســاني دهند كه به هر دليلي از پس
تامين اجارهبها برنميآيند .حتي ميتوانند برخي مســتأجران را
بهطور موقت در خانههاي نيمهساز اسكان دهند تا شايد وضعيت
اقتصادي به ثباتي نسبي برسد.
مؤمنپور از تهران

كارگرانيكهتمدنساختند
متأسفانه كارخانههاي زيادي در شهر تهران
ادامه از
صفحه اول بودند كه كلنگي شدند .بهطور مثال ،كارخانه
چيت تهران كه هنوز پابرجاســت ،ولي محــل ضبط فيلمهاي
ســينمايي اســت و خيلي هم براي صاحبانش درآمدزايي دارد،
چرا كه در وسط شهر تهران مكان مناسبتري براي فيلمبرداري
پيدا نميشود .اما بخشــي از هويت اين شهر با چنين استفادهاي
ازكارخانه چيت از دست ميرود .بازديدي از اين كارخانه داشتم
كه نشان داد چطور تبديل به مخروبهاي شده است .محل استفاده
نخستين آجرهاي ساخت كارخانه جاللي در اين كارخانه بود ،ولي
ديگر وجود ندارد و تنها به درد ساختن فيلمهايي مثل «عمليات
 »125ميخورد ،درحاليكه معماري اين كارخانه فوقالعاده زيبا
بود .موزه شدن كارخانه سيمان ري نشانهاي است از فهم مديران
شهري و درســي براي مديران آينده كه با تخريب كارخانهها و
محلههاي تاريخي ،شهر را كلنگي ،كوتاهمدت و بيهويت نكنند
و بر زحمت نياكاني كه براي آباداني شــهر تــاش كردند ،ارج
بگذارند و شــهر را حفظ كنند .هويت به انسانها اميد ميدهد و
شهروندان يك شــهر با اميد شهرشان را ميسازند و به شهرشان
افتخار ميكنند.
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دبير گروه حوادث

بــا تأييد حكــم قصــاص قاتل
داخلي 2نوجوان گنبدي و اســتيذان از
رئيس قوهقضاييه ،اين مرد به دار
مجازات آويخته خواهد شــد .متهم كه جواني
24ساله است بهدنبال يك رقابت عشقي 2پسر
نوجوان را بــه طرز هولناكي به قتل رســانده و
اجسادشان را در اطراف شهر دفن كرده بود.
به گزارش همشــهري ،اين جنايــت هولناك
مرداد سال 96رقم خورد .آن روز 2دوست 15و
16ســاله به نامهاي عدنان و مهــران كه براي
تفريح از خانه خارج شــده بودند ،ناپديد شدند
و خانوادههايشان هرچه گشــتند ،ردي از آنها
بهدســت نياوردند .با گزارش ماجــرا به پليس،
تحقيقات براي يافتن ردي از آنها آغاز شد و حتي
تيمهايي از امدادگران هاللاحمر نيز وارد ماجرا
شدند ،اما جستوجوها نتيجهاي نداشت و هيچ
ردي از 2نوجوان ناپديد شــده بهدست نيامد.
6روز از گمشــدن مهران و عدنان ميگذشت تا
اينكه بارش شــديد باران در استان گلستان راز
هولناكي را فاش كــرد .يكي از چوپانها كه گله
گوسفندانش را به تپهماهورهاي اطراف روستاي
حاجيقوشان برده بود ،با صحنه عجيبي روبهرو
شد .بر اثر شسته شدن خاك توسط باران ،دستي
از دل زمين بيرون زده بود .مرد چوپان با پليس
تماس گرفت و ساعتي بعد اجساد 2پسر نوجوان

از زير خاك بيرون كشــيده شد .قربانيان همان
2نوجوان ناپديد شــده بودند كه با ضربات چاقو
به قتل رسيده بودند .با شروع تحقيقات پليسي،
مأموران به جواني به نام عارف رسيدند .او با يكي
از مقتوالن (عدنان) از مدتي قبل برسر دختري
اختالف داشت .بررسيها نشان ميداد كه عدنان
عاشق دختري شــده بود كه در همسايگيشان
زندگي ميكرد .او دخترعمه عارف بود و عارف
هم به اين دختر عالقه داشت .براي همين وقتي
متوجه شده بود كه عدنان هم به اين دختر عالقه
دارد با او دچار اختالف شده و اين احتمال وجود
داشت كه بر سر همين اختالف عدنان و دوستش
مهران را به قتل رسانده باشد.
اعتراف هولناك

عارف دستگير شد و در بازجوييها به قتل 2پسر
نوجوان اعتــراف كرد .او گفت :مــن و عدنان بر
سر دخترعمهام اختالف داشــتيم و قهر بوديم.
روز حادثه به بهانه آشتي ،ســراغ عدنان رفتم.
دوســتش مهران نيز همراه او بود .گفتم فقط با
عدنان كار دارم اما دوســتش گفت كه او را تنها
نميگذارد .بعد هردوي آنها را سوار ماشينم كردم
و به بهانه تفريح به جنگلهاي اطراف مينودشت
رفتيم .بعدازظهر و در راه برگشــت ،به ســمت
روســتايي حوالي گنبد تغيير مسير دادم .آنجا
يك ساختمان نيمهكاره بود كه 2نفر از دوستانم
نگهبانش بودند و از قبل بــه آنها گفته بودم كه
ميخواهم فردي را بــه اينجا بياورم و ادب كنم.

آوار مرگ برسر
 2كارگر در آبعلي
ريزش آوار در پروژهاي در حال ساخت در آبعلي
4نفر را زيــر آوار گرفتار كرد و جان دو نفــر از آنها را
گرفت .به گزارش همشــهري ،اين حادثه پيش از ظهر
ديروز در مجتمع برف آبعلي اتفــاق افتاد .ماجرا از اين
قرار بود كــه كارگران در حال كار در ايــن پروژه بودند

حكم قصاص

با اعترافــات هولناك عارف ،همدســتان او هم
دستگير شدند و پس از بازسازي صحنه جنايت،
پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري
يك اســتان گلستان مســتقر در شــهر گنبد
فرستاده شــد .متهمان يك سال پس از جنايت
پاي ميز محاكمه قرار گرفتنــد و خانواده هردو
قرباني براي آنها درخواست قصاص كردند.
عارف در جلسه دادگاه همه اعترافات قبلياش
را پس گرفت و مدعي شــد كه قاتل 2دوســت
ديگرش هســتند .او گفت كه نقشي در جنايت
نداشته و نميداند كه دوستانش با چه انگيزهاي
دست به قتل 2پسر نوجوان زدهاند .با اين حال
 2متهم ديگر پرونده همه اعترافات قبليشان را
تكرار كردند و توضيح دادند كه روز حادثه چطور
عارف ،عدنان و مهران را به قتل رسانده بود.
پس از پايان جلســه محاكمه ،قضات دادگاه با

دستگيري نظافتچي سارق با مدرك فوقليسانس
زن جوان وقتي فوقليسانسش را گرفت و نتوانست كار پيدا
انتظامي كند تصميم به سرقت از خانههاي اعياني گرفت .او بهعنوان
نظافتچي وارد خانه ميشــد و مدتي بعد نقشه سرقت را
عملي ميكرد .به گزارش همشهري ،اين زن كه سميرا نام دارد از مدتها
قبل ،هفتهاي يكبار براي نظافت به خانهاي در قيطريه ميرفت و در اين
مدت متوجه شــده بود كه صاحبخانه در يكي از اتاقها مقداري طال و
ساعت گرانقيمت و اموال باارزش دارد .او ابتدا طوري رفتار كرده بود كه
توانسته بود اعتماد صاحبخانه را جلب كند و به همين دليل گاهي اوقات

نيز براي نظافت به خانه خواهر او ميرفت .سميرا اما از همان ابتدا نقشه
ديگري در سر داشت و وقتي توانست كليد يدك هردو خانه را بهدست
بياورد ،نقشهاش را عملي كرد .او در روزهايي كه اطمينان داشت كه كسي
در خانه اين دوخواهر نيســت ،راهي آنجا شــد و مقداري طال ،ساعت
گرانقيمت و ديگر اموال باارزش را كه مجموعا 900ميليون تومان ارزش
داشتند ،سرقت كرد .وقتي ماجراي اين سرقتها به پليس گزارش شد،
مأموران در جريان تحقيقات تخصصي و بررسي دوربينهاي مداربسته
موفق شدند سارق را شناسايي كنند .دســتور بازداشت او صادر شد تا

تيرخطابرايحذفرقيبعشقي

مردي جوان كه با دختري آشنا و
دادسرا به او عالقهمند شــده بــود ،وقتي
متوجه شد پاي مردي ديگر نيز در
ميان است تصميم به حذف او گرفت اما تيرهايش
خطا رفت.
به گزارش همشهري ،چند روز قبل پسري جوان
درحاليكه بهشــدت سراســيمه بود به يكي از
كالنتريهاي تهران رفــت و به مأموران گفت كه
2موتورسوار قصد داشتند با شليك گلوله جانش
را بگيرند اما تيرشان خطا رفته است .وي توضيح
داد :سوار پژو 206خودم بودم كه در مسير رفتن
به محل كارم موتوري كه 2سرنشــين داشــت
مقابل ماشــينم پيچيد .ابتدا فكر كــردم راننده
حواســش پرت شــده و به همين دليل بوق زدم
اما يكي از آنها اســلحهاي به سمت من گرفت .با
ديدن اسلحه وحشــت كرده و پايم را روي پدال
گاز گذاشــتم كه فرار كنم .مرد مسلح شروع به
تيراندازي كــرد اما گلولههايش خطــا رفت و به
شيشــه ماشــين برخورد كرد .من از اين حادثه
جان ســالم به در بردم و از آينه ماشين ديدم كه
موتورسوارها وسايلشان را روي زمين پرت كرده
و متواري شدند .با اين شــكايت تحقيقات براي
شناسايي موتورسواران مسلح آغاز شد و مأموران
در نخســتين گام راهي محل حادثه شدند .آنها
اسلحهاي را كه مرد تيرانداز با استفاده از آن اقدام
به شليك كرده و سپس به اطراف پرت كرده بود

وقتي به ساختمان نيمهكاره رسيديم ،عدنان را
از ماشين بيرون كشيدم و بر سر دخترعمهام با
او درگير شــدم و با ضربات چاقو وي را به قتل
رســاندم .مهران(دوســت عدنان) با ديدن اين
صحنه از ماشين پياده شــد و فرار كرد اما چون
شاهد جنايت بود ،با دوستانم دنبالش دويديم و او
را هم گير انداختيم .او گريه و التماس ميكرد كه
كاري با وي نداشته باشيم اما با ضربات چاقو وي
را هم به قتل رساندم .سپس با كمك همدستانم
اجساد هر دوي آنها را در گودالي دفن كرديم.

