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دست همكاري به سوي
همه قوا دراز ميكنيم

واکنش رئیس جمهور به حاشیه سازیها علیه دولت
رئيسجمهور در جلسه چهارشنبه هيأت دولت مخالفانش
در مجلس را دعوت به همكاري با ساير قوا كرد .موج حمالت
بهويژه از مجلس به سمت رئيسجمهور در روزهاي اخير شدت گرفته است.
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صفحه  2را
بخوانید

بهترين اثرم را هنوز
خلق نكردهام

9

گفتوگو با ايــران درودي ،نقاش
صاحبسبكي كه بيش از 6دهه از
عمرش را همنشين قلم ،رنگ و بوم
نقاشي بوده است

آوازم را استاد در اتاق
عمل شنيد

ناگفتههــاي خواندنــي مراحل
معالجــه محمدرضــا شــجريان
در گفتوگو با دكتر حسن عباسي،
پزشك معالج استاد 10

4

معماران سياست خاورميانهاي
جو بايدن

فوقتخصص ساعت
از سوئيس

گفتوگو با محمد ســاعتچي كه
ميگويد دومين ساعت بزرگ دنيا
را ساخته است 12

سياستهاي نامزد دمكراتها در قبال خاورميانه را
 6مشاور ارشد او شكل ميدهند

جو بايدن ازجمله سياســتمداران آمريكايي اســت كه
شناخت بســيار خوبي از منطقه خاورميانه و نيروهاي
فعال در آن دارد .شايد بهترين دليل براي اين ادعا ،تحوالت تاريخي است
كه همزمان با 8سال معاون اولي او (در دولت اوباما) در خاورميانه رخ داد.
صفحه 19
را بخوانید

4

دندهمعكوسقيمتها
درچهارراه استانبول

بعد ازظهر ديروز رونــد بازار ارز
تغيير كــرد و قیمــت دالر 3.5
درصد قد کشید

پيكر شهيد امر به معروف بر دستان مردم قدرشناس تشييع شد
فرمانده پايگاه بسيج انصاراالمام در گفت و گو با همشهری از زندگي
و دوست 
ي ديرينهاش با شهيد محمد محمدي ميگويد 17

احمد حاتمييزد؛ كارشناس بانكي

راز باال و پايينشدن دالر
نوسانات 2روز اخير بازار ارز بيشتر منعكسكننده
انتظارات مــردم از تحوالت آينده بــود چرا كه از
يكسو اين تحليل وجود دارد كه آراي الكترال جو
بايدن ،نامزد حزب دمكرات از دونالــد ترامپ نامزد حزب جمهوريخواه آمريكا
بسيار بیشتر است و بعيد بهنظر ميرســد در مدت باقيمانده تا روز انتخابات،
رئيسجمهور فعلي اين كشــور بتواند آراي الزم را كسب كند و در كاخ سفيد
براي 4سال ديگر باقي بماند .به همين دليل استنباط ميشود كه درصورت ورود
جوبايدن به كاخ سفيد و احياي برجام ،دستكم تحريمها از استحكام و شدت
گذشته برخوردار نباشد .حتي به ايران اجازه داده شود كه از منابع ارزي خود در
برخي بانكهاي كشورهايي چون چين و عراق استفاده كند.
از سوي ديگر پس از ســفر اخير رئيسكل بانك مركزي به عراق اين خبر قوت
گرفت كه بهاحتمال زياد طرف عراقي اجازه پيدا كرده تا بيش از 5ميليارد دالر
از منابع ارزي ايران را آزاد كند .البته اين آزادسازي بهمعناي ورود ارز به شكل
اسكناس يا دسترسي براي خريد هر كااليي نخواهد بود ،اما اين احتمال وجود
دارد كه بخش زيادي از نياز تجاري ايران به ارز براي خريد كاالهاي اساســي
و ضروري از كانال كشور عراق تامين شــود .بهطور طبيعي دسترسي ايران به
ارزهاي خود ،فشار براي تقاضاي ارز تجاري را كاهش خواهد داد.
انتظار ميرود اگر روند نزولي ارزش ارزهاي خارجي دستكم بهصورت موقت
ادامه يابد ،بخش زيادي از دالرهاي خانگي راهي بازار آزاد شــود ،مشروط به
اينكه انتظارات تعديل شود و چشــمانداز باثباتتري را تجربه كنيم .البته اگر
مردم يقين پيدا كنند كه روند نزولي ممكن است ادامه داشته باشد ،موج فروش
دالرهاي خانگي تشديد خواهد شد.
انتقادی که به بانك مركزي بهعنوان سياســتگذار پولي كشــور برميگردد
این است که چرا نظارت بر شــبكه بانكي ضعيف است و
ادامه در
صفحه 4
بســياري از اخطارها جدي گرفته نميشود و بسياري از
وعدهها هم تحقق نيافته و ادامه اين روند اثرگذاري سياستهاي پولي و ارزي
را تضعيف ميكند.

دیروز شهردار تهران میزبان پاکبانهای نمونه به انتخاب
شهروندان بود

وقف آقمشهد در مسير ابطال

رئيس قوه قضاييه دستور ارجاع ابرپرونده منابعطبيعي ايران به ديوان عالي كشور را صادر كرد
سيدمحمد فخار

خبرنگار

ســرانجام دســتور اوليه ابطال وقف
منابع
طبیعی جنگلهاي آقمشهد از سوي رئيس قوه
قضاييه صادر شد6 .مردادماه امسال بود
كه بار ديگر پرونده وقف 5600هكتار جنگل هيركاني
گشــوده و با پيگيريهاي روزنامه همشهري و ديگر
رسانهها ،رئيس قوه قضاييه به اين پرونده وارد شد .به
گزارش کانال اطالعرســانی همیار طبیعت متعلق به
سازمان جنگلها ،با دستور آيتاهلل رئيسي بررسيهاي
معاونــت قضايي قــوه قضاييه بــراي اعمــال ماده
(477خالف شــرع بين بودن يك حكم) آغاز شــد و
همين ديروز خبر رسيد كه رئيس قوه قضاييه با اعمال
اين ماده در پرونده آقمشهد موافقت كرده است .معناي
اين موافقت ،آن است كه این پرونده وقف منابع طبيعي
ايران بار ديگر به ديوانعالي كشور ارجاع خواهد شد ،اما
اينبار همه مستندات و رأيهاي ابطال وقف در اختيار
اين مرجع قضايي قرار ميگيرد تا حكم نهايي ابطال
وقف جنگل آقمشهد صادر شود.
محمد داسمه ،وكيل محيطزيستي نیز در گفتوگو

با همشــهري تأكيد كرده اســت كه خبرها حكايت
از پذيرش درخواســت اعمال مــاده 477براي نقض
رأي سال 92پرونده موســوم به وقف 5600هكتار از
جنگلهاي هيركاني از سوي قوه قضاييه دارد.
به گفته وي ،پذيرش درخواســت اعمال ماده 477در
پرونده آقمشهد البته پايان راه نيســت؛ چون بعد از
پذيرش درخواست ،پرونده به يكي از شعب ديوانعالي
كشور ارجاع ميشــود تا رأي جديد و مقتضي صادر
شود؛ بنابراين بايد تمام داليل و مستندات قانوني به
شعبه ديوانعالي كشور تقديم شــود .آنگونه كه اين
وكيل محيطزيستي اعالم كرده اســت ،درخواست
اعمال ماده 477پرونده وقف جنگلهاي آقمشــهد
توسط ســازمان جنگلها ارائه نشده است .در جريان
اين پرونده ،ابتدا حجتاالسالم محمدصادق اكبري،
رئيسكل دادگستري استان مازندران حسب تبصره
3ماده 477از رئيس قوه قضاييه درخواســت تجويز
اعاده دادرســي كرد و پرونده به تهران ارجاع شد و در
گام بعدي ،طبق همين تبصره،
ادامه در
دادســتاني كل كشور بهصورت صفحه 15
جداگانه درخواســت تجويز اعاده دادرسي داشت كه
ماده 477در پرونده پذيرفته شد.
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خداحافظي با بسيجي شهيد
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باید از میان شما جمعی دعوت به نیکی کنند و امر به معروف و نهی از منکر
نمایند و آنها رستگارانند

شهادت محمد محمدی شــهید امر به معروف را به خانواده آن شهید تسلیت
میگوییم .از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان
صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می نماییم.
اداره کل امور ایثارگران شهرداری تهران

مديركل امور ايثارگران شهرداري
تهــران از رضايــت حداكثــري
خانواده شــهدا و ايثارگــران از
عملكرد شهرداري خبر داد

3

وزير بهداشت :مردم را نترسانید
4861مبتــــــــاي جديــد و
جامعه 312جانباختــه در 24ســاعت
منتهي به 30مهر ،پيشروي كرونا
را در ايران پرســرعت و فزاينده نشان ميدهد.
مسئوالن وزارت بهداشت از مردم خواستهاند با
مشــاهده نخســتين عالمتها پيــش از آنكه
حالشــان رو به وخامت بگذارد به بيمارستانها
مراجعه كنند .بــا وجود ايــن ،خبرهايي كه از
وضعيت پذيرش بيماران مبتال به كرونا ميرسد،
متناقض اســت .برخي مســئوالن از احتمال
راهاندازي دوباره بيمارســتانهاي صحرايي در
تهران خبر ميدهند و برخــي ديگر ميگويند
ظرفيتهاي تازهاي براي پذيرش بيماران مبتال
به كرونا پيشبيني شــده است .آنطور كه قاسم
جانبابايــي ،معــاون درمان وزارت بهداشــت
ميگويد ،از 2هفته قبل روند رو به رشد افزايش
بستري در بيمارستانها ثبت شده و اين موضوع
همزمان با افزايش مراجعان سرپايي بوده است و
بهدليل رعايت نشــدن پروتكلهاي بهداشتي
تعداد زيــادي از افراد مبتال شــدهاند .او با بيان
اينكه شــرايط پذيرش بيمارستانها اين هفته
نسبت به هفته گذشته بهتر شده است ،توضيح
داد :با حمايتهاي دولت و وزير محترم بهداشت،

رتبهنخستشهرداری
درخدمترسانی
بهجامعهایثارگری

شــرايط بهتري فراهم كردهايــم و تخت نيز به
اندازه كافي وجود دارد و براي تامين اكسيژن نيز
اقدامات خوبــي انجام شــده اســت .از مردم
ميخواهيم به هيچ عنوان اســترس نداشــته
باشند .هماكنون در تهران بيش از ۴برابر ظرفيت
فعلي بيماران كرونايي ظرفيت بســتري داريم.
اين سخنان جانبابايي ،در ادامه اظهارنظرهاي
اخير وزير بهداشت است كه از مسئوالن خواسته
مردم را نترسانند و درباره نداشتن تخت خالي
اطالعات نادرست منتشر نكنند؛ «مردم را نبايد
هراسناك و وحشتزده كنيم .مصاحبه نكنيد كه
«تخت خالي نداريم ».اينگونه نيست .مردم نبايد
در هيچكجــاي كشــور هــراس نبــود تخت
بيمارستاني داشته باشند».
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مهرتأیید شوراي
امنيت بر پايان
تحريم تسليحاتي

نماينده فرانســه :قطعنامه۲۲۳۱
بايد بهطور كامل به وســيله همه
كشورها اجرا شود
12

كارنامهجشنوارهآنالين

پرونــده جشــنواره سيوســوم
فيلمهــاي كــودك و نوجــوان
روزجمعه بسته ميشود

احتمال برپايي بيمارستان صحرايي در تهران

ســخنان جانبابايي و در عين حال تأكيد وزير
بهداشت در حالي اســت كه معاون برنامهريزي
و نظارت ســتاد فرماندهي مقابله بــا كرونا در
تهــران از احتمــال برپايي
ادامه در
بيمارســتانهاي صحرايي صفحه 15
درصورت افزايش آمار ابتــا در روزهاي آينده
خبر داده است.
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این پرسپولیس
«دشمن» نمیخواهد

وقفه بین نیمهنهایی و فینال آسیا،
قاتل جان سرخها شده است

2

ايران
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واكنش رئيسجمهور به حاشيهسازيها عليه دولت

دست همكاري
به سوي همه قوا دراز ميكنيم

23023608

مهرتأیید شوراي امنيت
بر پايان تحريم تسليحاتي

وزير خارجه چين :مسئله هستهاي ايران
مسئله حائزاهميتي براي امنيت منطقه است

نماينده فرانسه :قطعنامه ۲۲۳۱بايد
بهطور كامل به وسيله همه كشورها اجرا شود

عکس :پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

خبرنگار

رئيسجمهور در جلســه چهارشنبه هيأت
دولت
دولــت ،مخالفانش در مجلــس را دعوت به
همكاري با ساير قوا كرد .موج حمالت بهويژه
از مجلس به ســمت رئيسجمهور در روزهاي اخير شدت
گرفته اســت؛ بهطوري كه عالوه بر تهديد رئيسجمهور به
اســتيضاح ،مطلب مجتبي ذوالنوري ،رئيس كميســيون
امينت ملي مجلس در صفحه توييتــر و صحبت او از اعدام
رئيسجمهــور ،انتقادهاي زيــادي را برانگيخــت .ديروز
رئيسجمهور با تأكيد بر اينكه امروز وظيفه همگان تالش
براي رفع مشكالت مردم است ،گفت :دولت در ميانه ميدان
ايســتاده و همه اركان و دســتگاهها بايد دولت را در رفع
مشكالت و بهبود اوضاع ياري كنند .همه بايد توجه داشته
باشند كه از ورود به مســائل حاشــيهاي پرهيز كرده و با
همافزايي ،وحــدت و همدلي در راه خدمــت به مردم قدم
برداريــم .براســاس گــزارش پايــگاه اطال عرســاني
رياستجمهوري ،حسن روحاني با بيان اينكه دولت بدون
كمك ديگر دستگاهها نميتواند كاري از پيش ببرد ،تصريح
كرد :دســت همكاري به سوي همه قوا و دســتگاهها دراز
ميكنيم و اطمينان داريم كه با همكاري و همدلي در جنگ
تحميلي اقتصادي همچون جنگ تحميلي 8ســاله پيروز
خواهيم بود.
وحدت؛ پيروزي ميآورد

واعظي :متعجبم چرا برخي سكوت كردهاند

حمالت لفظي بيســابقه به رئيسجمهور ديروز با واكنش
محمود واعظي رئيس دفتر رئيسجمهور هم مواجه شد.
او ديروز در حاشيه جلســه هيأت دولت گفت :متأسفم
كه امروز الفاظي از افرادي ميشــنويم كه در گذشته از
دشمنان خود در خارج كشور ميشنيديم .طبيعي است
كه آمريكا و اسرائيل با اين ادبيات صحبت كنند ،اما هيچ
وقت تهديد به مرگ و اعدام رئيسجمهور يا فحاشي در
ادبيات برخي مسئوالن كشــور اينگونه نبوده است و من
متعجم چرا برخي ســكوت كردهانــد؛ درحاليكه حتما
بايد اعتراض به اين صحبتها نشــان داده شــود .وي با
بيان اينكه ما در دولت اين صحبتها را به كليت مجلس
مرتبــط نميدانيم گفت :مجلس جايــگاه بااليي دارد و
مورد احترام اســت و دولت با مجلس تعامل ميكند ،اما
تعدادي از نمايندگان به جاي قانونگذاري وارد مســائل
حاشيهاي شدهاند و سعي در انحراف افكار عمومي دارند و
ميخواهند موجب شكاف مجلس و دولت شوند كه ما بايد
در اين زمينه هوشيار باشيم .من به آنها توصيه ميكنم اگر
مخالف دولت هم هستند ادب و اخالق اسالمي را رعايت
كرده و فحاشي نكنند.

مهم نيست در انتخابات آمريكا چهكسي پيروز شود

مكث
کافه
مجلس

رئیسجمهوردربخشیازسخنانخوددرجلسههیأتدولت باتأكيدبراينكهامروزباقاطعيتميتوانيمتالشهايآمريكاعليه
ملتايرانراشكستخوردهتوصيفكنيم،گفت:برايجمهورياسالميايرانبههيچوجهمهمنيستكهچهكسيدرانتخابات
رياستجمهوري آمريكا پيروز شود ،چرا كه هر دولتي در آمريكا بر سر كار بيايد ،مجبور است در برابر ملت ايران تسليم شود.

انتقاد از نحوه تصميمگيري در جلســات
غيرعلني

سيدكاظم دلخوشاباتري در نشست علني
ديروز مجلس در قالب تذكري گفت :ســتاد ملي مقابله با
كرونا در حال فعاليت است ،اما مشكالت روزبهروز افزايش
مييابد .قرار بود نشستي بهصورت غيرعلني برگزار شود كه
در آن نحوه تامين مواد ضدعفونيكننده ،ماســك و نحوه
پيشگيري از ابتال به بيماري كرونا و مشكالتي كه در شرايط
شــيوع اين بيماري براي بخشهاي مختلف ايجاد شده،

يك فعال سياسي اصالحطلب پيشبيني كرده كه رئيسجمهور
بعدي ايران يك نظامي است .داريوش قنبري در بيان استدالل
خود به ايلنا گفتــه كه هرچه حضور مردم كمتر باشــد ،زمينه
براي انتخاب يك رئيسجمهور نظامي بيشتر فراهم ميشود و
احتمال اين فرضيه وجود دارد كه رئيسجمهور آينده يك فرد
نظامي باشد.

رئيس سابق هاللاحمر به ۱۲سال حبس محكوم شد

ذوالنوري با آمريكاييها دست ميدهد

ايران و نيز فروش انبوه سالح از طرف آمريكا به
كشورهاي منطقه اشاره و تاكيد كرد :امنيت
خريدني نيست.
ســرگئي الوروف هــم در ســخناني از
يكجانبهگرايي آمريكا در منطقه انتقاد كرد
و آن را اشتباه و خطرناك خواند.
وانگيي ،وزير خارجه چين نيز در اين نشست
گفت :مسئله هســتهاي ايران مسئله حائز
اهميتي براي امنيت منطقه اســت .اكثريت
كشورهاي شوراي امنيت سازمان ملل به حفظ
برجام و اعمال قطعنامه ۲۲۳۱شوراي امنيت
پايبند هستند .او همچنين با اشتباهدانستن
سياست يكجانبهگرايي ،تحريمهاي يكجانبه
عليه ديگر كشــورها را محكوم كرد .جاناتان
آلن ،معاون سفير انگليس هم در اين نشست
گفت :تعهد ما به برجــام همچنان قاطعانه
باقي مانده و حمايت از ثبــات منطقهاي در
خط مقدم سياست ماست .وي در عين حال
ادامه داد :تسليحات هستهاي ايران پيامدهاي
فاجعهباري بر امنيت منطقــه و فراتر از آن
خواهد داشت و برجام تنها وسيله موجود براي
جلوگيري از اين امر است.
وي افزود :ما همچنيــن بهطور مكرر نگراني

خود را از فعاليت گســترده ايران در منطقه
ابراز داشتهايم.
آلن گفت :ما تالش خود را براي اطمينان از
اجراي ساير قطعنامههاي شوراي امنيت كه
انتقال اسلحه به بازيگران غيردولتي منطقهاي
را منع ميكنــد ،ازجملــه قطعنامه۱۵۴۶
در عــراق ،قطعنامــه ۱۷۰۱در لبنــان و
قطعنامه ۲۲۱۶در يمــن ،مضاعف خواهيم
كرد .وي مدعي شــد :ما همچنين اطمينان
حاصل خواهيم كــرد كه مفــاد باقيمانده
قطعنامه ،۲۲۳۱بهويژه محدوديتهاي برنامه
موشك بالستيك ايران بهشدت اجرا ميشوند.
نماينده انگليس در سازمان ملل متحد ادامه
داد :ما از انقضــاي قطعنامه ۲۲۳۱مربوط به
محدوديتهاي تسليحاتي متعارف پشيمان
هستيم .بنابراين به همكاريهاي امنيتي خود
با متحدان و شــركا ادامه خواهيم داد و براي
يافتن راهحلي پايدار براي گسترش سالحهاي
ايران تالش خواهيم كرد.
آلن گفت :ايران بايد با سازوكار حل اختالف
تعامل سازنده داشته باشد و تعهدات خود را در
چارچوب توافق اجرا كند .اين امر براي امنيت
در سراسر خاورميانه بسيار مهم است.

بزرگترین دستاورد

مكث

رئيسجمهور روز گذشــته صحبتهاي ابتدايي خود را با
دســتاوردهاي برجامي دولت تدبيرواميد آغاز كرده بود .او
لغو تحريم تسليحاتي ايران بعد از كارشكنيها و تالشهاي
فراوان آمريكاييها را يك پيروزي مهــم براي مردم ايران
برشمرد و گفت :مهم نيست كه با لغو تحريم تسليحاتي ما
چه مقدار سالح بخريم يا بفروشيم بلكه اهميت موضوع در
اين است كه منطق حق و حقيقت و منطق قانون و عقالنيت
بر زور و قلدري پيروز شد و ملت ايران به حق و حقوق خود
رسيد .حســن روحاني با بيان اينكه آمريكاييها به دنبال
اين بودند كه برجام را به هم بزنند نه اينكه فقط خودشان از
آن خارج شوند ،افزود :تالش آمريكاييها و صهيونيستها
اين بود كه همه طرفهاي برجام دسته جمعي از آن خارج
شوند و شوراي حكام و آژانس بينالمللي انرژي اتمي را وادار
به صدور قطعنامهاي كنند تا كشورهاي ديگر را نيز وادار به
خروج از برجام كند.
روحاني بــا بيان اينكــه تدبير نظام جمهوري اســامي و
حاكميت در اين زمينه بسيار هوشمندانه و مهم بود ،گفت:
ما سياست بســيار پيچيده و حساب شــدهاي را درپيش

گرفتيــم و قدم به قــدم و مرحله به مرحلــه پيش رفتيم؛
بهگونهاي كه دوست و دشمن نتوانستند از اقدامات ما ايراد
بگيرند .روحاني با بيان اينكه روزهايي بود كه حتي دوستاني
مثل روسيه و چين هم نميتوانستند از جمهوري اسالمي
در دفاع از حقوق حقهاش حمايت كننــد ،گفت :با تدبير و
منطق توانستيم شــرايطي را فراهم كنيم كه دوستان ما و
حتي كشــورهاي اروپايي در حمايت از حقوق ملت ايران
فعال شوند.
رئيسجمهور بياعتنايي شوراي امنيت به درخواست آمريكا
براي بازگرداندن تحريمها عليه ايران را اقدامي بيسابقه در
تاريخ سازمان ملل و شــوراي امنيت عنوان و تصريح كرد:
درست اســت كه مردم امروز در فشار و سختي هستند ،اما
بايد موفقيتهاي كشور در سطح جهاني براي آنها تشريح
شود ،چراكه شايد همين موفقيتها مرهمي بر سختيهاي
مردم باشــد .روحاني تالشهاي آمريكا عليه برجام را يكي
از مصاديق تحقق جملــه تاريخي حضرت امامخميني(ره)
مبني بر اينكه «آمريكا هيچ غلطي نميتواند بكند» ،دانست و
يادآور شد :فراموش نكنيم كه هرجا پيروزي بهدست آورديم
ناشي از وحدت همه اركان نظام و حمايت مردم و هدايتهاي
رهبر معظم انقالب بوده است.

مشاركت پايين؛ رئيسجمهور نظامي

حكم ۱۲ســال حبس براي علياصغر پيوندي ،رئيس ســابق
جمعيت هاللاحمر تأييد شد .باشگاه خبرنگاران جوان ضمن
اعالم اين خبر ،به نقل از يك منبع آگاه نوشــت :رســيدگي به
پرونده پيوندي به پايان رســيده و با اتمام رسيدگي به جرايم و
تخلفات ،نامبرده به ۱۲سال حبس تعزيري ،رد مال و پرداخت
حدود ۱۴۰هزار يورو و انفصال دائــم از خدمات دولتي محكوم
شد .پيوندي در ۱۲آذر ،۹۸ساعاتي پس از بركنارياش از رياست
سازمان هاللاحمر و در حالي که قصد خروج از كشور را داشت،
به اتهام اختالس و تصرف غيرقانوني در اموال هاللاحمر توسط
سازمان اطالعات سپاه بازداشت شد ه بود.

اسماعیل سلطنت پور

نشست شوراي امنيت بار ديگر
دیپلماسی صحنه اعالم همراهي كشورها با
توافق هستهاي بود .جلسه روز
سهشنبه شورا كه بهصورت مجازي برگزار شد،
چند ســخنران عاليرتبه داشــت؛ ازجمله
محمدجواد ظريف وزير خارجه ايران .در اين
نشست كه نخستين جلسه شوراي امنيت بعد
از پايان تحريم تســليحاتي ايران بهشــمار
ميرفت ،اظهار تأســف برخي كشــورهاي
اروپايــي از ايــن اتفــاق ،مهر تأييــدي بر
قطعيبــودن اتمام تحريم تســليحاتي بود.
شوراي امنيت ســازمان مللماه گذشته با
تمديد تحريم تســليحاتي ايران كه از طرف
آمريكا پيشنهاد شد ،مخالفت كرد و عالوه بر
اين ،صالحيــت آمريكا را براي اســتفاده از
مكانيسم ماشه مورد پذيرش قرار نداد .شوراي
امنيت مهرماه 2سال قبل هم با حضور ترامپ
تشكيل جلســه داد اما آن جلسه به صحنه
اعتراض همگاني به آمريكا بهخاطر خروج اين
كشور از برجام تبديل شــد .رياست جلسه
ديروز شوراي امنيت را روسيه عهدهدار بود.
والديمير پوتين ،رئيسجمهور روسيه 2ماه
قبل پيشنهاد داده بود نشستي درباره وضعيت
خاورميانه با حضور ســران كشورهاي 5+1و
ايران در شوراي امنيت برگزار شود اما دونالد
ترامپ ،رئيسجمهور آمريكا اين پيشنهاد را رد
كرد .مجيــد تختروانچي ،ســفير ايران در
ســازمان ملل پس از اظهارات ســخنرانان
درخواست وقت كرد و به برخي اتهامزنيها
بهخصوص از طرف دبيركل شوراي همكاري
خليجفارس پاســخ داد .او گفت :از آنجا كه
موضوع مربوط به جزايــر ايران در اينجا ذكر
شــد ،بايد بگويم جزاير ابوموسي و تنبهاي
بزرگ و كوچك هميشه بخشي از خاك ايران
بودهاند .اين جزاير ايراني هستند و تا ابد ايراني
باقي خواهند ماند .نشست مجازي با سخنراني
آنتونيو گوترش آغاز شد و پس از آن ظريف،
ســرگئي الوروف ،وانگيــي و نالدي پاندور
وزيران خارجه ايران ،روسيه ،چين و آفريقاي
جنوبي مهمترين سخنرانان آن بودند.
ظريف پيش از نشســت در توييتر گفته بود:
ميتوانيم انتخاب كنيم كه يا اســير گذشته
باقي بمانیم و عدمثبات و تنش ادامه يابد ،يا
اينكه با همكاري يكديگر ،صلح ،امنيت ،ثبات
و شــكوفايي را براي همگان برگزينيم .اين
انتخاب بايد براي همه بديهي باشد.
او در سخنراني خود كه با استفاده از نقشه ،آمار
و نمودار همراه بود ،به حضور آمريكا در منطقه
خليجفارس و پايگاههــاي آمريكا در اطراف

در حاشيه سياست

نالدي پاندور ،وزير خارجه آفريقاي جنوبي ســخنران ديگري بــود كه برجام را
بزرگترين دستاورد ديپلماسي و برنامهاي جامع براي كنترل برنامه هستهاي ايران
خواند .نمايندگان هيأتهاي اروپايي نيز در سخنراني خود برجام را بهعنوان يك سند
بينالمللي مورد تأكيد و حمايت قرار دادند؛ ازجمله نماينده فرانسه كه گفت :فرانسه
از حمايت شوراي امنيت از برجام در ماههاي آگوست و سپتامبر استقبال ميكند.
قطعنامه ۲۲۳۱بايد بهطور كامل بهوسيله همه كشورها اجرا شود.
دوريويه در ادامه ســخنان خود با اشــاره به انقضاي تحريم تسليحاتي متعارف
سازمان ملل عليه ايران ،مدعي شد كه پايان اين تحريم بدان معنا نيست كه تمامي
محدوديتهاي تسليحاتي ايران پايان يافته باشد .او گفت :تحريم تسليحاتي اروپا
عليه ايران و محدوديتهاي موشكي برجام تا اكتبر ۲۰۲۳پابرجا خواهند بود.

مذاكره درباره اروند با هيأت عراقي

ميهمان ويژه مجلس

هيأتهاي ايران و عراق ديروز به رياست محسن بهاروند
دريچه معاون حقوقي و بينالمللي وزير امورخارجه و عبدالكريم
هاشــم قائممقام وزير امورخارجه عراق در تهران ديدار و
گفتوگو كردند .اين ديدار در راستاي اجرايي كردن تفاهمات مندرج در
بيانيه سران 2كشور در سال ۱۳۹۷در مورد اروند رود برگزار شد.

سردار حسين اشــتري فرمانده نيروي انتظامي به
عكسخبر مناســبت هفته نيروي انتظامي ديروز ميهمان ويژه
مجلس بود .در اين جلسه ســردار اشتري خواستار
تصويب قوانين حمايتي و اعتباري از مأمــوران فداكار ناجا و رفع
دغدغههاي معيشتي آنها شد.

مورد بررسي قرار گيرد ،اما تاكنون اين نشست برگزار نشده
است .بهگزارش خانه ملت ،نماينده صومعهسرا تأكيد كرد:
البته جلسات غيرعلني به اين صورت برگزار ميشوند كه
رئيس مجلس در مورد مشكالتي كه همگان از آن اطالع
دارند توضيحاتــي را ارائه ميدهد و در پايــان هم گفته
ميشود براي بررسي آنها با تعدادي از وزرا نشستي برگزار
خواهد شد و 290نماينده كه براساس قانون نماينده كل
ملت هستند بههيچعنوان در جريان اين تصميمگيريها
قرار ندارند.

شليكهاي پدافندي
ارتش و سپاه در رزمايش
رزمايش مشترك تخصصي پدافند هوايي مدافعان
دفاعی آســمان واليت 99از روز چهارشــنبه با حضور
ارتش و سپاه شــروع شد .گســترش و استقرار
سامانههاي بومي موشكي ،راداري ،اطالعات شناسايي ،جنگ
الكترونيك و سامانههاي ارتباطي بخشــي از برنامههاي اين
رزمايش هستند .در روز اول رزمايش پس از كشف و شناسايي
پرندههاي بدونسرنشين دشــمن فرضي در ارتفاع متوسط و
ورود آنها به منطقه رزمايش ،اهداف به سامانههاي بومي مرصاد
نيروي پدافند هوايي ارتش و طبس نيروي هوافضاي سپاه از
سوي شبكه يكپارچه پدافند هوايي واگذار شد كه اهداف مورد
اصابت اين سامانهها قرار گرفتند .سامانههاي بومي سوم خرداد
نيروي هوافضاي سپاه و 15خرداد نيروي پدافند هوايي ارتش
هم با موفقيت اهداف واگذاري توسط شبكه يكپارچه پدافند
هوايي كشور را سرنگون كردند.

مصطفي هاشــميطبا ،فعال سياســي اصالحطلــب و نامزد
دوازدهمين دوره انتخابــات رياســتجمهوري درباره ميزان
مشــاركت مردم در انتخابات 1400به نامهنيــوز گفته« :بعيد
ميدانم مــردم خيلي در انتخابات مشــاركت كنند ،چون االن
كانديداي درســت و حســابي نداريم .كانديدايي كه مردم از
او خوششــان بيايد را در صحنه نميبينند مگــر اينكه فردين
{سياسي} بيايد ،يعني كسي كه شهرتطلب است ».وي درباره
تقويت موقعيت چهرهها و گروههاي موافق مذاكره با آمريكا بر اثر
پيروزي بايدن ،گفت« :اگر نظام تصميم به مذاكره بگيرد همين
آقاي ذوالنوري (رئيس كميسيون امنيت ملي) زودتر از بقيه با
آمريكاييها دست ميدهد .فكر نكنيم برخيها خيلي انقالبي
هســتند؛ خير ،اينطور نيست .ميگويند شــاعري وام گرفت،
شعرش آرام گرفت».

اصولگرايان بازي اصالحطلبان را ميخورند!

يك تحليلگر سياسي اصولگرا درباره تالش طيفي از نمايندگان
اصولگرا براي استيضاح رئيسجمهور گفته كه اين افراد دانش
سياسي ندارند و نميفهمند آمريكا امروز بهدنبال اين است كه
جامعه ما را دوقطبي كند .عباس سليمينمين به فارس گفت« :ما
در اين وادي بارها شاهد بودهايم كه عناصر تندروی اصالحطلب
اين حرف را در دهان عناصر تندروی اصولگرا گذاشتهاند و آنها
بودهاند كه فضا را به اين سمت سوق دادهاند كه بحث استعفا يا
استيضاح رئيسجمهور مطرح شود».

ادعای فعال شدن ستاد انتخاباتی قالیباف

سايت «ديدهبان ايران» مدعي شده كه ســتادهاي انتخاباتي
نزديك به قاليباف در حوزه شهرداري تهران و شوراي شهر فعال
شده و برنامههاي آن در ساختماني در خيابان پاسداران دنبال
ميشود .بنا بر گزارش اين ســايت خبري ،اين تيم به رياست
سردار طاليي فرمانده پيشين پليس و عضو شوراي شهر چهارم
تهران براي انتخابات شوراي شــهر تهران در سال ۱۴۰۰فعال
شده و گزينههايي را براي شهرداري تهران و ليست شوراي شهر
در نظر گرفتهاند.

مواجهه با منتقدان به شيوه بذرپاش

جليل محبي ،دبير ســتاد امر به معروف و نهي از منكر در انتقاد
از نحوه برخورد رئيس ديوان محاســبات كشور با منتقدان ،در
حساب كاربري خود در توييتر نوشــت« :آقاي بذرپاش نهتنها
برخالف ادعايش از كساني كه شكايت كرده گذشت نكرده است،
بلكه شبكههاي اجتماعي را رصد کرده و به مسئول باالسر كسي
كه حرفي درباره او زده تلفن ميزند و شكايت ميكند».

كدام دشمن ميگويد پرايد را 130ميليون بفروشيم

سارا فالحي ،نماينده مردم ايالم و عضو كميسيون امنيت ملي
و سياســت خارجي مجلس در نطق مياندســتور تأكيد كرد:
كجا دشمن خارجي به ما گفته اســت پرايد بنجل ۷ميليوني را
130ميليون بفروشــيم و كك وجدان هيچكسي گزيده نشود.
كدام دشــمن خارجي به ما گفته اســت كه فرزنــدان برخي
مســئوالن رده باالي اين مملكت به مراكز جاســوس پروري
انگليس ،آمريكا و كانادا بروند ،ســبك زندگيشان عوض شود،
باورهايشان عوض شود و بعد بهعنوان سفيران دشمن برگردند
و دوباره با رانت پدرانشــان در فضاي سياســي و اقتصادي اين
سرزمين جاخوش كنند؟ پدرانشان اينجا مرگ بر آمريكا بگويند
و فرزندانشان آنجا به ريش اين مملكت بخندند .به گزارش خانه
ملت ،فالحي در ادامه افزود :كجا دشمن خارجي ما گفته است
كه بورس را به قتلگاه سرمايههاي مردم تبديل كنيم؟ كجا دشمن
خارجي به ما گفته است كه شعبان بيمخهايي را به جان اقتصاد
اين سرزمين بيندازيم كه هر روز يك كودتاي جديد عليه اقتصاد
اين مردم ارائه ميدهند.
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گفتوگو
حجت نظري ،رئيس كميته ورزش شــوراي شهر
تهران در گفتوگو با همشهري مطرح كرد:

نيازمند نگاه ويژه

ورزش بانوان

حضور زنــان در عرصههاي مختلف
اجتماعــي ،فرهنگــي ،اقتصا دي،
سياسي ،علمي و حتي ورزشي ،نشان
ميدهد ديگر چون گذشــته تفاوت
زيادي ميان زن و مرد نيست و «شعار
برابري» در شرف محققشدن است.
طي سالهاي اخير نام بانوان بسياري ،بيش از گذشته در ليست
برترينهاي جهان جاي گرفته اســت كه بيش از همه در حوزه
ورزش ميتوان به خواهران منصوري ،نجمه خدمتي ،زهرا نعمتي
وجود تمام كمبودها از تالش دست

و ...افتخار كرد؛ دختراني كه با
نكشيدند و در نهايت روي ســكوي قهرماني ايستادند .شايد
باشد براي
پشــتكار بانوان بهخصوص در حوزه ورزش ،تلنگري 
مســئوالن و مديران در حوزههاي مختلف كه نگاه ويژهتري به
بانوان داشته باشند و براي رفع كمبودهايشان تالش كنند .براي
گرفتن پاسخ كمبودها و اقدامات مؤثر انجامشده در ورزش بانوان
در سطح شهر تهران با حجت نظري ،رئيس كميته ورزش شوراي
اسالمي شهر تهران به مناسب هفته تربيتبدني گفتوگو كرديم.

شهر
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براي دومين سال پياپي صورت گرفت

رتبه نخست شهرداري تهران
در خدمترساني به جامعه ايثارگري

مديركل امور ايثارگران شهرداري تهران از رضايت
ايثارگري حداكثري خانواده شــهدا و ايثارگــران از عملكرد
شهرداري خبر داد .به گزارش همشهري ،شهرداري
تهران در خدمترســاني بــه جامعه ايثارگري رتبه نخســت را
ب هدست آورد.
رضا جاللي با بيان اينكــه اداره كل امور ايثارگران شــهرداري
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تهران همواره در راســتاي اعتالي نام شــهيد و تكريم خانواده
شهدا كوشيده اســت ،خدمت به خانواده شــهدا و ايثارگران را
بزرگترين افتخار خادمين شهدا در شهرداري دانست و گفت:
«رضايت جامعه ايثارگري از اقدامات به انجام رسيده سبب شد
تا اداره كل امور ايثارگران شهرداري تهران براي دومينبار پياپي
موفق به كسب رتبه نخست در امر خدمترساني به خانواده شهدا

و جامعه ايثارگري شو د كه اين مهم جز با تالش جهادي ،خالصانه
و بيمنت خادمان شهدا در اداره كل ميسر نشد ».او اعالم كسب
رتبه نخست خدمتگزاري شهرداري تهران به ايثارگران در ميان
وزارتخانهها و دستگاههاي اجرايي از سوي دبير شوراي مشاورين
وزرا در حضور معاون رئيسجمهور و رئيس بنياد شهيد كشور را
پاسخ عملي شــهرداري تهران به برخي معاندان و حاشيهسازان
عنوان كرد و يادآور شــد« :عدهاي بــا بزرگنمايي حذف تعداد
انگشتشماري تابلوي شهيد در معابر شــهري كه آن هم تنها
بهدليل نوسازي آن بود ،درصدد تخريب چهره مديريت شهري
نز د افكار عمومي بودن د و امروز كسب اين رتبه كه ب هدنبال رضايت
حداكثري خانواده شهدا از عملكر د شهرداري تهران بوده حقيقت
را آشكار ساخت».
او در ادامه بازديد مستمر ،پايش سالمت ،ويزيت رايگان پزشكي
و دندانپزشكي ،ارجاع به مراكز تحت پوشش شهرداري ،برگزاري

قدرداني از پاكبانهای منتخب مردم

كارگاههاي مشــاوره و روانشناســي ،برپايي تورهاي تفريحي،
گردشــگري ،اجراي جشــن زادروز والدين و همســران شهدا،
تخصيص تسهيالت حمايتي ،توزيع بستههاي غذايي ،بهداشتي و
سالمتمحور و واريز وجوه نقدي در مناسبتهاي ملي و مذهبي
را بهعنوان بخشي از خدمات اداره كل امور ايثارگران شهرداري
تهران ياد كرد و يادآور شد« :برگزاري بيش از 352يادواره شهيد
در سطح محالت شــهرداري تهران و انتشــار ۳۵۲جلد كتاب با
محوريت بيان وصيتنامه ،زندگينامه و خاطرات ۳۰هزار شــهيد
شهرداري تهران بخشــي ديگر از اقدامات به انجام رسيده است
كه جز با فعاليت جهادي خادمين شــهدا در اداره كل و مناطق
۲۲گانه ميسر نشده است .كميت و كيفيت2 ،مولفه مهم اجراي
برنامههاي مــددكاري و فرهنگي در اداره كل امــور ايثارگران
شهرداري تهران بوده كه انشاءاهلل با جديت بيشتر در سالجاري
تداوم خواهد داشت».

دیروز شهردار تهران میزبان پاکبانهای نمونه
به انتخاب شهروندان بود

رسد در توزيع امكانات ورزشي تهران ،بحث
بهنظر مي 
برابري زنان و مردان رعايت نشده است؟ اين موضوع را قبول داريد؟

بود كه
متأسفانه در دورههاي قبل و طي چندين سال موضوع همينطور 
يد و مديريت شهري به ورزش مردان بيشتر توجه
شما در سؤال مطرح كرد 
سند بنده بودجهاي است كه به اين كار اختصاص داده شده است.
داشته و 
شوراي پنجم براي توزيع عادالنه امكانات ورزشي چه
اقداماتي انجام داده است؟

بانوان در مناطق جنوبي تهران از امكانات ورزشــي
كمبود پيشبيني

كمتري برخوردار هستند .برنامهاي براي رفع اين
شده است؟

اين مسئله صرفا مختص بانوان نيست و متأسفانه سرانههاي ورزشي در
كمبود در مناطق ،18 ،16

جنوب تهران كمتر از مناطق ديگر است و اين
چند اقدام در
كمبود 

 19و ...بهطور عيني مشاهده ميشود .براي رفع اين
دستور كار قرار گرفت؛ اول پروژههايي براي ساخت اماكن ورزشي تعريف
شد كه بخشي از آنها در مراحل پاياني است .دوم پروژههاي قديمي تكميل

ند و سوم هم فضاهاي ورزشيبازسازي و مرمت شدند.
و به اتمام رسيد 
عالوه بر آن ،طي 3سال يعني از آغاز ســال 96تا پايان سال 98اماكن
اند كه اين
ورزشي شــهرداري تهران هيچگونه افزايش قيمتي نداشته 
موضوع بهويژه در مناطق جنوبي و كمتر برخوردار شهر تهران تأثير زيادي
در ميزان استفاده از اين اماكن داشته است .عالوه بر كارهاي انجامشده،
فضاهاي ورزشــي ويژه بانوان و زنان هم فعال هستند ،ازجمله بيش از
هد و اغلب
50مركز ورزشي الزهرا كه خدمات خوبي هم به بانوان ارائه ميد 
اين مراكز در جنوب تهران قرار دارند.
شادنيازبهبرنامه
سالمندقطعابرايداشتنزندگي 

بانوان
مورد تدابيري انديشيده شده است؟
ورزشي دارند .در اين 

مورد هم بودجهاي را به ترويج ورزش در ميان ســالمندان اعم از
در اين 
بايد تجهيزات مخصوص و
ادهايم كه براساس آن 
زنان و مردان اختصاص د 
شرايط الزم براي اين عزيزان فراهم شود.