در همان حوالي كشف كردند .با اين حال هيچيك
از اهالي محل آنها را نميشناختند و حتي شاكي
هم ميگفت كه احتماال آنها وي را با فرد ديگري
اشتباه گرفتهاند .در اين شرايط مأموران به بازبيني
تصاويردوربينهاي مداربسته اطراف محل حادثه
پرداختند تا اينكه موفق شدند شماره پالك موتور
را بهدست آورند.
بازداشت

با اين ســرنخ ،مالك موتور شناسايي و دستگير
شد .او در بازجوييها به درگيري با شاكي اقرار
كرد اما منكر تيراندازي شــد .متهــم گفت :به
تازگي با دختري جوان آشــنا شــدم .قصدمان
ازدواج بود اما كمي بعد متوجه شدم كه پسري
جوان براي او مزاحمت ايجــاد ميكند و قصد

كه بهدليل بياحتياطي بخشي
از ســاختمان فــرو ريخت و
كارگران زير آوار گرفتار شدند.
بهدنبــال وقوع ايــن حادثه
گروههاي امداد و نجات راهي
محل حادثه شدند و تالش براي
نجات 4كارگر گرفتار شده زير آوار
آغاز شــد .شــاهين فتحي ،مديرعامل
هالل احمر اســتان تهران در اينباره گفت :قبل از ظهر
چهارشنبه ،بر اثر بياحتياطي در عمليات ساختماني و
تعميرات ،مجتمع برف آبعلــي 4كارگر زير آوار گرفتار

دارد با او دوست شود .اين را كه شنيدم بهشدت
عصباني شــدم و تصميم گرفتم هرطور شــده
رقيبم را پيدا كنم و با او حرف بزنم .ميخواستم
تهديدش كنم كه دست از سر دختر موردعالقهام
بردارد و ديگر مزاحم او نشود .وي ادامه داد :روز
حادثه رقيبم را در خيابان ديدم و ســد راهش
شــدم .من تنها بودم و كســي همراهم نبود .با
هم جرو بحــث كرديم و درگير شــديم .اما من
اسلحهاي همراهم نبود و اينكه گفته قصد قتل
او را داشتم دروغ است .من رفته بودم كه با وي
صحبت كنــم و از او بخواهم ديگر مزاحم دختر
مورد عالقهام نشود اما او گفت كه كنار نميرود
و باهم درگير شديم .وقتي دعواي ما باال گرفت و
مردم جمع شدند ،او سوار ماشينش شد و رفت.
من هم فورا محل را ترك كردم و اينكه شاكي و
شاهدان گفتهاند اسلحه را روي زمين انداختهام
دروغ است.
اين متهم درحالي منكر حمل اسلحه و تيراندازي
است كه شــاهدان ميگويند او به سمت ماشين
شاكي شليك كرد و بعد هنگام فرار اسلحهاش را
روي زمين انداخت .از سوي ديگر متهم ادعا كرده
كه روز حادثه تنها بوده است اما شاهدان ميگويند
كه وي همدست داشــته و با هم فرار كردهاند .در
اين شرايط متهم با دستور بازپرس شعبه چهارم
دادسراي ويژه سرقت بازداشت شده و بازجويي از
وي براي مشخص شدن حقايق ادامه دارد.

شــدند .بالفاصله يك تيم نجات از پايگاه امداد و نجات
جمعيت هالل احمر شهرستان دماوند به محل حادثه
اعزام و با كمك عوامل آتشنشــاني ،عمليات نجات از
آوار آغاز شد.
فتحي ادامه داد :پس از تالش فــراوان 4نفر از زير آوار
بيرون كشيده شدند كه 2نفر وضعيت خوبي نداشتند.
نجاتگران هالل احمر و اورژانس ،عمليات احياء را براي
اين 2نفر انجام دادند اما شدت حادثه بهگونهاي بود كه
جان خود را از دست دادند .به گفته وي  2مصدوم حادثه
به مركز درماني منتقل شدند و علت وقوع اين حادثه در
دست بررسي است.

مرگ اسرارآميز پسري
در كمپ ترك اعتياد
مهران

عرفان

توجه به شــواهد و مدارك موجود در پرونده،
عارف را به جــرم 2فقره قتل عمــدي به 2بار
قصاص و به جرم مشاركت در آدمربايي و دفن
اجســاد به 2فقره 20ســال و 15ماه حبس و
همدســتان او را نيز به جرم معاونت در قتل و
مشاركت در آدمربايي هر كدام به 2فقره 30سال
و 20ســال حبس محكوم كردند .اين حكم با
اعتراض عامــل جنايت به ديوان عالي كشــور
فرستاده شد و قضات ديوان پس از بررسيهاي
تخصصي اين حكم را تأييد كردند .به اين ترتيب
پرونده اينبار براي اســتيذان و اجازه گرفتن از
رئيس قوهقضاييه براي اجــراي حكم به دفتر
ايشان فرستاده شــد و درنهايت طي چند روز
گذشته مرحله استيذان نيز انجام و پرونده براي
اجراي حكم به شعبه اجراي حكم دادگستري
گنبد ارسال شد .مادر مهران(يكي از قربانيان)
به همشهري ميگويد :سهشنبه از دادگاه با من
تماس گرفتند و وقتي به آنجا رفتم اعالم كردند
كه قرار است حكم قصاص قاتل پسرم و دوستش
اواسط مهرماه اجرا شود .او ادامه ميدهد :پسرم
در اين حادثه كامال بيگناه بود و بهخاطر اينكه
دوستش عدنان تنها نباشد با او رفت و درنهايت
هم به قتل رسيد و حاال چيزي جز قصاص قاتل
او مرا آرام نميكند.

اينكه معلوم شد وي اموال مسروقه را به ارز تبديل كرده و راهي يكي از
شهرهاي غربي كشور شده تا به خارج از مرزها بگريزد .با اين اطالعات
تيمي از مأموران راهي اين شهر شدند و ســميرا را دستگير و به اداره
آگاهي تهران منتقل كردند.
بهگفته سرهنگ سيدعلي شــريفي ،رئيس پايگاه يكم پليس آگاهي
تهران ،متهم در بازجوييها به هردو ســرقت اعتــراف كرد و گفت كه
مدرك كارشناسي ارشد در رشته حســابداري دارد اما بعد از مدتها
تالش نتوانســته بود كاري پيدا كند و از طرفي به داليلي با خانوادهاش
دچار مشكل و از سوي آنها طرد شده بود .به همين دليل تصميم گرفته
بود بهعنوان نظافتچي راهي خانههايي در شــمال پايتخت شده و بعد
از ســرقت ،به خارج از كشــور برود و زندگي جديدي را شروع كند كه
دستگير شد.

با مرگ جوان معتاد يك هفته پس از انتقال به
كمپ ترك اعتياد تحقيقات براي مشخص شدن
راز مرگ او آغاز شده است.
بهگزارش همشهري ،ساعت 9صبح پنجشنبه
گذشته ،گزارش مرگ مشكوك پسري 28ساله
به قاضي مصطفي واحدي ،كشيك جنايي تهران
اعالم شــد .متوفي از يك كمپ ترك اعتياد به
بيمارستاني در تهران منتقل شده و تحت درمان
قرار گرفته بود ،اما بهدليل وخامت حالش ،جانش
را از دست داده بود .بهدنبال اين حادثه پدر اين
جوان از مسئوالن و كاركنان كمپ ترك اعتياد
شكايت كرد و خواستار رسيدگي به پرونده مرگ
پسرش شد .او در تحقيقات گفت :پسر28سالهام
مدتي ميشد كه معتاد به ترياك شده بود .ديدن
وضعيت او ناراحتم ميكرد ،به همين دليل عزم
خود را جزم كردم تا هر طور شده وي را به كمپ
ببرم .به جست و جو پرداختم تا اينكه يك كمپ
ترك اعتياد مجاز در جنوب تهران يافتم و پسرم
را به آنجا بردم تا بستري شود و مواد را ترك كند.
اما هنوز يك هفته هم از بستري شدن پسرم در
كمپ نگذشته بود كه خبر دادند پسرم حالش بد
شده و به بيمارستان منتقلاش كردهاند .او اما
زياد دوام نياورد و فوت شد و اين در حالي است
كه پسرم هيچ مشكل و بيمارياي نداشت .زماني
كه او را به كمپ بردم حالش خيلي خوب بود و
من او را به كمپي برده بودم كه در آنجا پزشك
هميشه حضور داشت ،با اين حال نميدانم چه
باليي سرش آمده است.
با شكايت پسر متوفي ،مأموران به سراغ مسئول
كمپ ترك اعتياد رفتند و او در تحقيقات گفت:
وقتي پســرجوان به كمپ منتقل شد و تحت
معاينه پزشــك قرار گرفت ،دوره 3ماهه ترك
را برايش درنظر گرفتيم .درســت مثل ديگر
معتاداني كه به كمــپ ميآيند و در دورههاي
مختلف تحت درمان قــرار میگیرند و مواد را
ترك ميكنند .پســرجوان حالش خوب بود و
مشكلي نداشت اما با كاركنان كمپ همكاري
نميكرد 2-3 .روز بعد حالش بد شد و ما تصور
كرديم ،بهخاطر اين اســت كه مواد به بدنش
نرسيده است .حتي دكتر هم او را معاينه كرد و
گفت :دليل حال بد او مصرف نكردن موادمخدر
اســت و بايد دورهاش طي بشــود ،اما به مرور
حالش وخيمتر شــد كه بعد از آن دكتر كمپ
گفت :بايد فورا به بيمارســتان منتقل شود و
تحت درمان قرار بگيرد .ما هم او را به بيمارستان
برديم ،اما در آنجا جانش را از دست داد و همه
ما از اين اتفاق متاثر شديم.
پس از تحقيق از مسئول كمپ و با شكايت پدر
متوفي ،بازپرس جنايي دستور داد جسد جوان
معتاد به پزشكي قانوني انتقال يابد تا علت مرگ
وي مشخص شود .از ســوي ديگر وي دستور
بازبينيتصاويردوربينمداربستهكمپوتحقيق
از كاركنان آنجا را صادركرد تا اسرار مرگ جوان
معتاد فاش شود.
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با كرونا پيش ميرويم

«علمدار» در وحدت

خبرنگار

تاالر وحدت 10شــب ميزبان نمايشـ موسيقي
«علمدار» اســت  .قرار اســت عوايد فروش بليت
نمايش -موســيقي «علمدار» صرف امور خيريه
و هزينــه مــردم مناطــق محروم شــود؛ كاري
باآهنگســازي پوريا خــادم كه در آن اركســتر
ســمفونيك تهــران به رهبــري برديــا كيارس
حضور دارند .اين اثر نمايشــي را حسين پارسايي
بهعنــوان كارگــردان روي صحنــه ميبــرد .به
گزارش همشــهري ،دراين نمايشـ موسيقي كه
با اهداف خيرخواهانه در 10شــب اجرا ميشــود
هر شب يك راوي حضور خواهد داشت .داريوش
ارجمند نخســتين روايتگر اين اثــر خواهد بود.
اين همكاري هــم مانند چند كار قبلي حســين
پارسايي از متنهاي محمدرضا كوهستاني است.
كوهستاني و راويان حاضر در اين نمايش همكاري
افتخــاري دارند .طراحــي اين كار نيــز برعهده
علي براتي اســت .نمايش ـ موســيقي «علمدار»
براســاس رعايت تمام پروتكلهاي بهداشتی و با
يك چهارم ظرفيت تماشــاگر حضوري در سالن

تمرين نمايش علمدار در سالن انتظار تاالر وحدت

گف

چگونگي برگزاري جشنواره تئاتر فجر  99در گفتوگو با دبير جشنواره سيونهم
اختص
اصي

هليا نصيري

23023632

هم
شهري

روي صحنه ميرود كه اجــراي آنالین نيز خواهد
داشــت« .علمدار» شــامل 10تابلوي نمايشي با
همراهي اركستر سمفونيك تهران و گروه آوازي و
همچنين جلوههاي ويژه تصويري و حركتي ،ساخته
و پرداخته پوريا خادم است .مرتضي نجفي بهعنوان
طراح نور ،ســروش محمدي و نويد شيخ بهعنوان
طراح صدا و مژگان عيوضي مسئول طراحي لباس
و حسام نوراني در ويدئو آرت در اين پروژه همكاري
دارند .مســعود نجابتي طراح لوگو تايپ و آيدين
قشالقي طراح پوستر اين نمايش هستند.
پرويز پرستويي؛ راوي و تهيهكننده افتخاري

در اين اثر نمايشي عالوه بر تعدادي از هنرمندان
كه روايتگر واقعــه تاريخي خواهند بــود؛ پرويز
پرستويي بهعنوان تهيهكننده افتخاري اين اجرا
را همراهي ميكند و شــنيدهها حاكي از آن است
كه يكي از روايان هم در شبهاي اجراست .البته
پرويز پرستويي اخيرا تهيهكنندگي نمايش «غرب
حقيقي» را هم بر عهده گرفته است .نمايشي كه
قرار شده از 30شــهريور بهمدت يكماه در تئاتر
مستقل به كارگرداني اميد سعيدپور روي صحنه
برود.

فهيمه پناهآذر

روزنامه نگار

برگــزاري ايــن دوره از جشــنواره
تئاتر فجــر متفاوتتــر از دورههاي
قبل خواهــد بــود .جشــنوار هاي
كــه عنــوان بينالمللي را تــا دوره
سيوهشتم يدك ميكشيد و امسال
محدوديتهــاي ناشــي از ويروس
كوويد19 -باعث شــد تا جشنواره
به شــكل ملي برگزار شود .هر چند
هميشه حضور كشورهاي خارجي و
اجراي نمايشهاي گروههاي خارجي
در بزرگترين جشنواره تئاتر كشور
نقدهاي بســياري را همراه داشته؛
با اين حال ،حســين مسافرآستانه،
دبير اين دوره از جشنواره تئاتر فجر،
ميگويد :با توجه به شــرايط موجود
در ايران و همه كشــورها كه درگير
ويروس كرونا هستند وتوليد نشدن
تئاتر و توقف اجراها در بســياري از
كشورها ممكن است يك يا دو گروه
نمايشــي در اين دوره از جشــنواره
حضور داشته باشند ،اما اين بهمعناي
ابطال جشنواره بينالمللي تئاتر فجر
نيســت .اين روزها دبير جشنواره به
همراه تيمش فراخــوان بخشهاي
مختلف را براساس وضعيت موجود
در تئاتر اعالم ميكنند.
مسافرآســتانه در بخشــي ديگر از

حسين مسافرآســتانه در پاسخ
به اينكه وضعيت بخش اســتاني
و حضــور گرو ههــاي ديگــر
شهرستانها در جشنواره امسال
به چه شكل خواهد بود ،ميگويد:
بهطور حتــم اين بخــش را در
جشنواره خواهيم داشت و تعداد
گروههاي شركتكننده نيز با توجه
به شرايط كم نميشوند .با تدابير
خود اســتانها و آييننامهاي كه
ارسال شــده هر استان منتخبان
خود را معرفي خواهد كرد
صحبتهاي خود تصميمگيري درباره
مجازي يــا حضوري برگزار شــدن
جشنواره را منوط به شرايط روزهاي
برگزاري و همچنين دستورات ستاد
مبارزه با كرونا اعالم ميكند.
دبير ســيونهمين جشــنواره ملي
تئاتر فجر در گفتوگو با همشهري با
اشاره به بخشهاي مختلف جشنواره
امسال و فراخوان اين بخشها توضيح
ميدهد« :كليات بخشهاي مختلف
جشنواره مشــخص شــده است و
هماكنــون پيگير اتمــام بخشهاي
مختلف فراخوان هستيم و چگونگي
برگزاري هر بخش با توجه به وضعيت
موجود اعالم خواهد شــد .در بخش
بينالملل ،وضعيــت توليد و اجراي
نمايشهــا در كشــورهاي مختلف
بهخاطر كرونــا در حالت تعليق قرار
گرفته و كشور ما هم وضعيتي مانند
آنها دارد .تصميم بر اين شد كه امسال
بخــش بينالملل نداشــته باشــيم
و جشنواره ســيونهم به شكل ملي
برگزار شود » .وي در ادامه با
اشاره به حضور يك يا دو
كشور يادآور ميشود:
«ممكن است در اين

مرتضي مميز و  ۶۰سال تجربه بيمانند

ت و گو

كتابي براي تغذيه بصري
ارغوان محبي

دوره يك يا دو نمايش از ديگر كشورها
داشــته باشــيم ،اما ايــن بهمعناي
بينالمللي بودن جشــنواره نيست.
تصميمگيري درباره اجراي مجازي يا
حضوري گروهها نيز منوط به وضعيت
ايام برگزاري جشنواره است».
حســين مسافرآســتانه در پاسخ به
اينكه وضعيت بخش استاني و حضور
گرو ههاي ديگــر شهرســتا نها در
جشنواره امسال به چه شكل خواهد
بود ،ميگويد« :بهطور حتم اين بخش
را در جشنواره خواهيم داشت و تعداد
گروههاي شركتكننده نيز با توجه به
شرايط كم نميشــوند .با تدابير خود
استانها و آييننامهاي كه ارسال شده
هر اســتان منتخبان خود را معرفي
خواهــد كرد .تصميمگيــري در اين
بخش نيز براي اجــراي حضوري يا
مجــازي گروهها با توجه به شــرایط
متغیر اســت ،اما تعــداد گروههاي
اســتانها كم نميشــود » .به گفته
مسافرآســتانه ،هماكنون با توجه به
شــرايط ،فراخوان 4بخش كه امكان
برگزاري آن وجود دارد اعالم ميشود.
فراخــوان بخش نمايشنامهنويســي
اعالم شــده و قــرار اســت فراخوان
تخصصي مسابقه نمايشنامهنويسي
و همچنين بخش نمايش خياباني و
مسابقه و نمايشــگاه عكس و پوستر
تئاتر هم اعالم شود.
مديــر اســبق مركــز هنرهــاي
نمايشــي دربــاره شــيوه برگزاري
جشنواره به شــكل مجازي و اينكه
آیا زيرســاختها تا بهمنماه آماده
خواهــد شــد ،بــه حضــور بخش
خصوصي اشــاره ميكند و میگوید:
«مركز هنرهاي نمايشــي با توجه به
هزينــهاي كه براي ســاخت پلتفرم
نياز دارد در تالش است كه از طريق
ايران تئاتر به شكل مجازي جشنواره
را برگــزار كنــد و در ايــن ميــان
بخشهاي خصوصي نيــز حاضر به
همكاري در اين زمينه هستند» .

روزنامه نگار

ساليان طوالني،
در6دهه گذشته و گذر از
ِ
بررسي تصويرســازيهاي مرتضي مميز
با سختيهاي فراواني روبهرو بوده است.
گاه براي نگارش يك مقاله يا تحقيقهاي
دانشگاهي ،نســل جديد را ِه دشواري را
پيشروي خود ميديــد .تجربه نگارنده
براي نگارش مقالهاي درباره ايشان ،گواه
اين مدعاســت .براي رســيدن به نگاهي
آوردن نمونه
منصفانه ،راهي جز بهدست
ِ
قرن پيش نبــود .كاري
نشــريههاي نيم ِ
كه در شــرايطِ فعلي پژوهش در طراحي
گرافيك ايران ،بهسختي قابل انجام است.
انتشــار كتابِ «همه تصويرســازيهاي
مرتضي مميــز» ،نگاه ما را بــه مجموعه
تصويرســاز يهاي اين طــراح دقيقتر
كرد؛  ۲۵۰۰اث ِر شــگفتانگيز كه حاصل
ِ
فعاليــت َوزين و ماندگا ِر
بيش از نيمقرن
جريــان مطبوعات و فضاي نشــ ِر
او در
ِ
ايران اســت .اين كتابِ 2جلدي ،با قطع
وزيــري ،دربردارنــده  ۱۴۰۰صفحه در
 3بخش كلــي «نشــريات»« ،كتابها»
و «ديگر تصويرســاز يها» است .بخش
نشريات شامل تصويرسازيهاي مرتضي
مميز براي  ۱۰نشــريه از «ايرانآباد» تا
«دنياي سخن» است .نكته قابلتوجه در
اين بخش ،سركليشــهها و ريزنقشهايي
است كه به دقت گردآوري شدهاند .بخش
كتابها ،تصويرگريهــاي  ۲۶كتاب ،از
دهه  ۱۳۴۰تا سالهاي آخر فعاليت او را
در بَر ميگيرد .نكتــه جالبتوجه در بين
اين نمونهها ،كتابهايي است كه  3سال
ِ
درگذشــت مميز به چاپ رسيده
پس از
و دســت روزگار مجال نداد تــا او حاصل
كارهايش را ببيند .بخش سو ِم كتاب با نام
«ديگر تصويرســازيها» شامل كارهايي
براي سالنماها ،انيميشــن ،نمايشنامه و
كارهاي شخصي و پراكنده است .تا به امروز
هر زمان كه صحبت از تصویرســازیهای
مرتضي مميــز به ميــان ميآمد ،حاصل

بوكر به جوانها ميرسد
آرش نهاوندي

روزنامه نگار

«هيالري مانتل» ،برنده دو دوره جايزه بوكر ،از
ســوي هيأت داوران بهعنوان يكي از نامزدهاي
نهايي جايزه بوكر  2020انتخاب نشــده است.
اما اسامي  4نويســنده رمان اولي ،در فهرست
نامزدهاي نهايي اين جايزه ديده ميشود .مراسم
نهايي جايزه بوكر در 27اكتبر(6آبان) سالجاري،
برگزار ميشود.
امسال «ديان كوك»« ،تسي تسي دانگارمبا»،
«آوني دوشي»« ،مازا منگيســته»« ،داگالس
استيوارت» و «براندون تيلور» كه همگي در خارج
از بريتانيا زندگي ميكنند ،نامزد دريافت جايزه
بوكر شدهاند .اين  6نامزد نهايي بوكر در رمانها و
كتابهاي خود به موضوعات متنوعی پرداختهاند
و موضوعاتي نظير تغييرات آب و هوايي ،زندگي
سخت در زیمبابوه ،فراموشــي و موضوع زنان
سرباز در اتيوپي ســال 1935را براي روايت در
قالب يك كتاب داستاني برگزيدهاند.
ديان كوك

ديان كوك كه پيشتر
در عرصــه داســتان
كوتــاه شــهرتي براي
خود دســت و پا كرده
و بهعنوان تهيهكننده
راديويــي فعاليــت
ميكنــد ،داســتان
زنــي بــه نــام «بئا»
(بئاتريس) و«آگنس»
دختر پنجســالهاش را
دستمايه نخستين رمان خود قرار داده است .اين مادر
و دختر ،در كالنشهري بزرگ در فضايي آلوده و آكنده
از دود و مه زندگي ميكنند .آنها براي بقا و داشــتن
زندگي ســالمتر از شــهر ميگريزند و به گروهي از
عشاير شكارچي ميپيوندند و بهتدريج بقا در فضاي
جديد را فرا ميگيرند .اما زندگي در اين فضا روابط
اين مادر و دختر را دچار تغييراتي ميكند.
تسي تسي دانگارمبا

«تسي تسي دانگارمبا»
نويســنده زيمبابوهاي
نيز با كتاب «اين پيكر
سوگوار» نامزد دريافت
جايزه بوكر  2020شده
است .كتاب «اين پيكر
ســوگوار» در دنبالــه
داستان كتاب «شرايط
ملتهب» ( ،)1988اثر
ديگر همين نويسنده

تج
سمي

 4رمان اول در فهرست
نهايي بوكر 2020

نگاشته شده است .هيأت داوران بوكر پيشتر درباره
كتاب «اين پيكر سوگوار» اثر تسيتسي دانگارمبا،
چنين نظر داده است :همه ما اعضاي هيأت داوران
با خواندن بخشهايي از اين كتاب نفسمان در سينه
حبس شده بود.
مازا منگيسته

«مــازا منگيســته»
نويســنده اتيوپيايي
 آمريكايــي ،با كتاب«پادشاه ســايهها» از
ديگر نامزدهايي است
كه نامشان در فهرست
نهايــي بوكــر 2020
ديده ميشود .داستان
رمان «پادشاه سايهها»
در زمــان تهاجــم و
تسلط ايتاليا بر اتيوپي در سال1935ميگذرد .هيأت
داوران بوكر درباره اين رمان چنين نظر داده است:
«پادشاه سايهها» يك رمان عالي ،شجاعانه و باشكوه
است كه ميشود مصاديق ذكرشده در آن را براي هر
دوره تاريخي بهكار برد.
آوني دوشي