خبر
تحويل ۵۰دستگاه اتوبوس و
مينيبوس به تهران تا 2هفته ديگر
واحد اتوبوسراني تهران و حومه تا
طبق اعالم مديرعامل شــركت 
اواسط آبان امسال۲۰ ،دستگاه اتوبوس و ۳۰دستگاه مينيبوس
توسط شركت ايران خودرو ديزل به شهرداري تهران تحويل داده
محمود ترفع ،مديرعامل شركت

ميشود .بهگزارش همشــهري،
اد ۲۵۰دستگاه اتوبوس
واحد اتوبوسراني تهران و حومه درباره قرارد 

و مينيبوس گفت« :طي بازديد امروز و هفتههاي گذشته از خط
تعهد و تالش اين شركت،
توليد ايرانخودرو و همچنين با توجه به 

بهنظر نميرسد كه مشكلي براي تحويل اتوبوسها وجود داشته
باشد .مرحله اول تحويل اتوبوس و مينيبوسها شامل ۲۰دستگاه
اتوبوس و ۳۰دستگاه مينيبوس است كه اواسط آبانماه تحويل
خواهد شد ».بهگفته ترفع؛ ۲۵۰دستگاه اتوبوس

شهرداري تهران
اد طي 5ماه در 5مرحله تحويل شهرداري
و مينيبوس طبق قرارد 
ميشــود .او در ادامه درباره مالكيت اتوبــوس و مينيبوسهاي
رزروي تهران ،يادآور شد« :مالكيت اتوبوس و مينيبوسهاي مورد
استفاده اين شركت با شهرداري تهران نيست .همچنين شركت
اتوبوس و مينيبوسهاي رزروي تهران تحت نظارت شهرداري يا
واحد اتوبوسراني تهران هم قرار ندارد ».مديرعامل شركت
شركت 
واحد اتوبوســراني از برگزاري جلســاتي با معاونت حملونقل و
ترافيك براي ضابطهمند شدن فعاليتهاي اينچنيني خبر داد و
«بايد بر مسئله ايمني مسافران ،معاينه فني اتوبوس و
اضافه كرد :
مينيبوسها و ...نظارت شود .ميبايست سازوكار اجرايي صحيحي
بهويژه براي ايمني مسافران و اتوبوس و مينيبوس انديشيده شود؛
بايد چارچوب قانونمندي براي شركتهاي اتوبوس
به بياني ديگر 
و مينيبوس رزروي تعيين شود».

عكس :عليرضا برهاني

چرا ديگر طرح خيابان ورزش پيگيري و اجرا نميشود؟

يكي از نمودهاي توســعه ورزش همگاني ،اجراي طرح خيابان ورزش
است كه با استقبال زيادي هم مواجه شد ،اما برگزاري برنامههاي مرتبط
با خيابان ورزش ،منجر به كاهش فاصلهگذاري فيزيكي ميشــود .به
همينخاطر شيوع كرونا باعث شده تا موقتا اجراي آ ن متوقف شود.

عكس :سعيد ربيعي

شوراي پنجم از زمان آغاز فعاليتش تاكنون توجه ويژهاي به 2موضوع مهم
داشته است؛ اول توسعه ورزش همگاني .سازمان ورزش شهرداري هم
اقدامات مهمي را براي اين منظور انجام داده؛ مثل كليپها و توصيههاي
ورزشي در خانه در فضاي مجازي و سايت اين سازمان بهدليل شيوع كرونا
اد دستگاههاي ورزشي در بوستانها .اخيرا هم كه اجراي
و افزايش تعد 
طرحي براي استقرار مربيان ورزشي در بوستانها آغاز شده تا روشهاي
صحيح نرمش و ورزش را به شهروندان آموزش دهند .موضوع دومي كه
تأكيد داشتيم ،رعايت عدالت بود .اينكه بتوانيم شرايطي را
بسيار به آن 
انندازامكاناتوفضاهايورزشيمتعلقبهشهر
فراهمكنيمكهزنانهمبتو 
كنند و در همين راستا هم در برنامه سوم توسعه شهر
و شهرداري استفاده 
شد و حتي بودجه اختصاصي
تأكيد 
تهران بر افزايش سرانه ورزشي بانوان 
ورزش مردان و زنان در شهر را با هم برابر كرديم.

محمود مواليي

خبرنگار

رفتوروبهــاي شــبانهروزي براي
گزارش داشــتن شــهري پاكيزه به دستان
پاكبانها صــورت ميگيرد .روزهاي
گرم تابستان يا شبهاي سرد زمســتان و در دوره
ســخت و مرگباركرونا هم فرقي نميكند ،آنها افراد
زحمتكشي هستن د كه وظيفه تميز كردن پايتخت را
بهعهــده دارند؛ بيادعــا و پرتالش .اغلــب از نظر
رهگذران دور ميمانند و گويي ديده نميشوند .در
حاليكه كالنشــهر تهران با جمعيتي به وســعت
چندين شــهر ،نياز به رفــتوروب مــداوم دارد؛
جمعآوري زبالههايي كه در سطح شهر رها ميشوند،
بازگشايي مسير فاضالبهاي شهري كه گاه مسدود
ميشوند و جمعآوري برگهاي زرد پاييزي كه در
معابر ديده ميشــود .در يك نگاه اجمالي ميشود
فهميد كه 14هزار پاكباني كه عهدهدار تميز كردن
شهر هستند ،زحمتكشان واقعي هستند.
اكنون بــه انتخاب مردم و شــهرداريهاي مناطق
30نفر از پاكبانان نمونه شــهر انتخاب شدهاند تا از
اين به بع د بهعنوان همياران كاپ و سفيران فرهنگي
سازمان به شهروندان آموزشهاي پسماندي دهند.
البته شــيوع بيماري كوويد 19-اجــازه نداد روز
گذشــته از هر 30پاكبان برگزيده تقدير شود ،اما
شــهردار تهران از ۵نفر از اين افراد به نمايندگي از
تمام مردم شــهر ،تقدير كرد تا اهميت فعاليتشان
در شهر بيشــتر نمود پيدا كند؛ بهخصوص آنجا كه
پيروز حناچي خطــاب به پاكبانها گفت« :شــما
نقطه آخر خدمات شــهري به مردم هستيد و وقتي

مردم از شما راضي باشند ،يعني از ما راضي هستن د
و بابت زحماتتان تشــكر ميكنم و به نمايندگي از
همه شهروندان از شما كه به پاك بودن شهر كمك
ميكنيد ،تشــكر ويژه دارم ».او به فرايند برگزيده
شدن آنها توسط مردم اشاره كرد و ادامه داد« :شما
از سوي مردم انتخاب شدهايد و مردم از شما راضي
هســتند و اين مهمترين اتفاق بــوده و خيلي مهم
اســت كه همكاران ما مورد اعتماد مردم باشــند
و مردم قدر زحماتشــان را بدانند .در اين شــرايط
كرونايي مسئوليت شما در پاكيزه نگه داشتن شهر
مضاعف و نظافت در دوره كرونا سختتر است .من به

نمايندگي از شهرداري تهران از شما تشكر ميكنم».
شهردار تهران در حاشيه مراســم تقدير از پاكبانان
گفت« :اين افــراد منتخب مردم هســتند و مردم
كســاني را انتخاب كردهاند كــه از كار آنها راضي
بودند .اما اين حركتي نمادين براي تقدير از زحمات
آنهاســت كه كشــور را پاكيزه ميكنند ».او درباره
برنامههاي شــهرداري براي حوزه پســماند عنوان
كرد« :برنامههايي كه شــهرداري در حوزه پسماند
دارد ،بدون كمك مردم به جايي نميرسد .همكاران
من در مديريت پســماند تالش ميكنند؛ از لحظه
توليد زباله ،تفكيك آن آغاز ميشود تا حداقل زباله

شاخصهاي انتخاب پاكبان نمونه
د درباره تقدير پاكبانهاي نمونه پايتخت توضيحاتي را ارائه كرد .صدرالدين
مديرعامل سازمان مديريت پسمان 
توروب روزانه ۱۲۴كيلومترمربع از كالنشهر تهران بههمت 14هزار پاكبان پرتالش
عليپور در اين رابطه گفت« :رف 
د شــهرداري تهران از مهمترين گروههاي تالشگر در راستاي
پايتخت انجام ميشود .پاكبانهاي سازمان پسمان 
د كه فعاليتهاي آنها با وجود
كنترل بهداشت محيط بهويژه در روزهاي همهگيري ويروس كرونا در جامعه هستن 
اينكه در خط مقدم مقابله با كرونا هستند ،شايد كمتر بهچشم بيايد ».او ادامه داد« :در راستاي تقدير از زحمات
و مخاطرات شبانهروزي اين تالشگران ،سازمان مديريت پسماند موضوع انتخاب پاكبان نمونه شهر تهران را در
تاريخ  ۲۳ارديبهشتماه سالجاري در دستور كار خود قرار داد ».عليپور با اشاره به شاخصهاي انتخاب پاكبان
نمونه گفت« :برخورداري از حســن معاشرت و سعهصدر در ارتباط با شــهروندان و همكاران ،امانتداري و حفظ
بيتالمال ،خيرخواهي و كمكرساني به ديگران ،رعايت مسائل ايمني و بهداشتي ،مشاركت مؤثر در موقعيتهاي
بحراني ،تشويق و ترغيب ديگران به حفظ پاكيزگي و نظافت شهر و ...ازجمله مهمترين شاخصهاي مدنظر جهت
انتخاب پاكبان نمونه بوده است ».او گفت« :اين انتخاب در  2سطح مردمي و مناطق صورت گرفته و سازمان مديريت
د پس از انتشار فراخوان «انتخاب پاكبان نمونه شهر تهران» در خردادماه ،پذيراي تماسهاي شهروندان و
پسمان 
شهرداريهاي مناطق ۲۲گانه براي ثبت مشخصات پاكبانهاي منتخب بوده است ».عليپور افزود« :پس از بررسي
د قرعه  ۵نفر
د كه بهمنظور رعايت موازين بهداشتي به قي 
همه موار د ارسالي۳۰ ،پاكبان نمونه پايتخت انتخاب شدن 
از اين عزيزان در نخستين دوره انتخاب فصلي پاكبانان نمونه ديروز توسط دكتر حناچي ،شهردار تهران تقدير و
د مور د تقدير قرار
تجليل شدند .ضمنا در مراسمي ديگر ساير پاكبانهاي منتخب از سوي سازمان مديريت پسمان 
ميگيرند».

تالش براي قانونيشدن انتخابات شوراياران
زينب زينالزاده

خبرنگار

رفع اختالفات و مشكالت به شــيوه ريشسفيدي
شوراياري قدمت ديرينه دارد .در گذشته بزرگان فاميل حكم
قاضي داشتند و حرفشــان براي همگان حجت بود.
مردم بــه محض مواجهــه با مشــكالت حتي خانوادگي ســراغ
ريشســفيدان ميرفتند و موضوع با پادرميانــي آنها حل و فصل
ميشــد .همين رويه در جامعه مدرن شهرنشيني امروز به شكل
ديگري نمود پيدا كــرده اســت .شــوراياران در حقيقت همان
ريشسفيدان و معتمدان مردم هســتند كه توسط اهالي محالت
انتخاب ميشوند و پس از ورودشان به نهاد شوراياري چون گوشي
در محلهها حرفها و درددلهاي اهالي را ميشنوند و مانند چشم
مشــكالت را ميبينند و چون زبان گويا آنها را به مسئوالن منتقل
ميكنند20 .سال از فعاليت ريشسفيدگونه شوراياران در محلهها
ميگذرد و مردم همچنان خواهان حضور و فعاليتشان در محالت
هستند اما درپي شكايت ســازمان بازرسي كل كشور درخصوص
قانونينبودن انتخابات شوراياري در محلهها ،اين نها د مردمي دچار
چالش شده است.
شوراياري ،نهاد مردمي است كه شــكلگيري آن به سال1379
برميگردد و در مدت 2دهه فعاليت 5دوره انتخابات برگزار شــده

اســت؛ انتخاباتي آزاد با حضور اهالي محلهها .مرداد سال گذشته
وقتي قرار بود پنجمين دوره انتخابات شــوراياري برگزار شــود،
ناصر سراج ،رئيس سابق ســازمان بازرسي كشور از نحوه برگزاري
انتخابات شوراياريها به ديوان عدالت اداراي شكايت کرد و هيأت
عمومي ديوان عدالت اداري با حضور نمايندگاني از دولت و شوراي
اسالمي شهر تهران ،شــورايعالي استانها و سازمان بازرسی كل
كشــور موضوع را بررسي کرد و درنهايت جلســه با اكثريت آرای
قضات ،رأي به ابطال مقررات مربوط به برگزاري انتخابات شوراياري
محالت شــهر تهران داد .با همين شــكايت انتخابات مرداد سال
گذشته برگزار نشد و نهاد شــوراياري دچار چالش شد .اعتراضات
شوراياران از يكسو و گاليه شــهروندان از سوي ديگر سبب شد
شــهردار تهران شــخصا به موضوع ورو د كند و با حمايت معاونت
حقوقي رياستجمهوري ،دوره پنجم با يكماه تأخير برگزار شد و
اعضاي شوراياري محالت انتخاب شدند .چالش ايجادشده جايگاه
شــوراياران را تضعيف کرد15 .ماه از فعاليت نهچندان گســترده
شوراياران در محلهها گذشت تا اينكه تصميم گرفتند نمايندهاي
را انتخاب و حرفهايشان را كه بيشتر رنگ و بوي گاليه داشت به
گوش شهردار تهران برسانند .سيدوحي د مقدم عه د هدار اين كار شد
و در جلسهاي كه شهردار تهران و رئيس شوراي اسالمي شهر تهران
حضور داشتند ،پوشهاي مملو از كاغذهايي با امضای شوراياران را
روي ميز گذاشت و گفت« :معتمداني كه همواره گرهگشاي مردم

به آرادكوه برسد و حداقل پسماندي كه به آرادكوه
هم ميرود ،دفن ميشو د و بقيه زبالهها بازيافت شده
يا براي توليد برق سوزانده ميشود .اين فرايند را با
كمك مردم ميتوان اجرا كرد».
سالمت پاكبانها مدام بررسی ميشود

حناچي درباره حفظ سالمت پاكبانان هم گفت« :به
هر صورت ابزار كار الزم كه معمــوال پاكبانان براي
كار به آن نياز دارند در اختيارشــان قرار داده شده
و سالمتشــان توسط شركت شهر ســالم بهصورت
دورهاي چك ميشود و تمهيدات رفاهي براي آنها
درنظر گرفته شده است .تالش شده كه حقوقشان
هم در اين شرايط سخت بهموقع پرداخت شو د و اگر
بودجه كم باشــد باز هم در اين بخش در پرداخت
كوتاهي نميشود ».در ابتداي اين مراسم ،صدرالدين
عليپور ،رئيس ســازمان مديريت پســماند به ارائه
گزارشــي از نحوه انتخاب اين پاكبانان پرداخت و
يادآور شد« :اين پاكبانان توســط مردم محل طي
فرايندي انتخاب شــدهاند و پاكباناني هســتند كه
اهالي محل از آنها راضي بودهاند ».او در عين حال از
شهردار خواست كه دستور الزم براي ارائه كارت مترو
به پاكبانان را فراهم كند.
همچنين مجتبي يزداني ،معاون خدمات شــهري
شــهردار تهران نيز در اين مراســم گفت« :حفظ
ســامت پاكبانان در شــرايط كرونايي در اولويت
ما بوده اســت و در اين زمينه امكانــات الزم را در
اختيارشــان قرار دادهايم .خيلي تأكيــد داريم كه
نيروها در محالت ثابت باشند؛ به اين شكل هم عالقه
دوستان به محيط بيشتر شــده و هم مردم به آنها
وابسته ميشوند .در پرداخت حقوق اين عزيزان هم

بودند حاال خود بهدنبال گوش شــنوايي هستند تا دردهايشان را
بگوين د و ب هدنبال مرهمي براي التيام جراحتهاي اين نها د مردمي
هستند».
به گفته مقدم ،شوراياران پس از 2دهه فعاليت مورد بيمهري قرار
گرفتهاند؛ « برخي مديران شهري ســليقهاي با اعضاي شوراياران
برخور د ميكنند .مديران برخي از مناطق تعامل خوبي با شوراياران
دارند اما برخي از مديران كه تعدادشان كم نيست تعامل كمتري
دارند يــا اصال تعامل ندارنــد .حتي به صراحــت ميگويم برخي
خواستار منحلشدن شوراياري هستند و مسئوالنش براي محقق
شدن اين كار بهشدت تالش ميكنند كه البته جاي تأسف دارد».
مقدم خطاب به شــهردار تهران گفت« :تــورق عملكرد مديران
يده د مديراني موفق بوده
شهري و اجرايي در مناطق قطعا نشان م 
و هستند كه تعامل خوبي با رابطين و اعضاي شوراياري داشتهاند.
بنابراين داشتن تعامل خوب با مديران شهري در راستاي كاهش
مشكالت محلهها و اهالي ،درخواستی غيرمنطقي نيست».
تعطيلي جلســات و بازديدهــاي محلي كه با حضور شــوراياران
انجام ميشد ،موضوع ديگري اســت كه نماينده شوراياران به آن
اشاره کرد« :در دورههاي قبل جلسات مستمر و منظمي با حضور
شوراياران و مديران شهري برگزار ميشد و درنهايت نتايج خوبي
بهدســت ميآمد اما در دوره پنجم و البته به دليل كرونا جلسات
تعطيل و حتــي بازديدهــاي ميداني محلهها هم بــدون حضور
شوراياران انجام ميشود».
پيگيري مشكل شوراياران در مجلس

پيروز حناچي ،شــهردار تهران امــا در برابر اعتراضــات با صبر و

اسامي
5پاکبان نمونه

پاکباناننمونهمنتخبمناطق:
منطقه  :۹اسکندر آقامحمدی
منطقه  :۱۵نجاتعلی بابایی
منطقه  :۱۶محمد رضایی گزج

پاکباناننمونهمنتخبشهروندی:
جلیل پناهی :منطقه ۱۵
کتابعلی قاسمی :منطقه ۱۰

تالش كر دهايم منظم پرداخت كنيم».
در اين مراســم ،يكي از پاكبانان با اشاره به اجراي
طرح كاپ ،گفت« :مردم با مــا در اين طرح جديد
همكاري ميكنند .اين طرح باعث شــده كه مقدار
پسماند مردم هم كم شود و مردم با ما خيلي خوب
رفتار ميكنند و آنقدر در محالت به ما اعتماد دارند
كه وقتي مسافرت ميروند ،كليد خانههايشان را به
ما ميســپارند ».يكي ديگر از پاكبانان گفت« :من
براي اينكه مسيرهاي زيادي را پياده طي ميكنم،
يك دوچرخه تهيه كر دهام و از آن استفاده ميكنم».
يكي از پاكبانان نيز از مردم خواست در اين شرايط
كرونايي در منــزل بمانند .او گفت«:بيشــتر مردم
جلوي نانواييها و سوپرماركتها دستكش و ماسك
يدهيم
خو د را زمين مياندازند .وقتي به آنها تذكر م 
عذرخواهي ميكنن د و ميگوين د كه حواسشان نبوده
است ».در پايان مراسم ،شهردار تهران تقديرنامه و
هدايايي به پاكبانان منتخب مردم اهدا كرد.

طمأنينه گفت« :انتخابات دوره پنجم به لحاظ قانوني نبايد برگزار
ميشــد و بهرغم فشــارهايي كه بود ،پيگيري كرديم و با حمايت
معاونت حقوقي رياســتجمهوري ،انتخابات چون دورههاي قبل
برگزار شد و مردم پاي صندوقهاي رأي رفتند».
حناچي ادامه داد« :موضوع شكايت مطرحشــده توسط سازمان
بازرسي كل كشور ،مربوط به اين است كه شوراياران جايگاه قانوني
محكمي ندارن د و اين موضوع در مجلس قابل پيگيري است و ما هم
در اين زمينه تالش ميكنيم».
بهگفته حناچي اكنون كميسيون مديريت شهري مجلس 100عضو
دارد كه همگي ســابقه كار و حضور در شهرداري و شوراي شهر را
دارند« :بنابراين ميتوان از اين فرصت اســتفاده كرد و موضوع را
قانوني پيگيري کرد و به نتيجه مطلوب رساند».
اعتماد شورا به شوراياري

محسن هاشمي ،رئيس شوراي اسالمي شهر تهران هم در واكنش
به گاليه شــوراياران مبني بر كمرنگشدن تعامل اعضاي شوراي
اسالمي شهر تهران با منتخبان مردم گفت« :اعتماد به شوراياري
در شوراي شــهر بوده و هست .ميپذيرم شــكايت ديوان كشور و
پيشآمدن چالش انتخابات شوراياري ،جايگاه شوراياران را تضعيف
كرده ،اما اين خواسته اعضاي شورا نبوده و نيست .به هر حال بحث
قانونيبودن انتخابات مطرح است كه قطعا باي د پيگيري شود».
او به برگزاري جلســات با رئيس مجلس اشاره کرد و گفت« :براي
رفع چالش پيشآمده جلساتي با محمدباقر قاليباف ،رئيس مجلس
داشــتهايم و اميدواريم قانون انتخابات شوراياري هم مانند قانون
مجلس محكم شو د و چالش پيشآمده را به اين شكل رفع كنيم».
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كرونا بازار كار را خلوت كرد
ارزيابي نتايج طرح آمارگيري نيروي كار تابســتان 1399نشــان
اشتغال
ميدهد بهواسطه ركود ،كسادي و محدوديت كسبوكارها در دوره
كرونا ،تمايل بهكار كاهش پيدا كرده و جمعيت غيرفعال ايران نسبت
به فصل مشابه سال قبل 2ميليونو311هزار نفر بيشتر شده است.
بهگزارش همشهري ،براساس آمارهاي رسمي ،تبعات اقتصادي و اجتماعي كرونا در تابستان
امسال باعث شده يكميليونو209هزار نفر از شاغالن و 417هزار نفر از بيكاران از بازار كار
خارج شده و به جمعيت غيرفعال بپيوندند.
رشتههاي پررونق و كساد

با بررسي دقيقتر آمارهاي بازار كار ايران در تابستان امسال مشاهده ميشود كه در اين فصل
نسبت به تابستان پارسال از بين رشته فعاليتهاي 22گانه اقتصادي 3گروه «فعاليتهاي
مالي و بيمه»« ،ساختمان و فعاليتهاي اداري» و «خدمات پشتيباني» با افزايش جمعيت
شاغل مواجه شدهاند و ساير گروههاي فعاليتي با كاهش جمعيت شاغل در دوره مورد بررسي
مواجه شدهاند كه بيشترين كاهش مربوط به 3گروه «فعاليتهاي خدماتي مربوط به تأمين
جا و غذا»« ،اطالعات و ارتباطات» و «هنر ،ســرگرمي و تفريح» بوده است .آمارها نشان
ميدهد در اين فصل نسبت به فصل مشابه سال گذشته جمعيت شاغل بخش كشاورزي
معادل 7.4درصد رشــد منفي و جمعيت بخشهاي صنعت و خدمــات بهترتيب معادل
0.5درصد و 6.7درصد رشد منفي داشتهاند.
از استانها چه خبر

اقتصاد

بررسي وضعيت بازار كار بهتفكيك استانها نيز نشان ميدهد در تابستان امسال  29استان
با كاهش نرخ مشاركت اقتصادي مواجه شدهاند .بيشترين ميزان كاهش نرخ مشاركت در
اســتان كهگيلويه و بويراحمد با 6.6درصد رخ داده و در مقابل بيشترين ميزان افزايش در
نرخ مشاركت اقتصادي را استان هرمزگان با 2.6درصد تجربه كرده است .در تابستان1399
نسبت به تابستان 1398نسبت اشــتغال بهميزان 2.4درصد كاهش يافته است و بهجز 3
استان لرستان ،يزد و هرمزگان كه با افزايش نسبت اشــتغال در دوره مورد بررسي مواجه
شدهاند ،ساير استانها در اين فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل كاهش نسبت اشتغال
را تجربه كردهاند .بيشترين نســبت اشتغال مربوط به اســتان هرمزگان با 43.9درصد و
كمترين نسبت مربوط به استان سيستان و بلوچستان با 30.6درصد است .همچنين نتايج
نشان ميدهد در فصل تابستان 1399نسبت به فصل مشابه سال قبل ،گرچه ميانگين نرخ
بيكاري كشــور به ميزان يكدرصد كاهش يافته؛ اما بهطوركلي نرخ بيكاري در 15استان
افزايش و در 14استان كاهش يافته است ،در 2اســتان نيز نرخ تغيير نكرده است .در اين
فصل دامنه نرخ بيكاري 10.6درصد بوده و بيشــترين نرخ بيكاري به استان چهارمحال
و بختياري با 16.3درصد و كمترين نرخ بيكاري به اســتان خراسان رضوي با 5.7درصد
اختصاص داشته است.
بررسي ماتريس انتقال جريانات نيروي كار در فصل تابستان نشان ميدهد در اين فصل،
8.9درصد از جمعيت شاغل و 22.3درصد از جمعيت بيكار تابستان 1398از بازار كار خارج
و غيرفعال شدهاند .نتايج ماتريس انتقال نشان ميدهد :در فصل تابستان امسال نسبت به
فصل مشابه سال قبل ،بيشــترين جابهجاييها در جمعيت غيرفعال كشور رخ داده است؛
بهگونهاي كه در تابستان امســال 86.1درصد از جمعيت شاغل 10ساله و بيشتر تابستان
پارسال همچنان شاغل ماندهاند؛ اما 3.9درصد از آنها بيكار و 8.9درصد غيرفعال شدهاند.
همچنين رصد جمعيت بيكار 10ساله و بيشتر از اين است كه در تابستان امسال 35.9درصد
از بيكاران تابستان 98همچنان در تابستان امسال نيز بيكار ماندهاند40.6 ،درصد شاغل و
22.3درصد از بازار كار خارج و غيرفعال شدهاند .همچنين در تابستان امسال87.8 ،درصد از
كل جمعيت غيرفعال تابستان 1398همچنان غيرفعال ماندهاند و فقط 10.6درصد از آنها
وارد بازار كار شدهاند كه از اين ميزان 8.1درصد شاغل و 2.5درصد بيكار شدهاند.
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كسادي در بازارخردهفروشي

یادداشت

آمارهاي معاونت اقتصادي و برنامهريزي اتاق تعاون ايران تحت عنوان شامخ خردهفروشي از كسادي اين صنوف در شهريور امسال حكايت دارد

رضا جاللي

كاهــش قــدرت خريــد خانوارها در
آمار
دوره افــول قدرت ريــال و همچنين
اوجگيري دوباره بحران كرونا و احتمال
اعــام محدوديتهاي مجــدد براي
كســبوكارهاي خرد باعث شــده بازار خردهفروشــي وارد
ركود سنگيني شود .بهگزارش همشهري ،آمارهاي معاونت
اقتصادي و برنامهريزي اتاق تعاون ايران تحت عنوان شــامخ
خردهفروشي از كسادي اين صنوف در شهريور امسال حكايت
دارد؛ درحاليكــه گزارشهــاي قبلي اين نهــاد از وضعيت
خردهفروشي در مردادماه وضعيت اميدواركنندهاي داشت.

كارشناس اقتصاد سياسي بينالملل

نماي ركود در بازار خردهفروشي

طبق اعالم اين نهاد ،شــاخص شــامخ خردهفروشــي كه از
37.5واحــد در تيرماه بــه 51.19واحد در مــرداد افزايش
يافته بود ،بار ديگر در شــهريور به زير 50واحد سقوط كرده
و به 38.78واحد رسيده اســت .با توجه به اينكه در شاخص
شــامخ ،اعداد پايينتر از ۵۰واحد به مفهوم ركود و انقباض و
ارقام باالتر از  ،50نشانگر رونق و انبساط است؛ رسيدن شامخ
خردهفروشــي به 38.78واحد ب ه معناي بازگشت انقباض و
ركود به اين بخش است .براساس آمارها ،در شهريور ،شاخص
موجودي مواداوليه بخش خردهفروشــي بــا ۴۳.۸۸واحد،
بيشترين ميزان در بين 5مؤلفه اصلي شامخ بوده و شاخص
ميزان سفارشهاي جديد مشتريان با  ۳۳.۶۷واحد كمترين
مقدار را داشته است .در اين ميان شــاخص سرعت انجام و
تحويل سفارش به ۳۰.۷واحد رسيده كه نشاندهنده ركود
واحدهاي خردهفروشــي و بدترشدن وضعيت فروش آنها در
شهريور نسبت به مردادماه است.
عوامل ركود و كسادي

برآوردها حاكي از اين است كه در آخر تابستان امسال عواملي
نظير كاهش قدرت خريد مردم متأثر از نوســان قيمت ارز،
كاهش قدرت پول ملــي ،اوجگيري مجدد بحــران كرونا و
همچنين احتمال اعالم محدوديتهاي مجدد كسبوكارهاي
خرد باعث شده بخش خردهفروشــي در اقتصاد ايران دوباره

وارد ركود شود و حركت شامخ خردهفروشــي از  ۵۱.۱۹در
مردادماه به  ۳۸.۷۸در شهريورماه ،بازتاب همين افزايش ركود
كسبوكارهاي اين حوزه است.
در اين شرايط بهنظر ميرسد سياستگذاران بايد براي خروج
از ركود بازار و پيشــگيري از بحران بيكاري در صورت تداوم
وضعيت تعطيلي واحدها ،نســبت به تدوين سياســتهاي
تحريك تقاضا اقدامات عاجلي به عمل آورند .كاهش جدي
شاخص ميزان فعاليتهاي انجامشده در بخش خردهفروشي
در شهريورماه نسبت به ماه قبل و همچنين كاهش شاخص
سرعت انجام و تحويل ســفارش در اين بخش بيانگر حركت
شديد اين بازار به سمت تعميق ركود است.
از سوي ديگر ،افزايش شاخص موجودي محصول نهايي در
انبار يا كارهاي معوق و ناتمام از  ۴۴.۰۵در مردادماه به ۵۱.۰۲
در شــهريورماه بيانگر بهفروشنرفتــن كاال بهدليل كاهش
قدرت خريد مردم است كه در صورت تحريك نكردن تقاضا
عالوه بر افزايش هزينه انبارداري محصوالت ،برخي كاالهاي
فاسدشدني دچار مشكل خواهند شد .نكته ديگر اينكه با توجه
به اين شاخص انتظار ميرود توليد بخش خردهفروشي درماه

آينده با كاهش ظرفيت اسمي توليدكنندگان مواجه شود.
شــاخص انتظارات در ارتباط با فعاليتهاي شــركت د ر ماه
آينده از  ۴۸.۸۱در مردادماه به عدد ۴۲.۸۶در شــهريورماه
بيانگر اعتمادنكردن به ثبات اقتصادي كشــور و حس تزلزل
فعاالن نسبت به آينده است كه متأثر از وضعيت اقتصاد كالن
كشور و نبود ثبات در بورس و بازارهاي ارز و طالست و به ارائه
طرحهاي علمي و مبتني بر عقالنيــت براي برونرفت از اين
مشكالت و بازگشت اعتماد عمومي نسبت به آيندهاي روشن
نياز دارد .همچنين در شهريور امسال شاخص ميزان استخدام
و بهكارگيري نيروي انساني در بخش خردهفروشي نسبت به
ماه قبل با كاهش ۲۱.۲۴درصدي مواجه شده كه نشاندهنده
ركود و تعطيلي واحدهاي خردهفروشــي و بهتبع آن كاهش
ميزان فروش كاال و محصوالت است.
از سوي ديگر شاخص ميزان ســفارشهاي جديد مشتريان
 ۱۶.۸۱و شاخص ميزان فروش كاالها و خدمات  ۱۱.۸۴نسبت
به ماه قبل كاهش داشته كه در كنار كاهش 30.70درصدي
شاخص سرعت انجام و تحويل سفارش ،به وخامت اين بخش
افزوده است.

در 7ماه امسال

بورس همچنان برنده بازارها
آمارها نشان ميدهد
بازارها
با وجــود آنكه بورس
تهــران از 20مرداد
تاكنــون وارد رونــد
نزولي دامنهداري شده با اين حال همچنان
ميزان بازده 7ماه بورس بيش از ساير بازارها
بوده و سهامداران توانستهاند بهطور متوسط
175درصد بازده در بورس بهدست بياورند
البته ســكه تحتتأثير رشــدهاي افراطي
يكماه گذشته و تحتتأثير افزايش قيمت
دالر ،با 140درصد بازده به دومين دارايي
براي جذب ســرمايهگذاران تبديل شــده
است.
بهگزارش همشــهري ،شــايد نزول بورس
اين روزها خيليها را كالفه كرده باشــد اما
نگاهي به آمار و ارقام نشــان ميدهد ميزان
بازده بازار سهام در 7ماه گذشته بيش از ساير
بازارها بوده است .اين ارقام تأييد ميكنند كه
نظريه كارشناسان درباره لزوم سرمايهگذاري
بلندمدت در بورس نظريه درســتي است و
سهامداران صبور با وجود نزولهاي دورهاي
ميتوانند در بلندمدت بازده بهتري نسبت به
ساير بازارها بهدست بياورند.
8درصد افت در هر ماه

بررســيهاي آماري نشــان ميدهد بازار
سهام در سهماه گذشــته بهطور ميانگين
هرماه 8درصد افت كرده است .شاخص كل

بورس تهران از ابتداي امسال تا پايان مهرماه
900هــزار واحد معادل 175درصد رشــد
كرده است .اين شــاخص كه بيانگر ميزان
بازده ســرمايهگذاري در بورس اســت در
ابتداي سال در محدوده 513هزار واحد بود
اما در پايان مهرماه با وجود 70روز نزول به
يكميليونو412هزار واحد رسيد .شاخص
كل بورس تهران در روز 19مردادماه توانسته
بود قله 2ميليونو100هزار واحد را هم فتح
كند اما بعد از آن با نزول مواجه شد و از آن
زمان تاكنون نزديك بــه 700هزار واحد و
بهطور ميانگين در ماههاي مرداد تا مهرماه
هرماه 8درصد افت كرده است.
سود سكه و دالر

آمارهــا نشــان ميدهد قيمت هر ســكه
طــرح جديــد از ابتــداي ســال تاكنون
8ميليونو520هــزار تومان رشــد كرده
و از محــدوده 6ميليونو100هــزار تومان
بــه 14ميليونو620هزار تومــان در پايان
مهرماه رسيده است .اين ارقام نشان ميدهد
ســرمايهگذاراني كه در ابتداي سال سكه
خريده بودند توانستهاند ظرف 7ماه نزديك
به 140درصد ســود كنند .اما رتبه ســوم
پر بازدهترين بازار در 7ماه گذشــته به بازار
ارز اختصــاص دارد .طبق اطالعات موجود
قيمت هر دالر آمريكا از اول امسال تاكنون
دستكم 95درصد رشد كرده و قيمت آن
از 15هزار تومان به 29هزارو100تومان در

پايان مهرماه رســيده است؛ قيمت هر دالر
آمريكا در اين مدت بيش از 14هزار تومان
رشد كرده است.
مسكن جا ماند

در 7ماه گذشــته اما بازار مســكن با وجود
رشــدهاي عجيبش ،از اول امسال تاكنون،
در انتهاي جدول در مقايسه با ساير بازارها
قرار گرفته است.
هرچند همين حاال هم قيمت مســكن به
قدري افزايش يافته كــه تقريبا خريد خانه
براي اغلــب خانوارها تبديل به رؤيا شــده
اما وقتي ميزان رشــد قيمت مســكن را با
بازارهاي طال و ارز مقايســه كنيم متوجه
بازار
بورس (واحد)
سكه (تومان)
دالر (تومان)
مسكن (تومان)

بعدازظهر ديروز روند بازار ارز تغيير كرد و قيمت دالر 3.5درصد قد كشيد
ماجراي نرخ واقعي

ديروز همزمان با تغيير نرخها در چهارراه اســتانبول ،رئيس
دفتر رئيسجمهور از دســتور رئيسجمهــور به رئيسكل
بانك مركزي و مســئوالن ذيربط براي برنامهريزي و تالش
براي كاهش و واقعي كردن قيمت دالر خبر داد .رئيس دفتر
رئيسجمهور گفت :قيمتهاي دالر در بازار واقعي نيست .بايد
تالش كنيم كاالهايي كه به همراه گران شدن ارز قيمت آنها
باال رفت ،قيمت واقعي خود را پيدا كند.
حاال اصليترين سؤال اين اســت كه منظور دولت از قيمت
واقعي دالر چيست؟ مهرماه سال 97بود كه محمود واعظي
در حياط پاستور ظاهر شد و تأكيد كرد :قيمت ارز اصال اين
ارقام نيست و معتقديم نرخ ارز از 7هزارو500تومان ارائه شده
در سامانه نيما هم كمتر است .حاال اين تازهترين موضعگيري
محمود واعظي است كه به نقل از رئيسجمهور درباره قيمت
واقعي دالر آمريــكا نظر ميدهد .اما آيا مداخله سياســي و
سياستهاي دستوري ميتواند ثبات را به بازار ارز برگرداند؟
بانك مركزي در تنگناي سياست

ميشــويم كه ميزان رشــد بازار مسكن با
وجود رشــد حدود 10ميليون تومانياش
در 7ماه گذشته ،كمتر از ساير بازارها بوده
است .با وجود آنكه در مورد قيمتهاي پايان
مهر اطالعات دقيقي در دســت نيست اما
دادههاي موجود بيانگرآن است كه قيمت
هر مترمربــع آپارتمان در شــهر تهران از
ابتداي سال تاكنون 60درصد افزايش يافته
و از 15ميليونو659هــزار تومان (مطابق
اطالعات وزارت راهوشهرسازي) به محدوده
25ميليون تومان در پايان مهرماه رســيده
است .اين رشد قيمت موجب شده متوسط
قيمت يك آپارتمان 70متري در وسط شهر
تهران به مرز 2ميليارد تومان برسد.

مقايسه بازده بازارها در 7ماه گذشته
مقدار تغيير
پايان مهر
ابتداي سال
899399
1412300
512901
8520000
14620000
6100000
14200
29100
14900
9341000
25000000 15659000

دنده معكوس قيمتها در چهارراه استانبول
قيمت هر دالر آمريكا ديــروز دوباره
بازارارز
رونــدي صعــودي را تجربــه كرد و
3.5درصد نســبت به روز سهشــنبه
گرانتر شد .روند صعودي قيمت دالر
البته تحتتأثيــر باالرفتن قيمت درهم امــارات بود كه روز
گذشته با جهشي 7.7درصدي به محدوده 8هزار تومان رسيد.
بهگزارش همشــهري ،روند كاهش نــرخ دالر و درهم كه
روز سهشــنبه همه را غافلگير كرد و پيامآور فروكش كردن
انتظارات تورمي و فاصله گرفتن قيمتها از ثبت ركورد جديد
بود ،تنها يــك روز دوام آورد و از عصر روز چهارشــنبه روند
قيمتها دوباره صعودي شد بهگونهاي كه تا ساعت  16ديروز
هر دالر آمريكا در صرافيهاي مجاز 28هزارو500تومان بود
و در معامالت فردايي دالر 28هزارو850تومان دادوستد شد.
تحليلگران بازار و اقتصاددانان پيش از اين نســبت به ايجاد
شوك غيرواقعي به بازار ارز هشــدار داده بودند ،آنان بر اين
باور هستند كه نوسان شديد قيمتها ،ثبات بازار ارز و البته
چشــمانداز تصميمگيري فعاالن اقتصادي را در خطر قرار
ميدهد .آنها ميگويند بهتر است دولت دنبال ثبات در بازار ارز
باشد و اجازه دهد تا قيمت در نتيجه عرضه و تقاضا به تعادل
برسد .برخي كارشناســان برآورد كردهاند اگر جلوي رشد
پايه پولي و نقدينگي گرفته شــود و بانك مركزي در اجراي
سياستهاي پولي خود موفق شــود ،اين امكان وجود دارد
كه نرخ ارز به وضع تعادلي ،حتي به محدوده كمتر از 25هزار
تومان هم برسد.

تحريم ،ابهام و آشفتگي اقتصاد

بهگزارش همشهري ،بانك مركزي همواره و بهويژه در روزهاي
التهاب بازار ارز با سيگنالها و فشارهاي سياسي دولتمردان
مواجه ميشود تا به هر قيمت ممكن جلوي رشد قيمت دالر
را بگيرد و حتي قيمت را بــه نرخ مطلوب دولت كاهش دهد
درحاليكه سياست اصلي عبدالناصر همتي نه كاهش تصنعي
قيمت ارز كه بازگرداندن تعادل به بازار است و به همين دليل

درصد تغيير
175.36
139.67
95.30
59.65

او تالش ميكند از كانال صرافي بانك ملي و ساير ابزارهاي در
اختيارش ،از بروز تنش ارزي در بازار و اقتصاد جلوگيري كند.
در تازهترين تحول پس از ريزش بيش از 3هزار توماني ارزش
دالر آمريكا در روز سهشــنبه و حتي ورود به كانال 26هزار
تومان ،ديروز دوباره قيمت ارز رو به افزايش نهاد بهنحوي كه
تحتتأثير افزايش نرخ حواله درهم امارات بهعنوان شاخص
تعيينكننده در نيازهاي تجاري ارز ،قيمت هر دالر آمريكا به
باالي 28هزارو500تومان هم رسيد .اما صرافي بانك مركزي
ديروز قيمت خريد هــر دالر را 25هزارو620تومان و قيمت
فروش هر دالر را 28هزارو600تومان اعالم كرد كه نشان از
شكاف زياد بين قيمت خريد و فروش داشت.
حركت پاندولي ارز در بازار

بازار ارز ايــران در روزهاي پاياني هفته حركــت پاندولي را
تجربه ميكند و هر سيگنالي چه از جانب بانك مركزي و يا
دولتمردان ،باعث نوسان شديد در بازار ميشود .انتظار ميرود
اين روند دستكم تا انتخابات رياستجمهوري آمريكا در روز
13آبان ادامه داشته باشد چرا كه برخي تحليلگران نوسان اين
روزهاي بازار را به انتظارات احتمالي از نتيجه انتخابات آمريكا
نزديك ميدانند .حاال بايد ديد آيا ثبات به بازار ارز برميگردد
يا اينكه دور تازهاي از تنش ارزي در راه است؟ فشار احتمالي
به بانك مركزي براي پايينآوردن قيمت ارز ،تنها به مثابه يك
تنفس مصنوعي عمل ميكند و اگر اين نهاد بخواهد با ارزپاشي
ن بياورد ،دست خود را خالي خواهد كرد .از اين
قيمت را پايي 
منظر اجاز ه دادن به بانك مركزي براي انضباط شديد پولي و
جلوگيري از عوامل تقويتكننده نرخ تورم و انتظارات تورمي
گزينه مطلوبتري اســت تا مداخله با تزريق بيمحاباي ارز
براي فرونهادن آتش قيمتها در كوتاهمدت.