«آونــي دوشــي»،
نويســندهاي تازهكار،
زاده نيوجرسي آمريكا
و ســاكن دوبي است.
«دوشــي» در رمــان
«شكر ســوخته» كه
نخستين رمانش است،
داســتان تغييرات در
رابطه يك مادر و دختر
را روايت ميكند ،اين
مــادر در دوران جواني خــود از آزادي عمل زيادي
برخوردار بوده و هركاري كه دوســت داشته انجام
ميداده ،اما اكنون در ســن پيري ناگزير شــده كه
اجازه دهد ،دخترش از وي نگهــداري كند .در اين
رمان« ،آوني دوشــي» به روابط اين مادر و دختر در
فضاي جديد دگرگون ميپردازد.
داگالس استيوارت

«داگالس استيورات»
كه زاده گالســکوی
اســكاتلند اســت و
اكنــون در نيويورك
زندگي ميكنــد ،در
اوليــن رمان خــود با
نام«شــاگي بايــن»
زندگــي «آگنــس
باين» را كه در منطقه

همكاري او با «احمد شــاملو» در «كتابِ
هفته» بر ديگر تجربهها سنگيني ميكرد.
اين مجموعه بسياري از نمونههاي كمياب
و ديده نشــده را پيشروي ما قرار داد .در
اين بين ،اســتفاده از ابزارهــاي مختلف
و امكانــات متنوع به چشــم ميخورد .از
تالش براي انتخاب تكنيكهايي متناسب
با فضاي داســتانها تا انتخاب شيوههاي
غيرمعمول در سوي ديگر .اكنون با مطالعه
تصويــري و تــورق اين كتــاب ،ميتوان
نگرش مميز در
سير پيشــرفت تكنيكي و
ِ
دورههاي مختلــف كارياش را آگاهانهتر
دنبال كرد و داوري دقيقتري نســبت به
كارنامه او در عرصه تصويرگري داشــت.
الزم به بيان اســت كه اين كتاب به ِ
همت
«نشر مشــكي» و همكاري «بنياد مميز»
انتشار يافته اســت .طراحي و آمادهسازي
كتاب نيز بهشكلي خالق كه ميتوان آن
را برچيده از روحيه ساده در كارهاي مميز
دانست به سرانجام رسيده است.

كتاب

فقيرنشين گالسکو زندگي ميكند روايت كرده است.
آگنس پس از جدايي از همســرش دچار نااميدي و
افسردگي شــده .تمامي فرزندان جز يكي از آنها نيز
بهدليل شرايط ناگوار«آگنس» او را ترك كردهاند.
براندون تيلور

«برانــدون تيلــو ر»
زاده ايالــت آالباماي
آمريكاست .او در كتاب
«زندگــي واقعــي»،
داســتان «واالس»،
يــك دانشــجوي
رشــته بيوشــيمي را
روايــت ميكنــد كه
بعــد از چندين هفته
كار طاقتفرســا در
آزمايشگاه اكنون دنياي پيرامون خود را با تخريبي
گسترده ناشــي از يك توفان شديد مواجه ميبيند.
اما خرابيهاي ناشــي از حوادث كمترين مشكالت
زندگــي «واالس» هســتند .او از انــزوا و دوري از
دوســتانش بهعنوان مكانيســمي دفاعي در برابر
گذشته دردناكش ،استفاده ميكند.
حذف شگفتآور

«لــي چايلــد» عضو
هيــأت داوران بوكر،
درباره حذف هيالري
مانتــل در فهرســت
نامزدهــاي دريافت
جايزه بوكــر 2020
گفــت :مــا (اعضاي
هيــأت داوران بوكر)
بر ايــن بــاور بوديم
كه كتــاب «آيينه و
نور» اثر «هيالري مانتل» رمان خوبي اســت ،اما
كتابهايي بودند كه از نظر ما بهتر بودند .نام كتاب
«آيينه و نور» اثر هيالري مانتل در ميان نامزدهاي
فهرست اوليه دريافت جايزه بوكر 2020به چشم
ميخورد.
پيشتر پيشبينيهــا حكايت از آن داشــت كه
درصورت انتخاب هيــاري مانتل بهعنوان يكي از
نامزدها ،او براي ســومين بار بتواند جايزه بوكر را
بهخود اختصاص دهد .او براي نخستينبار در سال
 2009بهخاطر نگارش كتاب اول از سهگانه توماس
كرامول با نام «تاالر گرگها» برنده جايزه بوكر شده
بود (در آن زمان نام اين جايــزه منبوكر بود كه از
سال  2020نام جايزه بوكر براي آن برگزيده شد).
او همچنين بهخاطر كتــاب «مجرمان را بياوريد»
كه دومين كتاب از رمان تاريخي ســهگانه توماس
كرامول محسوب ميشــود نيز توانســته بود در
سال 2012جايزه بوكر را از آن خود كند.
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كيوسك

نمايش كم رمق
كاخ سفيد

لشكر وكالي بايدن

بولتون مغضوب ترامپ

توافق امارات و بحرين با اسرائيل ،برخالف
خواسته دونالد ترامپ ،بازتاب چشمگيري
در رسانههاي آمريكايي نداشته است

تيم تبليغاتي جو بايدن ،نامــزد دمكراتها در انتخابات
رياستجمهوري آمريكا ،اعالم كرده كه در حال تشكيل
ارتشــي از وكال براي مواجهه با اتفاقات احتمالي پس از
انتخابات است.
مهمترين احتمال ،عدمپذيرش نتيجه رايگيري از سوي
دونالد ترامپ درصورت شكست در انتخابات است .بسياري
معتقدند ترامپ بــا دامن زدن به بحــث تقلب ،در حال
ي فضا براي عدمپذيرش نتيجه انتخابات است؛
آمادهساز 
موضوعي كه حتي باعث شده شماري از اعضاي دمكرات
مجلس نمايندگان آمريكا طي نامهاي به رئيس ســتاد
مشترك ارتش اين كشور از او بخواهند آماده برقراري نظم
براي انتقال قدرت همزمان با اعالم نتايج انتخابات باشد.
ن بار در تاريخ آمريكاست كه احتمال ميرود
اين نخستي 
يك نامزد حاضر در انتخابات ،نتيجه نهايي را نپذيرد.
غيراز اين ،ماجراي چگونگي شــمارش آرا در رايگيري
پســتي نيز بيش از پيش اهميت پيدا كرده و تيم بايدن
نگران اســت آراي هــواداران او به موقع و به درســتي
شمارش نشود .امســال بهدليل شــيوع ويروس كرونا،
رايگيري پســتي جديتر از قبل اجرا ميشود و حتي
برخي از ايالتهاي آمريكا اعــام كردهاند رايگيري را
صرفا بهصورت پســتي برگزار ميكنند .به همين دليل،
رايگيري پستي از حدود يك هفته ديگر ،يعني 40روز
قبل از انتخابات آغاز ميشــود تا در موعــد مقرر رايها
جمعآوري و شــمارش شــود .با وجود آغاز زودهنگام
رايگيري پســتي ،پيشبيني ميشــود بهدليل حجم
باالي آراي پستي ،شــمارش تا چند روز بعد از برگزاري
انتخابات ادامه پيدا كند .نگراني تيم بايدن اين است كه
دونالد ترامپ پيش از اعالم رأي نهايي از سوي كميسيون
انتخابات ،خود را پيروز ميــدان معرفي كند و مانع ادامه
شمارش آرا شود .اين در حالي است كه دمكراتها طي
هفتههاي اخير تبليغات گســتردهاي براي حضور مردم
در انتخابات ،بهخصوص حضــور در رايگيري بهصورت
پستي داشتهاند.
دونالد ترامپ بارها تهديد كرده كــه برگزاري انتخابات
بهصورت پســتي ،دســت دمكراتها را براي تقلب باز
ميگذارد و ممكن است او نتايج انتخابات را قبول نكند.
او در همين زمينه تالش كرده با اقدامات مختلف ،كارايي
نظام خدمات پستي آمريكا را كاهش دهد و روند توزيع
برگههاي تعرفه رأي را مختل كند.
هفته گذشته هيالري كلينتون ،رقيب انتخاباتي ترامپ
در سال ،۲۰۱۶تأكيد كرده بود كه دمكراتها بايد خود
را براي اقدام قضايي عليه ترامــپ ،درصورتي كه نتيجه
نهايي را نپذيرد ،آماده كنند .پيش از اين ،در سال2000
دمكراتها انتخابات را با رأي دادگاه به جمهوريخواهان
واگذار كردند كه به پيروزي جورج بوش منجر شد.
بايدن :ترامپ احمق است

با نزديكتر شدن به انتخابات ،اظهارنظرهاي تند 2نامزد
انتخابات عليه يكديگر نيز جنجاليتر شده است .ترامپ
روز سهشنبه در گفتوگو با شبكه تلويزيوني فاكسنيوز
از بايدن خواست تا پيش از آغاز مناظراتشان طي 2هفته
آتي ،آزمايش عدماعتياد بدهد .او گفت« :بايدن در جريان
مناظرههاي انتخاباتي حزب دمكرات ،سرزندهتر از قبل
بود؛ فكر ميكنم چيزي مصــرف ميكند .بهنظرم او بايد
آزمايش عدماعتياد بدهد .من هم آزمايش ميدهم».
بايدن ديروز به اين سخنان واكنش نشان داد و در گفتوگو
با شبكه تلويزيوني ســيانان گفت« :ترامپ يك احمق
اســت؛ اين حرفها احمقانه اســت ».بايدن كه بهنظر
ميرسد از سخنان ترامپ بسيار آشــفته شده گفت كه
مشتاقانه منتظر مناظرههاي تلويزيوني است .او خطاب
به ترامپ گفت« :آماده باش آقاي ترامپ».

سياوش فالح پور

خبرنگار

مراســم امضاي توافقنامــه صلح ميان
گزارش امارات و بحرين با رژيم صهيونيســتي،
اگرچه براي ساعاتي در صدر اخبار تمام
رسانههاي منطقه خاورميانه قرار گرفت ،اما نتوانست
بازتاب گستردهاي در رسانههاي آمريكايي داشته باشد.
اين در حالي اســت كه بهنظر ميرسد هدف ترامپ از
برگزاري اين مراسم ،تقويت كمپين انتخاباتياش مقابل
جو بايدن ،نامزد دمكرات بوده اســت .او روز گذشته را
«روزي غيرعادي» و مقدمه «ظهور خاورميانه جديد»
توصيف كرد .خبرنگار شبكه الجزيره در اينباره گفت:
كاخ سفيد تالش دارد با انتشار تدريجي اطالعات مربوط
به اين توافق براي تلويزيونها و روزنامههاي آمريكايي،
فضاي رقابتهاي انتخاباتــي را تحتتأثير قرار داده و
توافق عاديسازي اخير را بهعنوان دستاوردي مهم در
حوزه سياست خارجي معرفي كند .در مقابل اما بهنظر
نميرسد عناوين كشورهايي نظير بحرين يا امارات براي
تحقق اين هدف كافي باشد .پيش از اين باراك ريويد،
خبرنگار مشهور اسرائيلي گفته بود «توافق بزرگ» با
ورود عربستان سعودي به مسير امارات و بحرين حاصل
خواهد شد.
ترامپ در ســخنان كوتاه خود پيش از امضاي توافق
عاديسازي گفت 5 :تا 6كشور عربي ديگر در آيندهاي
نزديك با ورود به توافقهاي مشابه ،روابط خود با رژيم
صهيونيستي را عاديسازي خواهند كرد .اين در حالي
اســت كه خبرگزاري رويترز ،روز گذشــته به نقل از
يك منبع عاليرتبه در دولت ســعودي نوشت :امكان
عاديسازي روابط اسرائيل با عربســتان تا زماني كه
ملك سلمان در قيد حيات باشد وجود ندارد .اگرچه در
خبر رويترز توضيح بيشتري نيامده اما ميتوان گفت
ريشه اين ادعا به نقش سلمان بنعبدالعزيز در خاندان
ســعودي براي ارتباط با گروههاي جهادي مسلح در
دهههاي گذشته بر ميگردد.
جزئيات توافق