يكي از پيششــرطهاي تحليل اقتصادي ،وجود اطالعات شفاف است،
اقتصاد ايران همواره از نبود شفافيت رنج برده است .حضور نوعي از مافياي
سازمانيافته ،ممزوج با دستگاه رسمي دولت ،با رانتهاي گسترده ،يكي
ديگر از عوامل ساختاري در فرار اقتصاد از مسير شفافيت است.
همگام با اينها اقتصاد ايران در 40ســال گذشــته با پديده تحريمهاي
بينالمللي گسترده شامل 3دسته تحريم؛ شوراي امنيت سازمان ملل و
تحريمهاي اوليه و ثانويه اياالت متحده روبهرو بوده كه 2مورد آخر بهدليل
سلطه دالر در مناسبات مالي از عمق و قدرت بيشتري برخوردار است.
اين تحريمها از 2جهت ميتواند مهم باشد ،نخست اينكه تحريم در 3دهه
گذشته بهعنوان يك عامل برونزا ،ريل اقتصاد را به مسير ديگري رانده،
مثال بارز اين مهم گسترش صنعت ساختوساز و ايجاد حاشيه سودهاي
سرسامآور از راه داللي زمين و مسكن است تحليل اين روند بدون توجه به
چرايي و اصل ماجرا يعني تحريمها امكانپذير نخواهد بود .از سوي ديگر
تحريم باعث شده فعاالن سياسي و اقتصادي در سطوح مختلف ،براي در
امان ماندن از خطر تنبيه تحريمكنندگان ،به نوعي از عدمشفافيت مضاعف
در ارائه اطالعات اقتصادي روي آورند .در نتيجه در زمان بروز اختالالت
عملكردي ،مانند كمبود يك محصول خــاص ،نظام مديريت اقتصادي
بهدليل ارائه نشدن شــفاف اطالعات ،درباره داليل و چگونگي اين نوع
كمبودها و نقطه سرآغاز آنها با نقصان و دشواري مواجه ميشود .ماجراي
فرار از شفافيت آنچنان حاد ،عميق و ســاختاري شده كه مثال در مورد
قيمت خودرو و ارز با نوعي گنگي و بيبرنامهبودن ،ناشي از ارائه اطالعات
غلط مواجه ميشويم .فرار از شــفافيت بهخصوص در دوره تحريمهاي
اخير ،در 3سال گذشته ،با رشد روزافزوني روبهرو بوده كه البته اصليترين
دليل آن شــيوههاي جنگ اقتصادي تيم فعلي حاكم بر كاخ سفيد و اثر
آن بر اقتصاد ايران است .تحريمهاي اعمال شده در دوره اوباما ،بهعنوان
نمونه در حوزه نفت ،آخرين حلقه زنجيره صنعت نفت را هدف ميگرفت،
در نتيجه به عمد يا به سهو حفرهاي براي دور زدن تحريمها باز گذاشته
شده بود اما در دوره فعلي ،طراحان تحريم كل زنجيره صنعت و اقتصاد را
با تقاطعگيريهاي اطالعاتي هدف گرفتهاند .در نتيجه اعمال اين نوع از
تحريمها ،ماشين تحريم بهطور خودكار با كسب هرنوع اطالعات جديد،
نقاط تازهاي را مورد اصابت قرار ميدهد .بهعنوان نمونه 2ســال پيش
برخي اشخاص حقيقي و حقوقي؛ پس از مراجعه به امور بينالملل وزارت
نفت و شركت نفتي نيكو و ارائه مدارك مورد نياز ،درخواست خريد نفت و
مشتقات نفتي را ارائه دادند اما اين خريداران صوري ،پس از آگاهي از مدل
تسويه ،نحوه حملونقل و روش صدور بيمهنامهها ،اطالعات كسب شده
را در اختيار اوفك ،يعني مسئول اعمال تحريمها در وزارت خزانهداري
آمريكا ،قرار دادند .اين اطالعات در نهايت به انســداد مســير صادرات
نفت منجر شد هرچند اين مســير دوباره باز طراحي شد اما به هرحال
گرفتاريهايي براي مسئوالن فروش نفت ايران ايجاد كرد.
بايد توجه داشت 3مكانيسم موجود در جنگ اخير تحريمها ،يعني آهسته
بودن ،شديد بودن و زنجيرهاي بودن آن؛ به مرور كارگزاران اقتصاد ايران
را در بخشهاي دولتي و حتي خصوصي به سوي فرار از شفافيت و پنهان
كردن عمدي اطالعات و در بعضي اوقات ارائه دادههاي غلط و گمراهكننده
سوق داده ،موضوعي كه هرچند گريزناپذير بهنظر ميرسد اما بههرحال
آثار منفي خود را بر اقتصاد ايران برجاي گذاشته است.

طال و سكه؛ صعودي
نمودارهاي بازار ســكه و طال در روزي كه دالر
سكهوطال
ثبات قيمت را تجربه كرد ،دوباره رو به باال رفت و
درحاليكه پيشبيني ميشد با ادامه نزول دالر،
بازار فلز زرد هم به روند كاهش قيمت ادامه دهد،
ديروز طال و سكه افزايش قيمت داشتند .به گزارش همشهري ،براساس
نرخهاي ســايت اتحاديه طال و جواهر تهران ،تا ساعت 17روز گذشته
هرگرم طالي 18عيار با 78هزار تومان افزايــش قيمت به قيمت يك
ميليون و 292هزارو759تومان معامله شد .قيمت انواع سكه هم بعد از
روند نزولي چند روز گذشته ،ديروز دوباره باال رفت و سكه طرح جديد
براي چندمينبار در هفتههاي گذشــته وارد كانال 14ميليون شد .هر
قطعه تمامسكه طرح جديد با 300هزار تومان رشد نسبت به سهشنبه
بــه 14ميليونو200هزار تومان رســيد و هرقطعه ســكه طرح قديم
13ميليونو200هزار تومان معامله شــد كه 200هزار تومان نسبت به
روز قبل از آن افزايش داشت .آخرين نرخ صعودي روز گذشته مربوط به
نيمسكه بود كه با افزايش كمرنگ 50هزار توماني نسبت به سهشنبه ،در
روز چهارشنبه با نرخ 7ميليونو500هزار تومان عرضه شد.
قيمت طال و سكه در بازار آزاد تا ساعت  17ديروز
قيمت (تومان)
نوع دارايي
1.292.759
طالي 18عيار (گرم)
14.200.000
سكه طرح جديد
13.200.000
سكه طرح قديم
7.500.000
نيم سكه
4.800.000
ربع سكه
2.600.000
سكه يك گرمي

راز باال و پايينشدن دالر
مسئله ديگر البته به دخالتهاي احتمالي دولت
ادامه از
صفحه اول در سياستهاي بانك مركزي برميگردد و اينكه
گفته يا دستور داده شود كه نرخ دالر بايد واقعي شود ،يك پيام مبهم
است چرا كه بايد مشخص گفته شود نرخ واقعي دالر يعني چه؟ واقعيت
اين است كه حتي اگر بانك مركزي به دستور دولت بخواهد قيمت ارز را
پايين بياورد و به تزريق ارز روي آورد ،هم قادر به ادامه اين سياست در
بلندمدت نخواهد بود چرا كه دسترسي به منابع ارزي كشور بهشدت
محدود و قفل و درآمد ارزي ناشي از صادرات نفت هم به صفر نزديك
شده اســت .عقالنيت ايجاب ميكند كه اجازه داده شود تا قيمت ارز
در نتيجه عرضه و تقاضا شــكل بگيرد و تالش براي كاهش تصنعي
آن متوقف شود .مســئله ديگر اينكه هماكنون هم اگر بانك مركزي
بخواهد به تزريق فيزيكي دالر روي آورد ،تقاضاي مؤثري براي دالر
سبز آمريكا وجود ندارد و بيشــتر تقاضاي موجود براي واردات است
كه رفع اين نياز با دالر فيزيكي ممكن نيست .در شرايط پرنوسان بازار
سكه ،دالر و طال ،اينكه به مردم گفته شود ،در اين بازار سرمايهگذاري
نكنند ،چندان مورد توجه قرار نميگيرد چرا كه همه دنبال حفظ ارزش
داراييهاي خود هستند و بهتر است مردم ريسك سرمايهگذاري در
بازارها را درنظر بگيرند .بهويژه اينكه تحوالت روزهاي آينده ممكن
است ريسك را افزايش دهد.

پنجشنبه
 1آبان 1399
شماره 96

پاركوركارها از فراز و نشيبهاي
اين ورزش ميگويند

فقطحالكروناخوباست
ماهمهپاييز
حال كرونا خوب است سبزتر
از بهــار در روزگاري كه حال
همهچيــز پاييز اســت ،مثل
حال و حوصله ما كه از دست
غفلــت مســئوالن و پركاري
فریدون صدیقی كرونا ،زخمي و طاقت از كف
استاد روزنامهنگاری
داده است! با اين همه دريغم
ميآيد كه ننويسم .بوي خوش
باران سهشنبه شب هنوز در هوا پراكنده است .كاش
گنجشكي آواز شود در روزگاري كه ايران بيخسرو
آواز ،استاد شجريان شده اســت .كاش بشود وقتي
پاي رفتن براي دوباره ديدن كوچههاي خاطره پيش
نميرود،با انگشت اشاره آن را جلو بياورم و از يكي از
صدها خانه تو سريخور روزگار كه هنوز قد و باالي
پيشــين خود را حفظ كرده و آپارتمان نشده است
چند خرمالو بچينم كه بوي خرمالوي ،خيلي خرمالو
بدهد ،نه بوي سموم چيني .آيا روزگار زندگي كردن
يادش رفته است يا من؟ كس نميداند!
دعاي بازويت را بر بازويم بستم
از كودكي دلبسته تو بودم
روزگار كودكي
روزگار خوج و گالبي بود
در آغوشت ميگيرم
تا شب ،روز شود
واقعا بايد باور كنيم كه روزگار در هزار ســال پيش
كه من نادانتر از امروز بودم اينقدر كجتاب و بيتاب
نبود ،روزگار ،حســابي بود بيماري حاد آن ايام در
ايران ،ترس از ابتــا به ماالريا بود اگــر چه من در
سنندج نشنيدم دوستي ،آشــنايي و يا همسايهاي
گزيده پشه آنوفل ،شده باشد! با اين همه ،تابستان
اكيپهاي سمپاشي در شــهر و روستا عطرافشان
ميشدند تا آنوفل را شل و پل كنند .راست اين است
گرچه بهداشت مســلح به صابون مايع ،دستكش،
ماسك و دستمال كاغذي نبود اما بيماريها ساده
بود چون خود زندگي ســاده بود .ميوههــا آبدار و
خوشــمزه بودند ،دلمه بادمجــان و گوجهفرنگي.
تهچين مرغ و قورمه ســبزي با ته ديگ برشــته و
آغشته به روغن كرمانشــاهي آنقدر لذيذ بودند كه
گنجشــگها آوازخوان و گربهها عاشق ميشدند از
ته ماندههاي خوش عطر و بويــي كه پاي پلهها و يا
لب پاشويه حوض منتظرشان بود! آن سالهاي دور و
دير يكجورهايي بود .من خودم شاهد بودم هر وقت
مادر حياط را آب و جارو ميكرد بلبالن نغمهخوان
ميشــدند! يعني دنيا خيلي بامعرفت بود و عاشقي
چهارفصل بود.

یادداشت
اول

به كوهستان رفتم
ديدم دركوه ،بهاراست
سه دختر ديدم ،شبيه سه ستاره
دختر جلوييماه بود
و دختر عقبي آفتاب
اما دختر وسطي ،كار دلم را ساخت
حاال و اكنون كه هنوز پژمرده ،پاييزان باغ آواز ايران
هستم ،همراهم صدايم ميكند .پردهها را بيار پايين
بايد شسته شود ،بلكه اينقد بلند به دردي بخورد.
من صبح بارانخورده ،پنجره فراخ ،كوچه مكدر را
جا ميگذارم .روي چهارپايه ميروم كه اقال به يك
دردي بخورم .واقعا به چــه دردي ميخورم وقتي
روزگار هم اينقدر پرجور و جفاست .آن سان كه من
نتوانم شــما را ببينم نزديكتر از خودم تا هر دو پر
شويم از بغل بوسههاي رفاقت،كاش بشود روز و شب
را دستكاري كرد تا ديدن ياران و عزيزان سادهتر از
بازشدن غنچه انجير باشد تا ما حالمان آنقدر خرسند
ميشد كه پياده ميرفتيم تا روستاي شگفتانگيز
پلنگان دركردستان! اما و دريغا!
حاال ،پردههاي دلتنگ از حمام برگشــتهاند و من
روي صندلي مــيروم تا دســتاويز گيرهها كنم و
ميكنم .گلهاي مغموم پرده حاال شاداب شدهاند
اما خانه و زندگي و كوچه و خيابان دلتنگ اســت!
كرونا در قامت ماسك ،همچنان لب بوس رهگذران
اســت .اتومبيلي در كوچه توقف ميكند موسيقي
صداي شجريان كوچه را پر ميكند ميخواهم كمي
گريه كنم .همراهم ميگويد چــرا آن باال ماندي و
پايين نميآيي؟ راست اين است پايين آمدن يادم
رفته بود از بس كه روزگار تلخ بــه پروپاي زندگي
ستمديده ما چســبيده اســت! همراهم ميگويد
مگر مجبــوري اينقدر خــودت را درگير خبرهاي
بد بكني كه قيافهات شــبيه بچهاي باشد كه پدر و
مادرش را گم كرده اســت ،زندگي كن تا وقتي كه
هســتي و گرنه زندگي تو را گم ميكند! از پرندهها
ياد بگير اين همــه در آســمانهاي دور و نزديك
بال ميزنند ،اما النهشــان را گــم نميكنند! حق
با اوســت بايد خياالتم را تعمير كنــم ،عادتهايم
را تعمير كنم تــا زندگي كــردن در روزگار كرونا
يادم نرود.
خودت گلي و صورتت الله سرخ
كوزه خالي را
روي چاه گذاشتهاي
چرا رحم نميكني
سه سال تمام عاشق توام
و امسال ،سال چهارم است
* سرودههاي گيلكي با برگردان ياسين نمكچيان و علي خوشتراش

گفتوگو با ايران درودي ،نقاش صاحبسبكي كه بيش از 6دهه از
عمرش را همنشين قلم ،رنگ و بوم نقاشي بوده است

بهترين اثرم را هنوز خلق نكردهام
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قصه
خانهبهشتی
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بهگفتهمنتقدين
مهم دنيا ،من سبك
شخصي خاص
خودم را دارم كه
با ديگر سبكها
متفاوت است .اما
آن چيزي كه داراي
اهميت است ،سبك
كار نيست .اثري
است كه با صداقت
خلق ميشود

با اميرحسين خورشيدفر ،نويسندهاي كه زياد
مينويسد اما كم كتاب منتشر ميكند

نوشتن،كاری
نامرئیاست
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همهچيز درباره كالسكه ناصرالدينشاه،
قديميترين كالسكه سلطنتي كشور

كالسكه150ساله
اتريشی

08
من معموال كاري با
نمادها و توضيحات
نقاشيهايم
ندارم .رنگهايم
را ميچينم،
قلممويم را بهدست
ميگيرم و خودم
را رها از دانستهها
و ندانستهها به
الهامات و كشف و
شهودم ميسپارم

ناگفتههاي خواندني مراحل معالجه شجريان
در گفتوگو با دكتر حسن عباسي

آوازم را استاد در
اتاقعملشنيد
10

گفتوگو با محمد ساعتچي كه ميگويد
دومين ساعت بزرگ دنيا را ساخته است

فوقتخصص
ساعتازسوئيس
12

عكس :حامد خورشيدي

زندگیميان
زمين وآسمان
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پا به پاي آفتاب

پيشنهاد 2

درد ،شغل من است

نميتونيبهمنآسيببزني
غالباً كتابهاي حوزه توســعه
فردي و موفقيت را به 2دسته
خوب و بد ميشــود تقســيم
كرد؛ دســتبرقضا كتابهاي
خوب كمي در اقليت هستند.
چون ايــن حوزه بــازار خوبي
دارد ،بيشــتر نويســندهها و
انتشــاراتيهاي فرصتطلب
دوســت دارند كه به هر حال
آثاري را نشر بدهند تا از منافع
آن نهايت استفاده را ببرند .اما
بازخواني كتابهاي خوبي كه
در اين حوزه نگاشته شدهاند،
هــم ميتواند خالــي از لطف
نباشد و هم به توسعه بيشتر اين
كتابهاي خــوب كمك كند.
يكي از آنها هــم همين كتاب
«نميتوني به من آسيب بزني»
اســت؛ يعني تــوي ذهنتان
هــر تصويــر لذ تمحورانه و
سرخوشــانهاي كه از موفقيت
ساختهايد ،دور بريزيد .ديويد
گاگينز در اين كتاب ،مينويسد
كه شما بايد دنبال درد باشيد،
جوري كه انگار شغلتان است.
اما اين يعني چه؟ خيلي ساده
است :حد آسايش شما مرزهاي
مشــخصي دارد .وقتي كمي از
اين مرزها بيشــتر بهخودتان
فشار وارد كنيد ،دچار درد رواني
و جسمي خواهيد شد .اما شما
بايد خودتــان را عادت بدهيد
كه  10الي  20درصد بيشتر از
مرزهاي عادي بهخودتان فشار
بياوريد .كتاب را كسي نوشته كه
سختترينامتحانهايآمادگي
جســماني نيروهــاي دريايي
آمريكا را پشتســر گذاشته و
زماني معروف به سرسختترين
انسان كره زمين بود.

خيابان شريعتي ،دوراهي قلهك ،خيابان شهيد
دستجردي (ظفر) ،كوچه صبر ،خيابان شهيد
مطهري ،كوچه شهيد بهشتي ،شماره۱۲
شمارههای تماس ۲۲۲۶۳۵۰۰ :و ۲۲۲۶۷۲۶۰
ساعات بازديد
براي بازديد از خانه موزه شهيد بهشتي ميتوانيد
ساعت  ۹تا  ۱۴به اين موزه مراجعه كنيد .بهعلت
محدوديتهاي ناشي از شيوع ويروس كرونا،
بهتر است قبل از رفتن به اين موزه با مسئوالن
موزه تماس گرفته و هماهنگ شويد .ناگفته نماند
بازديد از اين موزه رايگان است.
عكس :منا عادل

سيري در سيره نبوي
حاال كه در هفته بعد ميالد پيامبر
خوبيها را پيــشرو داريم و دو
روايت تاريخي هم در اين زمينه
وارد شده ،بد نيست نيمنگاهي به
يكي از كتابهاي معتبر در زمينه
سيره نبوي هم بيندازيم .كتاب
«سيري در سيره نبوي» عالمه
مطهري ،ميتواند براي بيشــتر
خوانندگان كتابي راحتخوان
باشد .خوبي كتابهاي مطهري
در آن اســت كه سير مشخصي
دارند و از نقطهاي آغازين بحث
را شــروع كرده و به نقطههاي
پاياني ميرســند .كتابها هم
با روشهــاي عقلي بــه پيش
ميرود و نقلهايي هم اگر هست،
در پشــتيباني اين روايتهاي
عقالني اســت .به همين دليل
بــراي مخاطبان امــروزي كه
كمترين چيــزي را بدون دليل
قبول ميكنند ،ميتواند بهشدت
راهگشــا باشــد .در اين كتاب
استاد ابتدا از بحث سيرهنويسي
و ســبك زندگينويسي شروع
كرده و سپس بحث را به زندگاني
پيامبر ميكشــاند .در اينجا نيز
صرفاً به نقلكردن قناعت نكرده
و بحثهــا را عقالنــي به پيش
ميرود و سپس به روايتهايي
درباره زندگي و سبكزيســتن
آن حضرت ميپردازد .در پايان
نيــز جملههاي درخشــاني از
پيامبر نقل شده است ،از جمله:
«نميتوان همه را به مال راضي
كرد اما به حسن خلق ميتوان»،
«مسلمان آن است كه مسلمانان
از دســت و زبان او در آســايش
باشند» و. ...

نشاني موزه

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

در آستانه زادروز شهيدبهشتي سري زديم به خانهموزه اين شهيد

ء

قصهخانهبهشتی

اصفهان ،زادگاه شهيد آيتاهلل دكتر سيدمحمد حسيني بهشتي است و خانه او در اين
شهر در خيابان شهيد بهشتي و در كوچهاي به همين نام واقع شده است .اما شهر تهران نيز
از شهيد بهشتي نشانه دارد؛ خانهاي  ۲طبقه كه در محله قلهك واقع است و سال ۱۳۹1به
دستور شهردار وقت تهران خريداري شــد و با هدف آشنايي هرچه بيشتر با شخصيت
و انديشههاي او در دســتور كار تغيير كاربري به موزه قرار گرفت .اين موزه در برگيرنده
يادگارهايي از آن شهيد و يادآوريهايي از روزهاي انقالب و شخصيتهاي آن دوران است.
الناز عباسيان
در بخش همكف موزه ،فضاي شوراي انقالب اسالمي بازسازي شده و فضاهاي جذابي دارد.
فردا زادروز شهيد بهشتي است و به همين بهانه سري به خانه موزه شهيد بهشتي زديم و از يادگاريهاي اين استاد
گرانقدر در خانه و اتاقهاي خاطرهسازش گزارشي تهيه كرديم كه در ادامه ميخوانيد .عالوه بر اين گزارش مكتوب،
شما ميتوانيد سري به سايت ما بزنيد و با يك كليك روي دكمه نمايش ،تصوير اين موزه و آثار آن را تماشا كرده و
لذت ببريد .همچنين ميتوانيد كيوآركد كنار صفحه را با تلفن همراه خود اسكن و اين بازديد مجازي را شروع كنيد.

از دولت تا قلهك

از كوچه پسكوچههاي محله قلهك راهي كوچهاي ميشويم كه
به نام شهيد بهشتي مزين شده و در دل خود ،خانه پرخاطرهاي
را جاي داده است .اين خانه كه حاال بين آپارتمانهاي مدرن
كوچه از همه كوتاهتر اســت از اين نظر خاطرهانگيز است که
روزگاري مامن مرد بزرگي از تاريخ معاصر ايران بوده و حاال با
خاطرات و يادگاريهاي او پابرجا مانده است .ماجراي خريد،
ساخت ،فروش و حتي بازسازي مجدد اين خانه براي خودش
جذاب است .دكتر بهشتي و خانوادهاش ،در سال  ۱۳۴۹پس
از سالها مديريت مركز اسالمي هامبورگ ،به وطن بازگشتند
و بالفاصله از سوي ساواك ممنوعالخروج شدند .از آنجا كه او
چنين احتمالي را پيشبيني كرده بود تمام اسباب خانه آلمان
بستهبندي شد تا اگر چنين شد يا تصميم به ماندن داشتند،
براي انتقال اسباب خانه به ايران راهكاري داشته باشند .خيابان
دولت ،حوالي ســهراه نشاط ،نشــاني منزلي بود كه خانواده
شهيد بهشتي به پيشنهاد آيتاهلل هاشــمي رفسنجاني در

آنجا ساكن شدند .حاج قاسم ،برادر بزرگتر مرحوم آيتاهلل
هاشمي رفسنجاني  ۴خانه در بنبست حسيني ساخته بود
كه در هركدام از آنها افــراد مهمي زندگي ميكردند؛ ازجمله
آيتاهلل شهيد دكتر مفتح ،آيتاهلل اكبر هاشمي رفسنجاني و
خانم انيسي كه يك فرهنگي بازنشسته بود .با رسيدن اثاثيه
از آلمان ،خانواده بهشــتي اواخر تابستان سال  ۱۳۴۹در اين
خانه ساكن شدند .شهيد بهشتي با تمام نظم و برنامهاي كه
براي مالقاتهاي خود داشت ،باز هم راضي نميشد كه رفت
وآمدها مخل آسايش خانوادهاش شود .او دوست داشت خانه
مجزايي براي رفتوآمد دوستان و همكارانش و فضايي مجزا
براي كتابخانهاش داشته باشد .به همين دليل هم اقامت در
اين خانه را چندان مناسب نميديد و تصميم گرفت به جاي
ديگري برود .پيشنهاد مناسب يكي از دوستان براي خريد خانه
در محله داووديه قلهك باعث شد تا شهيد بهشتي براي خريد
زمين اين خانه  ۶۰۰مترمربعي اقدام كند.

خانهاي با معماري اندروني و بيروني

در نهايت خانه با طراحي دلخواه شهيد بهشتي يعني معماري اندروني و بيروني ساخته شد تا اهل خانه در پي مالقاتهاي
متعدد ايشان با بزرگان و اهل فكر و سياست آزرده نشوند .كتابخانه و اتاق شخصي دكتر به قسمت اصلي خانه مشرف بود.
به گفته عليرضا بهشتي ،پسر شهيد بهشتي هر كسي با پدرش كار داشت به اتاقش ميرفت كه تقريباً از خانه جدا بود
و مزاحمتي براي خانواده ايجاد نميشد .خالصه اينكه خانه يك طبقه تابستان سال  ۱۳۵۲ساخته شد .شهيد بهشتي
همراه همسرش عزت الشريعه مدرس مطلق و فرزندانش ملوك سادات ،محمدرضا و عليرضا در اين خانه ساكن شدند
و محبوبه سادات هم تابستان سال  ۱۳۵۳در اين خانه متولد شد .شهيد بهشتي به همراه خانواده تا زمان شهادتش در
هفتمتير سال  ۱۳۶۰در اين خانه زندگي كرد .بعد از شهادت دكتر بهشتي ،همسر ايشان ديگر اين خانه بزرگ و پر از
خاطره را تاب نياورد و خانه فروخته شد .سال  ۱۳۹۱شهردار وقت پيشنهاد عليرضا بهشتي پسر دكتر را پذيرفت و اين
خانه كه  ۲بار مالكش عوض شده بود ،خريد .شهرداري تهران ،براساس برنامههاي توسعه فرهنگي شهر تهران و با هدف
آشنايي هرچه بيشتر با شخصيت و انديشههاي شهيد بهشتي ،يادگاري او به يك مركز فرهنگي تبديل و در نهايت خانه
موزه شهيد بهشتي در تير سال  ۱۳۹۲افتتاح شد.

خانهاي كه هنوز بوي سياست ميدهد

از حياط نسبتا كوچكي وارد اين خانه ميشويم .در همان طبقه
اول ،اتاق جالبي ما را به روزهاي نخست پيروزي انقالب ميبرد.
اين فضاي بازسازي شده ،يادآور جلسات شوراي انقالب اسالمي
اســت كه به فرمان حضرت امام خميني (ره) تشكيل ميشد.
مجسمه اشخاصي كه درآن جلسات حضور داشتند مانند آيتاهلل
اكبر هاشمي رفسنجاني ،آيتاهلل شهيد مرتضي مطهري ،شهيد
محمدجواد باهنر ،آيتاهلل ســيدعبدالكريم موسوياردبيلي،
آيتاهلل محمدرضا مهدوي كنــي و چند تن ديگر حس و حال
جلسه را براي ما طبيعيتر جلوه ميدهد .به گفته پسر شهيد
بهشتي ،پدرش خيلي اهل رفتوآمد نبود و سعي ميكرده بيشتر
وقتش را صرف كتابخواندن كند .او فقط يك ديدار عمومي
داشت كه بعدها تبديل به يك جلسه و بحث شد و از آنجا بود كه
چهارشنبهشبها شكل گرفت .بيشتر افرادي كه در اين روز به

ديدار دكتر ميآمدند ،دانشجويان و طلبهها بودند كه ماحصل آن
جلسهها و گفتوگوها ،كتابي به اسم «شناخت از ديدگاه قرآن»
شد .ساير ديدارها كامال خصوصي بود كه از سال ۱۳۵۵تا ۱۳۵۷
بهصورت دائمي برگزار ميشــد .بعضي از جلســات هم براي
بررسي كتابها تشكيل ميشد كه مرحوم مهندس بازرگان،
شهيد مطهري ،دكتر شريعتي و آشوري در آن حضور داشتند.
قبل از انقالب يكسري از جلسات مربوط به شوراي انقالب در
خانهها برگزار ميشد و در خانه شهيد بهشتي هم اين جلسات
برگزار ميشد .ناگفته نماند در اين خانه ۲بار شهيد بهشتي را
دستگير كردند؛ بار اول ســال ۱۳۵۴بود كه مأموران ساواك
به داخل خانه آمده و شهيد بهشــتي را دستگير و براي مدتي
زنداني كردند .بار دوم هم يك هفته قبل از راهپيمايي تاسوعا در
سال ۱۳۵۷او را دستگير كردند.

اين خانه كاخ نيست!
قبل از شــهادت دكتر بهشتي،
حرف و حديث و شايعه پشتسر
اين خانه خيلــي زياد بود؛ مث ً
ال
ميگفتند اين خانه ،كاخ هژبر
بوده ،درحاليكــه كاخ هژبر در
فرمانيه است .يا كارد و چنگال
خانه از طالست .يكبار اتوبوس
شــركت واحد درســت به اين
كوچه آمد و روبهروي در خانه
شهيد بهشتي ترمز كرد .اهل خانه تعجب كردند كه اتوبوس شركت واحد
اينجا چه ميكند .گويا در اتوبوس بين مردم بحث شده كه دكتر بهشتي در
كاخ زندگي ميكند .راننده هم كه خانه را ميشناخته مسير را كج ميكند
و ميگويد من شما را يكراست ميبرم جلوی خانه دكتر بهشتي تا خودتان
ببينيد.
عكاسي؛ تفريح شهيد بهشتي
هر طرف كه ســرميگردانيم
عكسهايي از آيتاهلل به چشم
ميخورد؛ عكسهايي در ســن
جواني و حتــي كودكي كه در
دل هر قــاب جــان گرفتهاند.
عكسهايــي از ميانســالي و
عكسهــاي همــان روز تلخ؛
همان روزي كه آتــش انفجار،
ســاختمان حــزب جمهوري
اسالمي را برسر او و  ۷۲يار انقالبي ديگرش خراب كرد .در ديگر قسمتهاي
اين خانه مجموعهاي از عكسهاي يادگاري از زمان انقالب و تصاويري كه
شهيد بهشتي خودش ثبت كرده است را ميتوانيد تماشا كنيد .گويا دكتر
بهشتي عالقه زيادي به عكاسي داشته و در اغلب اوقات و حتي سفرهايش
عكاسي ميكرده است.
ديوارهاي حياط؛ يادگار دكتر
به گفته پســر شــهيد بهشتي
پــدرش بــه رشــته رياضي و
معماري عالقه زيادي داشته و
ماحصل اين عالقــه را ميتوان
در بخشهايــي از معمــاري و
طرحهاي اين خانه ديد .جالب
اســت بدانيد طرح ديوار حياط
را هم خودشــان كشيدند و دو
رنگبــودن ،انــدازه و رنگ آن
سليقه شهيد بهشتي بوده است .بعد از اتمام ساخت حياط حرف و نقلهاي
بسياري درست شــد و ميگفتند ديوارهاي حياطش چه سنگهايي دارد،
درصورتي كه جنس ديوار اصال سنگ نبود و تماما رنگ است .ناگفته نماند
باغچه اين حياط روزگاري بهدست شهيد بهشتي گلكاري ميشده و عالقه
زيادي به گل و گياه و كاشت آنها داشت.
تنديس پدر و دختر
در بخشي از اين موزه تنديس
دختربچــهاي كــه روي پاي
پدر نشســته ،نظرمان را جلب
ميكند .اين تنديس روايتي از
عكس شهيد بهشــتي و دختر
كوچكش را كه روي ديوار نصب
شده است ،نشان ميدهد .البته
ايــن تنديس كــه روي فرش
الكي رنگي قرار گرفته ،تفاوت
محسوسي با عكس واقعي دارد اما در كل نشانگر اهميت و نزديكي خانواده به
دكتر بهشتي حتي با وجود دغدغههاي بسيار كاري بود .در كنار اين تنديس،
وصيتنامه ،شجرهنامه و همچنين لوازم كاري دكتر مانند تلفن ،دستگاه تايپ
و راديو قرار دارد كه هر كدام از آنها يادآور آن دوران است.
پتانسيلهاي موزهسرا
خانه موزه شــهيد بهشــتي از
پتانسيلهاي ويژهاي برخوردار
اســت كه ازجمله ميتوان به
ســالن اجتماعات سرپوشيده
اشــاره كرد ،گرچه اين ســالن
كوچك اســت اما به تجهيزات
حرفهاي مجهز شــده اســت.
همچنين فضاي پژوهشكده با
امكانات سمعي و بصري ،فضاي
مباحثه با امكان دسترســي به سرشــاخههاي اطالعاتي ،فضاي خدماتي
با امــكان مالقاتهاي آزاد و فضــاي گردهمايي روبــاز  ۵۰نفره در حياط
مهياست .اگر به پروژههاي تاريخي ،سياسي و اجتماعي عالقهمنديد سري به
موزهسراي شهيد بهشتي بزنيد زيرا محلي مناسب براي بازديد دانشپژوهان
است .در ضمن در اينجا ميتوانيد كتابهاي شهيد بهشتي را نيز تهيه كنيد.

نحوه دسترسي
ايستگاههاي متروی دكتر شريعتي و قلهك مسير
مناسبي براي رسيدن به اين خانه موزه است.

عكسهايي از كودكي تا سفر به هامبورگ

در اين بخش همچنين كتابخانه شــخصي ايشــان با محتواي قرآني ،ديني ،فلسفه و اخالق،
جامعهشناسي و حتي فيزيك و زيستشناســي و علوم تجربي احيا شده است .كنار كتابخانه
سالن باريكي با ديوارهايي كه پر شــده از قاب عكسهاي آيتاهلل بهشتي خودنمايي ميكند.
با ورود به گالري تصاوير ،قاب عكسهايي از تصاوير حزب جمهوري اسالمي ،سفر به پاريس،
دستگيري و بازداشت توسط ساواك ،سفر به تركيه ،لبنان و سوريه ،سفر به هامبورگ و تأسيس
مركز تحقيقات اسالمي ،تأسيس دبيرستان دين و دانش ،جلسات گفتار ماه ،مدرسه حجتيه،
مدرسه صدر و ...مقابل ديدگانمان قرار ميگيرد .در ميان قابهاي عكس ،تصايري از حضور
آيتاهلل بهشــتي در هامبورگ آلمان جلب توجه ميكند .اين عكسها مربوط به زماني است
كه شهيد بهشتي ،امام جماعت مسجد هامبورگ و مسئول مركز اسالمي هامبورگ ميشوند.
رفتن او به آلمان هم براي خودش ماجرايي داشت .گويا سال ۱۳۴۲بعد از قيام قم ،چون بين
دانشجويان و جوانان طرفدار داشتند به او گفتند ديگر اجازه ماندن در قم را ندارد و بايد از اين
شهر برود و بعد از آنكه منتظرالخدمت ميشود ،او را به تهران منتقل ميكنند به اين اميد كه
كسي او را در اين شهر نميشناسد .وقتي به تهران آمدند هيأتهاي موتلفه تشكيل شد و خانه
به خانه جلسات تفسيرقرآن داشتند كه باز ساواك متوجه شد و مانع فعاليتهاي او شدند .از
آنجا كه ممنوعالمنبر و ممنوعالتدريس بودند ،ديدند باز در تهران اقدامي نميتوانند كنند و
چون مسلط به زبان خارجي بودند موضوع سفر او به هامبورگ مطرح شد .زبان خارجي بلدبودن
و تسلط يك روحاني به چند زبان آن هم در آن روزگار ،خودش وجه تمايزي براي آيتاهلل در
ميان ديگر هملباسانش بود اما وقتي اين موضوع جالبتر ميشود كه او اين زبان را به علما در
حوزه علميه آموزش ميدهد .همچنين تصويري از تاســيس مدرسه دين و دانش در روزگار
جواني شهيد بهشتي هم در اينجا نقش بسته است .در همين بخش از خانه موزه ،وصيتنامه،
شجرهنامه ،همچنين وسايلي كه از آنها اســتفاده ميكردند قرار دارد .ظاهرا قب ً
ال طبقه دوم و
زيرزمين هم در دسترس بازديدكنندگان بوده كه حاال به بخش اداري و آشپزخانه تبديل شده
اســت .همچنين در طبقه اول بخش ديگري از موزه ،به فضاي پژوهشكده و نشر انديشههاي
استاد اختصاص دارد .مركز داراي بانك اطالعاتي جامع ،از روزنامهها ،اعالميهها ،اسناد محرمانه
و ...است .همچنين كتابخانهاي جامع و مفصل از كتابهاي شخصي دكتر بهشتي و مقاالت و
كتابهاي تدوين و تأليفشده توسط او را شامل ميشود.

حياط خانه و معماري دكتر بهشتي

اولويت خانواده براي شهيد بهشتي به قدري بود كه در طراحي خانه اصرار داشت اتاق
كار و جلسات و كتابخانهاش جدا از حريم خانواده باشد .هرچند حاال در طراحي جديد
و مدرن خانه موزه ،چيزي از آن همه تأكيد ديده نميشود و طبقه اول ،سالن يكسرهاي
براي نمايش عكسها و خاطرات است .اما جالب است بدانيد شهيد بهشتي همانقدر
در طراحي خانه براي مالقات و كتابخانه و رفتوآمدهاي خود اهميت ميداد ،درست
به همان اندازه هم سهمي براي ديگر اعضاي خانواده درنظر داشت؛ بچهها ،اتاق مجزا
داشتند و برنامهاي براي تفريح و ورزش .مادر خانواده هم در اتاقي كه به سليقه خودش
چيده بود ،جلسات و دورهميهايش را داشــت .در آن زمان بهخاطر مسائل امنيتي
خانواده شهيد بهشــتي خيلي از خانه بيرون نميرفتند و زمان زيادي را داخل خانه
ميگذراندند .از آنجا كه آسايش ،تفريح و ورزش خانواده براي پدر خانواده بسيار مهم
بود ،او سعي كرد در خانه امكانات ورزشــي مانند پينگپنگ و استخر فراهم كند ،از
اينرو در حياط خانه استخر كوچكي ســاخت كه حاال عمق آن كم شده و بيشتر به
حوض مستطيلي شبيه است .گويا در زيرزمين خانه هم ميز پينگپنگ تعبيه كرده بود
و عالوه بر پينگپنگ ،واليبال و شنا ،در كلكچال و كوههاي نزديك تهران كوهپيمايي
ميكرد .ايرانيت بلندي اطراف حياط را پوشانده تا حياط به جايي مشرف نباشد و همه
اعضاي خانواده به راحتي در حياط رفتوآمد كنند .ناگفته نماند ساخت طبقه دوم
خانه شهيد بهشتي به سال  ۱۳۵۸برميگردد .اين طبقه بهصورت  ۲واحد آپارتماني
كنار هم ساخته شد .يكي براي سكونت دختر بزرگ دكتر كه به تازگي ازدواج كرده
بود و ديگري براي پسر بزرگترش كه البته آن زمان ازدواج نكرده بود .اما اكنون اين
دو آپارتمان در شكل خانه موزه كام ً
ال يكپارچه شده و هيچ شباهتي به آن زمان ندارد.
بعد از انقالب اسالمي ،شهيد بهشــتي تصميم ميگيرد براي نزديكي بيشتر خانه به
محل كارش (دفتر حزب جمهوري اسالمي و كاخ دادگستري) از اين محل نقل مكان
كند .او معتقد بود حاال بايد سطح زندگياش با سطح زندگي متوسط به پايين جامعه
هماهنگ باشد .از طرفي اين محل هم كمكم داشت از بافت سنتي خود جدا ميشد و
باالشهر شده بود .طبق معمول ،شهيد بهشتي از اعضاي خانواده نظرسنجي كرد و آنها
هم موافق اين نقل مكان بودند .پدر خانواده دوباره پيشنهاد سكونت در خيابان ايران
را مطرح كردند .قرار بود بهطور موقت در خانه يكي از دوستان او در خيابان ايران كه
پيشنهاد دادند ،ساكن شوند تا اين خانه را بفروشند .همه اسباب خانه را هم برده بودند
و فقط كتابخانه مانده بود .جمعه و شنبه پنجم و ششم تير ،در آن خانه موقت اسباب را
چيدند .قرار بود همان يكشنبه هفتمتير سال  ۱۳۶۰پدر از دفتر حزب براي نخستين
بار به آن خانه برود كه ساعت  ۹خبر شهادت شــهيد بهشتي را به خانواده ميدهند.
خانواده بعد از مدتي سكونت در خيابان ايران ،دوباره به محله قلهك بازميگردند .تا
اينكه  ۷سال بعد ،پســران خانواده براي ادامه تحصيل از كشور خارج ميشوند و اين
خانه ،تنها سكونتگاه همسر و دختر شهيد بهشتي ميشود .آنها طاقت اين خانه بزرگ
سوت و كور با انبوه خاطرات را نداشته و از اينرو خانه فروخته شد اما نه به شهرداري
به مالك ديگري.

پنجشنبه
 1آبان 1399
شماره 96

كتاب خانه
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پيشنهاد 1

شاهزاده معروف

با اميرحسين خورشيدفر ،نويسندهاي كه زياد مينويسد
اما كم كتاب منتشر ميكند

نوشتن،كاری
نامرئیاست

معدود نويسندگاني هستند كه با همان نخستين اثر ،تحسين منتقدان و مخاطبان خود را برميانگيزند
و به موفقيتي بزرگ دست پيدا ميكنند .اميرحسين خورشيدفر جزو اين دسته از نويسندگان است.
نخستين مجموعه داستان او براي بزرگساالن« ،زندگي مطابق خواسته تو پيش ميرود» نام دارد.
كتابي كه به شكل عجيبي همه جوايز معتبر ادبي را درو كرد؛ از جوايز گام اول و روزي روزگاري گرفته تا
مهرگان ادب و جايزه گلشيري .اما خورشيدفر معتقد است اين جايزهها تأثير پررنگي بر تعيين مسير
حرفهاي او نگذاشته ،گواه آن هم اينكه موفقيت مجموعه اول خورشيدفر را وسوسه نكرد با عجله سراغ
نيلوفر ذوالفقاري
چاپ آثار بعدي برود11 ،سال طول كشيد تا اين نويسنده با اثري تازه به كتابفروشيها برگردد .اين بار
او با «شرطبندي روي اسب مسابقه» دوباره داستانهاي كوتاهش را بهدست مخاطبانش رساند و با فاصلهاي كوتاه ،رمان بلند
«تهرانيها» را به كتابفروشيها فرستاد .خورشيدفر نويسندهاي است كه هرچند فهرست آثارش پرتعداد نيست ،اما خودش
ميگويد كه كم نمينويسد و جز خواندن و نوشتن ،دلمشغولي ديگري ندارد .با خورشيدفر از نقش ادبيات در حال و روز ما و
دغدغههاي يك نويسنده كه از نوجواني ميدانسته قرار است نويسنده شود ،گفتوگو كردهايم.
بهنظر شما ادبيات ميتواند در روزهاي
سخت حال آدمها را خوب كند؟

من فكر نميكنم .هروقت نگاه كاربردي به ادبيات وجود
داشــته و براي آن كاركردي را در اولويت قرار دادهايم
كه ذاتي آن نيست اشتباه كردهايم .اقتصاد ،سياست،
خودخواهي و ...زندگي ما را خراب كردهاند و از ادبيات
يا هنر توقع داريم كه همهچيز را درست كند؟ اين جور
بحثها در حال و هواي شــيوع ويروس كرونا زياد به
گوش ميرسد اما راستش بيشــتر شبيه روانشناسي
عاميانه است .ممكن اســت ادبيات از جنبه شخصي
خاصيت تهذيبي يا بروز احساســات اخالقي داشــته
باشد اما نميتوانيم بگوييم ادبيات حال كسي را خوب
ميكند يا نميكند.
اما پيش ميآيد كه خواندن يك شعر
زيبا يا داستان جذاب ،حال روحي مخاطب
را بهتر كرده باشد.

بهنظرم اينطور حرف زدن از حال خــوب و حال بد به
تلويزيون و تبليغات ايدئولوژيك مربوط است و نه ادبيات.
همه ما ،با مسايل عميق فرهنگي ،اقتصادي و ...مواجهيم.
دليل اين مشكالت هم برايمان روشــن است .اما اين
راستش اصال براي من جالب نيست كه توقع تخديري
از ادبيات داشته باشيم .يعني شعري يا داستاني كه در
اين وضعيت هولناك ،ما را به خيال فرو ببرد بدون آنكه
خاصيت آگاهيبخشی داشته باشد .منظورم اصال اين
نيست كه هنر و ادبيات بايد شرايط نامطلوب را به توان دو
بكند .اصال ...مسئله من اين است كه اصوال با هر كاركردي
چه تخديري ،چه آگاهيبخش براي ادبيات مخالفم .اين
رويكرد به ادبيات ،اتفاقا غيرسياسي و غيرمسئوالنه است.
هر متن ادبي ،واجد چندين سطح و اليه است .من فكر
ميكنم بسياري از اين آثاري كه با قصد ايجاد حال خوب
توليد شدهاند در نگاهی جديتر و حتي بيآنكه نويسنده
قصد داشته باشد بيانگر وضعيت نگرانكنندهاي هستند
كه در آن به سر ميبريم.
پس به نظرتان نبايد از ادبيات توقع
چنين كاركردي داشت؟

من پيشــنهاد نميكنم و حتي فكر ميكنم خطرناك
است .اين توقعات روي ديگر ســكه ادبيات تجويزي،
مديريت فرهنگي و اينطور اعمال نظرهاست .اما ادبيات
ميتواند رهاييبخش باشــد .من اين را رد نميكنم.
آگاهي لذتبخش است .گمان ميكنم حتي بيان علمي
هم براي اين مسئله وجود داشته باشد؛ از اين قبيل كه
فالن هورمون وقتي مسئلهاي را متوجه ميشويم ترشح
ميشود و ...اما منظورم وجه انســاني است و نه علوم
تجربي .بهنظر من ادبيات ،نوعي تجربه زيباييشناختي
از جهان را به همــراه دارد كه ميتواند كيفيت زندگي
ما را ارتقا بدهد و از اين جهت مفيد باشد .اگر بخواهم
خيلي به نگاه شما نزديك شــوم ميتوانم بگويم ،مثال
در روزگاري كه در آن به ســر ميبريم و شايد در هيچ
زمانهاي ،هيچچيز ،روي ايــن تأكيد دارم كه هيچچيز
به اندازه ادبيات نميتواند ما را به درك عميق مفاهيم

اخالقي ،فهم ديگري و همدلي با ديگران نايل كند.

اولين بار چه زمانــي بود كه تصميم
گرفتيــد نوشــتههايتان را ،ديگران هم
بخوانند؟

سؤال سختي است .دفتري دارم كه مربوط به سالهاي
دبستان است ،در اين دفتر داستانهايي نوشتهام ،در
سال دوم و سوم ابتدايي رمان «جنگ ستارگان» چارلز
سول را خيلي دوست داشتم و به تقليد از آنها مينوشتم.
اين داســتانها را خانواده و اطرافيــان ميخواندند و
طبيعي است كه كودكي در آن ســن را براي نوشتن
آنها ،تشويق ميكردند .بنابراين تجربه خوانده شدن
نوشتههايم ،خيلي زود شروع شد .اما در كار ادبي جدي،
ماجرا از انشاهاي دوران دبيرستان شروع شد و توجهي
كه ديگران نشان ميدادند ،خيلي در باور عالقه من به
نوشتن مؤثر بود.
همــان زمان هــم به ادامــه دادن
نويسندگي فكر ميكرديد؟

از همان نوجواني ،خيلي بر تصميمام براي نويسندگي
مصمم بودم .اتفاقي كه شــايد براي سنين نوجواني
عجيب بهنظر برسد ،اما من ميگفتم ميخواهم فقط
بنويسم و ميدانستم كه قرار است اين راه را ادامه دهم.
در تصور شما ،نويسندگي قرار بود شما
را به كجا برساند؟

يكي از اقوام نزديك ما مترجم بود و من در همان سن
كم ،به او گفتم ميخواهم نويسنده شوم .او از من پرسيد
چه جور نويسندهاي؟گفتم حتي اگر نويسنده بزرگي
نشوم ،نوشتن را به هر كار ديگري ترجيح ميدهم .اين
حرفه از ابتدا برايم خيلي جدي بود.
در نوجواني بيشــتر چه كتابهايي
ميخوانديد؟

من هم مثل بسياري از همنســانم ،كتاب خواندن را
با ژولورن و رمانهاي علمي تخيلي و فانتزي شــروع
كردم ،اما تحتتأثير خانــواده ،گرايش من به ادبيات
خيلي زود جديتر شد .تاريخ را خيلي دوست داشتم و
خوانندهاي جدي محسوب ميشدم كه فلسفه و ادبيات
را دنبال ميكردم .ارتباطهايي هــم پيدا كردم كه به
مسير مطالعه من جهت دادند .مثال در دور ه دبيرستان،
آثار ادبيات داستاني مشــروطه تا انقالب را بهصورت
منظم خواندم.
معموال در نوجواني بســياري از ما به
مطالعه عالقه داريم اما افراد آگاهي كه مسير
مطالعه ما را جهتدهي و براي پيدا كردن
عاليق ،كمكمان كنند ،اطرافمان نيستند.
براي شما هم اين اتفاق افتاد؟

اين موضوع خيلي مهم اســت و اين نداشتن راهنما
بهنظرم خيلي هولناك اســت .اگــر تصادفي فردي
در خانواده و اطرافيان باشد كه تشــويق و راهنمايي
كند ،عالقه به ادبيات يا هنر جدي ميشــود .هر
هفته ســهچهار ســاعت كالس ادبيات براي
دانشآموزان برپا ميشود .اما در آن كالسها،

در طول  ۱۲سال ،به اندازه چند ساعت با ادبيات واقعي
مواجه ميشــوند؟ در همان كالسهــاي ادبيات هم
مسئله بيشتر معني كردن شــعر است و حفظ كردن
دستور زبان ...اين يك فاجعه ملي است كه ۸۰درصد
فارغالتحصيالن دانشگاه نميتوانند يك صفحه ،يك
نامه ساده را بدون اشكال بنويسند يا يك غزل را درست
بخوانند .مصــداق ديگرش اينكه ،ايران تنها كشــور
جهان است كه دانشآموزانش در مدت 12سال يك
رمان ناقابل هم نميخوانند .منظورم كالسيكهاست.
منظورم از ادبيات كتابهاي بيارزش و تبليغاتي نيست
بلكه شاهكارهاي ادبيات جهان است .فرض كنيد هر
دانشآمــوز ايراني يك رمان و نه بيشــتر را با انتخاب
خودش و برمبناي عالیق خودش بخواند و درباره آن
حرف بزند .آن فرد ،يكبــار در زندگي لذت ادبيات را
تجربه كرده اســت .بنابراين دوباره به سراغش خواهد
رفت .متأسفانه ما در آموزش و پرورش اصال اين شانس
را به دانشآموزان نميدهيم كه با ادبيات و فلسفه در
معناي واقعيشان آشنا شــوند و بعد به شكل جدي
مطالعه را ادامه دهند.
همين دغدغهها باعث شد 4اثر اولي
كه از شما منتشر شــد ،در حوزه كودك و
نوجوان باشد؟

اين دغدغهها خيلي در ذهن من پررنگ بوده است .بعد
از آن 4اثر هم كار ادبيات كودك و نوجوان انجام دادهام.
هرچند تمركزم در نوشــتن براي بزرگساالن است و
شايد نويسنده ايدهآل كودكان نباشم ،اما اين دغدغهها
برايم خيلي مهم است.
اولين مجموعه داســتان شما بسيار
مورد توجه قرار گرفــت ،اين موفقيت را
پيشبيني ميكرديد؟

داستانهاي اين مجموعه ،حاصل چند سال فعاليت
بودند .ما گروهي متشــكل از چند نويســنده جوان و
كارگرداني تازهكار بوديم كه دور هم جمع ميشديم
و داستان ميخوانديم .اين داستانها بارها بازنويسي
شده بود و من همه كارهايي را كه بلد بودم و ميتوانستم
انجام دهم درباره آنها انجام دادم .قبل از انتشار ،كتاب را
براي ناتاشا اميري و منيرو روانيپور فرستادم و تأييد آنها
دلگرمم كرد .اين موفقيت را پيشبيني نميكردم ،اما
ميدانستم كه كارم را درست انجام دادهام.
بهعنوان يك نويسنده ،بعد از آن هم اتفاقات خوبي برايم افتاد.

آنچه خرج ميكني تا
اثري بهوجود بياوري،
جان ،زندگي و روح
است .نويسندگي
شغلي است كه
ساعات كاري آن
ديده نميشود ،ممكن
است آن ساعتي كه در
حال پيادهروي هستي
جزو ساعات كاري
محسوب شود

اين موفقيــت ،توجه مخاطبان و
منتقدان و گرفتن جوايز متعدد ،تغييري
در مسير حرفهاي شما بهوجود آورد؟

راســتش مــن برخــاف بســياري از
نويسندگان ديگر ،خيلي هم اهل فروتني
يا شكستهنفسي نيستم .به همين دليل هم
ميتوانم با صراحت بگويم نه ،جايزه گرفتن
خيلي هم برايم اهميت ندارد و كار خودم را
ميكنم .حتي برنامه كاري من تحتتأثير
اين موفقيت و جوايز قرار نگرفت چنان كه
ميبينيم كتاب بعدي را ،با فاصله 10سال
منتشر كردم .موضوع اين نبود كه واكنش
مخاطبان بر من اثر بگذارد .ميخواســتم
كارم را به همان شكل كه دوست دارم پيش
ببرم و به سرانجام برسانم.

10سال فاصله بين انتشار آثار ،شما كم
مينويسيد يا كم كتاب منتشر ميكنيد؟

در اين سالها 2رمان را به شــكل پاورقي چاپ كردم،
مشــغول كارهاي مطبوعاتي بودم و كتابي هم داشتم
كه اجازه انتشــار نگرفت .من كم نمينويسم اما خيلي
حسابكتاب ميكنم كه آنچه ميخواهم منتشر شود،
هرچند در نهايت هم اين اتفاق نميافتد چون بعضي
اتفاقات اين حوزه دست من نيست .من كمكار نيستم،
تماموقت مينويسم و شغلم همين است.
نويسندگي ميتواند شغل باشد؟

نويسندگي و كرونا

خورشــيدفر درباره پرداختن ادبيات به اتفاقاتي مانند شــيوع بيماري ميگويد« :بيماري
مضمون ديرينهاي در ادبيات است .بهعنوان يك الگوي كهن ،بيماري مرا به ياد آزمونهايي
مياندازد كه در كتابهاي مقدس آمده؛ مثل بيماري براي آزمودن وفاداري انسان به خدايان.
اما بيماري در ادبيات مدرن ،بهطور خاص مرا به ياد مدرنيستها مياندازد كه موصوع بنيادي
آثارشان رابطه بين جسم بيمار ،خالقيت و ادبيات است؛ مانند رمان «در جستوجوي زمان
ازدسترفته» نوشته مارسل پروست كه بيمار ريوي بوده و در زماني نيز در قرنطينه به سر
برده است و اصوال در كتاب بازيافته نوعي شرح بيماري ميگويد» .او در توصيه به
نويسندگاني كه قصد نوشتن درباره كرونا را دارند ميگويد« :بايد توجه كنيم
كه ما با استفاده از ابزارهاي زباني و مفهومي اطرافمان را فهم ميكنيم.
پس نويسندهها بايد مطمئن شوند كه آنچه مينويسند حقيقتاً دريافت و
ادراك خودشان از يك تجربه است .نه اينكه از جاي ديگري به آنها القا شده
باشد .اصل ماجرا اين است كه ما درك و بيان خود را كشف كنيم نه معانيای
كه از بيرون تحميل ميشود .مث ً
ال كلمه بيماري در فرهنگ لغت يك معني دارد،
ولي هزار معناي فرهنگي اجتماعي روي آن بارشده است .ما بايد مفهوم كلمه را روي درجه
صفر خودمان ببريم و آن را از زاويه ديد خودمان روايت كنيم».

اگر از نظر درآمد بخواهيم بگوييم ،خيلي سخت است.
بايد آن را با كارهايي ديگري مثل ويراستاري،
ترجمه و تدريس همزمان انجام داد .اين
راهي است كه من پيدا كردهام تا تمام
هفته را با كارهايي كه به نوشتن و
ادبيات ربط دارد مشغول باشم.
از نظر اقتصادي ســخت اما
شــدني اســت .البته كه
حمايت خانواده اين كار را
براي من شدني كرد.
شما وارد آموزش
آكادميك نويسندگي
هم شديد؟

من در دانشگاه طراحي
صنعتي و نقاشــي خواندم ،فكر
ميكنم آموختن هنــر در ادبيات هم به
كمك فرد ميآيد .مــن مطالعات آزاد را
به شــكل حرفهاي دنبال كردم .ضمن
اينكه بهنظرم آنچه در دانشــكدههاي

زندگي مطابق خواسته تو پيش ميرود

نشر مركز 154صفحه
اين كتاب منتخبي از 10داســتان كوتاه «رنگهاي گرم ،فراموشي ،روح،
همسايه ،خارقالعاده ،يك تكه ابر واقعي ،زندگي مطابق خواسته تو پيش
ميرود ،دوقلوها ،علفزارهاي آسمان و عشق آقاي جنود» است .در يكي از
داستانهاي اين مجموعه اين پاراگراف را ميخوانيم« :ابر بزرگ و تيرهاي
سايه انداخته روي شهر .حس ميكنم كه االن است ابر در خودش بجوشد و
از دلش ماده مذابي فوران كند و روي سرمان بريزد و همهچيز را محو كند.
فكر ميكنم آرامآرام غبار ميشويم و ميرويم دنبال كارمان ».

شرطبندي روي اسب مسابقه

نشر ثالث 216صفحه
شاپور صبري ،شخصيت اصلي داستانهاي «شرطبندي روي اسب مسابقه»
معلم نقاشي است؛ شخصيتي كه در بزنگاه عشــقورزيدنها ،نامراديها،
خباثتها و خوشاقباليهايــش ،ماجراجوييهاي ذهني خــود را دنبال
ميكند .شاپور صبري اگرچه معلم نقاشي اســت اما زندگياش در معلمي
خالصه نميشود بلكه زندگياش در شهري خالصه ميشود كه او را تجربه
ميكند .تكهتكه تصاوير زندگي شاپور صبري لحظاتي ناپيوسته و ناهمزمانند
كه نويسنده آن را بهصورت داستانهايي كوتاه و مجزا گرد هم آورده است.

تهرانيها

نشر مركز 456صفحه
اين كتاب نخستين رمان بلند نويسنده اســت كه تقريبا همزمان با دومين
مجموعه داستان او منتشر شد .تهرانيها سرگذشت شاپور ،رحمت ،بيك و
كريستين در سالهاي1340تا  1375است .رحمت خروارها اميد و عاطفه و
اشتياق ب ه دست آورده بود كه زندگياش را از اينرو به آن رو كرد .شاپور صبري
محافظهكار ،باهوش و كمي ترسوست ،رحمت هنرمندي نابغه و عاشقپيشه،
بيك يك قهرمان كه ميخواهد همهچيز را خودش بهدست بياورد و كريستين
هم نمونه آدم مدرني است كه ميان اخالق شخصي و عمومي مرز قائل است.
ادبيات ميگــذرد ،خيلي ربطي بــ ه كار خالقانه ادبي
ندارد .دبيرستانی كه بودم در كارگاهي سهماهه شركت
كردم كه برايم خيلي مفيد بــود .بعدها در كالسها و
كارگاههاي زيادي شركت كردم ،مثل كالسهاي آزاد
ادبيات كالسيك ،تاريخ ،فلسفه و نقد .كالسها چندان
طوالني نيست و مباني را آموزش ميدهد ،اما در كنار
آنها ميتوان با مطالعه چيزهاي بيشتري ياد گرفت .الزم
نيست حتما دانشجوي ادبيات باشي تا مهارتهاي الزم
براي نويسندگي را ياد بگيري.
براي يك نويســنده ،اين حرفه چه
چالشي دارد؟

بهعنوان يك نويســنده ،آنچه خــرج ميكني تا اثري
بهوجود بياوري ،جان ،زندگي و روح است .نويسندگي
شغلي اســت كه ســاعات كاري آن ديده نميشود،
ممكن است آن ساعتي كه در حال پيادهروي هستي
جزو ساعات كاري محسوب شود .اين نامرئي بودن در
ماهيت انجام اين شغل وجود دارد .نويسندگي عملي
جانانه است كه قابل تعريف نيست .وقتي نويسنده كار
بلندي مينويسند ،روزها و شبهاي متوالي مشغول كار
است .هر لحظه بايد توان و استعداد خود را بهكار بگيرد،
بدون اينكه بازخوردي درباره آن وجود باشد ،انگار كه در
صحراي عدمفرياد ميزند و هيچ جوابي هم نميگيرد.
اين ماجرا تا زماني كه اثر منتشر شود ادامه دارد ،تا وقتي
كه ارتباط با مخاطب شكل بگيرد .نميخواهم نام آن را
سختي و دشواري نويســندگي بگذارم ،اما اين عميق
بودن حرفه نويسندگي را نشان ميدهد.
شما براي اينكه نويسنده بهتري باشيد
و در مسير حرفهاي رشد كنيد ،چه ميكنيد؟

زندگي ميكنم .به شــيوه خودم لــذت ميبرم .مدام
ميخوانم و مينويسم .شــايد به همين دليل است كه
ايــن دوران قرنطينه براي من فرقي بــا زندگي عادي
نداشــت ،قبال هم تمام زندگي من همين بود و تغيير
محسوسي احساس نكردم .البته اين تنها روش زندگي
نويسندگان نيست و بعضي نويسندگان طور ديگري
زندگي ميكنند.
موقع نوشتن مخاطبان خاصي را در
ذهن داريد يا دوست داريد همه مخاطبان
كتاب شما را جذاب بدانند؟

فكر نميكنم بتوان كتابي منتشــر كرد كه براي همه
مخاطبان جذاب باشد .من از 20سال پيش ،مخاطباني
تخيلي در ذهنم دارم ،تصويــري از آدمهايي كه فكر
ميكنم به من نزديكتر هستند .با خودم فكر ميكنم
اگر چيزي بنويسم كه اين مخاطبان فرضي تأييد كنند،
بيشتر خوانندگان هم آن كار را دوست خواهند داشت .تا
االن اين فكر اشتباه نبوده است.
وقتي مشغول نوشتن اثري هستيد،
خودتان هم كتاب ميخوانيد؟

شايد بهتر باشد موقع نوشتن داستان ،داستاني ديگري
خوانده نشود تا ذهن تأثير نگيرد .اما ميتوان كتابهاي
ديگري خواند .االن تمركزم به شكل فشرده روي نوشتن

كتابي به نام «اطلس داســتاني تهران» اســت ،كاري
غيرداســتاني و پژوهشي كه نســبت تهران و داستان
در 40سال اخير است و با نقشــه كامل ميشود و من
كتابهايي در حوزه جغرافيا و داستانهاي مربوط به
اين پژوهش را ميخوانم .احتماال كتاب در آغاز ســال
آينده منتشر شود.

شازده كوچولو برگشته بود
كتاب «شــازده كوچولو» كه
ديگر معروفتر از آن است كه
به آن بپردازيــم .اما كتابي هم
نوشته شده است به نام «شازده
كوچولو برگشــته بود» با نام
ديگر «نامهاي به آنتوان» ،كه
توسط پيروز انتخابي نگاشته
شــده اســت .اتفاقاً كتاب در
ششمين جايزه ادبي اصفهان
هم جزو آثار برگزيده انتخاب
شــده اســت .در اين كتاب،
شــازده كوچولو به سيارههاي
ديگري ســفر كرده و اتفاقات
جديدي برايــش ميافتد .اين
كتاب توسط نســيم صالحي
تصويرگري شــده و انتشارات
نقش ماناي اصفهان هم نشــر
داده .كتاب ،رويكردي متناسب
بــا محيطزيســت و صلــح و
حفاظت از طبيعــت و زمين
دارد .كتاب در ژانر نامهنويسي
شكل گرفته است ،بدينترتيب
كه پيروز انتخابــي ،نامهاي به
آنتــوان دوســنت اگزوپري
نگاشــته اســت؛ هما نكــه
نويسنده كتاب مشهور شازده
كوچولو است .نويسنده كتاب
در ابتداي كتاب آورده اســت:
«ده ،يازده ساله بودم كه پدرم
كتاب شازده كوچولو را به من
داد تا بخوانم .شــاهزادهاي از
يك ســياره ديگر بــا موهاي
طاليي و شالي برگردنش كه به
همان اندازه كودكيهايم زيبا و
دلنشين بود .صفحه اول كتاب
نقاشــي با مزهاي از مار بوآيي
بود كه فيلي را درسته خورده
بود ،در صفحه بعد فيل را درون
شكم مار بوآ كشيده بود.»...

پيشنهاد 2

شاعره قرن هشتم

كدام كتابهــا را بيــش از يكبار
خواندهايد؟

جز كتابهايي كه ميخوانم تا درباره آنها باخبر شوم،
معموال كتابهاي زيادي هســتند كه بيش از يكبار
آنها را ميخوانم .بسياري از رمانهاي كالسيك از اين
دسته هستند.
در مــوج نويســندگان جواني كه
وارد دنياي ادبيات شــدهاند ،آثار كدام را
ميپسنديد؟

آثار همه نويسندگاني كه به شكل جدي و حرفهاي كار
ميكنند قابل توجه هســتند اما فكر ميكنم در نسل
نويسندگاني كه كتابهايشان از اواسط دهه 80منتشر
شد ،پيمان اسماعيلي ،محمد طلوعي و آرمان صالحي
را دوست داشتهام.
جايي كه االن ايســتادهايد ،شبيه
آن تصويــر ذهنيای كــه در نوجواني از
نويسندگي ساخته بوديد شده است؟

تقريبا شبيه است .من تصور ميكردم ميتوانم زندگي
را طوري مديريت كنم كه بخشهايــي از آن بيرون از
كارم باقي بماند ،اما اينطور نشــد .ادبيات تمام زندگي
مرا تسخير كرد.
كار داســتاني هم در دست نوشتن
داريد؟

2كار نيمهكاره دارم ،رماني حجيم با نام موقت «شعر يا
شمشير» كه ماجراي آن در قرن نهم ميگذرد و نسبت
به كارهاي ديگرم متفاوت است .مجموعه داستاني به
نام «مخمل زيرزميني» هم در دســت دارم كه شامل
قصههاي كوتاهي است كه در اين سالها در مطبوعات
چاپ شده است.
چه چيزي حال شما را خوب ميكند؟

راستش خيلي كارها كه نميتوانم اينجا بگويم .اما ضمنا
خواندن و نوشتن ،هرچند در اوضاع پيچيدهاي به سر
ميبريم و شايد ديگر چيزي آدمها را به مفهوم واقعي
خوشحال نكند .هرجا كه ببينم خواست مردم محقق
ميشود ،خوشحال ميشوم.
رسيدن به چه نقطهاي در آينده ،براي
شما احساس رضايت از انتخاب نويسندگي
را به همراه خواهد داشت؟

وقتي پيامي كه ميخواستم بگويم ،به مخاطب منتقل
ميشود ،احساس رضايت ميكنم .شكل گرفتن ارتباط
با مخاطب باعث رضايتمندي اســت .بــه اين موضوع
براي ســود يا طمع نگاه نميكنم ،وقتي بعد از سالها
خوانندهاي درباره برداشتي كه از داستانم داشته حرف
ميزنم ،از انتخاب نويسندگي لذت ميبرم.

اشعار جهانملك خاتون
اول اينكــه بايــد بدانيــد
جهانملك خاتون شــاعرهاي
از قرن هشــتم هجري است.
دوم اينكه توانسته 1413غزل
را بســراید و جمعآوري كند
و تبديــل به يكي از شــاعران
گذشــته ادبيات فارسي شود.
نكته بعدي هم اينكه اشعار او
به زبان فرانســه هم برگردان
شــده و حتــي او را معــادل
برخي از شــعراي فرانســوي
زبــان دانســتهاند و به همين
نســبت وجههاي بينالمللي
هم يافته اســت .حاال گزيده
اشعار اين بانوي شــاعر با نام
«فريادي عاشــقانه» ،با همت
بنفشــه حجــازي و توســط
انتشــارات قصيدهســرا راهي
بازار نشــر ايران شــده است.
در اين مجموعه152 ،غزل از
اين شــاعر انتخاب شده است
تا خوانندگان بتوانند دركي از
جهان شعري اين شاعر داشته
باشند .بیشــتر قالبهاي اين
كتاب غزل است ،البته به اضافه
يك قصيده و يك ترجيعبند و
تعدادی رباعي؛ «آيينه جمال
تو از آه مــن گرفت/يا نالههاي
زار سحرگاه من گرفت /ماهم
جواب داد كه معهود در جهان/
اين اســت بيراه دلتماه من
گرفت /با ايــن گرفتگي كه تو
بيني رخ مرا /خور روشني ز پرتو
درگاه من گرفت /رفتم كه پاي
مركب عالي ببوسمش /اشكم
به رو دويد و سر راه من گرفت/
در معركه كه قلب و جناح است
و ميسره /شــيران شرزه پنجه
روباه من گرفت.»...

پيشنهاد 1

ستارهاي بدرخشيد

ص
محمد رسولاهلل
زندگــي پيامبر اســام(ص)،
به قدري فراز و فرود داشــته و
البته از ســوي ديگر به قدري
براي مســلمانان مهم است كه
هنرمندان را به صرافت مياندازد
تا در اين حــوزه به خلق آثاري
دســت بزنند؛ خاصه در حوزه
ســينما ،البته ايــن وضعيت
كمي بغرنجتر ميشود؛ از يك
ســو اجازه تصويركردن پيامبر
را ندارند و از سوي ديگر اگر به
خوبي نتوانند يك اثر سينمايي
در خــوري تــدارك ببينند،
همهچيز را باختهاند .به همين
دليل بوده كه فيلمهاي شاخص
ايراني در اين حوزه شكل نگرفته.
اما شاخصترين فيلمي كه در
اين زمينه و توســط ايرانيها
ســاخته شــده ،اثــر «محمد
رسولاهلل» مجيد مجيدي است.
البته اين فيلم به دوران پيش از
تولد پيامبر تا زمان نوجوانياش
ميپردازد و به شــكل عجيبي
كه فيلم مصطفــي عقاد درباره
پيامبراســام(ص) جــا افتاد،
فراگير نشــد ،اما روي همرفته
فيلمي قابل احترام و اعتناست.
اين اثر در ســال 1394ساخته
شده و عليرضا شــجاع نوري،
مهدي پاكدل ،مينا ســاداتي،
محسن تنابنده ،ســاره بيات،
داريــوش فرهنــگ و ...در آن
به ايفــاي نقــش پرداختهاند.
كامبوزيا پرتوي و حميد امجد
نيــز در نــگارش آن همكاري
داشــتهاند .فيلم همچنين از
عوامــل خارجي سرشناســي
بهره برده است؛ ازجمله از اي.
آر رحمان در موسيقي.

پيشنهاد 2

شهرام در اروپا
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كالسكه؛ سوغات فرنگ

احتماال كالسكه سلطنتي هم يكي از تكنولوژيهايي بوده كه
ناصرالدينشاه قاجار در سفر فرنگ با آن آشنا شد و چشمش را
گرفت .اين شاه قاجاري در طول عمرش 3بار به سفر فرنگ رفت
كه نخستين آن سال 1252هجري شمسي بود .در هر سفرش هم
هرچه ميديد و خوشش ميآمد ،با خود به تهران ميآورد؛ از دوربين
عكاسي ،دستگاه چاپ ،تلگراف و ماشين دودي بگيريد تا اسلحه و
پوشاك فرنگي .گويا در همان سفرهايش هم دلش براي كالسكه
سلطنتي رفت و دستور داد برايش يك كالسكه سلطنتي بسازند.

از وين اتريش تا تهران

بهترين جا براي سفارش كالسكه سلطنتي ،كارگاه واگن
فابريك وين اتريش بود؛ جايي كه در آن زمان ،كالسكههاي
سلطنتي زيادي براي دربار پادشاهان مختلف سراسر جهان
ساخته شد .جالب اينكه اين كارگاه هنوز هم فعال است
و بهكار خودش ادامه ميدهد! خالصه كه كارگاه واگن
فابريك ،حدود 150سال پيش كالسكه سلطنتي شاه قاجار
را با مارك «ماريوس» ساخت و تحويل تهران داد.

همهچيز درباره كالسكه ناصرالدينشاه ،قديميترين كالسكه سلطنتي كشور
كه در موزه خودروهاي تاريخي ايران نگهداري ميشود

كالسكه150سالهاتريشی

حدودا 150ســال پيش ،ناصرالدينشاه
قاجار بــه يــك كارگاه در وين اتريش،
پرنيان سلطاني
سفارش ســاخت يك كالسكه سلطنتي
را داد؛ كالســكهاي كه نه فقط در زمان
خودش ،بلكه در روزگار ديگر شاهان قاجار و حتي در دوران پهلوي
مورد استفاده قرار گرفت .نام اين كالسكه بارها و بارها در تاريخ آمده
است ،چراكه اين همان كالسكهاي است كه ناصرالدينشاه
قاجار با آن به حرم حضــرت عبدالعظيم(ع) رفت و در آنجا
بهدست ميرزا رضا كرماني ترور شد .اينطور كه بعدها نزديكان
شاه قاجار نقل كردهاند ،ناصرالدين شاه را بعد از ترور به حالت

اما داستان كالسكه سلطنتي ناصرالدينشاه با كشتهشدن
نخستين صاحبش به پايان نرسيد .شاهان بعد از سلطان
صاحبقران نيز در مراسم رسمي و مذهبي از اين كالسكه استفاده
كردند .حتي بعد از انقراض حكومت قاجاريه ،اين كالسكه
مورد استفاده پهلويها قرار گرفت .در توضيح كنار كالسكه در
موزه خودرو نوشته شده« :از اين كالسكه در مراسم تاجگذاري
پهلوي اول در مجلس مؤسسان ،مراسم تاجگذاري پهلوي
دوم ،جشنهاي دوهزار و پانصدساله ايران و استقبال از ملكه
انگلستان و فردريك نهم ،پادشاه دانمارك استفاده شده است».

بازديد از قديميترين
كالسكه سلطنتي ايران

مــوزه خودروهاي تاريخي ايــران گنجينهاي
از قديميتريــن و منحصــر بهفر دتريــن
خودروهاي ايران اســت كه از ابتداي دهه 80
بيــن كيلومتــر  10و
 11جــاده مخصوص
كــرج (بزرگراه شــهيد
لشــكري) ،داخل خيابان
بيســتوپنجم بنا شده است.
در اين موزه كــه 22هزار مترمربع
مســاحت دارد ،عــاوه بــر كالســكه
سلطنتي ناصرالدينشــاه ،ميتوانيد
45دستگاه اتومبيل ،ازجمله ليموزين
آبطالكاري شده ،تنها نمونه پنتر ليزر
توليدشده در جهان ،رولز -رويس ،خودرو بنز
 500Kو ديگر شاهكارهاي صنعت خودروسازي
جهان را از نزديك ببينيد .همچنين در اين
نمايشگاه دائمي منحصر
بهفرد2 ،ارابه كالســكه و
3دســتگاه موتورسيكلت
هم در معــرض ديد عالقهمندان
قرار داده شده است.

5هزار تومان خرج روي دست شاه قاجار

ساخت اين كالسكه در كارگاه مشهور كالسكهسازي
اتريش5 ،هزار تومان خرج روي دست شاه قاجار گذاشت!
اگر ميخواهيد متوجه قيمت بسيار هنگفت اين كالسكه در
زمان خودش شويد ،بد نيست بدانيد در پايان عهد ناصري،
قيمت هر راس گوسفند 8قران و هر من برنج (برابر با 3كيلو)
3قران و 5شاهي بود .قيمت هر من روغن  6قران و هر مرغ
15شاهي بود!

كالسكه اتاقي چوبي

كالسكهاي كه كارگاه واگن فابريك ساخت و به
تهران فرستاد ،يك كالسكه اتاقي بود .در آن زمان به
كالسكههايي كه سقف آنها برداشته نميشد ،اصطالحا
كالسكه اتاقي ميگفتند .بيشتر قسمتهاي اين
كالسكه از چوب ساخته شده است.

باركد را اسكن كنيد و
ويديوی اين گزارش را
ببينيد

از الكي و زرشكي تا مشكي و طاليي

رنگ كالسكه ســلطنتي چهارمين شــاه قاجار در ابتدا الكي و
زرشكي بود .اين كالسكه تا پايان حكومت قاجار هم به همين رنگ
بود ،اما بعدها در دوران پهلوي ،به رنگ مشكي و طاليي درآمد و
حاال با همين رنگ در موزه خودرو به نمايش درآمده است.

لطفاهلل خان كالسكهچي نخستين كالسكهران
خالصه كه كالسكه ناصرالدين شاه قاجار با سالم و صلوات به تهران رسيد و
به گواه تاريخ از همان زمان فردي به نام لطفاهلل خان كالسكهچي راندن اين
كالسكه را عهدهدار شد .در تاريخ از نخستين كالسكهران ناصرالدينشاه صحبت
چنداني نشده و به همين دليل نميتوان دربارهاش اطالعات بيشتري ارائه داد.

آخرين كالسكهسواري شاه قاجار

به محض اينكه ناصرالدينشاه
مورد اصابت گلوله قــرار گرفت،
همراهان شــاه مردم را از صحن بيرون و
ميرزا رضا كرماني را دستگير كردند .دكتر
شــيخ محمدخان احياءالملك كه آن روز
باالي سر ناصرالدينشاه حضور داشت ،در
خاطراتش ميگويد« :شاه روي زمين دراز
كشيده بود .كنار شاه نشستم .با كمال تأمل
با انگشت خود چندين بار داخل و خارج و
ميان قلب را امتحان كردم و مطمئن شدم
كه قلب به كلي از كار افتاده و شــاه مدتي
است مرده .از جيب شاه 2دستمال سفيد
بيرون آوردم .يكي را داخل قلب كرده بيرون
كشــيدم و دومي را وارد كــرده آنجا براي
بيرون نيامدن خونابه گذاشــتم» .اينطور
كه از قــول احياءالملك در كتــاب وقايع
دارالخالفه آمده ،ناصرالدين شاه را بهصورت
نشسته ســوار كالسكه ســلطنتي كردند،

نگاهي به ديگر وسايل حملونقل قديمي كه در موزه خودرو نگهداري ميشوند

جنايت بيدقت
تازگيهــا خبــر رســيده كه
«جنايت بيدقت» قرار اســت
كه در 3كشــور اروپايي روي
پردههاي سينما برود .فيلم را
شهرام مكري ساخته و بهتازگي
هم مجوز حضور در فســتيوال
ويناله را گرفته است .حاال مجله
ســينمايي «ددالين» آمريكا،
خبر داده كه حق و حقوق پخش
اين فيلم بــه كمپاني تريگون
فيلم واگذار شده است .ايلنا از
قول اين نشــريه آورده است:
«بعد از فستيوال ونيز نخستين
نمايــش جنايــت بيدقت در
آمريكاي شمالي و در فستيوال
شيكاگو خواهد بود .اين فيلم به
تهيهكنندگي نگار اسكندرفر
و محصول مؤسســه فرهنگي
هنري كارنامه در قراردادي بين
كمپاني دريم لــب با مديريت
نســرين ميرشــب و تريگون
فيلم براي نمايش در سه كشور
آلمان ،سوئيس و اتريش آماده
ميشود» .اين كمپاني ،همان
شــركتي اســت كه «ماهي
و گربه» شــهرام مكري را هم
پخش و توزيع كرده بود .مدير
اين كمپاني از همان كار ماهي و
گربه بود كه عالقهمند به سبك
سينمايي اين كارگردان شده
و اعالم كرده كــه فيلم جديد
مكري نيــز در همان راســتا
ساخته شده است و جنبههايي
نامكشوف از سينما را پيشروي
ما قــرار ميدهد .ايــن فيلم از
جشنواره ونيز موفق به دريافت
جايزه بهترين فيلمنامه هم شد
و ارزش ايــن را دارد كه منتظر
اكران آنالين آن هم باشيد.

نشسته در همين كالسكه گذاشته و به كاخ گلستان بردند تا مردم
متوجه كشته شدن سلطان صاحبقران نشــوند .حاال اين كالسكه
صنعتي بعد از گذر از هزارتوي تاريخ ،صحيح و ســامت بهدست ما
رســيده و اين روزها در موزه خودروهاي تاريخي ايران نگهداري
ميشود؛ موزهاي در جاده مخصوص كرج (بزرگراه شهيد لشكري)
كه معدن قديميترين و منحصر بهفردترين خودروهاي تاريخي ايران
است .اگر ميخواهيد بيشتر درباره قديميترين كالسكه سلطنتي
كشور بدانيد ،با ما به حدود يك و نيمقرن پيش بياييد؛ به زماني
كه اين كالسكه در كارگاه «واگن فابريك» اتريش
ساخته شد.

كالسكه تاجگذاري پهلويها

از رولز رويس احمدشاه تا ليموزين طالكاري شده

كسي را هم مأمور كردند دستانش را وارد
آستين شــاه كرده و دست شاه را در مسير
حركت دهد تا مردم متوجه مرگ او نشوند.
حتي اتابك در ميانه كالسكه روبهروي شاه
نشسته بود ،چند باري از آبدار براي شاه آب
خواست .قوري آبخوردن را نزديك به لب
شاه ميبرد و بعد آن را در كالسكه ميريخت
و ظرفش را پس ميداد! اطرافيان «شــاه
شهيد» با اين كارشان ميخواستند ،هم از
شورش و هرج و مرج مردم جلوگيري كنند
و هم ميخواستند سلطنت را در دست ايل
قاجار نگه دارند .براي همين بعد از بازگشت
به قصر ،بالفاصله تلگرافي بــراي وليعهد
كه در تبريز حضور داشت ارسال كردند تا
خودش را زودتر به پايتخت برساند و فرداي
آن روز كه شاه جديد به تهران رسيد ،اعالم
شد ســلطان صاحبقران به رحمت ايزدي
پيوسته است.

انصافا فقط همين تيتر براي متقاعدكردنمان به بازديد
از موزه خودرو كافي نيست؟! ظاهرا فقط يكبار در طول
تاريخ3 ،كمپاني خودروســازي بنز ،پورشه و فولكس
واگن با هم همكاري كردند و به ســفارش صدراعظم
آلمان يك محصول مشترك براي وليعهد ايران ساختند
كه همين خودرويي است كه ميبينيد! يعني درواقع از
اين خودروي منحصر بهفرد فقط يك نمونه در جهان
ساخته شــده كه آن هم در موزه خودروهاي تاريخي

و اما بشنويد از نقش كالسكه
سلطنتي در جريان ترور
ناصرالدينشاه .نقل است ناصرالدينشاه
50سال يك روز كم ،سلطنت كرد .او درست
يك روز قبل از پنجاهمين سالگرد سلطنتش
تصميم گرفت به شكرانه اين اتفاق همايون به حرم حضرت عبدالعظيم(ع) برود .آنطور كه در تاريخ آمده هيچكس
با اين تصميم شاه موافق نبود؛ مخصوصا اينكه نقل ميكنند در ابتداي سلطنت ناصرالدينشاه پيشگويي
معروف ،به او گفته بود كه تو 50سال يك روز كمتر سلطنت ميكني .اما اگر بتواني از ساعت نحس ُقران رد
شوي ،ميتواني 50سال ديگر هم سلطنت كني! روز پنجشنبه12 ،ذيقعده 1313هجري قمري كه گذشت ،شاه
به درباريان خود گفت« :امروز خيلي خوشحالم ،چرا كه پنجشنبه ديروز را براي من ُقران نحس معين كردهاند
كه الحمدهلل ديروز را به سالمت به سر آورديم و امروز به شكرانه آن به زيارت حضرت عبدالعظيم(ع) ميرويم».
خالصه كه آن روز ناصرالدين شاه با وجود مخالفت درباريان به حرم حضرت عبدالعظيم(ع) رفت ،غافل از اينكه
ميرزا رضا كرماني با تفنگ ششلول روسي در حرم حضرت عبدالعظيم (ع) انتظارش را ميكشد .شاه وقتي وارد
حرم شد ،به خيال اينكه ُقران نحس را پشت سر گذاشته ،اجازه قرقكردن صحن را نداد تا مردم عادي هم بتوانند
او را زيارت كنند .ميرزا رضا دقيقا از همين فرصت استفاده كرد و به بهانه دادن عريضه به شاه نزديك شد و در يك
موقعيت مناسب ناصرالدينشاه را مورد هدف قرار داد .گلوله به سمت چپ سينه شاه قاجار اصابت كرد و خيلي
زود قلبش را از كار انداخت.

اگر روزي روزگاري براي ديدن كالسكه ناصرالدينشــاه قاجار ،گذرتان به موزه خودروهاي تاريخي ايران افتاد ،حتما بگرديد و بين 50وسيله حملونقل
قديمي بهنمايش درآمده در موزه ،اين خودروها و كالسكهها را پيدا كنيد ،چون شما اين شانس را پيدا كردهايد كه رولز رويس ضدگلوله احمدشاه قاجار ،تنها
خودروي حاصل شراكت كمپانيهاي مرسدس بنز ،پورشه و فولكس واگن ،يكي از نخستين خودروهاي سوپر اسپرت جهان و ليموزيني ساختهشده از طال
را از نزديك ببينيد .در ادامه با باارزشترين اموال موزه خودروهاي تاريخي ايران بيشتر آشنا خواهيم شد.

محصول مشترك

ايران نگهداري ميشــود! اين اتومبيل ارزشمند كه
موتورش بنزيني 4ســيلندر و 4زمانه است ،حداكثر
با سرعت 170كيلومتر بر ســاعت حركت ميكند و
همكاري اول و آخر 3كمپاني خودروســازي معروف
آلمانــي بهحســاب ميآيد .اين محصول مشــترك
كمپانيهاي خودروسازي آلماني بهدليل سيستمهاي
امنيتي فوقالعادهاي كه دارد ،امنيت سرنشينانش را در
هر تصادفي تضمين كرده است!

ماجراي يك ترور

رولز رويس احمدشاه

رولز رويس سيلور گوست احمدشــاه قاجار ،يكي ديگر
از اتومبيلهاي به نمايش درآمده در موزه خودرو اســت.
اين خودرو در سال 1906ميالدي ساخته شده و درواقع
نخستين خودرويي اســت كه احمدشاه قاجار وارد ايران
كرده .البته كه احمدشاه بهدليل عالقهاش بهخودروهاي
لوكس انگليســي ،خــودروي رولز رويــس ديگري هم
خريداري كرد كه مدل فانتوم 4بود و از آن فقط 18دستگاه

در جهان توليد شد! جالب اينكه از اين 18دستگاه ،فقط
يك دستگاه بهصورت ضدگلوله طراحي شده بود كه اين
همان خودرويي است كه احمدشاه آن را خريداري كرده
بود و امروز در موزه خودرو قــرار دارد .ظاهر اين خودرو
شبيه يك تانك است و شيشه و بدنه بسيار ضخيمي دارد.
با اين حال موتور 8ســيلندري كه دارد ميتواند آن را تا
سرعت 260كيلومتر در ساعت پيش ببرد!

بنز 500كا ،هديه هيتلر!

يكي از توليدات منحصر بهفرد كمپاني «دايملر-بنز» ،همين خودروي
مرســدس بنز  500Kاســت كه هديه هيتلر به رضاخان بوده و تا
200كيلومتر سرعت ميرفته و نخستين ماشيني بهحساب ميآيد كه
داراي چراغ راهنماست! و بدانيد كه از اين اتومبيل كه جزو نخستين
خودروهاي سوپر اسپرت جهان به شمار ميآيد ،در فاصله سالهاي
1934تا  1936فقط 354دستگاه ساخته شد كه همه آنها يا در طول
جنگ جهاني دوم بهطور كلي از بين رفتهاند و يا اتاقشان بهطور كامل
بازسازي شده است .اما نمونه موجود اين خودرو در ايران ،تنها نمونه
سالم موجود از اين توليدات افسانهاي اســت كه اتاقش همان اتاق
توليدشده كمپاني است .جالب اينكه خود كارخانه بنز هم اين خودرو
را ندارد و گفته ميشود تاكنون چندبار پيشنهاد خريدش را به دولت
ايران تسليم كرده ،اما هر بار جواب منفي شنيده است!

در كنــار ديگــر خودروهــاي بهنمايش
درآمده در موزه خودروهاي تاريخي ايران،
2خودروي ليموزين هم خودنمايي ميكنند
كه نخستين آنها يك دســتگاه بنز  600با
قامتي كشيده است .اما خودروي ليموزين
ديگري كه در طرف ديگر سالن موزه وجود
دارد ،يك ليموزين بزرگ 6سيلندر است كه
چراغهاي جلوي آن روي سپر نصب شده.
ظاهرا دليل نصب اين چراغها روي ســپر،
ايجاد ديد بهتر براي راننده بوده اســت .اما
اين ليموزين يك ويژگــي منحصر بهفرد
دارد و آن هم اين اســت كه در ساخت آن

ليموزيني از جنس طال

از 6كيلو طال استفاده شــده است! به اين
ترتيب اين ليموزين طالكاري شــده يكي
از بهترين و منحصر بهفردترين خودروهاي

بهنمايش درآمده در موزه خودرو بهحساب
ميآيد كه نگاه هر بازديدكنندهاي را بهخود
جلب ميكند.