با گذشت 24ساعت از پايان مراسم عاديسازي روابط
ميان امارات و بحرين با اسرائيل ،هنوز جزئيات كامل
اين توافق در اختيار رسانهها قرار نگرفته است .شبكه13
تلويزيون رژيم صهيونيســتي مدعي شده كه امارات
و بحرين ،دو توافق جداگانه را با نخستوزير اسرائيل
به امضا رساندهاند .به گزارش اين شبكه ،توافق امارات
و اسرائيل يك معاهده صلح جامع ميان طرفين است،
درحاليكه توافق بحرين ســندي در سطح يك بيانيه
مشترك بهشمار ميرود .اما در متن رسمي كه از سوي
كاخ سفيد منتشر شده ،صرفا اصول كلي همچون تعهد
طرفين به صلح ،حمايت از همزيســتي مسالمتآميز
پيروان اديان و جلوگيري از انجام اقدامات تروريستي
عليه يكديگر ذكر شده اســت .همچنين براساس اين
متن ،دو كشــور امارات و بحرين به برقــراري روابط

ديپلماتيك با رژيم صهيونيستي متعهد شدهاند ،اگرچه
جدول زماني براي اين هدف تعريف نشده است .از سوي
ديگر ،متن منتشر شده هيچ اشارهاي به وضعيت اداره
مسجداالقصي ندارد .به نوشته روزنامه هاآرتص ،توافق
سهجانبه اخير بايد از سوي كنست (پارلمان اسرائيل)
به تأييد برسد.

ماجراي قلم ترامپ و بنزايد
يكي از حاشيههاي مورد توجه رسانهها و البته شبكههاي
اجتماعي در مراسم توافق امارات و بحرين با اسرائيل ،لحظه
امضاي اين توافق بود؛ لحظهاي كه ترامپ و نتانياهو در مركز
ميز تعبيه شده براي نشست ســران ،متن توافق را امضا
كردند درحاليكه عبداهلل بنزايد و عبداللطيف الزياني،
وزراي خارجه امارات و بحرين در حاشيه چپ و راست اين
دو قرار داشتند .ماجرا زماني جالبتر شد كه دونالد ترامپ
پس از امضاي توافق ،قلم خود را به نشانه افتخار در دستان
عبداهلل بنزايد قرار داد .اين اقدام ترامپ از ديد كاربران
عربي شبكههاي اجتماعي كه مخالف توافق عاديسازي
بودند ،به نوعي تحقير وزير خارجه امارات بود .علي هاشم،
خبرنگار شناخته شده عربي با انتشار اين تصوير نوشت:
پيشرفت مفهوم صلح؛ از زمين در مقابل صلح ،به صلح در
مقابل صلح و حاال قلم ترامپ در مقابل صلح!

تمام اينها در حالي است كه تنها ساعاتي پس از جشن
رونمايي از توافق عاديسازي ،مناطق مرزي غزه و رژيم
صهيونيستي شــاهد تنشهاي نظامي شديدي بود.
خبرنگار شبكه الميادين با پوشش زنده اين تحوالت
گفت :درگيريها با شليك 2موشــك از شرق غزه به
سوي شهركهاي صهيونيســتي آغاز شد .براساس
اطالعات موجود ،اين موشكها به مركزي تجاري در
شهرك اشغالي اسدود اصابت كرده و منجر به جراحت
3شهركنشين شده اســت .نيروي هوايي اسرائيل در
پاسخ به اين حمالت ،براي دقايقي پايگاههاي گروههاي
مقاومت در شرق غزه را بمباران كرد.
توافق از نگاه تحليلگران

توكل كرمان
فعال يمني حقوق بشر و برنده
جايزه صلح نوبل
اين توافقنامههــا منجر به صلح
نميشــود .اصوال جنگ يا هيچ نوعي از نبرد ميان اين
كشورها با اســرائيل وجود نداشته كه نام اين توافقها
را صلح بگذاريم! اين توافقنامهها منجر به اســتبداد و
فقدان عدالت در منطقه خواهد شد؛ فقدان عدالت براي
فلســطينيها و فقدان آزادي براي ملتهاي منطقه.

متأسفانه ماهيت اين معامله چنين است.
عبداهلل الشايجي
استاد علوم سياسي دانشگاه
كويت
همچنــان حاضر غايــب در اين
مراسم ،مردم فســلطين و مسئله فلســطين بودند؛
فلسطيني كه موضع خود را با شليك 2موشك از غزه
در محاصره بهسوي شــهرك اسدود اعالم كرد آن هم
درحاليكه نتانياهو مشغول سخنراني در اين نمايش
انتخاباتي بود .اين توافق هرگز منجر به برپايي كشور
فلسطين نخواهد شد.
ياسر ابوهالله
مدير سابق شبكه الجزيره
ترامپ از گفتوگــو با مردم خود
ناتوان اســت و آنان را به شكلي
بيســابقه در تاريخ آمريكا دچار تفرقه كرده اســت.
همچنين امارات و بحرين! همــه اينها بهدنبال فرار از
شكســتهاي داخلي خود و يافتن موفقيتي در خارج
هستند .موفقيتي كه در توافق ميان متحدان بهدنبال
آن ميگردند!
عبدالرحمن الرشاد
مدير مؤسسه العربيه و مشاور
وليعهد سعودي
سد تاريخي فروريخته است؛ امروز
امارات و بحرين ،ديروز اردن و مصر ،و شــايد سودان و
عمان در فردا به سوي توافق عاديسازي پيش ميروند.
تمام اينها در حالي است كه آسمان عربستان سعودي
به روي هواپيماهاي اسرائيلي باز شده و در آيندهاي نه
چندان دور به اين كشورهاي عربي خواهد پيوست.
علي مراد
تحليلگــر لبناني نزديك به
حزباهلل
اكنون پس از گذشت 2هزار روز
جنگ يمن و با رونمايي از ائتالف صهيونيستي-عربي
در كاخ سفيد بهتر متوجه ميشــويم كه چرا تصميم
حمله به يمن از واشنگتن گرفته شــد؛ چرا آمريكا با
وجود شكست ،ناكامي و فرسايشي شدن نبرد همچنان
به ادامه اين جنگ اصرار دارد! ميخواستند يمن در انزوا
و محاصره باشد تا ائتالفشان با موفقيت تشكيل شود.
عبدالباري عطوان
سردبير روزنامه رأي اليوم
آري! امروز روزي سياه ،آميخته
با ننگ و عــار بود امــا ميتواند
مقدمهاي هم باشد براي شــروع بيداري و قيام امت.
خوشبين باشيد؛ شــايد خير را در حالي بيابيد كه از
باطن شر به سوي شما ميآيد.

وقت ،براي نجات طبيعت بسيار تنگ است

سازمان ملل گزارش داده كه هيچكدام از اهداف محيطزيستي جهاني كه موعد آنها امسال بوده محقق نشده است

3ماه قبل ،جان بولتون با انتشــار كتابي عليه دونالد ترامپ،
از رئيس سابقش انتقام ســختي گرفت؛ اكنون نوبت ترامپ
رسيده كه برگردد و از او انتقام بگيرد .ترامپ همان موقع كه
مردم براي خريد كتاب بولتون جلوي كتابفروشــيها صف
كشيده بودند ،گفته بود كه بهزودي او را به دادگاه ميكشاند
و انتقامش را ميگيرد .ديروز وزارت دادگستري آمريكا اعالم
كرد كه بهدليل «افشاي اسرار محرمانه» پروندهاي عليه جان
بولتون تشكيل داده و ناشر كتاب را هم احضار كرده است .گام
بعدي ،احضار نويسنده است كه زماني دست راست ترامپ در
مسائل كالن امنيتي به شمار ميرفت.
بولتون در كتاب 558صفحهای خود با عنوان «اتاقي كه در
آن اتفاق افتاد» به مــرور خاطراتش از 17ماه حضور در كنار
ترامپ بهعنوان مشاور امنيت ملي پرداخته است .بخش عمده
كتاب ،بازگويي مكالمههايي اســت كه بين ترامپ و بايدن
پشت درهاي بسته و بدون حضور ديگران رد و بدل شده است؛
روايتي كه ترامپ آن را «سراســر دروغ» و «داستانسرايي»
خوانده است .كاخ سفيد چند روز قبل از انتشار كتاب ،آن را
حاوي اطالعات «فوق محرمانه» اعالم كرد و خواستار توقيف
آن شد .دادگاه اما به نفع بولتون رأي داد و او در هفته نخست،
حدود 800هزار نسخه از كتاب را فروخت.
كتاب حاوي ادعاهايي اســت كه براي نخســتين بار مطرح
ميشــوند .مهمترين آنها ،تأييد مســائل مطرح شده در
پرونده استيضاح ترامپ است كه سال گذشــته او را تا پاي
بركناري برد ،اما به مدد دوستان جمهوريخواهش در مجلس
سنا توانست به ســامت از آن عبور كند .بولتون كه 17ماه
در كليديترين پســت امنيتي دولت آمريكا مشغول بهكار
بوده ،در كتــاب خود نوشــته كه ترامپ كمــك نظامي به
اوكراين را متوقف كرده تا به رئيسجمهور اين كشــور براي
شروع تحقيقات درباره فســاد مالي جو بايدن ،نامزد حزب
دمكرات و پسرش فشــار آورد .اين همان موضوعي است كه
استيضاحكنندگان ترامپ ادله اصلي خود را حول آن شكل
داده و بهدليل «سوءاستفاده از قدرت» خواستار بركناري او
بودند .بولتون در كتابش ادعاهاي ديگري هم مطرح ميكند؛
ازجمله اينكه ترامپ در ديدار با رئيسجمهــور چين ،از او
خواسته به پيروزياش در انتخابات كمك كند ،يا اينكه مايك
پمپئو ،وزير خارجه آمريكا ،در جريان ديدار سال ۲۰۱۸ترامپ
با رهبر كرهشــمالي ،روي تكه كاغذي درباره ترامپ نوشته
است« :چقدر مزخرف ميگويد».
انتشار اين كتاب 5ماه مانده به انتخابات ،ضربه سنگيني به
دونالد ترامپ وارد كرد .همانطور كه انتظار ميرفت ،ترامپ در
چند پستتوييتري بهشدت به بولتون تاخت .او نوشت« :همه
اينها را به اين دليل نوشته كه او را مثل سگ اخراج كردم!»
نقطه آغاز جدايي ترامپ و بولتون ،ماجراي هدف قرار گرفتن
هواپيماي بدون سرنشــين آمريكا بر فراز آبهاي ايران بود.
بولتون در آن واقعه  2كشــور را تا آســتانه جنگ پيش برد،
اما تصميم ترامپ در لحظه آخر تمام تالشهاي او را بيثمر
گذاشت3 .ماه بعد ،ترامپ گفت كه بولتون را بهخاطر آنكه
تالش ميكرد آمريكا را به سمت جنگ سوق دهد« ،اخراج»
كرده است .بولتون اما در پاسخ گفت كه بهخاطر اختالف نظر
با رئيسجمهور ،از سمتش «استعفا» داده است.
جان بولتون 71ساله ،يكي از كهنهكارترين چهرههاي سياسي
در آمريكاست .او از 40سال پيش هر زمان كه جمهوريخواهان
در انتخابات رياستجمهوري پيروز شدهاند ،در دولت حضور
داشته است .پدرش آتشنشان بود و مادرش خانهدار .بولتون
اما در دانشگاه حقوق ميخواند و از همان زمان تمايالت راست
افراطي داشت .حضور او در ســاختار دولت ،بهعنوان مشاور
حقوقي آغاز شد و سپس در پستهاي سياسي و مهمتر ادامه
پيدا كرد .براي بولتون ،رسيدن به پست وزارت خارجه هميشه
يك آرزو بود كه البته محقق نشد .با اين حال ،در سال۲۰۰۵
از سوي جورج بوش به سمت نماينده آمريكا در سازمان ملل
انتخاب شد .بولتون اما 16ماه بيشتر در اين پست دوام نياورد،
اما طي اين مدت جزو خبرسازترين چهرههاي سازمان ملل
بود« .فاشيستي» خواندن مجمع عمومي سازمان ملل ،جمله
ماندگار او در اين دوره است .دشمني با ايران و عالقه به قدرت
ســخت نظامي در كنار ضديت با ســازمانهاي بينالمللي
هميشه ويژگي شناخته شده بولتون بوده است .جنگطلبي
او را اما درنهايت همان فردي كه پس از سالها بهكار دعوتش
كرده بود ،مهار كرد.

ماهيگيري بيش از حد آسيب ديده بودند بازيابي شدهاند.
بشر همچنين توانسته است تعداد مناطق محافظت شده در دريا و
خشكي را بهصورت چشمگيري بيشتر كند .برنامههاي ديگر مانند
محدوديت شكار هم بسيار مؤثر بودهاند.
در اين گزارش آمده است« :بدون چنين اقداماتي ،انقراض پرندگان
و پستانداران  2يا 4برابر بيشتر ميشد».
ليست دستاوردهاي اميدواركننده است و نشان ميدهد كه دولتها
ميتوانند با اقدام مشترك ،دستاوردهای چشمگيري داشته باشند،
اما اين گزارش هشدار داده كه اقدامات ،بسيار ناكافي هستند.
براساس گزارش سازمان ملل20،هدف معين شده را ميتواند به
«60عنصر» تبديل كرد كه 13مورد از آنها يا پيشرفتي نداشته و يا
بدتر از آن ،در جهت معكوس پيش ميروند.
براي نمونه از بين رفتن تنوع گونهها در مناطق جنگلي و گرمسيري

چه بايد كرد؟

مكث

در سال ،2010رهبران  196كشور دنيا در ژاپن گرد
گزارش 2هم آمدند و با ليســت اهدافي كه براي نجات زمين
ضروري بــود موافقت كردند .اهداف تنوعزيســتي
آيچي ،ضرباالجلي 10ساله را براي محافظت از تنوع زيستي دنيا،
ترويج ثبات زيستي و محافظت از اكوسيستمها تعيين كرد .اهداف،
جاهطلبانه بهنظر ميرسيدند ،اما تمامي آنها ضروري بودند.
به گزارش ســيانان ،موعد مذكور فرا رسيده اما هيچكدام از اين
اهداف محقق نشده است .براســاس گزارش تنوع زيستي جهاني
ســازمان ملل ،دنيا بهصورت جمعي در تحقق ايــن اهداف ناكام
شده است.
در اين گزارش آمده است« :بشــريت بايد نگران ميراثي كه براي
نسل آينده ميگذارد باشد و تصميم بگيرد .تنوع زيستي با سرعتي
بيسابقه در حال از بين رفتن است و فشاري كه سرعت آن را باال
برده در حال بيشتر شدن است».
در گزارش آمده اســت كه الگوهاي ناپايدار توليد و مصرف ،رشد
جمعيت و توســعههاي فناورانه ،تخريب تنوع زيســتي را شتاب
بيشتري بخشيده است.
از ميان 20هدف تعيين شــده ،تنها بخشي از 6هدف محقق شده
است .بهصورت ميانگين ،كشورهاي مشــاركتكننده اين پيمان

گزارش دادهاند كه اميدوارند تنها يك سوم وعدههاي ملي در آينده
محقق شوند؛ نيمي از كشورها آهنگ كندي در راستاي رسيدن به
اهداف دارند؛ هيچ پيشرفتي براي تحقق 11درصد اهداف مشاهده
نشده و روند رسيدگي به يك درصد اهداف عمال معكوس است.
اليزابت ماروما امرما ،دبير اجرايي كنوانسيون سازمان ملل در تنوع
زيستي در كنفرانس خبري انتشار گزارش سازمان ملل گفته است:
«نرخ نابودي تنوع زيستي در تاريخ بشريت بيسابقه است و عوامل
ويرانكننده در حال بيشتر شدن هستند ».او گفته است كه دخالت
بيشتر بشر در طبيعت در نهايت ،امنيت ،شكوفايي و رفاه زندگي
خود بشر را به خطر خواهد انداخت.
همه خبرها البته اين قدر بد نيســت .خبر خوب اين است كه دنيا
در يكدهه گذشته ،شاهد پيشــرفت كمي بوده است6 .هدفي كه
دنيا بخشهايي از آنها را محقق كرده اينها هســتند :جلوگيري از
افزايش گونههاي مهاجم ،حفظ مناطق محافظتشده ،دسترسي و
اشتراكگذاري منابع ژنتيك ،استراتژيها و برنامههاي اقدام تنوع
زيستي ،اشتراكگذاري اطالعات و بسيج منابع.
در مقايســه با يك دهه قبل از آن ،نرخ جهانــي جنگلزدايي هم
يكســوم كاهش پيدا كرده اســت .در زمينه مقابله با ماهيگيري
هم برنامههاي جهاني مؤثر بودهاند و برخــي مناطق كه بهخاطر
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روزنامه اينديپندنت [انگليس]

مخالف پوتين ،سكوتش را
شكست

الكسي ناوالني ،منتقد سرشناس والديمير
پوتين ،رئيسجمهور روسيه كه اخيرا مسموم
شــده و براي مداوا به آلمان رفته بود ،يكي از
دو سوژه اصلي صفحه يك روزنامه انگليسي
اينديپندنت انگليس اســت .همچون ديگر
رســانههاي غربي ،ناوالني و ماجراي عجيب
مسمومشدن او براي اين روزنامه هم مهم بوده و
سردبيران آن ،نخستين عكس او را بعد از بهبود
نسبياش ،عكس يك روزنامهشان كردهاند.
اينديپندنت در گزارش خــود در اين باره ،به
صحبتهاي اين مخالف پوتين با دادســتاني
آلمان پرداخته و نوشته اســت كه ناوالني را
با مقامات قضايي آلمان دربــاره اقدام به قتل
خودش صحبت كرده و به آنها گفته كه بهزودي
به روسيه بازخواهد گشت .عكس او در صفحه
يك روزنامه ،تصويري اســت كه ناوالني را در
كنار اعضاي خانوادهاش نشان ميدهد .ناوالني
در توضيح اين عكس كه در اينستاگرام منتشر
شده ،نوشته است« :سالم ،من ناوالني هستم.
دلم براي همهتان تنگ شده بود .من همچنان
بهســختي ميتوانم كاري انجام دهم اما تمام
ديروز توانستم خودم نفس بكشم».
دولت روسيه متهم شده كه در مسمومكردن
اين مخالف نقش داشته ،با اين حال ،سخنگوي
كرملين بهشدت اين اتهامها را رد كرده است.

روزنامه گالف نيوز [امارات]

عصر جديدي از فرصتهاي
اقتصادي
امضاي توافق امارات و بحرين با اسرائيل
در كاخ سفيد،سوژه يك اين روزنامه اماراتي
است .درحاليكه اين خبر با بازخوردهاي منفي
در جهان اســام مواجه شده ،تيم سردبيري
گالف نيوز از منظر اقتصادي به آن پرداختهاند و
امضاي آن را كه با نام «توافق ابراهيم» شناخته
ميشود ،فرصتي براي همكاريهاي اقتصادي
و سرمايهگذاريهاي مشترك خواندهاند .اين
روزنامه كه تمام صفحه يك خود را به امضاي
اين توافق در واشنگتن اختصاص داده ،براي
بسط ديدگاه خود ،در گزارش دو هم از منظر
كارآفريني به آن پرداخته و نوشــته است كه
«استارتاپها آماده پرواز هستند» .اين روزنامه
در توضيح اين ديدگاه خود نوشته كه نزديكي
امارات و اسرائيل از طريق پيمان صلح ،فرصتي
تاريخي براي اســتارتاپهاي دو طرف ايجاد
كرده تا با همكاري ،جهش داشته باشند .گالف
نيوز در حالي اينگونه به حمايت از اين توافق
پرداخته كه امضاي آن ،با انتقادهاي سراسري
در جهان اسالم مواجه بوده و فلسطينيها ،روز
امضاي آن را روز سياه نامگذاري كردهاند .سران
فلسطيني هم قويا ايجاد ارتباط ديپلماتيك
بين بحرين و امارات را محكوم كردهاند.

بسيار باالســت .تاالبهاي جهاني كوچكتر شده و رودخانهها در
حال تكه تكه شدن هســتند؛ چنين وضعيتي ميتواند تهديدي
جدي براي تنوع آب شيرين دنيا باشد.
آلودگي ،همچنان بسيار شايع است و پالستيكها در اقيانوسها و
آفتكشها در اكوسيستمها حكمراني ميكنند و تقاضا براي منابع
طبيعي در حال افزايش است.
ما وارد ششــمين انقراض بــزرگ تاريخ هم شــدهايم و جمعيت
گونههاي حيات وحــش از دهه 1970ميالدي حدود يك ســوم
كاهش يافته است.
بخشي از مشــكل ،به تخصيص بودجه در اينباره مربوط ميشود.
براساس گزارش ،كشورهاي دنيا ساالنه بين  78تا 91ميليارد دالر
به اهداف تنوع زيســتي خود اختصاص دادهاند؛ درحاليكه هدف
اوليه ،صدها ميليارد دالر بوده است.

اقدام فوري ،بيشتر از هر زمان ديگري مورد نياز اســت .از بين رفتن تنوع زيستي زمين روي همه ما تأثير خواهد گذاشت و مشخصا
زندگي جوامع بومي و اقشار فقير و آسيبپذير دنيا را ويران خواهد كرد؛ چون آنها بيشتر از ديگر اقشار جامعه بشري به طبيعت وابسته
هستند .در گزارش سازمان ملل آمده است كه با وجود تعلل جهاني ،هنوز براي نجات تنوع زيستي خيلي دير نشده است .اين گزارش
8حيطه كاري را كه بايد از شرايط فعلي به شرايط پايدار تغيير پيدا كنند مشخص كرده است :زمين و جنگل ،كشاورزي ،سيستم تامين
غذا ،اقيانوسها و ماهيگيري ،شهرها و زيرساختها ،آب شيرين ،اقدامات اقليمي و يك سازوكار جهاني متحد .رسيدن به اين راهحلها
چالشبرانگيز اما حياتي است .آنطور كه آنتونيو گوترش دبير كل سازمان ملل در گزارش گفته است« :پيش قدم شدن براي محافظت و
حفظ تنوع زيستي  -اساس حيات در زمين و بنيان زندگي و شكوفايي نسل بشر  -بخش ضروري از اقدامات جمعي ماست» .
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پليس بهدنبال مادر بيمسئوليت

شكستن ركورد موجسواري

كشف گور قربانيهاي جنگيري

بستن كمربند انفجاري به گاوها

يفرموف :زني در روســيه كه جان كودكــش را داخل يك
كالسكه در شيبهاي تند مسير اسكيتبورد بهخطر انداخته
بود تحت تعقيب پليس اين كشــور قرار گرفت .به گزارش
ديليميل ،ايــن زن كه درحالت عادي قرار نداشــت فرزند
6ماهه خود را چندين بار در اين زمين بازي از روي كالسكه
به بيرون انداخت .به گفته يكــي از مأموران پليس ،چنانچه
اين زن دستگير شود ممكن اســت سرپرستي فرزندش از
وی سلب شود.