المبورگيني محمدرضا پهلوي

المبورگينــي كانتاش پهلــوي دوم هم يكــي ديگــر از خودروهاي
موزه خودرو اســت كه هوش از ســر هر بازديدكنندهاي ميبرد .اين
المبورگيني كه ساخت كشور ايتالياست ،جزو خودروهاي سوپراسپرت
دهه70ميالدي بهحســاب ميآيد و در دوره خودش بســيار بســيار
پرطرفدار بوده ،تا جايي كه عاشقان خودرو معتقدند المبورگيني كانتاش
جزو موفقترين نمونههــاي المبورگيني در تمام طول تاريخ اســت.
ن كانتاش
براساس اطالعات موجود در موزه خودروهاي تاريخي ايران ،اي 
در سال 1974ساخته شده و داراي يك پيشرانه 12سيلندر خطي است.
اين موتور با 3هزار و 900سيســي حجم ،ميتواند تواني بالغ بر 370
اسب بخار توليد كند و تا سرعت 310كيلومتر بر ساعت پيش برود! اين
المبورگيني رنگ بسيار زيبايي هم دارد كه نگاه بازديدكنندگان را از هر
نقطه سالن موزه بهخودش جلب ميكند.
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گفتوگو با ايران درودي ،نقاش صاحبسبكي كه بيش از 6دهه از
عمرش را همنشين قلم ،رنگ و بوم نقاشي بوده است

دنياي گانگسترها

بهترين اثرم را
هنوز خلق نكردم

موضوعي كه در زندگي شــما بسيار
پررنگ است ،عشــق و عالقهاي است كه
به وطن داريد .تا جايي كه با وجود نيمقرن
دوري از ايران و در زماني كه بيشتر هنرمندان
سرخورده و نااميد به فكر مهاجرت بودند ،با
آثارتان به ايران برگشتيد .اين همه عشق و
عالقه به ايران از كجا ناشي ميشود؟

اسم من «ايران» است و اين نام در عين حال كه از بدو
تولد ،برايم افتخار بزرگي بود ،مسئوليت بزرگي هم به
من واگذار كرد؛ چرا كه بايد طوري زندگي ميكردم تا
در مسير زندگيام به لياقت داشتن اين نام برسم .در اين
راه پدرم كه نام مرا انتخاب كــرده بود ،الگوي زندگيام
شد .او من را به ديدار آرامگاه فردوسي ميبرد و در سفره
هفتسين سال نو ،شــاهنامه فردوسي ميگذاشت و
هميشه ميگفت زبان مادريات را درست حرف بزن،
تاريخ 7هزار ساله وطنت را عميقا بشناس و قدر بدان و
هويت ايراني بودنت را مهمترين اصل زندگيات قرار بده.
اينطور بود كه عشق به ايران در جانم ريشه گرفت و در
تار و پود وجودم تنيده شد .امروز هم در اطاعت از وصيت
پدرم كه همواره ميگفت ايران را دوست بدار195 ،اثرم
را در قالــب موزهاي بهصورت محضــري به ملت ايران
بخشيده و هزينه ساخت آن را متقبل شدهام ،احساس
رضايــت دارم .چون باور دارم اين موزه ســالهاي بعد
در فرهنگسازي هنر نقاشي معاصر ايران ،نقش مهمي
خواهد داشت.
با اينكه سالها در كشورهاي مختلف

خب بدون شك به ثمر رســاندن هر هدفي مشكالت
خاص خــودش را دارد ،اما مهم ،رســيدن به آن هدف
است .من از 30سالگي كه رسماً به استخدام تلويزيون
ملي آن زمان درآمدم ،هدفم شناساندن هنر نقاشي نو به
هموطنانم بود .دستيابي به اين هدف را ابتدا با نوشتن نقد
در مطبوعات و سپس تهيه برنامههاي تلويزيوني باعنوان
«شناسايي هنر» شروع كردم و تا اين لحظه هم از هدفم
غافلنماندهام .ساختن موزهاي كه مركز تبادل فرهنگ
خواهد شد هم در راه رسيدن به همين هدف قراردارد.
درباره سبك نقاشي شما اظهارنظرهاي
مختلفي ميشود .عدهاي شما را در نقاشي
پيرو ســبكي ميدانند كه از آن با عنوان
انتزاعي يا فراسورئال يادميشود ،عدهاي
هم معتقدند شــما خودتان صاحب سبك
هستيد و سبك مخصوص خودتان را داريد.
باالخره سبك شــما در نقاشي چيست و
بهنظرتان جايگاه آن در ايران كجاست؟

به گفته منتقدين مهم دنيا ،من سبك شخصي خاص

«در فاصله دو نقطه »! ...زندگينامه ايران درودي

براي اينكه بيشتر درباره اين نقاش برجسته معاصر بدانيد ،چندين راه پيشرو
داريد .يكي از اين راهها ديدن فيلم مستندهايي است كه درباره اين بانوي
هنرمند ساخته شده است .فيلم «چه شگفت است عشق كه هم درد است
و هم مرهم» به كارگرداني اميد بنكدار و كيوان عليمحمدي ،فيلم «ايران
درودي ،نقاش لحظههاي اثيري» به كارگرداني بهمن مقصودلو ،فيلم
«ايران درودي» به كارگرداني مستانه مهاجر و فيلم «زن ،نور ،نقاشي»
به كارگرداني محمود شكراللهي از جمله فيلمهايي است كه ديدنشان
باعث ميشود ايران درودي را بهتر بشناسيد .سال 1397نيز نشر ثالث
كتابي با عنوان «گفتوگو با ايران درودي» را منتشر كرد كه حاصل
مصاحبه «مهدي مظفريساوجي» با اين بانوي پر از عشق به ايران و
هموطنانش است .اما بدون شك بهترين راه شناخت هر چه بيشتر و بهتر ايران درودي ،مطالعه
زندگينامهاي است كه خودش آن را نوشته و نامش را «در فاصله دو نقطه »! ...گذاشته است .در
بخشي از اين كتاب كه نشر «ني» آن را در سال 1396منتشر كرده و حاال به چاپ بيست و چهارم
رسيده ،ميخوانيم« :تا اين مرحله از زندگي دانستهام كه ميبايد كولهبار غمها و دلتنگيها را بر
زمين گذارد و به استقبال آينده رفت .حتي اگر اين آينده يك روز يا يك ساعت يا فقط يك لحظه
باشد .مطمئن هستم بهترين لحظه ،لحظه بعدي زندگيام خواهد بود .شايد لحظه بعدي ،نويد
خلق اثري باشد كه هنوز نيافريدهام .ولي در لحظه بعدي ،اثري به ابعاد آرزوهايم ،اثري به رنگ
عشقهايم ،اثري به شفافيت تمام آينهها خلق خواهم كرد و سپس اين اثر را در باالترين نقطه
آسمان برخواهم افراشت تا تصوير تمامي اين جهان در آن انعكاس يابد» .

نگاهي به آثار ماندگار ايران درودي

نور ،رنگ ،آرامش!

رگهاي زمين ،رگهاي ما
بيشك يكي از معروفترين آثار ايران درودي ،تابلوي «نفت ايران» است
كه اين هنرمند نقاش آن را در سال 1347به سفارش شركت آي .تي .تي
ـ كه لولهكشي نفت آبادان به ماهشهر را انجام داده بود ـ خلق كرد .اين اثر
ماندگار ايران درودي با تيراژي چندميليوني در مطبوعات مهم آمريكا از
قبيل اليف ،تايمز ،نيوزويك و ...به چاپ رسيد و احمد شاملو شاعر معاصر
ايران آن را «رگهاي زمين ،رگهاي ما» ناميد.

عكس :محمد عباسنژاد

«ايران درودي» را بيشتر ما بهعنوان يك نقاش ميشناسيم؛ نقاشي كه بيش از
60سال از عمر پربركت و پرافتخارش را صرف قلم و بوم نقاشي كرده و با عناصري
مانند رنگ و نور ،سبك منحصر به فرد خودش را در نقاشي ايجاد كرده است .تا
جايي كه بزرگان فرهنگ و هنر دنيا ازجمله «آندره مالرو» « ،سالوادور دالي»،
«ژان كوكتو»« ،لوتن»« ،احمد شاملو» و ...را به تحسين واداشته و نام خودش را
بهعنوان يكي از برجستهترين نقاشان ايران و جهان مطرح كرده است .اما اين همه
پرنيان سلطاني
هنر ايران درودي نيست .اين بانوي رنگ و نور ،نويسنده و كارگردان هم هست
و مدتي نيز بهعنوان استاد دانشگاه ،به تدريس «تاريخ و شناسايي هنر» پرداخته است .او كه در جواني
براي تحصيل راهي فرانسه شده بود ،بعد از نيم قرن زندگي در پاريس به ايران برگشت تا بتواند با ساخت
موزهاي در ايران ،تابلوهاي نقاشياش را به هموطنانش هديه كند .در اين راه خانهاش در پاريس را فروخت
و هزينه ساخت موزهاش را متقبل شد ،قريب به  200اثرش را هم به ايران آورد و حاال چشمانتظار پايان كار
موزهاي است كه بيشك ميتواند به يكي از زيباترين موزههاي ايران و جهان تبديل شود .در اين روزها
فرصتي دست داد تا با اين نقاش برجسته و نويسنده و كارگردان نامآشنا به گفتوگو بنشينيم و با او از هر
دري صحبت كنيم كه حاصل آن را در ادامه خواهيد خواند.
دنيا زندگي كردهايــد و همواره جايي براي
نمايش آثارتان داشتهايد ،اما ترجيح داديد
تابلوهايتان را به ملت ايران تقديم كرده و
موزه شخصيتان را در ايران داير كنيد .چرا
روي تاسيس موزه در ايران اصرار داريد؟ آن
هم با وجود همه مشكالتي كه در راه ساخت
موزه برايتان بهوجود آمده و هنوز با گذشت
بيش از 5سال به نتيجه نرسيده است؟

پيشنهاد 1

خودم را دارم كه با ديگر ســبكها متفاوت اســت .اما
آن چيزي كه داراي اهميت اســت ،سبك كار نيست.
اثري است كه با صداقت خلق ميشود و به اين ترتيب
تأثيرگذار خواهد بود.

رهايي نيســت! به همين دليل هم هست كه امروز در
84سالگي با وجود شرايط ســخت جسمي نهتنها به
نقاشي ادامه ميدهم ،بلكه براي دگرگون كردن سبكم
هم تالش ميكنم!

دنيا ،من سبك شخصي در مصاحبــهاي كــه بــا آنــدره مالرو
هنرشــناس جهاني و بزرگمرد فرهنگ
خاص خودم را دارم كه
با ديگر سبكها متفاوت قرنمان داشــتم ،از او در مورد چگونگي
هنر نقاشي سؤال كردم كه پاسخ داد «هنر
است .اما آن چيزي كه
نقاشي معاصر در حال سقوط آزاد است» .با
داراي اهميت است،
اين ارزيابي آندره مالرو از هنر غرب ،نقاشي
اثري
سبك كار نيست.
ايران كه در مقايســه با هنر غرب دو هزار
صداقت
است كه با
سال كمبود پيشينه تاريخي دارد ،مسلما
شود
خلق مي
در شــرايط و جايگاه بهتري قــرار ندارد.
متأسفانه امروز تعداد نقاشان خوب ما از
تعداد انگشتان دســت تجاوز نميكند؛ اگر چه كه من
به استعداد و هوشياري هموطنام باور دارم و اميدوارم
نسل آينده كمبود پيشينه هنر نقاشي ايران را جبران
كند .به هر حال نبايد فراموش كنيم كه از حضور نقاشي
نو در ايران بيش از 50سال نميگذرد .چطور ميتوانيم
تحوالت و دگرگونيهاي دو هزار ســال نقاشي غرب
را ناديده بگيريم و نقاشي نوپاي ايران را با آن مقايسه
كنيم؟ اما به هر حال اين اميد وجود دارد كه بتوانيم در
آينده اين فاصله را كم و كمتر كنيم.

بهنظر من هنرجويان جوان بايد چشمشان را با ديدن و
شناخت نقاشيهاي خوب تربيت كنند و بهطور جدي
از كپي كردن و تقليد بپرهيزند .من «جرات داشتن»
را تعبير ديگــر «خالقيت» ميدانــم و معتقدم براي
نقاششدن اول بايد نگاهي عاشقانه به زندگي داشت،
بعد حسها را در رگهــاي وجودي خود جاري كرد تا
در نهايت بتوان نقاشي را كه چيزي جز القای حسها
نيست ،خلق كرد.

به گفته منتقدين مهم

وضعيت هنر نقاشــي و نسل جوان
فعال كشــورمان در اين حــوزه را چطور
ميبينيد؟ نقاشي امروز كشور ما چقدر
به استانداردهاي جهاني نزديك است؟

شما خودتان در دهه 50به تدريس در
دانشگاه شريف پرداختيد .چرا بعد از آن
ديگر تدريس را ادامه نداديد تا شايد از اين
رهگذر ،جوانترها بتوانند از تجربياتتان
استفاده كنند؟

واقعيت اين است كه تدريس با روحيه پر از
جنبوجوش و هيجانزده من همخواني
ندارد .هر لحظه از زندگي من با لحظه
پيشيناش متفاوت است ،درحاليكه
در تدريــس بايد آنچه را كــه گفته يا
ميدانيد ،بارها و بارها تكــرار كنيد و
بهنظر من اين كار بــا بافت خالقيت در
تضاد اســت .البته كه مــن آن دوره را كه
به خواســت دانشــجويان دانشگاه شريف
از رياست دانشــگاه ،براي تدريس تاريخ و
شناسايي هنر از من دعوت شد ،جزو افتخارات
و تجربيات بــزرگ زندگيام ميدانــم و از اينكه
دانشجويان به ســخنانم گوش داده و يادداشت
برميداشــتند بهخودم ميباليدم .اما مدتي بعد
عشق به نقاشي و خالقيت را به تدريس ترجيح
دادم و به پشت سهپايه و خلوت نقاشيام برگشتم.
چون براي من از عشق به نقاشي در هيچ شرايطي

هماكنــون چــه توصيــهاي براي
هنرجويان جوان داريد و چه راهكارهايي
براي تقويت هنر بهويژه هنر نقاشي در ايران
به ذهنتان ميرسد؟

اگر موافق باشــيد كمي هم درباره
آثارتان صحبت كنيم .نور ،رنگ و گل ،عناصر
اصلي نقاشيهايتان هستند .برايمان كمي
درباره اين عناصر توضيح ميدهيد؟ اينكه
هر كدام از آنها از كجا نشــأت گرفتهاند و
برايتان نماد چه موضوعاتي هستند؟

من معموال كاري با نمادها و توضيحات نقاشيهايم ندارم.
رنگهايم را ميچينم ،قلممويم را بهدست ميگيرم و
خودم را رها از دانستهها و ندانستهها به الهامات و كشف و
شهودم ميسپارم .به اين ترتيب است كه روي بوم نقاشي
رنگها و فرمهايي شكل ميگيرد كه از پيش آنها را در
ذهنم پديد نياورده بودم .بهعبارت ديگر به خلسهاي فرو
ميروم كه پاسخگوي سؤاالت شــما و چراهاي خودم
نيست .به همين دليل اســت كه هنگام نقاشي كسي
اجازه حضور در آتليه و شكستن سكوتم را ندارد .همين
موضوع باعث شده كه من در تمام طول عمرم شبها در
سكوت نقاشي كنم تا كسي مزاحم كارم نشود و من را از
حال خوش خلق اثر بيرون نياورد.
تولد يك تصوير برايتان چگونه اتفاق
ميافتد؟ معموال از چــه موضوعاتي الهام
ميگيريد؟

همانطور كه گفتم مــن از موضوعاتي الهام نميگيرم.
درواقع موضوعاتي از پيش در ذهنم ندارم و هر آنچه در
نقاشيهايم شكل ميگيرند ،در لحظه خلق ميشوند.
هميشــه ميگويم يك نقاش هم بايد نقاش باشد ،هم
نقش!
شايدپاسخبهاينسؤالبرايهنرمندي
كه همه آثارش را با عشق خلق كرده ،سخت
باشد .اما ميخواهيم بدانيم ايران درودي
كداميك از نقاشيهايش را بيشتر از ساير
آثارش دوست دارد و دليل آن چيست؟

آثاري كه به تصاويري از ايران اشاره دارند ،بيشتر دوست
دارم .مانند تابلوهاي «نگار جاويدان»« ،عطش كوير»

نقاش ،كارگردان ،نويسنده ،منتقد هنري
و استاد دانشگاه
متولد :سال  ،1315مشهد
تحصيالت :دانشآموخته رشته نقاشي در
دانشكده عالي هنرهاي زيباي پاريس (بوزار)،
دانشآموخته رشــته تاريخ هنر از مدرسه
لوور پاريس ،دانشآموخته رشته ويتراي از
دانشكده سلطنتي بروكسل ،دانشآموخته
رشته تهيه و كارگرداني سينما و برنامههاي
تلويزيوني از انستيتو آر .سي .آ نيويورك
فعاليتها :خلق 195تابلوي نقاشــي
كه آنهــا را بهصورت رســمي و محضري به
مردم كشــورش هديه كرده اســت ،تهيه و
كارگرداني بيش از 80فيلم مستند تلويزيوني
از هنرمندان ايران و جهان ،تدريس «تاريخ و
شناسايي هنر» در دانشگاه صنعتي شريف،
برگزاري  64نمايشــگاه انفرادي و شركت
در بيش از  250نمايشگاه گروهي در ايران،
كشورهاي اروپايي ،مكزيك ،ژاپن و آمريكا،
نگارش و انتشار كتاب زندگينامه خودنوشت
«در فاصله دو نقطه»! ...
و «نبض تاريخ» .اما اگــر بخواهم با صداقت جواب اين
ســؤالتان را بدهم ،بايد بگويم هميشه هر اثري را كه
شروع ميكنم ،از همه آثاري كه تاكنون خلق كردهام،
بيشتر دوست دارم .درواقع با همين حس و انگيزه است
كه ميتوانم كار جديدي را شروع كنم .چون باور دارم
بهترين اثرم ،اثري است كه هنوز آن را خلق نكردهام!
جايي دربارهتان خواندهام كه از گذشته
آثاري كه خلق كرده و دوســت نداشتيد،
ميسوزانديد! چرا؟!

بله در جواني اثري كه خلق ميكردم و از آن راضي نبودم
را از بين ميبردم .اما همسرم به من آموخت كه بهخودم
فرصت بدهم و چند روز بعد دوبــاره به اثرم نگاه كنم.
اتفاقا همين كار باعث شد تا كارهايي مانند «جاودانه
خليجفارس» يا «سحر گمشده» نجات پيدا كنند!

نگار جاويدان
وقتي از ايران درودي ميپرســيم كداميك از آثارش را بيشــتر از بقيه
تابلوهايش دوست دارد ،از اثر «نگار جاويدان» نام ميبرد؛ اثري كه قطعا
يكي از معروفترين تابلوهاي اين نقاش برجسته معاصر بهحساب ميآيد.
درودي اين اثر را در ســال 1993ميالدي مصادف با سال 1372هجري
شمسي خلق كرده است .شايد برايتان جالب باشــد بدانيد ابعاد اين اثر
140در 140سانتيمتر است.
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به دنبال ماهپيشوني

راستي كار موزهتان به كجا رسيده؟
مشخص شده چه زماني ميتوانيم از موزه
«ايران درودي» بازديد كنيم؟

كار موزه هم كم و بيش و به كندي پيشميرود .فعال
نوبت كروناست كه انجام كار ساخت و راهاندازي موزه را
به تأخير بيندازد.
حاال كه صحبت از كرونا شد ،كمي هم
برايمان از گذران اين روزهايتان بگوييد .اين
روزهاي قرنطينه خانگي و زندگي زير سايه
كرونا را چطور ميگذرانيد و بيشتر به چه
كارهايي مشغول هستيد؟

من در ايــن روزها به هيــچ كار ديگري جز نقاشــي
نميپردازم .اين روزها مجوز عرش را گرفته و در بهشتي
كه براي خودم ساختهام ،نقاشي ميكنم.
و بهعنــوان آخرين ســؤال ،آرزوي
ايــران درودي پس از 84ســال زندگي
پرفرازونشيب و در عين حال پر از عشق،
موفقيت و افتخار چيست؟

آرزويم اين اســت كه خداوند ايمــان من را بهخودش
بيشتر و بيشتر كند.

نقاشيهاي ايران درودي ،آنقدر منحصر به فرد است كه فقط با نگاه كردن به آنها ميتوانيد وارد دنياي ديگري شويد؛ دنيايي پر از نور ،رنگ و گل .آنهايي كه موفق شدهاند به يكي از نمايشگاههاي
انفرادي يا گروهي اين نقاش برجسته ايران و جهان بروند و آثارش را از نزديك ببينند ،قطعا با ما همعقيده هستند كه تصاوير خلق شده روي بوم نقاشي اين هنرمند برجسته ،سبك منحصربهفرد
خودش را دارد و دريچهاي رو به دنيايي پر از آرامش است .در ادامه به معرفي چند اثر معروف و ماندگار اين استاد مسلم نقاشي ميپردازيم.

عطش كوير
تابلوي «عطش كوير» هم يكي ديگر از آثار مــورد عالقه ايران درودي
اســت .اين اثر كه يكي از جديدترين آثار اين نقاش نامآشــناي معاصر
بهحساب ميآيد ،در ســال 2008و در ابعاد 135در 135بهوجود آمده
است .در اين اثر هم مثل تمام آثار درودي ،ميتوانيد تركيبي از تأللو نور
و رنگهاي زيبا را ببينيد كه در مجموع حسي پر از آرامش را در مخاطب
ايجاد ميكند.

رفتگان
با يك فيلم گانگستري چطوريد؟
البته طبيعي است كه هر طيفي
دوست ندارد و مناسب نيست كه
چنين فيلمهايي را ببيند .ولي به
هر حال بخشــي از عالقهمندان
ســينما هســتند كه دوســت
دارند چنيــن آثــاري را دنبال
كنند .به همين دليل پيشنهاد
ميكنيم به فيلــم «رفتگان» از
مارتين اسكورسيزي فكر كنيد.
مگر ميشــود فيلمي را اســتاد
اسكورسيزي بســازد و قابليت
تماشــا نداشته باشــد؟ در اين
فيلم ســتارگاني چون لئوناردو
ديكاپريو و جك نيكلسون و مت
ديمون و ...حضور دارند و جالب
اينكه اسكار بهترين كارگرداني
را هم نصيــب ايــن كارگردان
مشــهور كــرد .د يكاپريو در
اين فيلم ،نقش پليســي را بازي
ميكند كه يــك مأمور مخفي
اســت و مأموريــت دارد تا وارد
يك گروه مافيايــي ايرلندي كه
در بوســتون آمريكا مستقرند،
شود .او مأموريتش را با موفقيت
دنبــال ميكند ،امــا در نهايت
متوجه ميشود كه پليس و مافيا
دســتكمي از هم ندارند .فيلم
151دقيقه زمان دارد و حسابي
ميتوانــد براي شــما جذاب و
غافلگيركننده باشد .در ابتداي
فيلم ،از همــان ابتدا ديالوگي از
قول جك نيكلسون بيان ميشود
كه شايد رويكرد آن را مشخص
كند؛ «وقتي يك اسلحه پر بهت
نشونه رفته ،پليس يا خالفكار؟
چه فرقي ميكنه كــه تو كدوم
يكي باشي؟»

جاودانه خليجفارس
شايد برايتان جالب باشد بدانيد اين بانوي رنگ و نور در جواني وقتي اثري
خلق ميكرد و از آن راضي نبود ،آن را ميسوزاند! اما همسرش مانع اين
كار شد و به او آموخت كه بهخودش فرصت بررسي دوباره آثارش را بدهد.
همين كار باعث شد تا اثري مانند «جاودانه خليجفارس» نجات پيدا كند!
اين اثر زيبا و ماندگار با ابعاد 96در 65ســانتيمتر ،در سال 1985خلق
شده است.

فيتيله وماه پيشوني
حوزه نوجوانان ،خاصه در سينما،
حوزهاي اســت كه كمتر به آن
پرداخته ميشود .يكي از داليلش
اين است كه سازندگان شناختي
از دنياي اين گروه سني ندارند.
دوم اينكــه شــايد آورده مالي
چنداني هم برايشــان نداشته
باشد .اما با اين حال گاهي اتفاق
ميافتد كه فيلمهايي براي اين
ژانر هم ساخته ميشود .ازجمله
آنهــا ميتــوان بــه «فيتيله و
ماهپيشوني» اشاره كرد .يك فيلم
139دقيقهاي سرگرمكننده كه
ميتواند حسابي نوجوانان خانواده
شما را پاي نمايشگر بنشاند .اما
موضوع چيست؟ موضوع فيلم،
درباره ربوده شــدن ماهپيشوني
اســت .در نتيجه بچههاي مهد
كودك هــم جمع ميشــوند و
فكرهايشان را روي هم ميگذارند
تا كاري انجام بدهند .در نهايت
به ايــن نتيجه ميرســند كه از
اعضاي گروه فيتيله درخواست
كمك كننــد .فيتيلهايها جزو
معروفتريــن گروههــاي مورد
عالقه بچهها و نوجوانان هستند
كه ســالها در تلويزيون برنامه
توليد ميكردند .حاال كارشــان
به سينما هم كشــيده است .در
نهايت اينكه گــروه فيتيلهايها
تصميم ميگيرنــد به بچههاي
مهد كودك در اين مسير كمك
كنند ،البته سختيهاي زيادي
هم متحمل ميشوند تا موفق به
انجام اين مأموريت شوند .حميد
گلي ،علي فروتن ،احمد نجفي،
سيروس گرجســتاني ،يوسف
صيادي ،محمد مسلمي و نيوشا
ضيغمي از ايفاگــران نقشهاي
اين فيلم هستند.
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داغ رهايي بر دلت
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آهنگي كه شنيده شد

جز تو
سري به قطعههاي شنيده شده
سالهاي گذشــته هم بزنيم و
چيزهايي از آنها را معرفي كنيم.
يكي از اين قطعهها بدون شك،
قطعه «جز تو» از محمد عليزاده
است؛ قطعهاي كه علي بحريني
ترانهســرايي كــرده و ميــاد
ترابــي آهنگســازي و تنظيم.
اين قطعه يكــي از آهنگهاي
آلبوم «ســورپرايز» اســت كه
در ســال  1391منتشــر شده
اســت .عليزاده صداي خاصي
دارد و ثابت كــرده كه ميتواند
قطعههاي ماندگار و پرمخاطبي
را بسازد .اما انتخابهايي كه دارد
و قطعههاي گاه سطح پايين و
ريتميكي كه اجرا ميكند ،برند
او را در موسيقي جدي با مشكل
روبهرو كرده اســت .در واقع او
صاحب قطعههــاي پرمخاطب
اســت كه بهصــورت اتفاقي و
جوششــي شــكل گرفتهاند،
هرچند كــه خــودش معتقد
اســت كه براي اين قطعه 8ماه
زمان صرف شــده تا به اين حد
از گســتردگي در شنيده شدن
برســد .در ترانه آن آمده است:
«جز تو كي ميتونــه عزيز من
باشه؟ /كي ميتونه تو قلب من
جا شه؟ /مگه ميشه مثل تو پيدا
شه؟ /همهچيزم ،واي عزيزم /جز
من كي واسه ديدن تو حريصه؟/
اســمتو رو قلبش مينويسه؟/
گونههاش از نديدنت خيسه؟/
همهچيزم ،واي عزيزم » ...اين
قطعه بهقدري بــراي خواننده
موفقيت به همراه آورد كه گاهي
نيز بــه جاي اينكه اســمش را
به ياد بياورنــد ،به او ميگفتند
خواننده جز تو.

پنجشنبه
 1آبان 1399
شماره 96

ناگفتههاي شنيدني مراحل معالجه محمدرضا شجريان
در گفتوگو با دكتر حسن عباسي ،پزشك معالج استاد

آوازم را استاد در
اتاقعملشنيد

درگذشت اســتاد آواز ايران آنقدر دردناك است كه به اين زودي از
حافظه اهالي هنر و طرفداران پرتعداد او پاك نخواهد شد .محمد رضا
مهرداد رسولي
شجريان ،فخر موسيقي اصيل و سنتي ايران سرانجام پس از دو دهه
مبارزه با ســرطان ،دنياي فاني را وداع كرد ،اما سبك و سلوك او به
عنوان يكي از مفاخر هنر ايران و كسي كه نزديك به  20سال با سرطان مبارزه كرد تا سالها بعد
يك الگوي تمام عيار براي اهالي هنر خواهد بود .دكتر حسن عباسي ،يكي از پزشكان معالج
محمدرضا شجريان و كسي كه در آخرين ماههاي عمر استاد آواز ايران منبع و مرجع مطمئني
براي جويا شدن حال عمومي ايشان بود معتقد است استاد شجريان تا آخرين روزهاي عمر
به طور شگفت انگيزي شور زندگي داشت و يك نمونه تمام عيار براي همه كساني است كه با
بيماريهاي مهلك و صعبالعالج دست و پنجه نرم ميكنند .گفتوگو با دكتر عباسي دوست
و پزشك معالج محمدرضا شجريان مملو از ناگفتههايي درباره جزئيات بيماري و روند درمان
استاد فقيد آواز ايران است.
آقاي دكتر! شــما پزشك معالج
اســتاد شــجريان و يكي از دوستان
نزديــك او بوديــد .اين دوســتي و
همنشــيني با او از چه زماني شــكل
گرفت؟

آشنايي و دوستي ما به  28سال قبل برميگردد.
ما استاد بسيار محترم و فرهيختهاي داشتيم به نام
دكتر نياكي كه از دوستان قديمي آقاي شجريان
هم بودند و من از طريق ايشان با استاد آشنا شدم.
البته من از ســالهاي دور و در نوجواني عاشــق
كارهاي استاد شــجريان بودم و اصال كارهاي او
باعث شد به موسيقي اصيل و فاخر ايراني عالقهمند
شوم .آقاي شــجريان در دهه 50به عنوان پديده
موسيقي سنتي ايران شناخته ميشد و بهواسطه
نوآوريهايي كه در آوازخواني داشت روي نسل ما
بهشدت تأثير گذاشت.
چه نوآوريهايي؟

منظورم همان كارهايي اســت كه در موســيقي
سنتي با شعر نو اجرا ميشد.
بهواســطه كــدام تصنيــف با
صداي استاد شــجريان آشنا شديد
و در نوجواني تحتتأثيــر كداميك
از تصنيفهايي كه خوانــده بود قرار
گرفتيد؟

در آن ســالها آقاي شــجريان را با نام سياوش
بیدگانی ميشــناختيم و كارهــاي او را از راديو
ميشنيديم .نميدانستيم اسم واقعي اين خواننده
خوشصدا محمدرضا شجريان است ،اما كارهاي
او كه از راديو پخش ميشد بســيار متفاوتتر از
سبك و سياق خوانندههاي ديگر بهنظر ميرسيد.
به عنوان نمونه ميتوانم به كارهايي كه در جشن
هنر شيراز انجام داد و آن راستپنجگاه مشهور كه
با آقاي لطفي اجرا شد اشاره كنم .بعد هم كارهاي
مشــترك و فاخري مثل «پر كن پياله را» با آقاي
فريدون شهبازيان اجرا كردند .كارهاي ديگري مثل
داروك را هم اركســترال انجام دادند و اين دو كار
جزو نخستين كارهايي بود كه در موسيقي اصيل
با شعر نو اجرا شــد .البته همه كارهايي كه آقاي
شجريان در اين سالهاي طوالني اجرا كرد براي ما
جذاب و خاطرهساز بوده؛ از كارهايي كه در برنامه
گلهاي راديو اجرا كرد گرفته تا تصنيفهايي كه
شخصا به مخاطب ارائه ميداد شنيدني بود و نسل
من با كارهاي استاد شجريان رشد و زندگي كرد.
در دهه  60هم چند قطعه كار ماندگار به نام چاوش
داشــت و بعد هم آلبوم «بيداد» با همكاري پرويز
مشكاتيان و غالمحسين بيگجهخاني منتشر شد
كه به معناي واقعي در موسيقي سنتي ايران بيداد
كرد .آن مركبخوانيهاي معروف هنوز هم جزو

عكس :امير رستمي

يامحمد
تا به حال خوانندههاي ايراني و
غيرايراني مختلفي براي پيامبر
اسالم ،آهنگهاي گوناگوني را
خوانده يــا قطعههاي مختلفي
را ساختهاند .در موسيقي ايران
نيز از اين دســت آثار مناسبتي
و آيينــي ،بارها توليد شــده و
هميشــه در حال توليد است.
يكــي از اين آهنگهــاي قابل
احترام را ماني رهنما ،خواننده
خوب پاپ كشــورمان خوانده
است؛ خوانندهاي كه صداي او،
يكي از صداهاي شناســنامهدار
و با اصالت موسيقي پاپ ايراني
قلمداد ميشود .شــايد در نگاه
اول كســي چنين انتظــاري از
چنين خوانندهاي نداشته باشد،
اما چنين قطعهاي توليد شده و
جزو قطعههــاي احترامبرانگيز
و بيرياي اين حوزه هم هست.
شعرش را بابك صحرايي سروده
و موسيقياش را حبيب خزاييفر
كار كرده اســت .البته ترانهسرا
و خواننــده ســعي كردهاند كه
نگاهي اجتماعي و انتقادي هم به
وضعيت امروز جهانشان داشته
باشند ،و همين اثر مذكور را كمي
خاصتر كرده است .در ترانه اين
آهنگ آمده اســت« :يا محمد
يا رســول داغ رهايــي بر دلت/
جهان هنوز هم در كف اهريمنان
جاهلت/يا محمد آسمان يه پارچه
خون و آتش اســت /الاليي هر
كودكي صداي بمــب و تركش
هســت /بخوان دوباره يا رسول
به نام آفريدگار /كه كفر شــعله
ميكشد از دل خاك بيقرار» ...
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آوا خانه

شاهكارهاي موســيقي اصيل ايراني است .ما اين
كارها را ميشنيديم و هر روز ارادت و عالقهمان به
استاد بيشتر ميشد.

آمريكا يك متاســتاز در مغز و يك متاستاز در ريه
ديده شد كه هر دو را مورد عمل جراحي قرار دادند.
هر دو عمل بسيار خوب انجام شد و هيچ عارضهاي
باقي نماند .استاد بعد از اين عمل سخت به زندگي
عادي برگشت و فعاليتهاي روزمرهاش مثل نجاري
و ساختن ساز و باغباني را از سر گرفت ،اما سه سال
و نيم قبل كه براي چكاپ پزشــكي مراجعه كرد از
ايشانامآراي شد و پزشكان بهوجود تودهاي در مغز
مشكوك شدند .در ايران پزشكان و جراحان مغز و
اعصاب ايشان را ديدند و بنا گذاشتند
كه با «گامانايف» كه چاقوي خاصي
استاد براي چكاپ
است و به وسيله اشــعه گاما و از دور
پزشكي و ديدار با
كار ميكند عمل جراجــي را انجام
خانواده به آمريكا
بدهند و تومور را خارج كنند .حتي
همه مقدمات جراحــي را هم آماده
رفت و آنجا همان
كردند اما دســت آخر به اين نتيجه
توده را بررسي كردند
رسيدند كه نيازي به جراحي نيست
و نميدانم چرا و به
و وجود تومور كه تبعــات جراحي
چه نتيجهاي رسيدند
قبلي بود ،مشكلي ايجاد نخواهد كرد.
سال قبل ،استاد براي چكاپ پزشكي
كه براي ايشان
و ديدار با خانواده بــه آمريكا رفت و
انجام
مغز
راديوتراپي
آنجا همان توده را بررســي كردند
بدهند
و نميدانم چرا و به چــه نتيجهاي
رسيدند كه براي ايشان راديوتراپي مغز انجام بدهند.

از چه زماني در جريان بيماري آقاي
شجريان قرار گرفتيد؟

ما نميتوانيم در اين مورد قضاوت كنيم .حتما
موردي مشاهده شــده كه راديوتراپي
تجويز كردند .همــه گرفتاريها بعد
از راديوتراپي شروع شــد و استاد با
حال پريشاني به كشور برگشت .در
آمريكا استاد را جواب كردند و گفتند
زمان زيادي زنــده نخواهد بود .بعد از
ورود ايشان به كشور همه متخصصها
را بسيج كرديم و همه كارهاي پزشكي كه
الزم بود در خانه ايشان انجام شد .اقدامات
پزشــكي خيلي زود جواب داد و
استاد به شكل معجز هآسايي
تواناييهــاي حركتي خود
را بهدســت آورد .هفتهاي
 3بار به ايشان سر ميزدم
و فيزيوتراپ هم اقدامات
الزم را انجــام مــيداد تا
اينكه اســتاد از حدود
يكسال قبل از فوت و
بنا به داليلي با پزشكان
همكاري نكرد و اصال
دوســت نداشت روند
درمانش را ادامه دهد،
به همين دليــل روند
درمان هم پسرفت كرد
و بهتدريج وابستگي به دارو

شما با موسيقي ســنتي بيگانه
نيســتيد و رديفهــاي آوازي را هم
ميشناســيد .در اين ســالهايي كه
بهعنوان دوست و پزشك معالج در كنار
استاد بوديد ،مجال حضور در كالسهاي
خوانندگي ايشان را داشتيد؟

متأســفانه از اين موقعيت بيبديل استفاده كافي
نكردم .استاد شــجريان از چند سال قبل كارگاه
آوازي تشــكيل داده بود و چهارشــنبه هر هفته
بسياري از جوانهاي بااستعداد را آموزش ميداد.
ميتوانســتم بهعنوان مهمان و تماشاگر در اين
محفلها حضور داشته باشم اما همان روزها مطب
داشتم و نميتوانستم در محضر استاد باشم .هنوز
هم با گذشت سالها ،سخت پشيمانم كه چرا مطب
را تعطيل نكردم تا دستكم نظارهگر نكاتي باشم
كه ايشان به شاگردانش ميآموخت .البته هيچوقت
در محضر آقاي شجريان تست صدا ندادم و ايشان
فقط يكبار صداي مرا شــنيد كه آن هم در اتاق
عمل بود .معموال در اتاق عمل تصنيفهاي استاد
شجريان را زمزمه ميكنم .يكبار كه ايشان را براي
جراحي زانو به اتاق عمل برديم ،دكتر بيهوشي در
حضور اســتاد به من گفت :اگر مردي در حضور
استاد بخوان.
بيماري استاد شجريان از  20سال قبل و آرام آرام
نمايان شد .اگر اشتباه نكنم ،سال  77يا  78بود كه
در كانادا و بهطور اتفاقــي عالئمي ديدند و تومور
كليه را تشخيص دادند .پزشكان بهطور اورژانسي
آقاي شجريان را تحت عمل جراحي قرار دادند و
عمل هم موفقيتآميز بود .بعد از اين عمل هم تا
 10ســال مشكلي وجود نداشــت و حتي ورزش
روزانه ايشان هم ترك نشــد .بعد از  10سال يك
متاستازي در ريه ديده شــد كه آن را هم دكتر
عزيز عباسي در بيمارستان كسري جراحي
كرد و آقاي شــجريان خيلي سريع بهبود
يافت ،بهطوريكه  2ماه بعد كنسرت داد.
با اينكه در آن عمل ،قســمتي از ريه را
همراه تومور برداشــته بودند ،كمترين
مشكلي وجود نداشت و با پيگيريهاي
مداوم و پشتكار آقاي شجريان كه زبانزد
اســت از نظر نفس و قدرت حنجره به
آمادگي كامل رسيد .استاد بعد از اين
ماجرا كنسرتهاي متعدد و سختي
را برگزار كرد تا اينكه  4سال قبل در

20سال مبارزه با سرطان

آنطور كه پزشكان معتمد محمدرضا شجريان ميگويند ،بيماري استاد موضوع
تازهاي نبود و از دو دهه قبل شروع شد .دكتر حسن عباسي ،استاد شجريان
را براي همه بيماراني كه با بيماريهاي صعبالعالج دست و پنجه نرم ميكنند
يك الگوي الهامبخش ميداند.
استاد شجريان 20سال با سرطان مبارزه كرد .اشتياق و جسارتي كه
او براي غلبه بر سرطان از خودش نشــان داد چقدر براي پزشكان معالج،
طرفدارانش و بيماران سرطاني الهامبخش بود؟

اولين عامل پيروزي و عزمشان براي مقابله با سرطان ،شــجاعتي است كه در همه اين
سالها به خرج داد .ايشان شجاعت بيحد و حصر و اعتماد بهنفس بااليي داشت و به همين
دليل توانست بهمدت 20سال با سرطان مبارزه كند .براي ما جاي تعجب داشت كه استاد
در اين مدت زمان طوالني همه امور زندگياش را حتي بهتر از قبل انجام ميداد .داشتن
روحيه مبارزهطلبي براي همه بيماراني كه به بيماريهاي صعبالعالج دچار ميشــوند
يك عنصر مهم و حياتي اســت ،چرا كه اميد به زندگي ،مقاومت بدن در برابر سلولها و
تومورهاي سرطاني را افزايش ميدهد .تحقيقات علمي نشان ميدهد كه اميد به زندگي با
سلولهاي بدخيم مقابله ميكند و حتي در مواردي ديده شده كه ميتواند همه سلولهاي
سرطاني را از بين ببرد .آقاي شجريان يك نمونه شاخص در اين زمينه بود و با شجاعت تا
آخرين رزوهاي عمرش در برابر اين بيماري ايستاد.
استاد صراحتا در مورد ســرطان و مبارزهاش با اين بيماري صحبت
ميكرد؟

آقاي شجريان مدام ميگفت اين بيماري همزاد من اســت و آن را پذيرفتهام اما عاقبت
شكست نخواهم خورد .ميگفت اين بيماري حريف من نميشود .اين حرفها از همان
شجاعت ذاتي او نشأت ميگرفت.

و خدمات جنبي بيشتر شــد ،بهطوري كه در چند
ماه آخر  3بار بهدليل بروز مشكالت شديد ريوي در
بيمارستان بستري شده است.
چرا استاد به ادامه روند درمان تن
نداد؟

استاد شجريان ذاتا انسان مستقل و سرسختي بود و
ميگفت يا هيچ يا همهچيز .در مورد بيماري هم يا
درمان و توانايي كامل را ميخواست يا هيچ .در آن
شرايط تصميم گرفت با پزشــكان همكاري نكند
و برايش مهم نبود كه نتيجــه چنين تصميمي چه
خواهد شد .يكي ديگر از خصوصيات اخالقي آقاي
شجريان اين بود كه هرگاه تصميمي ميگرفت كسي
نميتوانســت او را منصرف كند .ما با هيچ ترفندي
نميتوانست كارهايي كه براي سالمتي ايشان الزم
بود را انجام دهيم.
آقاي شــجريان مشــخصا به چه
بيمارياي مبتال شده بود؟

بيماري ايشــان تومور كليه بود كه به ديسترس يا
نارسايي تنفسي منجر شد .ما مشكل تومور نداشتيم
و اشكاالت ناشي از راديوتراپي بود كه روي همهچيز
تأثير منفي گذاشــت و به روند درمان آسيب جدي
وارد كرد.