ريودوژانيرو :زني برزيلي توانســت ركورد موجسواري
را بشكند .به گزارش ديليميل ،ماياگابيرا روي موجي به
ارتفاع 22مترو4سانتيمتر روي تخته موجسواري تعادلش
را حفظ كرد و در اين رشــته ركورد مردها را شكست .او
ميگويد :سالها پيش اين موجســواري و موفقيت را در
خواب ديده بودم اما فكر نميكردم اين خواب تعبير شود،
زيرا هيچ اسپانســر و حامي براي تمرينها و شــركت در
مسابقهها در كنار من نبود.

پاناما :مســئوالن در پاناما گوري دستهجمعي را كشف
كردهاند كه ميگويند حاوي اجساد افرادي است كه توسط
يك فرقه مذهبي ،شكنجه و كشته شــدهاند .به گزارش
اينديپندنت ،پليس ميگويد :احتمال دارد يك فرقه متعلق
به قبايل بومي ،براي واداشتن قربانيان به توبه از گناهانشان
روشهاي جنگيري را روي آنان انجام داده باشــند .اين
گور در ۲۱۰كيلومتري غرب شهر پاناما و در جنگلهاي
سواحل كارائيب قرار گرفته است.

خانقين :طبق گزارشهاي رسيده ،شبهنظاميان داعش
گاوها را در حملهاي ناموفق عليه نيروهاي امنيتي عراقي
به مواد منفجره مجهز كردند .بهنظر ميرسد اين نخستين
باري است كه اين گروه ،احشام را مسلح ميكند .بهگزارش
اينديپندنت ،براي نمونه 2رأس گاو مجهز به جليقههاي
منفجره به طرف يك ايست بازرسي نظامي در استان دياله
در حركت بودند كه توسط سربازان عراقي هدف گلوله قرار
گرفتند و منفجر شدند.

نقد و نظر

محمود معتقدي

سالمرگ

منتقد ادبي و شاعر

ايرج ناظريان

تنهايي دور ،تنهايي نزديك

مروري بر مجموعه شعر «تدوين تنهايي» سروده مهدي سلطاني

شعر ،همچنان يك اتفاق است كه
همواره از سرچشمههاي ناخودآگاه
از منظر واژهها و چشمانداز زباني به
عرصه سكانسهاي زيباشناسي و
خواندن و شنيدن در برابر مخاطب
به سوي هستيهاي دور و نزديك
خويش پيش ميتــازد .محوريت
چندوجهي روياهاي شاعرانه ،آنگاه
به زيبايي خود را در قلمرو زبان نشان ميدهد كه پيوند ادبيات و
سينماي مستند در اين ميانه صداي تازهاي را با خود داشته باشد.
و اينك تدوين تنهايي كه تدوينگر آن شاعر و فيلمسازي است كه
پيوسته ميخواهد در پي گردآوري نماهاي دور و نزديك و مدون
كردن تنهاييهاي روزگار خودش باشد.
غلظت تنهايي گرفتهام /و به هركجاي اتاق/كه دست ميكشم/
ديوارها/به كنج خود ميروند/و زانوهايشان را/بغل ميگيرند/ ...
دوري دريست/كه از هر طرف آن را باز كني/كسي را/پشت سرت
جا گذاشته اي(بخشي از شعر5ص)1112
مهدي ســلطاني در اين مجموعه مدام در حال ساختوســاز
زاويهاي از زندگي است كه چشمانداز روايت و واقعگرايي با زباني
ساده ،پيكربندي يافتههاي شاعرانهاش ،از منظري به منظر ديگر
ديده ميشوند .شهر در شلوغياش/گم شده است/و خانههاي
كلنگي/چمدان بسته/به گورستان ميروند/ما نشستهايم/فرار
پرندگان/افســردگي كافه ها/و جمجمه ي/تــرك خورده ي/
خانهها را/تماشا ميكنيم/ما/ساكنان شهر نيستيم/ما /ساكتان
شهريم(شعر 43ص)6263
بيگمان در اين فضاي سيال و استعاري حس روايت بهگونهاي
تصويري(سينمايي) مدام در حركت اســت؛ انگار دارد ،همه
خانهها ،كوچهها و آدمها را از پي هم به تماشا مينشيند و بوي
افسردگيوگمشدگيازساكنانيسخنميگويدكهساكناناين
مجموعه بزرگ و روزگار اينجا و اكنونند .شاعر در اينجا و آنجاي
سطرهايش گاه از سمت واقعيت بهگونه خاصي به سوي طنز هم
راهش را عوض ميكند و اغلب به خرده ريزهاي زندگي در اين
زمينه هم اشاراتي دارد.
ماشينهاي هيچ جا/كجا ميايستند/كه هر بار ميپرسم/كجا
ميروي/ميگويي هيچ جا(شعر51ص)74
از نكتههاي جدي اين دفتر همانا مقوله نشان دادن حوادث و
نوعي پرسشگري است كه بعد تصويري و سينمايي آن كامال
روشن است .انگار دوربيني گفتوگوها و صحنهها را در كنار هم
ضبط ميكند .بيشك شاعر از همهجا به انجام تنهايي خويش
ميرسد .بي گمان دستمايه شاعر در اين چشمانداز در نشانههايي
از خود زندگي ،اشيا و مكانها شــروع و تمام ميشود و مدام از
پلكاني به پلكان ديگر بهگونهاي لغزنــده عبور ميكند و پايان
ماجرا را هم نشان ميدهد .شاعر از عشق تا خيابان ،تا پرندگان،
تا نسيم و تا ...چه ساده سخن ميگويد و با چه حس درونياي
همه لحظههاي جاري را به اشارههاي چندي به وصف ميكشاند
و گذرگاههاي بزرگي را به تماشا مينشــيند .دراين ميان اين
مخاطب است كه سعي دارد از نشان دادنهاي شاعر سينماگر
لحظهاي جا نمانده و مقصد كار را دريابد .شــاعر چه خاطر و
خاطرههايي از روايتهايش را واگويي ميكند كه همهچيز در
جاي خود كليد ميخورد و بازيگراني هم هستند و هم نيستند.
فضا ،فضاهاي خود زندگي ،خود تنهايي ،خود بودن و نبودن ،خود
خودهاي من و توست.

20سال پيش
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فرار سرمايهگذاران

مهمترين مشكل جذب ســرمايههاي خارجي ناشي از نداشتن
امنيت حقوقي است كه مالكيت حقوقي ســرمايهگذاران را به
رسميت نشناخته و در خطر مصادرهشدن قرار ميدهد .موسي
غنينژاد ،استاد دانشگاه صنعت نفت با اعالم اين مطلب گفت :يك
سرمايهگذار بايد بتواند حداقل تا ۱۰سال آينده را پيشبيني كند
كه در چارچوب كدام قواعد و مقررات ميتواند كار كند ،درحاليكه
در ايرانماه به ماه ،هفته به هفته و حتي گاهي روزبهروز قواعد و
مقرراتتغييرميكند.غنينژادهمچنينوقوعحوادثينظيركوي
دانشگاه را عاملي براي فرار سرمايه از ايران ذكر كرد و افزود :حوادث
كوي دانشگاه و نظاير آن كه نشاندهنده نوعي عدمامنيت براي
سرمايهگذاري و فعاليتهاي اقتصادي در ايران نيز بود ،باعث ايجاد
جريان مهاجرت سرمايهگذاران به خارج شد.

زان يار دلنوازم شكريست با شكايت
گر نكتهدان عشقي بشنو تو اين حكايت
بيمزد بود و منت هر خدمتي كه كردم
يا رب مباد كس را مخدوم بيعنايت

بســياري از مخاطبهاي ســينما و تلويزيون ،ايرج
ناظريان ،دوبلور تواناي عرصه هنر هفتم را بهعنوان
يكي از بهترين صداهايي ميشناســند كه به جاي
ي كوئيــن در لورنس عربســتان و رابرت دنيرو
آنتون 
در شــكارچي گوزن ديالوگ گفته بــود .صدايي بم
و پرطنين ،بســيار گرم و خوشآهنــگ با تكنيك
گويندگي بسيار باال باعث شــده بود بيشــتر نقشهاي مردانه و گاهي خشن با
دوبلوري ايرج ناظريان انجام شود.
صداپيشــگي متفاوت و ماندگار او به جــاي مارلون براندو در نســخه ويدئويي
فيلم پدرخوانده از شاخصترين آثار وي اســت .نصراهلل مدقالچي از او بهعنوان
صاحب صدايي بســيار پر قدرت در دوبالژ ياد ميكند كــه مهارتش در دوبالژ و
ديالوگگويي از داليل فروش باالي فيلمهاي زيادي بوده ،هرچند در برخي مواقع
متلكگوييهايي خارج از قواعد فيلم داشته و اين رفتار با واكنش منفي مخاطبان
مواجه بوده اســت .وي مبدع و گوينده تيپ نقشهاي كوتوله ،مانند اسداله يكتا
بود كه بعدها اين تيپ گويندگي توســط بعضي دوبلورها ،تقليد و گفته شد ولي
هيچكدام به اندازه خود ناظريان نتوانستند حق مطلب آن نوع تيپ را ادا كند.
اين هنرمند سرانجام در سال ۱۳۷۰پس از ابتال به بيماري سرطان كبد درگذشت
و در سوئد به خاك سپرده شد.
ايرج ناظريان (زاده ۱۳۱۴در تهران  -درگذشته ۱۳۷۰در سوئد)
نصب دوچرخ ه زير تلهكابينهاي شهر نيس ،به مناسبت آغاز مسابقات تور دوچرخهسواري فرانسه       عكس:رويترز