راديوتراپي يك قصور يا اشــتباه
پزشكي بود؟

آقاي شــجريان يك شــهروند
معمولي نبود و به همين دليل نگرانيهاي
گسترد هاي درباره روند درمانش شكل
گرفت .نخستين واكنشها به وخيمشدن
حال عمومي ايشان چه بود؟

استاد شجريان يك كاريزماي عجيبي داشت .حتي
افرادي كه كمترين شــناختي از هنر و موســيقي

اصيل ايرانــي ندارند شــخصيت او را خيلي جذاب
ميدانستند .محبوبيت آقاي شــجريان بين مردم
مثالزدني بود .شــايد بهخاطر تواضع ايشان بود و
اينكه در همه اين سالها صداي رساي مردم بود و تا
پايان عمر كنار آنها ماند.
با مردمي كه شبها مقابل بيمارستان
جمع ميشدند و براي ســامتي آقاي
شجريان دعا ميكردند ديالوگي برقرار
كرديد؟

بســيار زياد .در يكي از شــبها ،دختر نابينايي به
بيمارستان آمده بود و ميگفت حامل پيامي براي
استاد شجريان اســت .ديدار با اين دختر نابينا كه
ادب و متانتش زبانزد بود ،مــرا تحتتأثير قرار داد.
او شعري بسيار زيبا و منســجم براي استاد سروده
بود و از من خواست آن را به آقاي شجريان برسانم.
آن دختر از روي خط بريل قطعه شــعري را كه در
وصف استاد شجريان گفته بود خواند و ما هم صدا
و تصويرش را ضبــط كرديم تا به آقاي شــجريان
نشان بدهيم؛ شعري كه حماسي و به سبك اشعار
فردوســي بود و من به قولي كه بــه آن دختر دادم
وفادار ماندم .شعر گفتن و حرف زدن آن دختر مرا
ياد دكتر كزازي انداخت .من افراد زيادي را مقابل
بيمارستان ميديدم كه از شهرســتانهاي دور و
نزديك ميآمدند و حتي تا ساعات بامدادي به اميد
گرفتن يك خبر اميدواركننده مقابل در بيمارستان
ميايســتادند .گاهي اوقات صحبتهاي همايون
شــجريان آنها را قانع ميكرد تــا اطمينان حاصل
كنند كه مشــكلي براي استاد شــجريان بهوجود
نيامده و زنده است.

ناظري در بيمارستان

شهرام ناظري جزو اولين هنرمندان موسيقي كشور بود كه بعد از وخيم شدن حال استاد ،خودش
را به بيمارستان جم رساند و در گفتوگو با حسن عباسي ،احوال استاد شجريان را جويا شد.
تصوير حضور ناظري در بيمارستان جم خيلي زود در فضاي مجازي دست به دست شد.

استاد در بخش مراقبتهاي ويژه

نخستين خبرها درباره وخيم شدن حال عمومي استاد شجريان به اسفندماه گذشته بر ميگردد .در آن روزها حتي خبر
درگذشت محمدرضا شجريان در فضاي مجازي پيچيد و به نگراني خيل طرفدارانش دامن زد اما اين خبر سرانجام در 17
مهرماه به واقعيت بدل شد .اينكه در  6ماه آخر عمر محمدرضا شجريان چه بر او گذشت و روند درمانش چگونه طي شد را
از دكتر عباسي جويا شديم.
روند درمان استاد شجريان در6
ماه آخر با فراز و نشيب هاي بسياري
همراه بود .حال ايشان از كي رو به
وخامت رفت؟

روز اول اســفند پارســال بود كــه آقاي
شجريان بهدليل اختالل شديد تنفسي و بهطور
اورژانســي به بيمارســتان منتقل شد .همان
روز اقدامات اوليه پزشــكي را انجام داديم و در
بخش مراقبتهاي ويژه بســتري شد .بعد هم
متخصصان را بسيج كرديم تا مجاري تنفسي
را كنتــرل كنيم .روند درمان آقاي شــجريان
پيشرفت محسوسي داشت اما خطر همچنان
جان ايشــان را تهديد ميكرد چون ســرطان

تقريبا همه ارگانها را درگير كرده بود .اســتاد
چند روز در بخش مراقبتهــاي ويژه و با حال
عمومي بحراني بستري بود اما به تدريج خودش
نفس ميكشيد و به دستگاه نياز نداشت .تيم
پزشــكي بنا به مالحظاتي كه وجود داشت و
به واسطه شــيوع كرونا مصرف دارو را كم كرد
و به اين ترتيب مقدمات انتقال ايشان به منزل
فراهم شد.
استاد شجريان در چند ماه آخر
به طور كامل در بستر بيماري بود و
به واسطه شيوع كرونا كامال تحت
مراقبت قرار ميگرفت .اين انزواي
ناخواســته براي كسي كه عمرش

را با همنشــيني اهالي هنرگذراند
آزاردهنده نبود؟

استاد شــجريان تا حدود  6ماه قبل از فوتش
وضع روحي خوبي نداشــت و بســيار ناراحت
بود .همانطور كه گفتم استاد يك فرد كمالگرا
بود و حتي در دوران بيمــاري هم ميل زيادي
براي زيســتن عادي و انجــام كارهاي روزمره
داشت .چند ماه پاياني دوران نقاهت براي ايشان
به سختي گذشــت چون به لحاظ فيزيكي با
مشكالت تازهاي مواجه شد و در بستر بيماري
بود .آقاي شجريان تا قبل از وخيم شدن اوضاع
جسمانياش به درستي با بيماري مبارزه كرد و
كامال سرحال بود.

پنجشنبه
 1آبان 1399
شماره 96

توپ خانه

11

پاركوركارها از فراز و نشيبهاي اين ورزش ميگويند

زندگیميان
زمين وآسمان

فرصت بده

باركد را اسكن كنيد و
ويديوی اين گزارش را
ببينيد

نسل جديد در عصر جديد

پريدن از موانع كوتــاه و بلند و انجام حركات
آكروباتيك تنها تصويري است كه از پاركور در
ذهن ايرانيها شكل گرفته اما اين ورزش براي
خودش تاريخچه و فلسفه جالبي دارد .پاركور
توسط ريموند بل كه يكي از سربازان فرانسوي
در جنگ ويتنام بود پايهگذاري شد .تالشهاي
ريموند بل بعدها توســط فرزندش به شكل
مدون درآمد و نام پاركور را براي آن انتخاب
كردند .محمد مرادي يكي از قهرمانان شناخته
شده پاركور است كه بارها در مسابقات كشوري
قهرمان شــده و ســال 2018در مسابقات
بينالمللي تركيه مقام ششــم را كسب كرده
و 12سال سابقه فعاليت در اين رشته ورزشي
را دارد .او يكي از اعضاي گروه «نسل جديد»
اســت كه به مرحله نيمهنهايي برنامه عصر
جديد راه پيدا كرده و براي فيناليست شدن
شانس دارد .محمد مرادي از پاركور بهعنوان
يكي از پرهيجانتريــن ورزشها نام ميبرد
و ميگويد«:پاركور هيجان چندين رشــته
ورزشي مثل بوكس ،اسكيت و دوچرخهسواري
را يكجا دارد اما هويت مستقل خودش را دارد.
پاركور مخفف پاريس كورس است و همانطور
كه از نامش پيداســت اصالت فرانسوي دارد.
پاركور يك ورزش خياباني دســته است كه
لباسهاي مخصوصي دارد و در مقايســه با
لباس مردم عادي گشــادتر و آزادتر است».
پاركور از حدود سال 2003كه  2پاركور ايراني
در مســتند «لندن بپر» حضور پيدا كردند
در ايران ،رواج پيدا كرد .هدف اين مســتند

حركات دلخواه ممنوع

پاركور عالوه بر اينكه يك رشــته ورزشي محسوب ميشــود نوعي سبك
زندگي اســت و بيشــتر پاركوركارها اصول ايــن ورزش را در زندگي
شخصيشان بهكار ميگيرند .به كساني كه اين اصول را در زندگي
بهكار ميگيرند«تراسور» ميگويند .پشت سر گذاشتن موانع با
تكيه بر آمادگي جسماني باعث ميشود يك تراسور ،آسانتر از
مشكالت روزمره عبور كند .علي بدلي ،يكي از استعدادهاي
بالقوه پاركور در ايران و يك رقيب جدي براي ورزشكاران
قديمي و اسم و رسمدار اين رشته ورزشي است كه در
كرج شاگردان زيادي دارد .او درباره كاربرد اصول
ايــن ورزش و تأثير آن در زندگي يــك پاركوركار
ميگويد«:وقتي مانعي يا بهعبارتي وضعيت دشواري
در زندگي پديدار شود ،يك تراسور همانگونه كه در
پاركور ياد گرفته سريع و آسان بر آن غلبه ميكند و
بهترين مسير را براي ادامه راه برميگزيند .در واقع يك
تراسور درك صحيحي از حركتي كه ميخواهد اجرا كند
دارد و بهواسطه تمرينات مكرر بهراحتي آن را انجام ميدهد.
همه ما كم و بيش از چنين فلسفهاي در زندگي شخصيمان
بهره بردهايــم .ميتوان گفت براي يك پاركــوركار يا همان
تراسور ،كار نشد ندارد» .پاركور صرفا با حركات آكروباتيك،
بدلكاري و تكنيكهاي پرخطر تعريف نميشــود و برخالف
تصور عموم ،مجموعهاي از حركات دلخواه نيست .اين ورزش
مجموعه حركات از پيش تعيين شده و هدفمند است و تا
چند دهه قبل هم خبري از مسابقه و رقابت در پاركور
نبود .بد نيســت بدانيد كه از ســال 2007كمپيني
بينالمللي براي مراقبت از فلســفه پاركــور در برابر
رقابت و مسابقه تشكيل شده است .اعضاي اين كمپين
معتقدند مســابقه و حريف طلبيدن با روح و فلســفه
پاركور ،مغايرت دارد؛ چون در اين ورزش ،افراد در كنار
يكديگر اما براي خودشان تمرين ميكنند .تالشهاي اعضاي
اين كمپين راه به جايي نبــرده چرا كه نزديك به يك دهه
است كه مســابقات پاركور در بسياري از كشورهاي جهان
برگزار ميشود و اين مسابقات در ايران هم طرفداران زيادي دارد.
علي بدلي فقدان تشكيالت ســازماني را دليل اصلي برگزار نشدن
رقابت در سالهاي گذشــته ميداند؛«يكي از داليل برگزار نشدن
مسابقات پاركور اين بود كه فدراســيون جهاني نداشت .البته چند
سالي ميشود كه اين مسابقات در همه جاي دنيا برگزار ميشود و ما
هنوز ليگ پاركور نداريم .هرازگاهي با حمايت اسپانسرها مسابقاتي در ايران برگزار شده
كه آن هم تالشهاي شخصي براي معرفي و پيشــرفت پاركور در كشورمان بوده است.
انجمن پاركور بهتازگي براي برگزاري ليگ به صرافت افتاده و اگر كارها درست پيش برود
استعدادهاي اين رشته ورزشي خودشان را در اين ليگ نشان خواهند داد .البته شرايط
مسابقه در ايران در مقايسه با كشورهاي ديگر بسيار سختتر است چون حركاتي كه در
مرحله مقدماتي پاركور ايران اجرا ميشود را فقط در فينال مسابقات جهاني ميبينيم».

عكس :حامد خورشيدي

داستان يكي از مهيجترين ورزشها در ايران وارد فصل تازهاي شده
است.پاركوركهتاچندسالقبلدرايرانممنوعوبههميندليلبين
عمومناشناختهبود،اينروزهاطرفدارانپرتعداديداردوخبرخوش
آنها اين است كه تيم ملي پاركور ايران بعد از2دهه پرفراز و نشيب
بهزودي تشكيل خواهد شد .پاركوركارهاي ايراني حاال ميتوانند
مهرداد رسولي
مهارت بيبديلشــان در اجراي حركات عجيب و تكنيكهاي
محيرالعقول را در مسابقات آسيايي و جهاني به رخ رقبا بكشند و
استعدادشانرابهجايمحيطهايشهريدرمسابقاتبينالملليبروزدهند.پاركوردرايران
تاريخچه20سالهداردامادراينبازهزمانينسبتاطوالنيزيرسايهورزشهايپرطرفدارماندهو
بههميندليلجاييبينتيترهايريزودرشترسانههانداشتهاست.اينورزشكهدربسياري
ازكشورهايجهانسكهرايجيداردوبهواسطههيجانبيشازاندازهاشآدرنالينخونرابه
اوجميرساندحياتتازهاشرادرايرانآغازكردهوبايدمنتظردرخششپاركورهايايراندر
آسمان ورزش ايران بود .پاركورهاي كاركشته ايراني حاال با هيجان بيشتري درباره فلسفه و
چگونگيپيدايشاينرشتهوآيندهروشناينرشتهورزشيدرايرانميگويند.

معرفي پاركور به دنيا بــود و حضور نمادين
اميرحسين ايماني و موشا فتحينژاد در آن،
جوانان ايراني را بيشــتر با اين رشته ورزشي
آشنا كرد .از آن زمان تاكنون گروههاي پاركور
يكي پس از ديگري در ايران شروع بهكار كردند
و حضور تيم نسل جديد در نيمهنهايي برنامه
پرمخاطب عصر جديــد ،نمادينترين اتفاق
ممكن براي اين ورزش است .محمد مرادي
معتقد اســت ورزشــي كه تا چند سال قبل
ممنوع بود حاال از قاب تلويزيون قابل مشاهده
است و اين اتفاق را بايد به فال نيك گرفت؛«ما
پارسال به اتفاق يكسري از ورزشكاران خياباني
گروهي تشكيل داديم به نام «فيالبداهه» و با
اين گروه به برنامه عصرجديد رفتيم .درست
اســت كه در همان مرحله اول حذف شديم
اما تجربــه خوبي بود .براي امســال تصميم
گرفتيم پاركور را با موســيقي تلفيق كنيم.
با اين كار ميخواســتيم چهــرهاي واقعي از
پاركور به مردم نشــان بدهيم .براي همين از
بهترين پاركوركارهاي ايران براي حضور در
گروه نســل جديد دعوت كرديم و اين بار به
مرحله نيمهنهايي راه پيــدا كرديم .خيلي از
مردم پاركور را بهعنوان ژيمناستيك خياباني
ميشناســند درحاليكه همه تكنيكهاي
اين ورزش اختصاصي است و به هيچ ورزش
ديگري شبيه نيســت .در همين مدت كوتاه
مخاطبان تلويزيوني را با هيجان پاركور آشنا
كرديم و اين مهمترين دستاورد ما از حضور
در برنامه عصر جديد است».

پيشنهاد 1

پاركور يعني زندگي

لطفا جوگير نشويد

يك تراسور براي پشتسر گذاشتن موانع ،آمادگي جسمانياش را به چالش ميكشد و
تكرار اين وضعيت باعث ميشود آسانتر با مشكالت و موانع زندگي كنار بيايد .آموزش و
تمرين در كنار انجام صحيح حركات ،سه ركن اصلي در پاركور است و رعايت كامل اين
اصول كمك ميكند تا يك پاركوركار بهراحتي بر ترسهايش غلبه كند .باورش سخت
است كه ورزشي با اين مختصات منحصر به فرد تا يك دهه قبل در ايران ممنوع بوده اما
بعد از گذشتن اين دوره تاريك و طوالني ،افقهاي روشني را ميتوان براي پاركور ترسيم
كرد .كيان طاليي ،يكي از پاركوركارهاي باســابقهاي كه  2دهه در اين رشته ورزشي
فعاليت كرده ميگويد« :پاركور تلفيقي از خالقيت و آمادگي جسماني است و برخالف
تصورعموم اگر ورزشكار روي اصول و بهطور حرفهاي تمرين كند كمتر آسيب خواهد ديد.
نسل ما وقتي با پاركور آشنا شد كه اين ورزش بنا به داليلي اجازه فعاليت در ايران نداشت
و به همين دليل اصال مربي نداشتيم .گاهي به اتفاق دوستان مينشتيم و اطالعاتي كه
از پاركور داشتيم را به اشتراك ميگذاشــتيم تا حركات را صحيح انجام بدهيم .بهرغم
همه محدوديتهايي كه وجود داشت تا حد امكان حركات را صحيح انجام ميداديم و
به قول معروف جوگير نميشــديم .در اين ورزش اگر يك ثانيه تمركز نداشته باشيد و
جوگير شويد ممكن است منجر به يك آســيبديدگي جبرانناپذيري شود» .اساس
پاركور ،حركت از نقطه  Aبه نقطه  Bاز كوتاهترين مسير و در كمترين زمان ممكن است
و پاركوركار از نظر آمادگي جسماني بايد به حدي برسد كه با حركات از پيش تعيين شده
به هدف برسد .به همين دليل خيليها از پاركور بهعنوان ورزشي كه نوعي تمرين براي
رسيدن به هدف است ياد ميكنند و دليل استقبال روزافزون از اين رشته ورزشي را بايد
در ماهيت و فلسفه جذاب اين رشته جستوجو كرد .كيان طاليي معتقد است ،پاركور
در ايران هم جايگاه خودش را پيدا كرده و طرفدارانش روز به روز بيشتر ميشود؛«پاركور
در سال 1390و با اين بهانه كه ورزش پرخطري است غيرقانوني اعالم شد .عدهاي معتقد
بودند سارقها از شگردها و تكنيكهاي پاركور استفاده ميكنند و چنين ديدگاهي از
آنجا نشأت ميگرفت كه پاركور در ايران ناشناخته بود .حاال وضعيت به كلي فرق كرده
و نگاهها به اين ورزش تغيير كرده اســت .ما مثل بسياري از ورزشهاي ديگر
انجمن مستقل داريم و پاركوركارهاي ايراني اعتبار خوبي در آسيا و جهان
دارند .از نسل ما گذشته كه براي ورود به تيم ملي تالش كنيم اما نسل
جديد پاركوركارهاي ايراني اين شانس را دارند كه زيرنظر مربيان
مجرب تمرين كنند ،كمتر آسيب ببينند و در مسابقات بينالمللي
بدرخشند .االن شرايط طبيعي است و حداقل
وقتي مشــغول تمرين پاركور هستيم توسط
پليس دستگير نميشــويم .پاركور به حدي
مورد احترام است كه به نيروهاي مسلح آموزش
ميدهيــم و نيروهاي امداد و نجات ســازمان
آتشنشــاني از تجربيات بچههاي ما استفاده
ميكنند».

تا چند سال قبل مسابقه و رقابت در ورزش پاركور
معنا نداشت و حتي پويشهاي گاه و بيگاهي براي
حفاظت از فلسفه پاركور در برابر مسابقه تشكيل
ميشد .تا چند سال قبل عدهاي بر اين باور بودند
كه مسابقه ،ورزشكار را تحريك ميكند كه براي
رضايت تماشاگران يا اثبات برتري خودش مبارزه
كند و اين با ماهيت پاركور كه ورزش براي خود و در
كنار يكديگر است منافات دارد .حاال تئوريهايي
از اين دســت آرام آرام رنگ باختهاند و مسابقات
پاركور در همه كشــورهاي جهان برگزار ميشود
كه دســت بر قضا مورد حمايت حاميان مالي هم
قرار ميگيرد .محسن اسماعيلزاده ،يكي از مربيان
و داوران رســمي پاركور معتقد اســت اين رشته
ورزشي در مقايسه با  2دهه قبل به كلي دگرگون
شده و بايد منتظر درخشــش پاركوركاران ايراني
در مســابقات بينالمللي بود؛«پاركــور در ايران
پيشــرفت كرده و نگاه عموم به اين رشته ورزشي
تغيير كرده اما هنوز يــك نكته مغفول مانده و آن
هم ريشه و ماهيت امدادي بودن اين ورزش است.
وقتي شــما توانايي انجام حــركات آكروباتيك و
طيكردن مســافتهاي طوالني را داشته باشيد
ناخــودآگاه ميخواهيد به ديگــران كمك كنيد.
يك پاركوركار اين قابليت را دارد كه با اســتفاده
از تكنيكهايي كه آموختــه از ترافيك عبور كند
و مثال يك بستهاي را در كمترين زمان ممكن به
مقصد برساند .پاركوركار وقتي صداي كسي را از

2سال تمرين براي يك حركت

برخالف بسياري از رشــتههاي ورزشي ،پاركور
به تمريــن در زمينهاي اختصاصــي نياز ندارد
و تكنيكهاي ايــن ورزش را در پاركها و حتي
خيابانها ميتــوان تمرين كرد اما چند ســالي
ميشــود كه در چهار گوشــه تهران باشگاههاي
پاركور تاسيس شــده تا ورزشكاران
اين رشته مجبور نباشند در
اماكن عمومي تمرين
كنند .ايليا موحد،
نفر اول مسابقات
جهانــي 2018كه
بهعنوان يكي از ســتارههاي پاركور ايران و
استعداد بالقوه اين رشــته ورزشي شناخته
ميشــود در 16سالگي كه ســن واجدشرايط
براي حضور در مسابقات نيست و تنها به واسطه
داشتن وايلدكارت به مسابقات جهاني رفت،
نخســتين پاركوركار ايراني بــود كه مدال
گرفت .او معتقد اســت فضاي پاركور در مقايسه
با ســالهاي قبل به كلي تغيير كــرده و تمرين
در باشــگاههاي اختصاصي يك قاعــده جديد
اســت كه براي ايمن ماندن و ادامــه حيات اين
ورزش در ايران بايد رعايت شــود؛ «در سالهاي
اخير تالشهايي صورت گرفته تا تراســورها در
محيطهاي شهري مثل پاركها ،زمينهاي بازي
و سازهها و ساختمانهاي رها شده تمرين نكنند

آشنايي با فلسفه پاركور

درخشش پاركوركارهاي
ايرانــي در مســابقات
جهاني 2018همــه را غافلگير
كرد .مليپوشهاي ايراني كه براي نخســتين بار
مجال خودنمايي در مسابقات جهاني را پيدا كرده
بودند چنان درخشيدند كه كمتر كسي باور ميكرد
اين ورزش تا يك دهه قبل در ايــران ممنوع بوده
است .عليرضا و محمدرضا شريفي ،نخستين داوران
بينالمللــي پاركور و عضو كميته فني مســابقات
آسيايي كه مدرك مربيگري پيشرفته اين ورزش را
دارند بهعنوان دوقلوهاي پاركور شناخته ميشوند و
بهتر از هر كســي ميتوانند در مورد جايگاه پاركور
در ايران و آيندهاي كه پيشرو دارد صحبت كنند.
عليرضا شريفي معتقد اســت اگر مسابقات جهاني
پاركور در ايران برگزار شــود ،ورزشكاران خارجي

شانسي براي دريافت مدال ندارند چرا كه مليپوشان
پاركور ايران مجال خودنمايي بــه آنها نميدهند؛
«كيفيت مسابقات اســتاني ما با مسابقات جهاني
برابري ميكند و اگر يك خارجي تماشاگر مسابقات
كشوري ما باشد آن را با مســابقات جهاني اشتباه
خواهد گرفت .در مســابقات جهاني 2018كه در
تركيه برگزار شد3پاركوركار ايراني بين  8نفر برتر
قرار گرفتند و بين 60كشــوري كه در مســابقات
حضور داشتند بيشترين ورزشكار منتخب را داشتيم.
اتفاق بزرگ اين بود كــه در بخش بهترين مهارت،
ايليا موحد قهرمان شد و اشــكان يزدانيمهر مقام
دوم را كسب كرد و موجب غافلگيري همه شدند».
محمدرضا شريفي ،انتخاب مربي مجرب را يكي از
اصول يادگيري پاركور و ورود به اين رشته ورزشي
مهيج ميداند و ميگويد«:پيدا كردن باشگاه معتبر

پشت يك ديوار بلند ميشنود اين توانايي را دارد كه
از ديوار باال برود و ببيند كسي به كمكش نياز دارد
يا نه .متأسفانه اين وجه پاركور در ايران كمتر ديده
شده و نسل جديد هم دنبال انجام حركات نمايشي
است» .اسماعيلزاده كه به نسل اول پاركوركاران
ايراني تعلق دارد و جــزو بنيانگذاران ايمن ورزش
در ايران اســت ،پاركور را نوعي تمرين براي طي
كردن مســير كوتاه و صحيح در زندگي ميداند؛
«مهمترين درســي كه در پاركور ياد گرفتهام اين
است كه براي رســيدن به هدف ،مسير مستقيم
را انتخاب كنم و در اين مســير موانع را پشت سر
بگذارم .اگر نتوانم از موانع عبور كنم با تكرار حركات
و تمرينات مداوم بر هر مانعي غلبه خواهم كرد».
داور بينالمللي پاركور ،تشكيل تيم ملي را خبري
اميدواركننده براي همه پاركوركارهاي با استعداد
ايرانــي ميداند؛«همدورههاي مــن اصال تصور
نميكردند كه يك روز تيم ملي پاركور تشــكيل
شود و خبر تشكيل تيم ملي ،شور و هيجان خوبي
به اين رشته ورزشي داده است .اين احتمال وجود
دارد كه پاركور از دوره بعد به فهرست ورزشهاي
المپيكي هم وارد شود و اگر اين اتفاق رخ بدهد دنيا،
استعداد پاركوركارهاي ايراني را خواهد ديد .همين
حاال فيلم مســابقات بچههاي ايراني در بهترين
شبكههاي ورزشــي دنيا تجزيه و تحليل ميشود
و خيلي از بزرگان پاركور دنيا ،صفحه اينستاگرام
مليپوشان ايراني را دنبال ميكنند».

و به همين منظور باشــگاههايي در تمام مناطق
تهران تاسيس شده كه كافي نيست و تعداد آنها
بايد بيشتر شود .قبل از ما خيليها تالش كردند
تا پاركور بهعنــوان يك ورزش ايمــن و عاري از
هرگونه اخالل در محيط شــهري معرفي شود و
ما بايد با رعايت قوانين و ضوابط اين ورزش از اين
ميراث گرانبها حفاظت كنيــم» .برخي حركات
پاركور به حدي پيچيده و سخت است كه از عهده
ورزشكاران ساير رشــتههاي ورزشي برنميآيد.
يك پاركوركار حرفهاي براي تســلط پيدا كردن
به حركاتي مثل وايل فليپ ،وارو جمع ،نيموارو،
پشــتك و ...تمرينات طاقتفرسايي را پشت سر
ميگذارد .قهرمان مسابقات جهاني پاركور درباره
وســايل مورد نياز براي تمريــن ميگويد«:يك
جفت كفش ورزشي ســبك و كاله ايمني براي
انجام تمرينات پاركور كفايت ميكند .اين ورزش
تجهيزات چنداني نميخواهد اما تا دلتان بخواهد
به تالش و پشتكار نياز دارد و جسارت ميخواهد.
من با احتساب تمرينات بدنسازي و هوازي روزي
بين 6تا 8ســاعت تمرين ميكنم .مــا در پاركور
حركت ســخت نداريم .آنقــدر تمرين ميكنيم
تا انجام هر حركتي برايمان آســان شــود اما اگر
بخواهيم حركتي را در مســابقات درست انجام
بدهيم و جزو نفرات برتر باشيم ،آن حركت را بين
يك تا دو سال تمرين ميكنيم».

و مربي مجرب قدم اولي است كه بايد براي يادگيري
اصولي حــركات پاركور انجــام داد .خيليها براي
يادگيري حركات و انجام تكنيكهاي پاركور عجله
ميكنند درحاليكه يك تالش 5تا10ساله پشت سر
پاركوركاران حرفهاي است .پاركور به شما ياد ميدهد
كه چگونه با تمرين و ممارست به مهارت برسيد .اين
فلسفه پاركور اســت» .قرار بود مسابقات آسيايي
پاركور طي ماههاي آينده و با حضور ايران و 15كشور
ديگر برگزار شود اما با شيوع كرونا لغو شد و آنطور كه
برادران شريفي ميگويند پاركوركارهاي ايراني براي
نخستين بار بهطور آنالين به مصاف حريفان آسيايي
خواهند رفت .آنها ميگويند حجم فيلمهاي رسيده
به انجمن پاركور ايران به حدي باالست كه همه را
غافلگير كرده و نشانه كثرت پاركوركارهاي بااستعداد
در ايران است.

خداحافظي مكن
بــه بهانه درگذشــت اســتاد
شجريان ،ساالر عقيلي آهنگي
براي اين بزرگ موسيقي سنتي
ايراني خوانده است .نام اين قطعه
را هم گذاشته است «خداحافظي
مكن» و آن را به استاد آواز ايران
تقديم كرده .خوانندگان سنتي
ايران ،دلبســتگي و وابستگي
زيادي به شجريان داشته و دارند
و اساساً زيرسايه اين سرو بلند پا
گرفتهاند .به همين دليل است
كه سفر اين اســتاد آواز ،چنين
برايشــان باورناپذير است .شعر
اين قطعه را محمدرضا يار سروده
و ابوالفضل صادقينژاد هم آن را
آهنگسازي كرده است .عقيلي
همراه با فتوكليپي از عكسهاي
استاد شجريان ،درباره اين قطعه
نوشته است« :قطعه خداحافظي
مكن تقديم به استاد محمدرضا
شــجريان .بعد از وفات تربت ما
در زمين مجوي /در سينههاي
مردم عارف مزار ماست ».صداي
حزنانگيز و خاص عقيلي براي
چنين قطعه غمانگيزي ،باعث
شــده تا قطعه وداعيــه خوبي
را بشنويم .در شــعر اين قطعه
آمده اســت« :اينگونه آفتاب را
خداحافظــي مكن/بــا اين دل
خراب خداحافظي مكن/فرصت
بده كه تشنگيام برطرف شود/
ميميرم از ســراب خداحافظي
مكن/شــمع رخت چراغ شب
خانه من اســت/اي شــمع من
بتاب خداحافظي مكن /اين راه
انتهايش آتش گرفتن اســت/
برگرد آفتاب خداحافظي مكن/
آرامتر مگر كه بهخاطر سپارمت/
اينگونه با شــتاب خداحافظي
مكن.» ...

يارا ،يارا

پيشنهاد 2

در هواي تو
حاال كــه چند وقتي اســت
گرايش مــردم به موســيقي
سنتي زيادتر شده ،بد نيست
يكــي از تصنيفهــاي بــه
يادماندني اين موسيقي را هم
معرفي كنيــم .صداي عليرضا
افتخــاري ،از آن صداهــاي
خاص و بهيادماندني موسيقي
سنتي ايران است؛ صدايي كه
برخالف رويكرد غيرموسيقايي
خوانندهاش ،دل هر كســي را
ميتواند با خودش همراه كند.
حاال بگذريم كــه انتخابهاي
خواننده در ادامه مسير باعث
شد تا آنچنان كه بايد ،در اين
عرصــه نتواند خودي نشــان
بدهد .آلبــوم بهيــاد ماندني
نيلوفرانــه از ايــن خواننده ،با
آهنگســازي عباس خوشدل
و شــعر به يــاد ماندني قيصر
امينپور ،هنوز هــم دلربايي
ميكنــد .اين آلبــوم و قطعه
در ســال 1379منتشر شد و
حسابي ســر و صدا كرد و جزو
پرفروشها قرار گرفت .در شعر
زندهياد قيصر امينپور براي اين
تصنيف آمده اســت« :يارا يارا
گاهي دل ما را به چراغ نگاهي
روشن كن /چشم تار دل را چو
مسيحا به دميدن آهي روشن
كن /بيتو برگي زردم /به هواي
تو ميگردم /كه مگر بيفتم در
پايت/اي نواي نايم به هواي تو
ميآيم /كه دمي نفس كنم تازه
در هوايت /تا فدا كنم جان و دل
برايت » ...البته در اين قطعهها
فريدون شهبازيان نيز حضور
پررنگي داشته است.
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عاشقان سرعت

پنجشنبه
 1آبان 1399
شماره 96

گفتوگو با محمد ساعتچي كه ميگويد دومين ساعت
بزرگ دنيا را ساخته است

فوقتخصص
ساعتازسوئيس

وقتي قرار است با كســي كه عمرش را با ساعت و زمان سپري كرده
مالقات كنيم خيلي بايد مراقب باشيم تا سر وقت به محل قرار برسيم.
بهنام سلطاني
قرار بود به كارگاه قديمي و پرمهر اســتاد برويم تا فرازونشيبهاي
هشتدهه فعاليت در شغل ساعتسازي را برايمان روايت كند ،اما
سلسله اتفاقاتي انگار دست ما را گرفت و به كارگاه بزرگي كه گوشهاي از آن به ساخت ساعتهاي
ي را بتوان سراغ داشت
دستساز محمد ساعتچي اختصاص دارد ،برد .شايد كمتر ساعتساز 
كه مثل او از پنجسالگي وارد اين حرفه شده باشد و در هشتادوششسالگي هنوز براي ساخت
ساعتهايدستسازازخودشاشتياقنشانبدهد.ساعتچيدرهشتميندههزندگياشهچنان
با مهارت عجيبي قطعات و چرخدندههاي ساعتهاي تاريخي تهران كه سالها خاموش بودهاند
را به حركت وا ميدارد و دودهه گذشته عمرش را صرف تعمير و احياي اين ساعتها كرده است.
او حاال قديميترين ساعتساز ايران است و در اين سن و سال خودش را سرگرم آخرين مراحل
ساخت بزرگترين ساعت جهان با عقربه ثانيهشمار كرده است .قديميترين ساعتساز ايران در
كنار همه دلمشغوليهايش ،اين روزها سرگرم رتقوفتق كارهاي نصب بزرگترين ساعت ايران
درمنطقهلواساناست،اماميگويدكارهاينكردهزياديدارد؛مثلساختچندينساعتبزرگو
عقربهدارونصبآنهادرخيابانهاوميدانهايمهمپايتختكهالبتهبراياودورازدسترسنيست.

از همدان تا اللهزار

ي كه همه زندگياش و حتي فاميلياش
ساعتساز 
با ســاعت عجين اســت حتما حرفهاي زيادي
بــراي گفتــن دارد ،بهخصوص اگر گــرد پيري
حسابي روي چهرهاش نشسته باشــد و بخواهد
تاريخچه ساعتســازي در تهران را روايت كند.
محمد ســاعتچي يكي از معــدود بازماندههاي
نسل اول ساعتسازهاي ايراني است و آنطور كه
ميگويد از پنجســالگي و بهواسطه سرگرم شدن
با ساعتهاي اوراقي مغازه پدري ،وارد اين حرفه
شــده و در آستانه هشتادوششســالگي هنوز به
اين كار عشــق ميورزد؛ «اسباببازي من در پنج
سالگي همان ســاعتهاي اوراقي مغازه پدرم در
همدان بود .پدرم يكي از ساعتســازهاي درجه
يك و خودآمــوز زمانه خودش بود و بــرادرم در
كناردستش اين حرفه را ياد گرفت .من هم از 10
تا 13سالگي شاگرد برادرم بودم تا اينكه احساس
كردم تشــكيالت او براي من كه تشنه يادگيري
هستم كافي نيست .در سیزدهسالگي يكه و تنها
به تهران آمدم و از سال  1327درساعتسازيهاي
تهران كار كردم .آن زمان ساعتسازها به شاگردها
كار يــاد نميدادند و من ناچار بــودم بهاصطالح
اســتاد آن موقع ،كار را بدزدم .در همان احوال با
استادي آشنا شــدم كه براي مغازهاش دنبال يك
آدم باتجربــه و مطمئن ميگشــت .رفتم پيش
او و شــب و روزم را در مغازهاش ســپري كردم.
ساعت 7صبح كارم را شــروع ميكردم و تا 9شب
ادامه ميدادم .بعد هم ســاعتهاي اوراقي را باز

ميكردم تا ببينم چطور ساخته شدهاند و چگونه
ميشود تعميرشان كرد .از ساعت  9تا 12شب هم
ميرفتم پيش ساعتسازهاي درجه چندم تهران
و ساعتهايشــان را تعمير ميكــردم .زندگيام
به همين منوال گذشــت تــا  1332كه به درجه
استادي رســيدم و كارهايي را انجام ميدادم كه
از دست ساعتسازهاي كهنهكار هم برنميآمد».
زمان در زندگي محمد ســاعتچي ،عنصر مهم و
تعيينكنندهاي بوده و او از نوجواني براي يادگيري،
زمان را از دست نداده است .او آشنايي با ساعتساز
معروف روسي را نقطه عطف زندگياش ميداند؛
«وقتي احساس كردم ساعتســاز قابلي شدهام
به اللهزار رفتم و در يكي از ساعتفروشــيهاي
معروف اين خيابان مشــغول بهكار شدم .همان
موقع شنيدم ساعتسازي به نام گريگور يازاريان
از روسيه به ايران آمده اســت .ميگفتند موسيو
يازاريان رئيس يكي از كارخانههاي ساعتسازي
شوروي سابق بوده ،اما از دست كمونيستها فرار
كرده و به ايران پناهنده شــده است .او در كارش
نظم و انضباط خاصي داشت و آنقدر سختگير بود
كه هيچ شاگردي بيشتر از يك سال زير دستش
دوام نميآورد .با هر مكافاتي كه شده شيوه موسيو
يازاريان در تعمير ساعت را هم ياد گرفتم و 2سال
بعد به شركت اونيورسال كه يكي از كارخانههاي
بنام ساعتســازي ســوئيس بود معرفي شدم.
اونيورســال در تهران نمايندگي داشت و من هم
بهعنوان ساعتساز در اين شركت استخدام شدم».

عكس :علیرضا طهماسبی

آموزش صوتي
برايان تريسي ،نويسنده معروف
كتابهاي توســعه فــردي و
ســازماني ،اشــاره جالبي به
آموزش صوتي دارد .او گوشزد
ميكند كه ما در واقع در آستانه
يك انقــاب بزرگ آموزشــي
هستيم؛ يعني فايلهاي صوتي
آموزشي .پيش از اين البته درباره
كتابهــاي صوتي و همچنين
توليد فايلهاي صوتي نوشتهايم.
اما ماجراي فايلهاي آموزشي
صوتي يا آموزش صوتي ،اتفاق
ديگري است .حقيقت امر اينكه
امروزه بيشــتر مردم ،ترجيح
ميدهند كه به جاي خواندن،
بشــنوند .به همين دليل است
كه فايلهاي آموزشي صوتي در
هر زمينهاي ،ميتواند بهراحتي
هر جايي را براي شــما تبديل
به دانشگاهي همراه و متحرك
كند .حاال ميخواهد در ماشين
باشيد ،يا سفر يا حتي در انتظار.
نكته جالب اينكه اگر در حوزه
كاري خودتــان اقدام به چنين
كاري كنيد ،بهراحتي ميتوانيد
حتي به پيشرفتهاي بزرگي هم
برسيد؛ چرا كه غالب نيروهاي
هر كسب و كار و حوزهاي ،بعد
از كمي يادگيري ،اين فرايند را
براي هميشه متوقف ميكنند.
اما آموزش صوتي صرفاً متعلق
به حوزه كســب و كار نبوده و
ميتواند شامل هر حوزه ديگري
هم باشــد .چه بسا شما بتوانيد
يــك دوره كامل از كتــاب يا
كتابهايي ارزشــمند را به اين
طريق گوش بسپاريد؛ هم كلي
ياد خواهيد گرفت ،هم در نحوه
صحبتكردن شما اثر بسياري
خواهد گذاشت.
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هديه ملكه كوك شد

برندي به نام ساعتچي

محمد ساعتچي تحصيالت آكادميك ندارد ،اما در كار خودش نخبه
است .او ساعتهاي تاريخي كه تعمير آنها كار كاركشتهترين متخصصان
خارجي هم نيست را بهكار مياندازد و خيليها او را تنها فرد ايرانيای
ميدانند كه ميتواند عقربههاي كهنترين ساعتهاي دنيا را به حركت
وادارد و جان تازهاي به آنها بدهد .او تعمير ســاعت قديمي و تاريخي
شــمسالعماره را يكي از كارهاي ماندگارش ميداند؛ «بعد از تعمير
ساعت مدرسه عالي شهيدمطهري ،ساعت شــمسالعماره را به من
پيشنهاد كردند .وقتي ســاعت را باز كردم ديدم قابل تعمير نيست و
تقريبا چيزي از آن باقي نمانده است .به سازمان ميراث فرهنگي اعالم
كردم چرخدندههاي ساعت از بين رفته و بايد يك موتور جديد براي آن
بسازم تا دوباره بهكار بيفتد .آنها هم قبول كردند و همانجا يك كارگاه
در اختيارم گذاشتند تا كارم را شــروع كنم .يك روز پيرمرد نحيفي با
حال نزاري وارد كارگاه شد و گفت اين ساعت از زمان رضاشاه تاكنون
خوابيده و خيلي از ساعتسازهاي خارجي هم نتوانستند آن را درست

كنند .پيرمرد گفت انگليسيها ميخواستند اين ساعت را با خودشان
ببرند و بهجايش يك ساعت ديگر به ما بدهند .بعد هم قول داد كه اگر
حالش خوب شود ميآيد و ماجراي اين ساعت را مفصل تعريف ميكند
كه البته هيچوقت نيامد .چند روز بعد فكر كردم كه چرا انگليســيها
ميخواهند اين ساعت قراضه را با خودشان ببرند و بعدها شنيدم که
آن را براي نگهداري در موزه ميخواستند .آنها ميخواستند بگويند اين
ساعتي است كه ملكه ويكتوريا به ناصرالدينشاه پيشكش كرده و بعد از
150سال ميتوانيد جنازهاش را تماشا كنيد .يك روز نشستم روبهروي
ساعت شــمسالعماره و با صداي بلند گفتم من تو را درست ميكنم.
حدود 18ماه گيربكس و چرخدنده ساختم و به ساعت نصب كردم ،اما
نشد ،تا اينكه باالخره آن را تعمير كردم و هنوز مثل ساعتهاي درجه
يك جهان كار ميكند ».ساعتچي ميگويد سازمان ميراث فرهنگي
خدمات پس از تعمير را به متخصصان ايراني نداده و معلوم نيست اگر
عقربههاي اين ساعت تاريخي از حركت بايستند چه بايد كرد.

ساعت تاريخي تعمير شد

بازي شتاب در شهر
با يك بازي رايانهاي چطوريد؟
معمــو الً ژانــر ورزشــي در
بازيهــاي رايانهاي از اهميت
فوقالعادهاي برخوردار است.
در كنار اين ژانــر ،باز يهاي
سرعتي و ماشيني هم كه ديگر
اهميت خودشــان را دارند و
هميشــه جزو گزينههاي اول
اين دســت بازيها هســتند.
حاال شــتاب در شــهر ،قرار
است كه شــما را به يك بازي
هيجاني و سرعتي و ماشيني
دعوت كند .اين بازي ،در واقع
يك بــازي رقابتــي در حوزه
ماشينســواري با نقشــه باز
اســت؛ يعني راننده و بازيكن
ميتواند در شــهر و محيطي
كه برايش درنظر گرفته شده
اســت ،آزادانه رانندگي كند و
بازي ،داستان خاصي ندارد .در
واقع خود راننده پيش رفته و
داستانش را شكل ميدهد .در
اين مسابقه ،بازيكن ميتواند
مأموريتهــاي جالبــي را در
شهر انجام داده و همچنين در
رقابتهاي رالي داخل و بيرون
شهر شركت كند .هدف راننده
اين اســت كه امتيازهايي در
رقابت با رانندگان ديگر كسب
كند و در نهايت در رقابتهاي
بزرگ پيستهاي برونشهري
شــركت كرده و رتبه بياورد.
نكته جالب اينكه نســخه دوم
اين بازي هم توليد شده است.
اما با اين تفاوت كه از نظر فني
و گرافيكي پيشــرفت خوبي
داشــته و البته داســتاني هم
برايش درنظر گرفتهاند.

قديميترين ساعتساز تهران تحصيالتش را نيمهكاره رها كرد و هيچوقت پايش به دانشگاه
باز نشد ،فقط به عشق اينكه به ماهرترين ساعتساز ايران بدل شود .او حاال با كورهسوادي كه
آن را با غريزه و استعداد بيمانندش جبران كرده ،يكي از بهترين ساعتسازهاي ايران ،بلكه
جهان است و كارهايي كه متخصصان خارجي از انجامش عاجر ماندهاند را به سرانجام ميرساند.
ي را در كشور سوئيس و با نمرات عالي طي كرده
محمد ساعتچي دوره تخصصي ساعتســاز 
و آن را با تجربه شيوههاي سنتي تعمير ســاعت در ايران آميخته است؛ «وقتي ميخواستند
نمايندگي ســاعت «رادو» را در ايران راه بيندازند بايد يك ساعتســاز سوئيسي استخدام
ميكردند كه در سال  1370ماهي 3ميليون تومان حقوق ميخواست .مدير شركت رادو كه از
دوستان قديمي من بود آمد و گفت ساعتچي چه كار كنم؟ من هم كه آن موقع مغازه را به پسرم
سپرده بودم پذيرفتم كه در نمايندگي رادو كار كنم ،اما بايد به سوئيس ميرفتم تا دوره ببينم.
با تأييد متخصصان سوئيسي كه كارهايم را آناليز كرده بودند به اين كشور رفتم .سوئيسيها
ميگفتند بايد يك تا 2سال آموزش ببيني ،اما بعد از 15روز ديپلم
ساعتســازي به من دادند .البته من تــا 4ماه بعد در
سوئيس ماندم و ســاعتهاي بزرگي كه از ايران و
ساير كشورهاي جهان ميآمد را تعمير ميكردم.
بعد از اين ماجراها به ايران آمدم و تا 13ســال
مديريت نمايندگيهاي رادو ،تيسوت و سواچ را
بر عهده داشتم ».ميراث محمد ساعتچي براي
كمپانيهاي بزرگ و اسم و رسمدار سوئيسي،
شاگرداني اســت كه تربيت كرده و بسياري از
آنها بهعنوان ساعتسازهاي موفق ايران شناخته
ميشوند .محمد ساعتچي حاال متخصص تعمير و
راهاندازي ساعتهاي بزرگ و غولپيكري است
كه غبار زمان روي عقربههاي آنها نشسته و
سالها خاموش و بيحركت ماندهاند .او
تعمير اين نوع ساعتها را براي خودش
يك چالش تازه و نقطه شروع ديگري
در شغل ساعتســازي ميداند؛ «تا
15سال قبل ،همه نوع ساعت تعمير
كرده بودم ،اما شــناخت چنداني از
ساعتهاي بزرگ نداشــتم تا اينكه
سازمان ميراث فرهنگي از من خواست
ساعت مدرســه عالي شــهيدمطهري
(سپهســاالر) را تعمير كنم .اين ساعت
فرانســوي بود و حدود 50سال ميشد كه
اصال كار نميكرد .وقتي در ساعت را باز كردم
متوجه شدم بسياري از قطعات آن يا شكسته و
يا بر اثر گذشت زمان مســتهلك شده و ديگر كار
نميكند .آرامآرام همه قطعات را بازســازي كردم
و عقربههاي اين ساعت بعد از نيم قرن بهكار افتاد».

رقيب «بيگ بن» را ساختم

كليد راهاندازي ســاعتهاي تاريخي تهران
در دســت محمد ســاعتچي اســت و او در
هشتادوششسالگي مثل پزشك حاذقي كه
بيمارانش را با يك نســخه درمان ميكند بر
بالين اين ســاعتها حاضر ميشود تا يكبار
ديگر عقربهها را بچرخاند و بــهكار بيندازد.
او ميگويد در بســياري از موارد حتي دچار
خســران مالي هم شده اســت؛ مثل پروژه
ســاعت شــمسالعماره كه بابت تعمير آن
13ميليــون تومان دســتمزد گرفــت ،اما
30ميليون تومان برايش هرينه كرد .همين

حســاب و كتابها و كممهــري به تخصص
قديميترين ساعتســاز ايران ،او را مصمم
كرده تا آستين باال بزند و ساعتهاي بزرگ
چرخدندهاي بســازد .درست اســت كه در
عصر ســاعتهاي مدرن و ديجيتال ،ناقوس
مرگ براي ســاعتهاي چرخدندهاي بهصدا
درآمده ،اما ساعتچي راه خودش را ميرود و
ساعتهاي غولآسايي كه بهزودي در حاشيه
تهران خواهيد ديد ،حاصل عزم او براي ساخت
ســاعتهاي تمام ايراني است؛ «يادم هست
وقتي بچه بودم گاهي دور ميدان اصلي همدان
مينشستم و ميگفتم خدايا ميشود يك روز
ساعتهاي دستساز من ســر خيابانهاي
بوعلي ،تختــي و باباطاهر و شــريعتي فعلي
همدان نصب شــود و مردم 4ساعت بزرگ
را در 4گوشه شهر ببينند .اين ايده در ذهنم
بود تا اينكه در هفتادوهشتسالگي تصميم
گرفتم ساخت ســاعتهاي بزرگ را شروع
كنم .حدود 5سال بهطور مداوم كار كردم
تا موتور بزرگترين ساعت ايران را ساختم.
همه قطعات اين ســاعت ايراني اســت و
براي ســاخت موتور آن به هيچ عنوان از
قطعات خارجي اســتفاده و الگوبرداري
نكــردهام .ابعاد اين ســاعت 4متر در
4متر اســت با يك صفحه 3متري و
فكر ميكنم تنها ساعت دنيا در اين
ابعاد باشــد كه كمترين چرخ دنده
را دارد .به همين دليل اســتهالك
اين ســاعت بهشــدت پايين است و
پيشبيني ميكنم كه بيش از 100سال
عمر كند .من اين ســاعت را دومين ساعت
بزرگ جهان بعد از ســاعت بيگ بن لندن
ميدانم ،با ايــن تفاوت كه

ساعت من عقربه ثانيهشــمار هم دارد .براي
ساخت اين ساعت يك ميليارد تومان هزينه
كردهام ».حاال ساعتچي به يك برند معتبر در
ي ايران بدل شده و نام قديميترين
ساعتساز 
ساعتســاز ايران پاي دومين ساعت بزرگ
دنيا حك شده است .اين ساعت هفته آينده
روي سر در يكي از ســاختمانهاي تجاري
منطقه لواســان نصب خواهد شد و ميتواند
رقيبي براي ســاعت معروف بيگ بن لندن
باشــد .ســاعت بزرگي كه در بازار قيصريه
كرمان نصب شده يكي ديگر از شاهكارهاي
محمد ساعتچي اســت و بر زيبايي اين بازار
تاريخي افزوده است؛ «اين ساعت را روي يك
ساختمان دویستودهساله كه با كاشيهاي
قديمي تزئين شــده نصب كردهاند و بدون
هيچگونه مشــكلي كار ميكند .يك ساعت
بزرگ ديگر هم با پســرخالهام ساختيم و به
امامزاده جعفر(ع) در پيشواي ورامين هديه
داديم كه تا 2ماه ديگر نصب خواهد شد .يكي
از ويژگيهاي این ساعت اين است كه با يك
موتور ،عقربههاي هر چهار صفحه به حركت
درميآيد .نخستينبار چند سال قبل بود كه
بــراي تعمير يك ســاعت چهارصفحهاي به
ســفارت انگليس رفتم .انتقال اين ساعت به
انگليس براي آنها سخت بود و به همين دليل
از من خواستند تا آن را تعمير كنم .يكماه و
نيم روي اين ساعت كار كردم تا عقربههايش
بهكار افتاد ».وجه تمايز ساعتهاي بزرگ و
دستساز محمد ساعتچي با ساير ساعتهاي
بزرگ دنيا اين اســت كه عقربه ثانيهشــمار
هم در ســاخت آنها بهكار رفته است .آنطور
كه قديميترين ساعتســاز ايران ميگويد
هيچكدام از ساعتهاي قديمي دنيا به عقربه
ثانيهشمار مجهز نشــدهاند و اين ويژگي در
انحصار ســاعتهاي تمام ايراني ســاعتچي
است.

در ايران و حتي در كشــور ســوئيس كه
بهشت ساعتســازهاي دنياست ،محمد
ســاعتچي را بهعنوان يكي از متخصصان
ساخت ســاعتهاي بزرگ چرخدندهاي
ميشناســند و معرو فترين ساعتساز
ايران بارها مورد توجه شبكهها و رسانههاي
خارجي قــرار گرفته اســت .كار او از اين
جهت با ارزش اســت كه در كشــورهاي
اروپايي معموال عمليات ســاخت اين نوع
ساعتها را به گروههاي زبده ساعتسازي
محول ميكنند و سابقه ندارد كه يك نفر
بهتنهايي ساعتهاي بزرگ چرخدندهاي
را تعميــر و راهاندازي كند يــا نمونه آنها
را بسازد .ســاعتهاي بزرگي كه محمد
ســاعتچي ســاخته و نامــش روي آنها
حكشده ،ديجيتال نيستند و با تكنولوژي
روز دنيا كمي فاصله دارند ،اما هوشــمند
ساخته شدهاند و ويژگيهاي يك ساعت
مدرن را دارند؛ مثــا اگر برق برود و بنا به
هر دليل ساعت از كار بيفتد ساعت 12شب
بهطور خودكار تنظيم ميشــود يا اينكه
ابتداي هر سال يك ساعت جلو ميرود و
در 6ماه دوم يك ساعت عقب ميرود و به
هيچ عنوان نيازي به تنظيم دستي ندارد.
او ميگويد هنوز براي به تكامل رساندن
ساعتهايش تالش ميكند؛ «هدفم اين
است كه ساعتهايي با نماد و شمارههاي
ايراني بسازم تا در همه جاي كشورم نصب
شود ،وگرنه در ساخت اين ساعتها دنبال
منفعت مالي نيستم .همين كه نامم گوشه
اين ساعتها حك شــود و 100سال بعد
بدانند كه آنها را يك ايراني ساخته ،برايم
كافي است ».محمد ساعتچي با كمك عصا
راه ميرود و غم بيماري دخترش را هم به
دوش ميكشد ،اما شــور زندگي دارد و به
آرزوهايش فكر ميكند؛ بــه كارهايي كه
از نوجواني برايش آرزو بودنــد و آرامآرام
دارند به خاطره بدل ميشــوند؛ «شــايد
خيليها نميدانند كه نخســتين ساعت
جهان در زمان خلفاي عباسي و توسط يك
ايراني به نام رستم ساخته شد .اين ساعت
را در كاخ خليفه عباســي نصب كردند ،اما
نيمه شــب به صدا درآمد و فرداي آن روز،
ســاعت را شكستند و ســازندهاش را هم
كشتند .ايرانيها در زمان جنديشاپور هم
ساعتهاي آبي و آفتابي ميساختند .چند
ســال قبل تعدادي دانشجو با من صحبت
كردند و قرار شد اين ساعتها را احيا كنيم،
اما ديگر خبري از آنها نشد .ما ساعتهاي
تاريخي كه عمرشــان به 200-300سال
ميرسد كم نداريم اما به حال خودشان رها
شدهاند و از كار افتادهاند .اين ساعتها ارزش
معنوي دارند .چه اشــكالي دارد كه آنها را
تعمير كنيم و بهعنوان يك ميراث فرهنگي
براي نسلهاي بعد به يادگار بگذاريم .ساعت
نماد و مظهر وقتشناســي ايرانيان است.
آرزوي من اين است ســاعتهايي بسازم
تا در همه شــهرهاي ايران نصب شود .چه
آرزويي بهتر از اينكه مردم با ديدن عقربه
ســاعتهاي من به اهميت وقت و قول و
قرارهاي روزمره پي ببرند».

باركد را اسكن كنيد و
ويديوی اين گزارش را
ببينيد
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رصد خانه
امامخميني (ره) ...« :اينطور قضايا مهم نيست ،خيلي ،پيش ميآيد،
براي همه مردم پيش ميآيد و خداوند تبارك و تعالي الطافي دارد به
مص
آاق طفي
ظاهر و الطاف خفيه ،يك الطاف خفيهاي كه خداي تبارك و تعالي دارد كه
ماها علم به آن نداريم ،اطالع بر آن نداريم ،چون ناقص هستيم از حيث
از ن گاه پدر
علم ،از حيث عمل ،از هر جهتي ناقص هستيم ،از اين جهت در اينطور
امور كه پيش ميآيد جزع و فزع ميكنيم ،صبر نميكنيم .اين براي
نقصان معرفت ماست به مقام باري تعالي ...خدا شاهد است مصطفاي من تنها نبود كه سالش نزديك
است ،بلكه همه به خاك و خون كشيدههاي حادثه شوال17( ،شهريور 1357مطابق با 4شوال )1398
مصطفاهاي من بودهاند .من اين استقامت را و اين فيض شهادت را كه خداوند متعال نصيب فرزندانم
فرمود ،به پدران و مادران و همه بستگانشان تبريك ميگويم»( .صحيفه نور)

آيتاهلل سيدعلي خامنهاي« :ايشان اخالقيات جالب و مخصوصي داشتند .اوال ً
خيلي پارسا و بياعتنا به ظواهر و زخارف دنيوي بودند و برعكس كساني كه
مثل ايشان مثال در حوزه از معروفيتي برخوردار بودند و پدرشان متشخص و
به قول معروف بين طلبهها آقازاده بودند ،در وضعيت لباس و ريش و حركات
از ن گاه رهبري
و منزل و غيره ذلك احساساتي داشتند كه آقازادهبودنشان را مشخص ميكرد،
اما مرحوم حاج آقامصطفي(ره) مطلقا ًرفتارهاي ناشي از آقازادگي نداشت،
يعني نه لباسش و نه عبايش و نه كفشاش و نه زندگي خصوصياش و نه خانهاش مطلقا ًهيچ بوي آن تفاخر
آقازادگي را نميداد ...ايشان زندگي خيلي محقري داشتند كه البته به خواست خودشان بود .حتي در نجف
هم شنيدم همين وضع ادامه داشته تا آخر و اين اواخر يعني در هنگام بودن ايشان در نجف ،اينطور زندگي
كردن هم شدت پيدا كرده بود (اولين جلد از مجموعه «گفتوگوهاي رياست محترم جمهوري»)».

مص
آاق طفي

شماره  - 14آقامصطفي خميني
مص خم
آاق طفي يني خيلي زود انقالب
و پدرش را تنها گذاشت؛

آدمهايكميهستندكههمحضورشانوهممرگشان،منشأبركتها
و حركتهايي ميشود .حجتاالسالم سيدمصطفي خميني نيز از اين
گروه بود؛ فردي كه در روزگار زندگياش ،جزو طلبههاي بااستعداد
و آيندهدار محسوب ميشــد و گروهي او را از مراجع آينده قلمداد
ميكردند .اما مرگ ناگهاني او در اول آبانمــاه  ،1356به روايت
بنيانگذار انقالب اســامي ،از الطاف خفيه الهي بود و موجب شد تا
عيسي محمدي خون تازهاي در مبارزات مردمي عليه رژيم پهلوي جريان پيدا كند .اما
شايد بيشتر مردم ،درباره حاجآقا مصطفي كمتر بدانند و او را بهحساب
نسبتيكهباحضرتامامداشته،بهيادبياورند.دروقايعاتفاقيهاينهفتهروزهفتم،سروقتاينچهره
رفتهايم؛ مردي كه مرگش در دهه 50شمسي ،جزو وقايع بزرگ انقالب اسالمي بود.

نه
رمديهكآينده ضتبود

اجتهاد در اوج جواني
درست 5سال بعد از ورود به دوره خارج بود كه توانست در 27سالگي مجتهد شود .هرچند روايتي ديگر
دال بر اين است كه چنين اتفاقي در 25سالگي افتاده .جالب اينكه اجازه اجتهادش را هم از پدرش ،امام
خميني ،گرفت .حجتاالسالم سيداحمد خميني در اينباره گفته است« :مراتب علمي و اجتهادي ايشان (سيد
مصطفي) بسيار در سطحي باال و روشن بود .در علم فقه ،اصول ،فلسفه ،تفسير ،ادبيات و معاني ،بيان و كالم
متبحر و در اكثر آنها به مرتبه اجتهاد رسيده بود و خصوصا ًدر زمينه فقه و اصول بسيار كار كرده ،مباحث
فلسفه را به خوبي تجزيه و تحليل ميكرد و حتي در زماني كه در قم بودند ،معروف به اجتهاد بود».

اينكه بدانيم حاجمصطفي در 25سالگي مجتهد شده است ،شايد براي درك اهميت علمي او كفايت كند.
مجتهد به كسي ميگويند كه در علوم مختلف حوزوي مثل ادبيات و صرف و نحو و فقه و اصول و فلسفه
و ،...نهتنها عالم ،بلكه متخصص باشد .هر كدام از اين علوم خودشان يك عمر ميطلبند تا كسي در آنها
بتواند به تخصص برسد .حاال اگر سيدمصطفي در 25يا به روايتي در 27سالگي به اين مقام رسيده باشد،
آيا نميتواند نشانهاي از نبوغ اين فرد باشد؟ او در آذرماه 1309شمسي در قم متولد شد .ابتدايياش
را در مدرسههاي باقريه و سنايي و موحدي خواند .در سال 1325هم تحصيل علوم اسالمي را شروع
كرد 5 .سال بعد هم سطح را تمام كرد و در درس خارج ميرزا حسن موسوي بجنوردي و سيدحسين
طباطبايي بروجردي حاضر شد.

تهديد حسن البكر
مهرماه  44بود كه اين پدر و پسر راهي عراق شدند تا باقي تبعيدشان را در اين كشور بگذرانند .آنها در عراق سرگرم كارهاي
علمي و حوزوي بودند .هرچند آقامصطفي سعي ميكرد روحانيون خارج كشور را راهي پايگاههاي فلسطينيها كند تا
آموزشهاي پارتيزاني ببينند .خود نيز تحت اين آموزشها قرار گرفت .اين فعاليتها چنان بود كه در سال ،48توسط احمد
حسنالبكر ،رئيسجمهور وقت عراق تهديد به برخورد و دستگيري شد.

آغاز طلبگي
جالب اينكه سيدمصطفي تا 4سالگي ،جز چند كلمه نميتوانست حرفي بزند .كساني كه فرزند
دارند ميدانند كه اين اتفاق براي بچهها در 2سالگي ميافتد .اما سيدمصطفي برخالف اين دير
به زبان آمدن ،در  6سالگي به مكتبخانهاي در حوالي خانهشان رفت تا هم درس بياموزد ،هم
اينكه زبانش باز شود .هفت ساله بود كه به مدرسه موحدي قم رفت .تا ششم هم كه در موحدي
و باقريه درس خواند .البته برخي هم ميگويند كه وقتي پنجم ابتدايي را تمام كرد ،ديگر قيد
مدرسههاي دولتي را زد؛ چرا كه خانوادههاي روحاني و اهل علم ،ترجيحشان بر اين بود كه
بچهها راهي حوزههاي علميه شوند و درس دين بخوانند .در نهايت اينكه سيدمصطفي در
15سالگي وارد حوزه علميه شد تا زيطلبگي در پيش بگيرد.

ماجراي دنبالهدار يك مرگ مشكوك
مرگ آقامصطفي را جزو مرگهاي مشكوك تاريخ معاصر ايران فهرست كردهاند؛ مرگي كه قطعا مشخص نشد
سوءقصد بوده يا مرگي طبيعي .در اين زمينه نيز مقاالت زيادي نوشته شده و مصاحبههاي مختلفي با افراد
مطلع انجام شده است .ازجمله حجتاالسالم محتشميپور ،در اينباره گفته است« :چندماه قبل از شهادت وقتي
به عيادت آيتاهلل جزايري يكي از علماي نجف رفته بود ،حدود ساعت  ۱۰يا  ۱۱شب پسر مرحوم جزايري
خدمت حاج آقا مصطفي ميرسد و ميگويد 2نفر ايراني آمدند و ميخواهند با شما مالقات كنند .ايشان فرمودند
بگوييد بيايند باال .آنها با حاج آقا مصطفي خميني آرام صحبت ميكنند و بعد از آن حاجآقا مصطفي براي
دوستان نقل ميكنند كه آنها گفتند ما اعضاي تيمي هستيم كه ساواك اين تيم را فرستاده است .اين توضيح را
بدهم كه در سال  ۱۳۵۵كه حكومت بعث عراق با شاه َآشتي و صدام با شاه در الجزاير مالقات كرد ،توافقي
بين ايران و عراق امضا شد كه از آن به بعد كاروانهاي يك هفتهاي براي زيارت كربال توسط اوقاف زمان شاه
تنظيم ميشد و به كربال ميآمدند .در ميان اين كاروانها عوامل ساواك هم حضور داشتند كه با استخبارات
عراق هم همكاري بسيار نزديكي داشتند .يك تيم در قالب همين كاروانها آمده بودند كه براي تعقيب
و چگونگي حضرت امام فعاليت ميكردند كه اين دو نفر در اين تيم بودند و به حاج آقا ميگويند كه رأي
ساواك برگشته و قبال ميخواستند امام را ترور كنند اما بعدها گفتند كه حاجآقا مصطفي را تعقيب و مراقبت
كنيد و االن برنامه ترور شما در دستور كار است .»...دليل او هم به اين منظور ،چنين بود كه مشاور
اصلي امام و كسي كه او را وادار به صدور اعالميههاي آتشين عليه رژيم ميكرد ،آقامصطفي بود .ظاهرا
آن  2نفر به تعبير محتشميپور ،ميخواستند با اجراي يك نمايش ،آقامصطفي را از ادامه راهش
منصرف كنند .اما وقتي ديدند كه وي به اين ترفندها بيتوجه است ،نقشهشان را اجرايي كردند .او
ميگويد كه در سينه و پشت كمر آقامصطفي نقطههاي بنفش رنگي ديده شده است .ظاهرا ًدرخواست
كالبدشكافي هم انجام شده ،اما چون از سوي خانواده امام اين امر براي علما مكروه دانسته ميشد،
پذيرفته نشد.

نابغهاي در حوزه
نبوغ سيدمصطفي خيلي زود خودش را نشان داد .بهزودي نشان داد كه از همسطحان
خود چقدر جلوتر است ،طوري كه آيتاهلل جعفر سبحاني ،از مراجع تقليد فعلي
دربارهاش نوشته« :از جمله خصوصيات ايشان در درس ،در درجه اول استعداد
قويشان بود؛ حافظهاي قوي هم داشت .بيشتر اشخاص خوش فهم و خوش فكر،
از حافظهاي قوي برخوردار نيستند ولي ايشان در عين حال كه فهمي خوب
و دقتي بسيار داشت ،داراي حافظه خوبي هم بود .به همين دليل با اصرار
من ،ايشان هم الفيه ابن مالك را حفظ كرد و نهتنها حفظ ميكرد ،بلكه خوب
هم ميخواند .گاهي كه من مطلبي درباره زندگي علما نقل ميكردم،
ايشان عالقهمند ميشد كه آن بخش از كتاب «نخبهالمقال» را (كتابي
در موضوع تراجم و رجال) كه راجع به علما بود ،حفظ كند .بعدها كه
معقول را نزد ديگران ميخواند ،قسمتي از اشعار منظومه را هم حفظ
كرده بود و ميخواند .هم عمق فكري و هم ذكاوت داشت و در كنار
اين دو ،داراي حافظهاي قوي بود» .به گفته آيتاهلل سبحاني،
حجتاالسالم مصطفي خميني موفق شد در دو سال و اندي،
ّ
كتابهاي «سيوطي»« ،معالم»« ،حاشيه مالعبدالل»« ،شمسيه»،
مجموع مطول و قسمتي از «شرح لمعه» را تمام كند؛ كاري كه
طلبهاي كه ديگر گمنام نبود
بهطور معمول نياز به  4الي 5سال زمان داشت.
بعد از پايان دوره مقدماتي بود كه آقامصطفي تصميم گرفت مرحله سطح را هم شروع كند.
معمم شدن در 17سالگي
حاال ديگر يك طلبه گمنام نبود و او را در حوزه علميه به خوبي ميشناختند .او عالوه بر
پدرش ،از استاداني چون آيات عظام سلطاني ،شيخ محمدجواد اصفهاني ،محمد صدوقي
سيدمصطفي 17ساله بود كه معمم شد .براي مراسم معممشدن او نيز مجلسي
و شيخ مرتضي حائري استفاده ميكرد .براي دروس ديگر نيز نزد آيتاهلل سيدمحمدرضا
گرفتند .فريده مصطفوي ،خواهر سيدمصطفي در اينباره ميگويد« :در17
صدر و سيدابوالحسن رفيعي قزويني و عالمه سيدمحمدحسين طباطبايي ميرفت .سطح
سالگي به لباس روحانيت ملبّس شد .به ياد دارم در روزي كه ايشان ملبّس
هم كه تمام شد ،درس خارج را نزد آيتاهلل العظمي بروجردي و امام خميني آغاز كرد .پس
شد ،حضرت امام در يك مجلس مهماني ،عدهاي از دوستان را براي ناهار
از درگذشت آيتاهلل العظمي بروجردي ،در كنار حضور در درس پدرش ،از درسهاي
دعوت كردند تا ايشان تشويق شود و با تشريفات خاصي عمامه بر سر
آيتاهلل سيدمحمد داماد هم بهره ميبرد .آيتاهلل شهابالدين اشراقي و آيتاهلل شيخ
ايشان گذاشتند .اين براي ما يك خاطره جالب بود كه ميديديم او با شادي
محمدفاضل لنكراني از همدورهايهاي او در اين درسها بودند.
و خوشحالي زيادي با لباس جديد از مهمانها پذيرايي ميكند( .يادها و
يادمانها از آيتاهلل شهيد سيدمصطفي خميني؛ ج  ،2ص )376

آقامصطفي در كنار حضرت امام

1309
آقامصطفي در قم متولد شد؛
جايي كه پدرش ساكن آنجا
بود و درس و تدريس داشت و
به امور حوزوياش رسيدگي
ميكرد .خيلي دير به زبان
آمد ،در 4سالگي فقط چند كلمه
ميتوانست ادا كند.

خيلي زود او را به مكتب
فرستادند تا هم آموزش ببيند،
هم وضعيت صحبتكردنش
اصالح شود كه جواب هم داد.
بعدش هم كه به مدرسههاي
باقريه و ...رفت تا درسهايش
را دنبال كند .اما به روايتي،
تا پنجم ابتدايي بيشتر تحصيل
رسمي نكرد.

1315

آقامصطفي در كنار حجتاالسالم سيد احمد خميني

1325
تصميم گرفت كه به حوزه رفته و
طلبه شود .بيشتر خانوادههاي
روحانيون و علما ،ترجيحشان
اين بود كه فرزندانشان را به
حوزههاي علميه بفرستند تا
دروس ديني را تلمذ كنند؛
اتفاقي كه براي او هم افتاد.

دستگيري چند باره
اما جنبهاي ناشناخته از زندگي آقامصطفي ،به حضور او در جريان انقالب اسالمي بازميگردد .به
واقع او را ،مشاور و دست راست حضرت امام در رتق و فتق امور ميدانستند ،طوري كه هم در نقش
مشاوري آگاه عمل ميكرد ،هم امور بيت و مديريت آن و رفتوآمدها را عهدهدار بود .البته موقع
نياز ،اين حضور مستقيمتر نيز ميشد .چنانچه بعد از دستگيري امام ،او به حرم رفته و سخنراني
كرده و بعد از آن تظاهراتي به پا شد .او تا زمان تبعيد امام 2-3 ،بار دستگير و آزاد شد .ماجرا هم
چنين بود كه وقتي در روز چهارم آبان ،1343امام عليه كاپيتوالسيون و انقالب سفيد سخنراني
كرد ،در سيزدهم آبان دستگير و به تركيه تبعيد شد .حجتاالسالم مصطفي خميني هم بعد از اين
اتفاق دستگير و به تركيه تبعيد شد .اين در حالي بود كه در سال 42نيز او را دستگير كرده بودند .در
آن دستگيري 2،ماه در زندان قزل قلعه ،در سلول انفرادي بود .جالب اينكه در يكي از آزاديها،
استقبال مردمي زيادي از او صورت گرفت و همين ،باعث و باني دستگيري دوبارهاش شد.

متخصص علوم ديني

(ره)

13

در درسها به خوبي پيش
ميرفت و مشخص بود كه از
همدرسهاي خودش جلوتر
است و ذهن و هوش و نبوغ
خاصي دارد .به راحتي
ميتوانست كتابهايي را كه
نياز به  4-5سال زمان براي
خوانش و درك داشت ،در 2سال
و اندي تمام كند .تا اينكه موفق
شد سطح را تمام كند.

1330

راز آن نقطههاي بنفش

باركد را اسكن كنيد و
پادكست اين گزارش را
بشنويد

حجتاالسالم سيدمصطفي خميني ،حضرت امام(ره) و آيتاهلل محمدجواد فاضل لنكراني

1336
در سن 27سالگي به اجتهاد
رسيد .البته برخي معتقدند كه
او سالها زودتر نيز به اجتهاد
رسيده بود و برخي از علما
برايشان مسجل شده بود كه او
ميتواند اجتهاد كند.

اما روايتهاي ديگري هم وجود دارد .ديگراني هم هستند كه اين بحث را مطرح كردهاند ،اما كسي
اين را ادعا نكرده كه قطعا ًسمي كه با آن آقامصطفي كشته شده ،از چه طريقي وارد بدنش شده است؛
سمي كه باعث شده تا هنگام درسخواندن ،يك دفعه روي كتابها بيفتد و جانش را از دست بدهد .اين
عقيده وجود دارد كه چون آقامصطفي بيماري قبلي و زمينهاي نداشته است ،نبايد به اين شكل از دنيا
برود .از قول همسر او و در يادنامه سومين سالگرد ايشان در روزنامه كيهان ،اول آبان  ،1359آمده
است« :وقتي باالي سرش رسيدم دستهايش بنفش بود و تكههاي بنفش نيز روي سينهاش ديدم.
آقا مصطفي را بالفاصله به بيمارستان انتقال داديم .در آنجا به ما گفتند كه حاج آقا مصطفي مسموم
شده و2ساعت است كه تمام كرده است» .نگاه رسمي نيز غالبا ًنگاه شهادتگونه آقامصطفي بوده است.
هرچند در اين مورد نيز ابهامهايي وجود داشته و دارد اما جدا از همه اين مباحث ،چه شهادت و چه
مرگي طبيعي ،روشن است كه در نبوغ و اثرگذاري و اهميت او ،نميشود شك و شبههاي داشت.

مزار حجتاالسالم سيدمصطفي خميني در حرم اميرالمومنين(ع) در نجف

1343
آيتاهلل العظمي بروجردي
درگذشت و او كه درس خارج
را در محضر اين عالم دنبال
ميكرد ،بهصورت انحصاري پاي
درسهاي پدرش در اين زمينه
نشست؛ ضمن اينكه همزمان از
درسهاي آيتاهلل سيدمحمد
داماد نيز بهرهها برد.

1340

بعد از سخنراني امام عليه
كاپيتوالسيون ،او نيز دستگير و
به تركيه تبعيد شد .بعدها هم كه
سر از عراق و نجف درآورد تا
بتواند به كارهاي علمي و البته
مبارزاتياش بپردازد.

1348
او و امام را به عراق تبعيد
كردند تا در نجف ساكن شوند.
كارهاي علمي و حوزوي آنها
در نجف نيز آغاز شد .او موفق
شد در نجف حلقههاي درسي
داشته باشد كه نشان از توجه
علماي اين ديار به فضل او
داشت.

1344

او در كنار فعاليتهاي
علمي ،دست از فعاليتهاي
انقالبياش برنداشت.
انقالبيها را تشويق به
دورههاي نظامي ميكرد و
خود نيز در اين دورهها شركت
ميجست .به همين دليل توسط
رئيسجمهور وقت عراق تهديد
شد كه به كارهايش ادامه ندهد.

تنها 47سال داشت كه
درگذشت؛ ناگهان افتاد روي
كتابهايش و به دار فاني
شتافت .براي همراهان انقالب
قابلقبول نبود كه مرگ او
بهصورت طبيعي اتفاق افتاده
باشد .خبر درگذشت او ،به
نوعي باعث شد تا انقالب
اسالمي جاني تازه بگيرد و
با شتاب بيشتري به راهش
ادامه دهد.

1356

پيشنهاد 1

فرار كن و زنده بمان

فرار بزرگ
موبايلي كه دم دستتان است،
ميتواند در ايــن روزهاي خانه
ماندن حسابي شــما را سرگرم
كند .اينطور نيست كه همهاش
از ايــن ابزار براي شــبكههاي
مجــازي و وقــت تلفكــردن
اســتفاده كنيد .ميتوانيد كلي
بازي ريــز و درشــت داخلش
دانلود كنید و وقتهاي آزادتان
را دســتكم يك ســرگرمي
درست و حسابي داشته باشيد.
هرچند پيشــنهاد بهتر ما اين
است كه درگير آموزش زبان و
تماشاي كليپهاي زبان اصلي
و كليپهــاي آموزشــي ديگر
باشيد .اما به هر حال ،بعضيها
هم هستند كه دلشان ميخواهد
سرگرم بشوند .پس ميتوانيد از
بين بازيهاي اندرويدي ايراني،
به بازي «فرار بزرگ» فكر كنيد.
بازي ،بازي ســبكي اســت و
بهراحتي ميتوانيد نصبش كنيد
و حجم زيادي هــم نميگيرد.
اما قصه بازي درباره چيســت؟
اين بازي ،به گفتــه بنياد ملي
بازيهاي رايانهاي ،يك بازي در
سبك پلتفرمر يا سكوبازي است
كه بــراي اندرويديها طراحي
شده است .در اين بازي كوچك،
شما يك نقش اصلي داريد كه
اسمش ميختك است .شما در
نقش ميختك ،خوابي ميبينيد
و در اين خــواب و رؤيــا ،وارد
دنيايي فانتزي ميشويد .محيط
بازي محيطي چشمنواز و جذاب
طراحي شده و شــما بايد فرار
كنید و اجــازه ندهيد نگهبانان
توپي ميختك را بگيرند.

پيشنهاد 2

طرح ،رنگ ،حركت

جشنواره استيكر
تازگيها فراخواني داده شــده
اســت دال بر اينكه قرار اســت
جايزه سال استيكر برگزار شود
و تا بيســت و يكم آذرماه ،همه
ميتوانند آثار خودشــان را به
اين جشــنواره بفرســتند .اين
جشنواره ،ظاهرا ً دومين جايزه
ســال اســتيكر اســت .ظاهرا ً
روز جهاني استيكر هم داريم كه
قرار است اين جشنواره متناسب
با روز جهاني آن برگزار شود .در
كل استيكر و استيكرسازي ،جزو
فعاليتهايي است كه ميتواند
خيليها را ســرگرم كند .حتي
بخشــي از كاربران شبكههاي
مجازي و اينترنت نيز ،بهصورت
فردي و ذوقي اقدام به ســاخت
اســتيكر ميكننــد و با همين
كار ســاده ،حســابي خودشان
و ديگران را ســرگرم ميكنند.
حاال در اين جشنواره ،قرار است
كه شكل و شــمايل جديتر و
حرفهايتري به اين ســرگرمي
داده شــود .نكته جالبتر اينكه
يكسري كارگاههاي آموزشي
هم قرار است كه در اين جشنواره
برگزار شــود تا عالقهمندان با
اصول طراحي استيكرهاي ثابت
و متحرك بيشتر آشنا شوند .در
جشنواره اول به 50استيكر برتر
جايزه داده شد و  3طرح برتر هم
مورد تقدير قرار گرفت .خالصه
اينكه اگــر كمــي ذوق هنري
داريــد ،ميتوانيد بــه طراحي
اســتيكرها به شــكل فعاليتي
جديتر بپردازيد .اگر هم حال
و حوصله كار حرفهاي نداريد ،در
كل استيكرسازي آزاد ميتواند
فعاليت خوبي براي ساعتهاي
خانه ماندن شما باشد.

پيشنهاد 1

رسوايي بزرگ

واترگيت
بردگيمها بازيهايي هســتند كه
فيزيكي بوده و غالباً روي ميز انجام
میشوند و نام ديگرشان بازيهاي
روميزي است .غالباً نيز با كارتها
و تاسها و ...انجام ميشوند .البته
نسخههاي موبايلي آنها هم توليد
ميشــود ،اما اصل قصــه همان
بازيهــاي فيزيكــي و روميزي
هســتند .حاال يكي از جديدترين
بازيهاي روميزي ارائه شــده در
جهان را بــا هم مــرور ميكنيم؛
بــازي «واترگيــت» .واترگيــت
چيســت؟ ماجــراي خبرنگاران
روزنامه واشنگتن پست و نيكسون،
رئيسجمهور وقــت آمريكا بوده
كه تقريباً بزرگتريــن رويارويي
رســانهها با يك مقام داراي قدرت
محسوب ميشود .در اين رويارويي،
روزنامه واشنگتن پست موفق شد
كه نيكســون را از طريق اطالعات
و گزارشهايــي كه تهيــه كرده
بود ،وادار به اســتعفا كند و يكي از
بزرگترين پيروزيهاي رسانهاي
تاريخ مطبوعات جهان را ثبت كند.
دربارهاش فيلمهايي هم ســاخته
شــده .حاال بازي بردگيمي آن هم
به ميــدان آمده .بــازي را ،دونفره
طراحي كردهاند .رتبــه آن هم در
ســايت بردگيم گيك146 ،اعالم
شده است .ضمن اينكه شما عم ً
ال با
يكبازياستراتژيكروبهروهستيد.
در اين بازي يك جنگ رســانهاي
بين خبرنگاران واشنگتنپست و
دولت نيكســون در جريان است و
شما يا طرف خبرنگاران هستيد يا
طرف دولت نيكســون؛ درهرحال
بايد سعي كنيد كه بازي را به نفع
خودتان تمام كنيد.
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كرونا سبك زندگي ما را عوض كرد ه است و اين چيزي نيســت كه بتوان آن را انكار كرد .به
قول بعضيها حتي ما در دوران پساكرونا هم ديگر آن آدمهاي سابق نخواهيم شد و برخي از
عادتهاي اين روزهاي كرونايي را حفظ خواهيم كرد .اين روزها باز هم توصيه جدي كارشناسان
و مسئوالن بهداشتي ،خانهنشيني است ،از طرفي حضور دائمي در خانه هم ميتواند روحيه ما
را بهطور كامل بههم بريزد .حضور در طبيعت براي شما درست مثل يك قرص آرامبخش عمل
ميكند اما همانطور كه گفتيم بيرونرفتن از خانه هم ميتواند به قيمت جان تمام شود .خب
چه بايد كرد؟ بهترين راه اين است كه بخشي از طبيعت را به محل زندگي خود بياوريد .اين
محيط جايي نيست جز آپارتمان و خانه شما .برخيها قبل از كرونا هم اهل گل و گياه بودهاند
اما بعضيها نه .خب آن بعضيها اگر عالقهمند شدهاند كه همزيستي مسالمتآميزي را با يك
طبيعت كامال طبيعي در خانهشان آغاز كنند ما برايشان پيشنهادهايي داريم.

هيچچيز گلدان نمیشود

قبل از هر چيز بايد بدانيد كه نگهداري از گل و گياه در خانه و آپارتمان كار چندان سادهاي نيست چون
اگر حرفهاي نباشيد آنها تنها مدت كوتاهي مهمان شما خواهند بود .بنابراين توصيه ميكنيم حتما قبل
از خريدن چند گلدان ،سري به اينترنت بزنيد و يك سرچ ساده درباره گياهان آپارتماني و نحوه
نگهداري از آنها انجام دهيد .شما با خواندن اين مطالب با نحوه نوردهی ،آبياري ،غذا دادن به
گياهان ،تعويض گلدان و ...به شكل حرفهاي آشنا ميشويد .خب پيشنهاد ما نگهداري از چه
گياههايي است؟ آگلونما ،برگ انجيري ،بگونيا ،بيلبرجيا ،پوتوس ،حسن يوسف ،ديفنباخيا،
سانسيويريا ،فيكوس ،فيكوس بنجامين ،فيلگوش ،كادي ،كروتون ،كورديلين ،مارانتا و
نخل مرداب جزو گياهاني هستند كه ميتوانيد در آپارتمان از آنها نگهداري كنيد.

نميتوانيد به گشت وگذار در پارك و جنگل و ...برويد
خب طبيعت را پيش خود بياوريد

طبيعتدرخانه
به وقت كرونا

همين چند ســال قبل پرورش قارچ در خانهها و
آپارتمانها خيلي فراگير شده بود اما اين تب بعد
از مدتي فروكش كرد .حاال اما فرصت خوبي است
كه اگر دوست داريد سراغ پرورش قارچ در خانه
برويد .كلي فيلم و مطلــب در فضاي مجازي در
زمينه همين پرورش قارچ وجود دارد كه ميتوانيد
براي آموزش از آنها استفاده كنيد .اين آموزشها
مخصوص كساني است كه بيشتر از حد نگهداري
از يك گلدان يا راهانداختن يك باغچه دوســت
دارند به طبيعت نزديك شــوند .به هر حال بعد
از آموزش ،شــما ميتوانيد با خريــد يك يا چند
گلدان بزرگ ،در خانهتان به توليد قارچ بپردازيد.
حتما مقداري از اين قارچ توليدي خود را به در و
همسايه هم بدهيد تا با اين حس طبيعتدوستي
شما مخالفت نكنند.

نگهــداري از كاكتوسها هم طرفــداران پر و پا
قرص خود را دارد .اگر تا بــه حال به نگهداري از
اين گياه كويري فكر نكردهايد بد نيســت بدانيد
كه كاكتوسها ازجمله جذابترين و متنوعترين
گياهان خانگي هســتند .اكثر انــواع كاكتوس
حتي در دســت يك صاحب تازهكار ،به راحتي
رشــد ميكنند ،پس اگر تا به حال از كاكتوس
نگهداري نكردهايد ،زياد نگران ناشــيبودنتان
نباشيد .هر چند كاكتوسها در تمام مدت سال
در گلفروشيها ،فروشــگاههاي مختلف و حتي
ســوپرماركتهاي پايتخت به فروش ميرسند
اما بهترين فصل براي تهيه آنها تابســتان است.
آموزشهــاي الزم در زمينه آشــنايي بــا انواع
كاكتوسها هم با يك سرچ ســاده اينترنتي در
دسترس است.

داده ميشوند .ارتفاع درختان بنساي معموال
از 20سانتيمتر و حداكثر70سانتيمتر تجاوز
نميكند .فقط يادتان باشد كه درختچهها كمي
گران هستند.

شما هم ميتوانيد گل و گياه را به خانه خود بياوريد و هم كمي به اقتصاد خانواده كنيد،
چطوري؟ ســبزيكاري در خانه هم پيشنهادي اســت كه ميتوانيد اين روزها تجربه
كنيد .حتما ميدانيد كه سبزيها ،نقش بســيار مهمي در تغذيه انسان ايفا ميكنند.
وجود حداقل 10عنصر براي ادامه رشد و نمو بدن ضروري است كه بيشتر اين عناصر در
سبزيها يافت ميشوند .حاال اگر دلتان براي يك سبد سبزيتر و تازه و البته خوشمزه و
پرويتامين لك زده ،ميتوانيد با يك آموزش ساده از طريق فيلمها و مطالب اينترنتي و تهيه
يكسري لوازم ساده ،سبزيكاري در خانه را شروع كنيد .اگر در منزلتان باغچه داريد كه در
انجام اين كار ترديد نكنيد ،اگر هم نداريد باز با استفاده از گلدانهاي مخصوص ميتوانيد
يك باغچه كوچك در آپارتمانتان راه بيندازيد.

باغشيشهاي

مزرعه پرورش قارچ شما

بعضيهــا معتقدند كه هيچچيز جــاي دار و
درخت را نميگيرد و ايــن گلدانهاي گل و
گياه نميتوانند حــس طبيعت را به ما منتقل
كنند .خب پيشــنهاد ما براي ايــن افراد اين
اســت كه ســراغ نگهداري از درختچههاي
زينتي(بنساي) بروند .مطالب آموزشي مربوط
به نگهداري از اين درختچهها هم در اينترنت
فراوان اســت .بد نيســت بدانيد بنساي
تركيبــي از باغباني و هنر اســت كه
بهواسطه آن ،گياه با يك تغيير شكل
تحميلشــده به يك مجسمه زنده
تبديل ميشــود .بنساي از 2كلمه
« »bonبه معني گلــدان و «»sai
به معني درخت تشــكيل شده است؛
يعني درختاني كه در گلــدان پرورش

سبزيكاري بهدست شما

گل و گياه را دوست داريد اما خيلي حال و حوصله نگهداري از آنها را نداريد ،خب ما براي شما هم يك
پيشنهاد جالب داريم .پيشنهاد ما اين است كه يك تراريوم يا باغشيشهاي را مهمان خانههايتان كنيد.
باز هم در اينترنت و بهصورت خيلي ساده ميتوانيد با نحوه ساخت باغشيشهاي(تراريوم) آشنا شويد.
احتماال حاال اين سؤال برايتان پيش آمده كه اصال تراريوم چيست؟ تراريوم از نظر معني ،باغمينياتوري
در يك جام است .تراريوم ،كلكسيوني از گياهان كوچك محسوب ميشود كه در ظرفهاي محدود
و شفاف رشــد ميكنند؛ بهعبارت ديگر ،تراريوم باغ كوچك و خانگي است كه در ظرف شيشهاي
نگهداري ميشود .تراريوم آماده را هم ميتوانيد از گلفروشيهاي نزديك خانهتان بخريد.