نگاه

كيوان پهلوان

نويسنده و پژوهشگر موسيقي

ويترين

جشنواره ترانههاي شرقي ازبكستان

اينجا همه آدم ها اينجورياند و  4كتاب ديگر

جشنواره دوساالنه شرق ترانه لَري (ترانههاي شرقي)
در ســمرقند؛ رقابت نواي ملل از چهارگوشه جهان
است .سال32 ،۲۰۱۹كشور در اين جشنواره شركت
كردند .اين دوازدهمين دوره جشــنواره ترانههاي
شرقي بود ،جشنوارهاي كه به كمك سازمان يونسكو
براي معرفي موســيقي ملي و بومي كشــورها در
محوطه تاريخي ريگستان در شهر سمرقند برگزار
ميشود .اين جشنواره يك جايزه بزرگ3 ،مقام اول
تا ســوم ،و چند جايزه فرعي دارد .مقامهاي اول تا ســوم هركدام به 2گروه
ميرسند .در اين سال ،جايزه بزرگ از آن مهرنگار ،دختر ۲۱ساله دوتار نواز
ازبك شد و مقام اول بهطور مشــترك به جمهوري آذربايجان و قرقيزستان
رسيد .داوران اين رقابت 4روزه كه از  ۲۶تا  ۳۰اوت ( ۴تا  ۸شهريور) برگزار
شد موسيقيداناني از  ۹كشور متفاوت بودند .اين جشنواره بخش پاياني يك
هفته گردهمايي با عنوان راه ابريشم بود كه با هدف تبادل نظر بين فرهنگها
در سمرقند برگزار شده بود .بهدنبال برگزاري فستيوال موسيقي ترانههاي
شرقي در شهر سمرقند ازبكستان ،سفارت اين كشور از هنرمندان موسيقي
فولكلور ايران دعوت به اجرا كرده اســت .از ايرانـ گروه َهرايـ موســيقي
خراساني شركت كرد .برخي از گروههاي ديگر شركتكننده هم بودند .مثال
از مغولستانـ گروه هتن ،روسيهـ جمهوري خودمختار سخا ياقوتيهـ گروه
عيارخانـ ســاز چنگ لبي يا زنبورك ،ازبكســتانـ مهرنگارـ برنده جايزه
بزرگ ،قرقيزستانـ برادران كيني بايفـ گروه 2نفره كوموز ،تركمنستانـ
گروه آرچابيل ،آلمانـ گروه اوگاريت ،آمريكاـ گروه بلوزـ هن هاوس پرالرز،
ارمنستانـ آرسن پطروسيان (نوازنده دودوك) ،تاجيكستانـ گروه بدخشان،
اسپانياـ گروه ويگوئ ِلـ ساز رابل و از ميانمار (برمه)ـاي سو جو با ساز ساونگا
حضور داشتند.
فستيوال بينالمللي دوساالنه ترانههاي شرقي  ۲۶تا  ۳۰اوت  ۲۰۱۹میالدی.
مصادف با  ۴تا ۹شهريور ۱۳۹۸در شهر سمرقند ازبكستان با هدف نشان دادن
جايگاه خاص ملوديهاي شرقي ،توسعه و افزايش اهميت هنر موسيقي در
كشورهاي شرقي ،مطرح كردن موسيقي سنتي ازبكستان و ديگر كشورها،
تبادل تجربيات موسيقايي برگزار شــده و خواهد شد .سمرقند از شهرهاي
مهم جهان ايراني اســت كه در آن عناصر تركي و فارسي با هم آميختهاند و
زندگي مسالمتآميزي در كنار هم دارند .بخارا و سمرقند براي فارسي زبانان
فضايي نوستالژيك دارد .آغاز جشنواره «شرق ترانه لري» با آوازهاي فارسي
ايران نوعي يادكرد از مقام بيبديل سمرقند در اين جهان است كه هم رودكي
را در خود پرورده و هم اميرتيمور را احياگــر فرهنگ و معماري و هنر خود
ميشناسد .شب نخست «شــرق ترانه لري» همان خصلتي را نشان ميداد
كه هم در جهان موسيقي هست و هم در مديريت جشنواره دنبال ميشود،
يعني تنوع« .شرق ترانه لري» معموال با رژه گروههاي شركتكننده و مراسم
رسمي سرشار از موسيقي گروههاي ازبك آغاز ميشود؛ ضيافت شام جشنواره
براي مهمانان كه همراه با موسيقي زنده بود شمهاي از آنچه در مراسم رسمي
افتتاحيه خواهند ديد را به مهمانان عرضه داشت .از گروههاي ايراني يكبار
در جشنواره دوم شهرام ناظري شركت كرده است و در جشنواره چهارم نيز
فاضل جمشيدي از برگزيدگان آن دوره بود.

«اينجا همه آدمهــا اينجورياند» ،دربرگيرنده 11داســتان برگزيده
جايزه «اُ.هنري» در سال 1998است .اين كتاب را ليال آقالو به فارسي
برگردانده .همين مجموعه پيشتر توســط مژده دقيقي هم به فارسي
ترجمه شده بود .كتاب شامل11داستان كوتاه است كه هر يك از اين
داســتانها به مقولههايي چون زندگي ،مرگ ،عشــق ،طنز ،مهرباني،
جنگ ،ترس و جاودانگي پرداختهاند .داســتانهاي اينجا همه آدمها
اينجورياند از ميان بيش از 3هزار داستان كوتاه ارسال شده براي بيش
از  ۲۴۰مجله در سراسر كانادا و آمريكا در سال  ۱۹۹۷انتخاب شده است.
اين كتاب را انتشارات نيســتان در 260صفحه به بهاي 53هزار تومان
منتشر كرده است.
كتاب «سه روايت از مردي كه خدا دوست داشــت او را كشته ببيند»
نوشته داوود غفارزادگان نيز شامل  3روايت از زندگي امام حسين(ع)
در مسير رســيدن به كربال و نيز در ايام حضور در اين مكان تا شهادت
است .نويسنده در اين كتاب آميزهاي از هنر و تكنيك و مضمون را براي
مخاطبان خود به ارمغان آورده است .او از ســويي براي روايت خود از
تكنيك روايت نويسي كهن ايراني بهره برده است .انتشارات نيستان اين
كتاب را به بهاي 14هزار تومان منتشر كرده است.
كتاب «درخت بيد آبيرنگ» داستاني خواندني از دوريس گيتس است
با ترجمه مجيد عميق كه آن را نيز انتشارات نيستان منتشر كرده .در
اين داستان «جني» دختر كوچكي است كه همراه خانواده به كلبهاي
كوچك نقل مكان كرده است .در كنار كلبه آنها خانواده ديگري زندگي
ميكنند كه دختري به نام «لوپ» دارند« .جني» و «لوپ» با گذشت
زمان انس و الفت خاصي به يكديگر پيدا كرده و حوادث مشــتركي را
پشت سر ميگذارند .اين كتاب در قطع جيبي به بهاي 20هزار تومان
منتشر شده است.
«دل به عشقت مبتال شد» نوشته محمد آقاسي نيز از ديگر كتابهاي
تازه منتشر شده نيستان است .اين كتاب شامل سفرنامهاي از پيادهروي
اربعين حسيني در سال  ۱۳۹۶است .آقاسي در متن اين كتاب شرحي
مختصر از سفر خود به كشــور عراق بازگو كرده است؛ سفري كه بيش
از هر چيز نمايشي است از تسليم و شوق و شگفتي موجود در اين سفر
و ســرزمين .اين كتاب در  ۵۴صفحه ،با قيمت  ۱۴هزار تومان منتشر
شده است.
كتاب «ايست! تردست» نيستان هم شامل دو نمايشنامه نوشته سيروس
همتي است .تردست ،كه نمايشنامه اول كتاب است ،ماجراي حضور يك
تردست در جبهه را روايت ميكند .اين تردست با شوخيهاي خاصش،
با انجام تردستيهاي مختلف و شيرينزبانياش ،به جذاب شدن ماجرا
كمك ميكند و رويارويياش با دشــمنان در جبهــه ،فضايي جذاب و
متفاوت خلق كرده است .نمايش ايســت! كه دومين نمايشنامه كتاب
است ،درباره موتورسوار جواني است كه در خط ويژه با موتورش زمين
ميخورد و پليس او را دستگير ميكند .اما بعدا پليس متوجه ميشود
فردي را كه دستگير كرده است ،كيست .اين اثر به بهاي 15هزار تومان
منتشر شده است.

دیدگاه
اين روزها همه «شعر» ميگويند!
جاي عجب اينجاست كه ســرزميني ادبپرور معروف به داشتن
ادامه از
صفحه اول شاعران بيبديل ،هرچه ميگذرد از آن پويايي و اشتهار دور ميشود
و از دامان شعر جزيل فاصله ميگيرد؛ چندان كه ميبينيم در اين سالها تعداد اندكي چهره
شاخص از اين عرصه سربرآوردند ،طوريكه بهيقين ميتوان گفت شعر فارسي در دهههاي
اخير با ظهور شاعران خودخوانده در ســبك جديد كه با كمترين اطالعي از ادب فارسي
پاي به ميدان شعر نهادهاند و تركيب زيباي آنرا با اشتباهات فاحش لغوي و ادبي زشت
ساختهاند ،اعتبار پيشين خود را از دست داده است .اين گروه از شاعران كه چندصباحي
بازيگر ميدان ميشــوند و خيلي زود افول ميكنند ،پيوســته مورد مالمت اهل ادب و
منتقدان شعر بودهاند .ازاينروست كه مرحوم عباس فرات با تعميم جزء به كل ميگويد:
ميكني صد رخنه در تركيب شعر از راه معر /پاي در كفش اديبان ميكني ،بد ميكني
يكي از اين رخنهها كه در تركيب شعر صورت گرفته و مفهوم واقعي آنرا لوث كرده،
حذف وزن است كه لطمه بزرگي به اصالت اين هنر باشكوه فرهنگ ايراني زده است.
چنين شد كه حاال بهقول سپهري همه «شعر» ميگويند .ميدانيد كه «شعر» به اين
معنا يعني چه؟ شاعران خودخوانده ،نيما را كه بهكلي مخالف حذف وزن از شعر بود و
كالم بدون وزن را بههي 
چ روي شعر نميدانست ،بهانه كردند تا اين هنر را از هر ضابطه
و قاعدهاي خارج سازند و اين اندرز ايرج را نپذيرند كه:
در شعر مپيچ و در فن او /كين كار ز كارهاي گندهست
اينان با نشر توليدات ذهن خود بهصورت نثر كه اغلب بر خالف شعر همه اركان جمله
بهدرستي در جاي خود قرار دارند و حداكثر نامي كه با ارفاق ميتوان به آنها داد قطعات
ادبي است ،الگويي ساختهاند براي جوانان عالقهمند به شــعر ،ولي ناآشنا با اصول و
بنمايههاي ادب فارسي كه گمان كنند ورود به دنياي شعر ،بيدود چراغ ميسر است.
درنتيجه مشتريان شعر فارسي در بازار جهاني ،بهخصوص در دنياي شرق ،روبه كاستي
رفت و اگر نيمنفســي از آن باقيمانده ،بهيمن چند چهره استثنايي است كه بهواقع
معناي شــعر را ميدانند؛ يعني ميدانند هر پديدهاي در جهان ويژگي خاص خود را
دارد كه اگر از آن سلب شــود ،حقيقتش زايل ميشود؛ چنانكه گرما از آتش ،آهنگ
از موسيقي ،رطوبت از آب ،ســپيدي از برف و شيريني از شكر كه در اين صورت هيچ
معنايي نخواهند داشت .شعر نيز چنين است ،وقتي وزن از آن گرفته شود ،ميشود نثر.
چنين رويكردي را نسبت به شعر هيچ نامي نميتوان داد جز شلختگي ذوقي .وقتي شعر
در جامعهاي تنزل مييابد ،يعني ذوق و ذهن جمعي بسامان نيست؛ يعني آدميان ميانه
چنداني با دنياي قلب و صفاي باطن ندارند و ماشيني ميانديشند.
شعر بهعنوان يك اصطالح تثبيتشده صفتپذير است و هر نام يا اصطالحي كه صفاتي
اعم از سلبي يا ايجابي به آن تعلق ميگيرد ،يعني قابل تعريف است .بنابراين آنان كه
ميگويند شعر تعريفپذير نيست تا هر كالمي را شــعر بنامند ،در واقع وجود شعر را
منكر ميشوند ،زيرا از پيوند ميان وجود و ماهيت بيخبرند .حال آنكه شعر مانند هر
چيز داراي ماهيت ،تعريف دارد و آن به بيان ساده عبارت است از؛ كالم منظومي كه از
دل برآيد و بر دل نشيند.
چنين كالمي الزاما نياز به قافيه ندارد ولي قافيه آن را زيباتر و مؤثرتر ميسازد .البته
مقصود از «دل» همان ذوق عاري از شــلختگي يا به قول غزالي در كيمياي سعادت،
روح متعالي است .ولي از آن «دل» و «روح متعالي» نشان چنداني در غالب اشعار اين
ايام نيست .مثال بارز ،تفاوت هولانگيزي است كه در كار ترانهسرايي پيش آمده و به
ابتذال كشيده شده .اين بيبندوبار بودن چنان بر فضاي فرهنگي سايه انداخته كه براي
روز شعر هم از جميع شاعراني كه در شمار تابناكترين اختران شعر جهان هستند،
با نگاهي اينزماني و باب روز ،بيعنايت به مالمت تاريخ ،نظر كردند به شاعري كه هر
چند ستودني است ،ولي خود از ســر انصاف معترف بوده است به تلمذ از مكتب آنان.
بنابراين وقتي چنين احوالي در همه عرصهها بيمحابا جلوه ميفروشد ،اين گمان غلط
است كه شعر و ادبيات را تافتهاي جدابافته بدانيم؛ مستثنا از قاعدهاي كه در اين ايام نه
كهتر و مهتر ميشناسد ،نه وضيع و شريف و نه شيخ و شاب.