پرورش كاكتوس

درختان كوچولو در آپارتمان

حسنيوسف

شفلرا

نور كافي براي شفلرا كفايت
ميكند و نيازي به آفتاب ندارد ولي هر
چند وقت يكبار هنگام صبح ،گلدان اين
گياه را مقابل آفتاب قرار دهيد .اين گياه در بهار
و تابستان به 2يا 3بار آبياري در هفته نياز
دارد ،درحاليكه در پاييز و زمستان ،هفتهاي
يكبار آبياري هم كافي است .دماي مطلوب
براي شفلرا بين 15تا 20درجه سانتيگراد
است .در ضمن اين گياه آپارتماني از
طريق قلمهزدن تكثير ميشود و هر سال به 2بار
تعويض گلدان نياز دارد .فقط يادتان باشد كه
پژمردگي و آويزانشدن برگهاي شفلرا
بهعلت تشنگي است.

حسن يوسف به نور مستقيم و كامل خورشيد
نياز دارد و هرچ ه اين گياه بيشتر در معرض نور
باشد رنگآميزي آن زيباتر خواهد شد .اين گياه را در
بهار و تابستان بايد هر روز آبياري كرد ولي
هفتهاي 2بار آبياري در پاييز و
زمستان كفايت ميكند .دماي مورد
نياز حسنيوسف بين 15تا 21درجه
است و از طریق بذر و قلمهزدن
ميتوان آن را تكثير كرد .خاك و
گلدان اين گياه بايد هر 6ماه
يكبار عوض شود .يادتان
باشد كه از بينرفتن سريع
حسنيوسف بهعلت كمبود
نور و آب است.
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وزير بهداشت :مصاحبه نكنيد كه
«تخت خالي نداريم»

وضعيت نگرانكننده در يزد

اگرچه وضعيت كرونا در بيشتر شهرهاي كشــور قرمز و آمار ابتال
و مرگومير نگرانكننده اســت ،اما آنطور كه سيماسادات الري،
سخنگوي وزارت بهداشــت ميگويد ،در ميان استانهاي كشور،
استان يزد شرايط بســيار نگرانكنندهاي دارد .او درباره وضعيت
بيماري كرونا در استان يزد ،گفت :پس از گذر از خيز شديد بيماري
در اسفندماه سال گذشته در استان يزد و عبور از يك خيز ضعيفتر
در مردادماه سالجاري ،از اواسط شهريور نمودار موارد ابتال و بستري
روزانه در اين استان ،مجددا روند افزايشي بهخود گرفته و اين روند
صعودي با شيب تندي همچنان در حال امتداد است و هماكنون
تمامي شهرستانهاي استان يزد در وضعيت قرمز بيماري هستند.
او درباره ميزان رعايت پروتكلهاي بهداشتي در اين استان ،گفت:
رعايت پروتكلها در يزد ۶۳درصد گزارش شــده است .همچنين
ميزان استفاده از ماسك توسط مردم در اماكن عمومي ۶۰درصد و
در وسايل نقليه عمومي ۵۴درصد گزارش شده است.
بهگفته الري در هفته چهارم مهرماه بروز موارد بستري در استان با
افزايش نسبت به هفته ماقبل حدود ۲۸نفر به ازاي هر ۱۰۰هزارنفر
جمعيت گزارش شده است كه ميزان بروز در اين شاخص با اختالف
قابلتوجهي باالتر از ميزان متوسط كشوري است .همچنين ميزان
بروز موارد مرگومير ناشــي از كرونا در يــزد ۲۴.۵نفر بهازاي هر
يكميليون نفر جمعيت است كه ميزان بروز اين شاخص نزديك
بهميزان متوسط كشوري است.
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صيد ترال ممنوع شد

رئيس فراكسيون محيط زيست مجلس خبر داد :صيد ترال را از اول
آذرماه امسال به مدت  2سال ممنوع شد
زهرا رفيعي

خبرنگار

روش صيد تــرال كه باعــث نگراني
محيط
زيست كارشناسان نســبت به خطر نابودي
زيســتگاههاي آبي جنوب ايران شده
است ،براي مدت 2سال بهطور كامل ممنوع شد .اين
تصميم در نشست مشترك فراكسيون محيط زيست
مجلس با مسئوالن سازمان شيالت ايران گرفته شده
است.
ســميه رفيعي ،رئيس فراكســيون محيطزيست
مجلس با اعالم ايــن خبر به همشــهري ،گفت :با
پيگيريهاي مجلس استفاده از اين روش كه منجر
به تخريب زيســتگاه و تنوعزيستي در خليجفارس
و درياي عمان ميشود براي كشــتيهاي ايراني و
خارجي ممنوع شد .رئيس فراكسيون محيطزيست
مجلس پيشتر از اجراي طرح آيش (استراحت) دريا
و تصميم اين فراكســيون مبني بر «تعطيل كردن

موقت صيد ترال» خبر داده بود.
صيد ترال به اعتقاد كارشناسان محيطزيست روشي
است كه به اقتصاد پايدار منطقه آسيب وارد ميكند.
در اين روش ،هدف صيد حداكثري اســت و از تور
ماهيگيري بزرگي به شــكل قيف استفاده ميشود
كه به پشت شناور بسته شــده و در اعماق مختلف،
آبزيان را با ضريب پوشش 90درصدي صيد ميكند.
صيد ترال بــه 2روش «ميــانزي» و «كفزي» به
اكوسيستمهاي دريايي آسيب وارد ميكند و با توجه
به شرايط مديريت و فقدان نظارت كافي بايد بهطور
كامل برچيده شود.
شــركتهاي ايراني تجهيــزات الزم بــراي صيد
گسترده در عمق 200متر را ندارند؛ به همين دليل
صيد فانوس ماهيهــا به روش ترال بــا تجهيزات
كشتيهاي چيني و به سفارش شركتهاي ايراني
صورت ميگيرد .دولت ايران البته هيچگونه قرارداد
مســتقيمي براي بهرهبرداري از منابع آبزي با چين
ندارد و تنها شركتهاي ايراني هستند كه از اين روش

بهرهبرداري استفاده ميكنند .صيادان و لنجدارهاي
بومي ايراني نيــز بهصورت غيرمجــاز در آبهاي
كمعمقتر اقدام به صيد آبزيان با اســتفاده از روش
ترال كردهاند ،اما مشــكل اصلي در غارت آبزيان از
آنجا آغاز شــد كه بر كار هيچكدام از صيادان چيني
و بومي نظارت نشد و تخريب زيستگاههاي ساحلي
وسيعتر شد.
حميدرضا بارگاهي ،اكولوژيســت دريايي اشــكال
ديگــر را در عدمنظــارت بر صيــد فانوسماهيها

وقف آقمشهد در مسير ابطال

طبــق مــاده ،477
ادامه از
وقــف
صفحه اول موضــوع
5600هكتار جنگلهــاي هيركاني پس از
بررســي در معاونت قضايي قوه قضاييه ،از
سوي رئيس قوه خالف شرع بين تشخيص
داده شــده و بــراي اعمــال مــواد 426و
427قانون آيين دادرسي كيفري به يكي از
شعب ديوانعالي كشور ارجاع ميشود.
طبق ماده 426قانون آيين دادرسي كيفري،
بايد دادگاه تجديدنظر براي رســيدگي به
درخواســت تجديدنظــر آراي غيرقطعي
كيفري تشكيل شود .همچنين ماده ۴۲۷
قانون آيين دادرسي كيفري تأكيد ميكند
كه آراي دادگاههاي كيفري حسب مورد در
دادگاه تجديدنظر استان همان حوزه قضايي
قابــل تجديدنظر يا در ديوانعالي كشــور
قابل فرجام است .بدينترتيب همه نگاهها
به اعاده دادرســي در پرونده وقف جنگل
آقمشهد است تا بهزودي حكم قضايي ابطال
براي اين پرونده منابع طبيعي ايران جاري
شــود .طي ماههاي گذشــته قوه قضاييه
اقداماتي براي رفــع تصرفات از اراضي ملي
و طبيعي انجام داده است.
بهگزارش همشهري ،طي ماههاي گذشته
5835هكتــار اراضي ملــي و طبيعي رفع
تصرف شده و به بيتالمال بازگشته كه نشان
از جديت اين قوه در توجه به انفال و منابع
طبيعي دارد.
2محور جاري در اين مورد شــامل احياي
حقوق عامه و رفع تصرفات از منابع طبيعي
و اراضي دولتي بوده كه با استناد به بند دوم
اصل  ۱۵۶قانون اساســي اقدامات قضايي
براي مقابله بــا تجاوز به منابــع طبيعي و
اراضي دولتي عملياتي شده است.
اين بند تأكيد ميكنــد كه «احياي حقوق
عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع»
ازجمله وظايف قوه قضاييه است كه بهمنظور
پشــتيباني از حقوق فــردي و اجتماعي و
تحقق عدالت صورت ميگيرد.
در جــدول پيش رو كــه از ســوي مركز
اطالعرساني قوه قضاييه در اختيار رسانهها
قرار گرفته اســت بــه 22گام اين قوه طي
20ماه رياســت ســيد ابراهيم رئيسي در
احياي منابع طبيعي و ملي كشور پرداخته
شده است.

ميداند .اين اكولوژيســت دريايــي در گفتوگو با
همشهري ميگويد :اگر پول براي نظارت قوي وجود
داشته باشد ،دســتگاههاي ماهوارهاي مخصوص به
كشتيهاي صيادي نصب ميشود و ناظر خشكي نيز
بايد با هربار صيد همراه كشتي باشد؛ در نتيجه اين
اتفاقات و تخلفات نيز رخ نميدهد.
به گفته او ،ضعف در نظارت باعث ميشود يك كشتي
صيد ترال كه قرار اســت در عمق 200متري صيد
كند ،سر از عمق 40متري درآورد و هر كاري دلش

ميخواهد انجام ميدهــد .ماهيگيران محلي نيز با
لنج اقدام به صيد تــرال ميكنند كه بر فعاليت آنها
نيز نظارت نميشود .به گفته كارشناسان ،در روش
صيد ترال بدون توجه به ســايز آبزيان ،تعداد و نوع
گونه ،همه آبزيان صيد ميشوند و درنتيجه ،پايداري
گونهها و پايداري صيد از بين ميرود .از سوي ديگر
صخرههاي مرجاني كه زيستگاه و محل زادآوري اكثر
گونههاي آبزي است ،با روش ترال كه شبيه به شخم
زدن بستر درياست ،نابود ميشود.
كارشناســان اعالم ميكنند ،در بيشتر نقاط جهان
استفاده از صيد به روش ترال به كلي منسوخ شده
است .آنها تأكيد داشــتند كه با فقدان نظارت كافي
در نحوه صيد ،سازمان شيالت چگونه قادر به نظارت
بر 14هزار شناور صيادي ايراني و كمتر از 50كشتي
چيني اســت كه در آبهاي خليجفــارس اقدام به
نابودي آبزيان و پهنههاي آبي درياي جنوب كردهاند.
سميه رفيعي ،رئيس فراكسيون محيطزيست مجلس
پس از گفتوگو با همشهري نيز در صفحه رسمي
توييتر خود اعالم كرد« :پس از پيگيريهاي بيوقفه
فراكسيون محيطزيســت و حمايتهاي بيدريغ
رئيس محترم مجلس ،به لطف خداوند متعال صيد
ترال كه ضررهاي شــديدي به محيطزيست دريا و
اقتصاد بوميان زده بود ،از اول آذرماه بهمدت ۲سال
ممنوع شد.

دستگاه قضايي در  20ماه اخير 5835هكتار از اراضي ملي و طبيعي كشور
را به بيتالمال بازگردانده است

عكس :همشهري /اسماعيل عليزاده

بيمارستانهاي صحرايي ،راهكاري براي ايجاد
ادامه از
صفحه اول ظرفيت بيشتر براي بستري بيماران در شرايط
خاص و بحراني است .در روزهاي اخير تعدادي از كشورهاي اروپايي
كه با شيب تند شيوع كوويد 19-مواجه شدهاند ،در حال راهاندازي
بيمارستانهاي صحرايي هستند .يك نمونه آنها لهستان است كه
پيك اول كرونا را بهطور تحســينبرانگيزي با آمار پايين شيوع و
مرگوميــر مديريت كرده بــود و حاال با افزايش ناگهاني شــمار
مبتاليان مواجه شده است.
در ايران و در پيك اول كرونا كه همزمان با اسفند پارسال و فروردين
و ارديبهشتماه امسال بود با همكاري ارتش و ديگر نهادهاي نظامي
تعدادي بيمارستان صحرايي براي پذيرش بيماران مبتال به كرونا
راهاندازي شد .يكي از آنها در بخشي از محوطه نمايشگاه بينالمللي
تهران در بزرگراه شــهيدچمران بود كه در پيك اول هيچ بيماري
را پذيرش نكرد و عمال امكانات بيمارســتانهاي دولتي براي ارائه
خدمات درماني به مبتاليان پيك اول كافي بود .با كاهش محسوس
آمار مرگومير و ابتال در ارديبهشت ،اين بيمارستانهاي صحرايي
به فعاليتشان پايان دادند ،اما حاال و در آغاز پيك سوم كرونا كه با
افزايش نگرانكننده آمار ابتال و مرگومير ادامه دارد ،بحث ضرورت
راهاندازي بيمارستانهاي صحرايي باز به گوش ميرسد .ديروز دكتر
علي ماهر ،معاون برنامهريزي و نظارت ستاد فرماندهي مقابله با كرونا
در تهران به ايسنا گفت كه آمار بيماران مبتال به كرونا فزاينده و به
سرعت در حال افزايش اســت .او گفت« :همچنان ميزان ورودي
بيمارستانها بهمراتب بيشتر از ترخيصيهاست و هر روز نيز بر تعداد
مبتاليان و مراجعان به مراكز درماني و بيمارستانها و به تبع آن افراد
نيازمند بستري افزوده ميشود».
او با بيان اينكــه طبيعتا ظرفيت تختهاي عــادي و ويژه درنظر
گرفته شــده براي بيماران كرونايي در بيمارســتانهاي تهران از
چند وقت پيش تكميل شده اســت ،ادامه داد« :از هفته گذشته
اكثر بيمارستانها با ترخيص بيماران غير اورژانسي ،ظرفيتهاي
جديدي را براي بســتري بيماران كرونايي ايجاد كردهاند كه اين
ظرفيت نيز محدود بوده و حداكثر طي چند روز آينده پر ميشود».
ماهر با بيــان اينكه اگر روند به همين روال ادامه داشــته باشــد،
مطمئنا تهران با مشكل جدي در زمينه بســتري بيماران جديد
كرونايي مواجه ميشــود ،توضيح داد« :البته استفاده از ظرفيت
بيمارستانهاي صحرايي هنوز در دستور كار ستاد قرار نگرفته ،ولي
اين امكان وجود دارد كه درصورت نياز و بحراني شــدن شرايط از
ظرفيت اين بيمارستانها نيز استفاده شود».
راهاندازي بيمارســتانهاي صحرايــي در زمان بحــران يكي از
استراتژيهاي درماني پرتكرار اســت .ايران گستردهترين تجربه
درباره درمانهــاي اضطراري در بيمارســتانهاي صحرايي را در
زمان 8ســال جنگ تحميلي بهخاطر ميآورد .ارديبهشت امسال
فرايند راهاندازي بيمارســتانهاي صحرايي بهسرعت و در عرض
چند روز بهانجام رسيد؛ تجربهاي كه نشان داد براي راهاندازي سريع
اين بيمارستانها آمادگي كافي وجود دارد ،اما مسئله مهم مشخصا
درباره كرونا ،نياز بيمارستانها به تجهيزات از يكسو و تامين نيروي
متخصص از سوي ديگر است .آنطور كه معاون برنامهريزي و نظارت
ستاد فرماندهي مقابله با كروناي تهران ميگويد ،تامين نيرو براي
ارائه خدمات درماني در بيمارستانهاي صحرايي معضل جدي در
شرايط كنوني اســت .به گفته او ،بهزودي در زمينه راهاندازي اين
بيمارستانها در نقاط مختلف تهران تصميمگيري ميشود.
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پنجشنبه  1آبان  99شماره 8068

     اينپرسپوليس«دشمن»نميخواهد
وقفه بين نيمهنهايي و فينال آسيا ،قاتل جان سرخها شده است

بهروز رسايلي| فايل صوتي لو رفته از آقاي سرپرســت موقت ،آخرين حاشيه پرسپوليس است؛ باشگاهي كه در 2هفته گذشــته از زمين و زمان برايش دردسر باريده و در
بهترين روزهاي تاريخش ،شگفتانگيزترين ماجراهاي ممكن را از سر ميگذراند .درحاليكه بعد از پوكر قهرماني و راهيابي به فينال آسيا قاعدتا بايد شاهد نشاط و همدلي
پرسپوليسيها ميبوديم ،دقيقا اتفاقي وارونه رخ داده و هيچ حاشيه و جنجالي نبوده كه اين تيم در خودش نديده باشد .بهنظر ميرسد پرسپوليس بدترين ضربه را از وقفه بين
نيمهنهايي و فينال ليگ قهرمانان خورده است .شايد اگر بازي نهايي هم بالفاصله در همان قطر برگزار ميشد ،سرخپوشان جام قهرماني را باالي سر ميبردند و همه دعواها به
بعد موكول ميشد ،اما اين فاصله 2ماهونيمه پرسپوليس را خرد ميكند.

مسابقات جهاني كشتي برگزار نميشود؟

سپاهان شده است .او كه  2فصل پيش به بهانه مصدوميت كمر
از سپاهان كنار گذاشته شد2 ،فصل بسيار خوب را در استقالل
ســپري كرد و حاال از اصفهان خبر ميرســد كه سپاهان يك
پيشنهاد وسوسهانگيز به كريمي داده اســت .سپاهان بعد از
5فصل دوري از جام ،با آمدن محرم نويدكيا بهشــدت درپي
بازگشت به جمع مدعيان و كسب جام قهرماني است .حضور

3 6
4

متوسط

8
7
1
6
3
9
5
4
2

1

1

7
3
9 5

1

6
1
7
9
3
8
2
4
5

2
4
5
1
7
6
3
8
9

9
3
8
2
4
5
1
7
6

7
6
1
8
9
3
5
2
4

2

8
9
3
5
2
4
6
1
7

5
6

5
7 4

6

ساده

همه بازيهاي تيمهاي خود حضور داشتهاند اما اوزيل دستكم
در  2سال اخير خيلي كم بازي كرده و بيشتر انرژي و وقت خود را
صرف موضعگيريهاي غيرفوتبالي كرده؛ در مناقشه قرهباغ كه
حق را به آذربايجان داده ،درباره ظلم حكومت چين به مسلمانان
اويغور ،انتخابات رياستجمهوري تركيه و حمايت از رجب طيب
اردوغان و اعالم داوطلبي بــراي پرداخت حقوق گرداننده
عروسك نماد باشگاه آرسنال و ...موضع داشته.
جزئيات 91بازيكن آرســنال به اين شرح است :تيم
اصلي 29نفر شــامل 17خارجي بــه نامهاي لنو،
رونارسون ،موستافي ،لوييز ،ماري ،گابريل،
سوارش ،كوالسيناچ ،تيرني ،ژاكا ،پارتي،
ســبايوس ،الننــي ،په پــه ،ويليان،
اوباميانــگ ،الكازت و 5انگليســي
ميسي ،چيمبرز ،هولدينگ ،بيرين،
ميتلند نايلز و 7نفر زير 21سال شامل
ساليبا ،ويالك ،ساكا ،نلسون ،اسميترو،
مارتينلي ،انكتيا و 18بازيكن هم به ســاير
تيمها قرض داده شده و نام اوزيل و سوکراتيس
در اين ليست نيست.

علي كريمي بهعنوان فرمانده در ميانه ميدان سپاهان ميتواند
گام بســيار بزرگي براي رسيدن به خواســتههاي زردپوشان
اصفهاني باشد .ســپاهان بعد از بازنشســتگي نويدكيا ديگر
هرگز فرمانــدهاي مثل او در ميانه ميدان پيــدا نكرد و مهدي
كياني هم در يكي دو فصل اخير نتوانســت انتظارات را در اين
پست برآورده كند .باشگاه اصفهاني حاال بهدنبال علي كريمي
است و رفاقت نزديك اين بازيكن با محرم نويدكيا هم يك نكته
كليدي است كه ميتواند شانس سپاهان را در رقابت با استقالل
بيشتر كند .گفته ميشود پيشنهاد مالي سپاهان نيز بيشتر از
پولي است كه قرار است استقالل به كريمي بدهد .كريمي كه
بهتازگي به اردوهاي تيم ملي دعوت شــده و در ديدار مقابل

با كدام دستاورد؟

حاال نــه اينكه محمد نــادري بازيكن بدي باشــد ،اما اين
المشنگهاي كه ســر او راه افتاده ،قشنگ از نشانههاي فقير
شدن فوتبال ايران است .بازيكني كه تعداد پاس گلهايش
به تعداد انگشتان يك دست هم نميرسد ،مليپوش نيست و
دستاورد آنچناني نداشته ،مورد توجه پرسپوليس و استقالل
قرار گرفته ،ســرخها براي تمديد قرارداد با او به آب و آتش
ميزنند و آبيها هم دنبال رقم زدن يــك انتقال جنجالي
هستند .خودش هم فاتحانه در جمع خبرنگاران ميگويد:
«كمي صبر كنيد خبرهاي خوبي برايتان دارم ».بيخيال
اخوي؛ انگار قرار است استاد به بارسلونا ترانسفر شود .همه
اينها بهخاطر بازيكني است كه در كورتريك «صفر» دقيقه
بازي كرده و باشــگاه بلژيكي بعد از چندبار قرض دادن او،
مايل به برگرداندنش نيست .حاال شما حال و روز فوتبال ما
را ببينيد كه 2باشگاه بزرگش سر چنين بازيكني دعوا دارند.
رقم معقول يعني چقدر؟

قبال در فوتبال ايران اينطوري بود كه بازيكنان فاقد قرارداد
تا جايي كــه ميتوانســتند چانه ميزدنــد و قيمت را باال
ميبردند .حاال اما پيشــرفت كردهايم؛ آنقدر كه بازيكنان
داراي قرارداد هم به اين چرخه اضافه شــدهاند و ميگويند
يا دســتمزدمان را بيشتر كنيد يا ما نيســتيم .اجازه فسخ
يكطرفه به بازيكنان درصــورت عدمدريافت منظم پول،
براي باشگاههاي بدحساب ايراني گران تمامشده و بازيكنان
را در موضع باالدست قرار داده است .بعد از شجاع خليلزاده
كه با اين فرمول پرسپوليس را نقرهداغ كرد ،كنعانيزادگان
هم همين راه را در پيش گرفتــه و گفته« :رقم مورد انتظار
من 10يا 15ميليارد تومان نيســت .خيلي معقول است».
سؤال اينجاست كه معقول از نظر كي؟ از نظر هواداري كه
با ماهي 2ميليون تومان زندگي ميكند يا شمايي كه آپشن
قراردادت حقوق 30سال كار همان هوادار است؟
مسئله تاريخي هول حليم

محمد بلبلي ،بازيكن بااستعدادي بود كه بالفاصله بعد از
معرفي به سطح اول فوتبال ايران ،در مسيرش دچار وقفه
شــد .او كه اواخر ليگ هجدهم با اعتماد علي كريمي در
سپيدرود خوش درخشــيد ،خيلي زود مشتريان مهمي
پيدا كرد ،اما از هول حليم توي ديگ افتاد .بلبلي حتي با
فوالد به توافق رسيد ،اما سر از استقالل درآورد و همين
مسئله برايش محروميتي چند ماهه بهدنبال آورد .بعد از
رفع محروميت هم به بلبلي بازي نرســيد تا او راهي نفت
مسجدسليمان شود .حاال اين بازيكن پيامي در اينستاگرام
منتشر كرده و با محوريت «آفتاب پشت ابر نميماند» به
اين و آن طعنه زده .اين در حالي اســت كه بلبلي قبل از
هر چيز بايد خودش را بابت آن همه شتابزدگي مالمت
كند .الاقل حاال به فوتبالت بچســب و حقــت را آرام و
درست بگير.

ازبكستان نيز به ميدان رفته اســت ،قصد دارد با درخشش در
رقابتهاي باشگاهي جزو نفرات اصلي تيم اسكوچيچ باشد و
بايد در باشگاهي حضور داشته باشد كه در فصل آينده در بين
مدعيان ليگ برتر باشد .كريمي ترجيح داده در اين بازه زماني
سكوت كند و پاسخ هيچ رسانهاي را ندهد اما بايد در روزهاي
آينده تصميمش را بگيرد كه بين ماندن در استقالل يا بازگشت
دوباره به اصفهان كدام گزينه را انتخاب خواهد كرد .او به بهانه
حضور در تيمهاي خارجي از تمديد قرارداد با اســتقالليها
فاصله گرفت اما حاال در اصفهان حضور دارد و ممكن اســت
پرسروصداترين بمب نقلو انتقاالت اين فصل را در اين شهر و
در كنار همبازي سابقش منفجر كند.

 -1غذاي محلي شيرين زنجان-
همسايه روسيه و لهستان
 -2شــيطان -همهگيــري
بيماري -دهان
 -3خياط قديم -سرطان خون-
قباحت
 -4ويتامين محلول در چربي-
رماني درباره واقعه عاشورا نوشته
صادق كرميار -كتاب آثار منظوم
شاعر
 -5حيرت -انتهاي ناخن -گياه
پرشاخه
 -6از وسايل پرواز -دور از انتظار-
مهمترينوسيلهارتباطيشهرها
 -7عبــادت كــردن -بيماري
التهاب پرده مغز -اتمسفر
 -8يار عــذرا -ســه گروهان-
ويروس سگي
 -9يكدندگي -از تيمهاي فوتبال
باشگاهي قطر -از ماههاي فرنگي
 -10آرزو -كنــدن علفهاي
هرز -آشكار
 -11دريــازي -هر گــردي...
نيست-كاهگل
 -12نوعي سالح كه پي در پي
شليك ميكند -برزگر -سنگ
آسياب
 -13براي ســرخ كــردن مواد
غذايي بهكار ميرود -بناشده-
موش خرما

 -14خــودرأي -اصطالحي در
فوتبال -شهري در ايتاليا
 -15اتاقك دربسته فلزي براي
حمل اجناس -مجراي ريختن
گندم به آسياب
عمودي:

 -1تر و تازه -فلس ماهي -تكه
پارچه سه گوش
 -2هزينه اســتفاده از خدمات
يك مؤسســه -لقبي در هند-
معامله
 -3پول خارجي -لبخند مليح-
تبليغكننده
 -4شهري در اســتان اردبيل-
پرهيز كردن -كارهاي خوب
 -5نيمي از دنيا! -شــهري در
گيالن -همبازي هاردي -قيمت
بازاري
 -6درياچهاي در سوئيس -اهل
گرجستان -سالخورده
 -7فضاي بيــن دو خط -قابل
مشاهده -بزرگان
 -8عنــوان ترجمــه فارســي
داستاني براي كودكان از شارل
پرو ،نويسنده فرانسوي
 -9پايتخت پرو -افســار -طرد
كردن
 -10دســتي -پهلوان ايراني و
پسر گيو -بيابانگرد
 -11زمينه -خاكستري تيره -از

شــخصيتهاي رمان بينوايان-
رودي در ايتاليا
 -12معاينه پزشكي -بيباكي-
زرهساز
 -13همســر زن -ســازمان
بينالمللي استاندارد -چند رأي
 -14پيمان تجارت آزاد آمريكاي
شــمالي -از رنگهاي تركيبي-
گليزيبا
 -15ســمت راســت -ابــزار
لحيمكاري -يار خمير دندان
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سخت

ژستهاي «تنهايي» براي عكاسان ميگرفت،
اما ظاهرا خودش پشــت پرده اتفاقات عجيب
تيم بوده است .رسولپناه ميگويد او حتي بعد
از شكست در داربي حذفي هم پيشنهادهايي
در مورد افزايش رقم قراردادها داده كه باشگاه
هيچكدام را قبول نكرده است .محمدحسين
كنعانيزادگان و ســيامك نعمتي هم كه گويا
به پيروي از شــجاع خليلزاده دنبال افزايش
دستمزدشان هســتند ،به صراحت ميگويند
با هماهنگــي يحيــي در تمرينــات حاضر
نيســتند .او ابدا نقشــي را كه بايد در كنترل
تيم در اين مقطع حياتي داشــته باشــد ،ايفا
نميكند .داستان افشــين پيرواني هم همين
اســت؛ سرپرســت بهاصطالح متعصب تيم
مدتهاست مفقود شده و اصال معلوم نيست
چرا ردي از او براي اصالح ،ميانجيگري و پايان
بحران ديده نميشود .حتي بايد به كريم باقري
هم اشــاره كرد؛ مردي كه هميشه بابت جمع
كردن حواشي تيم مورد ستايش قرار گرفته،
اما اين بار از او هم چيزي جــز عجز و ناتواني
ديده نميشود .گويا كريم كه بهعنوان دستيار
قرارداد بسيار بااليي هم دارد ،اين روزها بيشتر
ترجيح ميدهد دنبال كسب منفعت از صفحه
شخصياش باشد .در هر صورت بحران جاري
پرسپوليس كه ممكن است حتي به قيمت از
دست رفتن رؤياي قهرماني در آسيا تمام شود،
فقط يك مقصر ندارد؛ همه به سهم خودشان
كم گذاشــته و كج رفتهاند .با اين شرايط چه
فرقي ميكند كدام تيم از شرق آسيا باال بيايد؛
بهنظر شما اين پرســپوليس اصال «حريف»
ميخواهد؟

نكته بازي

جدول 8068
افقي:
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سخت

علي كريمي هافبك فصل گذشــته استقالل همچنان يكي از
سوژههاي مهم در فصل نقل و انتقاالت است .او هنوز تصميم
نهايياش را نگرفته و هواداران اســتقالل را هــم تا حدودي
عصباني كرده است .كريمي چند روزي است كه به ايران سفر
كرده و در شهر اصفهان اقامت دارد و همين موضوع باعث بروز
شايعاتي در خصوص احتمال پيوستن اين بازيكن كليدي به
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هافبك استقالل راهش را از تيمهاي تركيه بهسمت سپاهان كج كرده است
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  كريمي در اصفهان چه ميكند؟
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مسوت اوزيل به همراه ســوكراتيس پاپاستادوپولوس از ليست
آرســنال براي ليگ برتر هم كنار گذاشته شــدند .همزمان در
ليست 25نفره باشگاه چلسي نام پیتر چك به چشم ميخورد.
دروازهبان اسطورهاي اين باشــگاه كه سالهاي آخر بازياش را
در آرسنال ســپري كرد ،حاال بهعنوان مدير ورزشي در چلسي
مشغول است اما عملكرد فاجعهبار كپا درون دروازه باعث شده
نام چك بهعنوان احتياط در ليست باشــگاه هم وارد شود .در
آرسنال اوضاع براي اوزيل خوب پيش نميرود .او عمال از باشگاه
كنار گذاشته شده و اين در حالي است كه بهتازگي 8ميليون پوند
پاداش وفاداري به پيراهن آرسنال را دريافت كرده است .با توجه
به بسته بودن پنجره نقلوانتقاالتي ،ستاره آلماني كه تا آخر فصل
با توپچيها قرارداد دارد ،تنها ميتواند به ليگهاي دسته پايينتر
انگليس يا ليگ برتر پرتغال برود يا بهعنوان بازيكن كمكي براي
تيم زير 23سال بازي كند .او حتي در اين شرايط هم حاضر به
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فســخ قراردادش نيست و قصد دارد دســتمزد سال آخرش را
هم بگيرد .اوزيل در حالي كنار گذاشته شده كه بازيكناني با
كيفيت يكدهم او در ليست حضور دارند .او ميتوانست در
سبك آرتتا بدرخشــد چون اوج فوتبالش را در چنين سبكي
براي رئال مادريــد مورينيو كه براســاس ضدحملهها
طراحي شده بود ،سپري كرد و در 159بازي با پيراهن
كهكشانيها 27گل و 80پاسگل را به نام خودش
ثبت كرد .آمار او در آرســنال هم عالي اســت؛
39گل و 51پــاسگل در 215بــازي .از لحاظ
بيشترين خلق موقعيت در 5ليگ معتبر اروپايي
از فصل  ۲۰۰۶/۰۷به اينسو اوزيل ( )1107پس از
ديميتري پايه ( )1162دومين بازيكن موقعيتســاز
است .مسي با آمار 1019خلق موقعيت نفر سوم اين ليست
است .اين آمار در حالي بهدست آمده كه پايه و مسي در

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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ساده

رسولپناه همه رشتهها را پنبه كرد
مهدي رسولپناه بهعنوان يك مدير غيرفوتبالي
خيلي زجر كشيد تا بتواند كمي كارها را رتق و
فتق كند و به مختصر اعتبــار و جايگاهي بين
مردم دســت يابد .با اين حال ،ناشيگري او و
اعتمادش به خبرنگاراني كه هميشــه ممكن
اســت در حال ضبط مكالمات باشــند ،همه
رشتههاي آقاي سرپرست را پنبه كرد .مسلما
تاكتيك نخنماي «تقطيع» به جايي نميرسد.
رسولپناه اسرار باشگاه را كف خيابان فاش كرد
و تا لحظه استارت زدن پشــت فرمان ماشين
هم ولكن نبود .افشــاي زيادهخواهي يحيي
گلمحمدي و بازيكنان از يكســو و پيشنهاد
پرداخت رقم خارج از قرارداد به بشــار رســن
از ســوي ديگر 2فراز بحثبرانگيــز اظهارات
رسولپناه بود .از همه بدتر اما جايي بود كه در
ماجراي شــكايت النصريها ،توپ را به زمين
فدراســيون انداخت و گفت« :آنها مقصرند».
برداشت مخاطب از اين جمالت ناقص آن است
كه نفر اول پرسپوليس اصل تقصير در استفاده از
بازيكنان را قبول دارد؛ درحاليكه شايد منظور
رسولپناه واقعا اين نبود .با اين حال ،وقتي او
كف كوچــه را بــراي درددل انتخاب ميكند،
نتيجهاش همين ميشود.
همه مقصرند
پرســپوليس در مرز فروپاشــي اســت و اين
داســتان فقط يكي ،دو مقصر نــدارد .اگر به
ناشــيگري آقاي مدير اشاره ميكنيم ،بايد از
انفعال و بلكه فرصتطلبي ناخوشايند جناب
ســرمربي هم ياد كنيم .يحيي گلمحمدي
در بحبوحه اعتصاب بازيكنــان روي نيمكت

درهاي آرسنال به روي اوزيل بسته شد ،چك به چلسي برگشت

هرچند اتحاديه جهاني كشتي اعالم كرده مسابقات جهاني 2020از  22تا  30آذر در
صربستان و شهر بلگراد برگزار ميشــود اما انصراف تيمها برگزاري اين مسابقات را با
چالشي بزرگ روبهرو كرده است .آمريكا نخستين تيمي است كه از اين مسابقات انصراف
داده .فدراسيون كشتي اين كشور روز گذشته رســما اعالم كرد براي حفظ سالمتي
كشتيگيران و بهدليل شــيوع گسترده ويروس كرونا ازشــركت در مسابقات جهاني
صرفنظر كرده است .اين در حالي است كه آنها مســابقه انتخابي هم برگزار كردهاند.
گفته ميشود كاناداييها هم قصد دارند ،در اقدامي مشابه از حضور در مسابقات جهاني
انصراف دهند .بهنظر ميرسد خود اتحاديه هم از برگزاري مسابقات مطمئن نيست ،چرا
كه در نامه اوليه ارسالي به فدراسيونهاي كشتي تأكيد شده بليت سفر به صربستان را
طوري تهيه كنند كه امكان پس دادن آن وجود داشته باشد .بعيد نيست؛ شايد روزهاي
آينده كشــورهاي اروپايي نيز در همراهي آمريكا از اين مسابقات انصراف دهند .گفته
ميشود روسيه تنها كشوري است كه اصرار به برگزاري مسابقات دارد .آنها چندي پيش
مسابقات انتخابي تيم ملي را در ايالت آالنيای شمالي برگزار كردند.
عليرضا كريمي :اصال حرف انصراف نيست
فدراســيون كشــتي ايران هم براي حضور در مسابقات آماده ميشــود و از روزهاي
گذشته اردوي تيم ملي را برگزار كرده است و فعال خبري از انصراف نيست اما ديروز
يك خبر اهالي كشــتي را غافلگير كرد .خبر اين بود كه عليرضا كريمي ،كشتيگير
وزن 97كيلوگرم از مسابقات جهاني انصراف داده است .كريمي ارديبهشت زانويش را
جراحي كرد و در اين مدت فقط تمرينات بدنسازي و تقويت عضله پا انجام داده و روي
تشك نرفته .اين نوع تمرين او دليل شــايعه كنارهگيري او از مسابقات بود اما كريمي
به همشهري ميگويد كه خبر انصرافش صحت ندارد« :اصال صحبت انصراف نيست.
هر روز تمرين ميكنم فقط نميخواهم براي تمرين جدي كشــتي عجله كنم .حدود
يكماه فرصت دارم و اميدوارم تا شروع مسابقه شرايط خوبي پيدا كنم ».كريمي براي
پوشيدن دوبنده تيم ملي بايد مســابقه انتخابي بدهد« :گفتهاند همه بايد در مسابقه
انتخابي شركت كنند كه اين موضوع شــامل من هم ميشود .تابع كادر فني هستم و
براي حضور در صربستان اول بايد از سد رقباي داخلي بگذرم .هدف اصلي من رسيدن
به المپيك اســت و براي همين پايم را عمل كردم ».عليرضا كريمي در ليگ سال98
مصدوم شده بود.
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ما را دور نیندازید!

اصرار روسي ،انكار آمريكايي

تست كروناي دياباته گم شد
طبق قرار قبلي شيخ دياباته قرار بود ديروز راهي دوحه و سپس تهران شود اما وكيل اين بازيكن در يك پيام رسمي
به باشگاه استقالل اعالم كرد آزمايشگاهي كه تست كرونا گرفته ،نمونه اين تست را گم كرده و به همين دليل دياباته
مجبور به تكرار تست كرونا شده است .با اين شرايط او بعد از گرفتن تست مجدد كرونا به تهران ميآيد.
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پيكرشهيدا
مربهمعروفبردستان
مردم
قدرشناستشييعشد

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

سخنان وزير بهداشت دردآور و قابل تأمل بود

وقتي وزير بهداشــت كه انتخاب خود دولت اســت ،ايــن چنين از
ناهماهنگيها در ميان مسئوالن و رعايت نكردن مردم گاليه ميكند،
ترديدي نيست كه اميد به بهبود شرايط كرونايي نيست .مقام عالي
بهداشتي ايران اينگونه تشخيص ميدهد ،مردم جدي نميگيرند و
مســئوالن هم به وعدهها عمل نميكنند .آيا معجزه كرونا را از بين
خواهد برد؟
زماني از تهران

صدور كارت هوشمند ايثارگران ارتشي چه شد؟

چندي قبل اعالم كردند كه براي ايثارگران ارتشي كه داراي سنوات
باالي حضور در جبهه هســتند يا خدمت مقدس سربازي و پرسنلي
آنان در زمان جنگ بوده اســت ،كارت ايثار هوشمند صادر ميشود
كه براساس آن بتوانند از برخي خدمات بهرهمند شوند ،اما به داليلي
نامعلوم اين كار متوقف مانده است .از سوي ديگر ،مقرر بود به سنوات
باالي حضور در جبهه درصدي جانبازي اعطا شــود كه آن هم بعد از
تشكيل پرونده براي تعداد زيادي نيمهكاره ماند و ديگر تشكيل پرونده
نميشود.
فتاحي از اصفهان

آبادي از تهران

رانندگاناتوبوسهاازتكنولوژيخودرويخوداستفادهنميكنند

امروزه اتوبوسهاي مســافربري بينشهري ،بســيار مجهز و مدرن
شدهاند و تكنولوژي پيشرفته دارند كه از آن جمله سيستمهاي تهويه
و سرمايشي و گرمايشي نيمهاتوماتيك يا مكانيكي و حتي ديجيتال و
كنترلي است ،ولي اكثر رانندگان محترم اين اتوبوسها از نحوه صحيح
استفاده بهموقع از آنها با توجه به هواي آلوده داخلي و لزوم روشن يا
خاموش كردن آنها و اثرگذاري روي روحيات مسافران آگاهي ندارند و
به همين جهت مسافران مدام ناراحت و عصبي ميشوند.
اركاني ،مسافر هميشگي بينشهري

كمبود آب ،مشكل تازهاي نيست

اينكه كمبود آب را عامل مشكالت اخالقي و اجتماعي عنوان ميكنند،
چيز دور از ذهني نيست؛ سالهاست آب در برخي مناطق كشور مثل
سيستان و بلوچستان كمياب و ناياب است و بسياري از نقاط ،آب شرب
روزانه ندارند ،اما مســئوالن فقط وعده ميدهنــد و خبري از اجراي
وعدههايشان نيست تا امروز كه خبرهاي نابودكننده از زبان مسئوالن
ميشنويم .چهكسي پاسخگوي اين شرايط اسفبار است؟
ضامن زهي از زاهدان

كيوسك نامناسب مقابل ورزشگاه تربيتبدني دانشگاه تهران

بهتازگي از سمت ميدان انقالب به سمت 16آذر ،درست مقابل ورزشگاه
تربيتبدني دانشــگاه تهران از سوي شركت ســاماندهي كيوسك
مطبوعاتي گذاشــتهاند كه براي رفتوآمد مردم مشكل ايجاد كرده
است؛ ضمن اينكه فروش سيگار و برخي اقالم در دكه ،مناسب مقابل
دانشگاه نيست.
حسيني از تهران

چرا عكس ابنسينا از روي دفترچههاي بيمه حذف شده است

هرچند كه بهتازگي با احــراز كد بيمهاي در برخــي مراكز بيماران
پذيرش ميشــوند ،اما دفترچههاي جديدي كه صادر ميشود ،فاقد
عكس ابنسيناست؛ درحاليكه در تركيه مجسمه اين پزشك نامدار
ايراني را ساخته و نصب كردهاند و او را اهل تركيه معرفي ميكنند .چه
زماني بهخود ميآييم.
مرندي از تبريز

لباس فرم مسئوالن سرويسهاي بهداشتي سفيد نباشد

لباس فرم مسئوالن سرويسهاي بهداشتي ســطح شهر طوسي يا
سبزرنگ باشد ،نه سفيد كه لباس خاص پزشكان و پرستاران است .از
مسئوالن تقاضا داريم اين روند را متوقف كنند.
بهرخ از تهران

كاهش دوز انسولين به قيمت جان بيماران تمام ميشود

بهدليل نبود انسولين و توصيه و موافقت پزشك ،دوز انسولين بيمارمان
را كاهش داديم تا بتوانيم به داروي كافي دسترسي داشته باشيم ،اما
متأسفانه اين رويه قابل ادامه دادن نيست و به قيمت جان بيمار تمام
خواهد شد .آن وقت چهكسي پاسخگو خواهد بود .استدعا داريم جلوي
مافياي دارو بايستند و كساني را كه با جان مردم بازي ميكنند ،زنداني
و مجازات سنگين كنند.
دبيري از شيراز

پالكهاي متفرقه را به تهران راه ندهند

براي كاهش بار ترافيكي تهران بهخصوص در شرايطي كه بهدليل كرونا
مجبور به استفاده بيشــتر از خودروهاي شخصي هستيم ،مسئوالن
جلوي ورود پالكهاي متفرقه از شهرهاي همجوار به تهران را بگيرند.
دهقاني از تهران

جريمه كردن مردم و اصناف راه مبارزه با كرونا نيست

هر چند كه هنوز جريمه كردن مردم بدون ماسك عملي نشده است،
اما بهعنوان كسي كه به دولت كنوني رأي دادهام و هنوز پاي رأي خود
هستم ،توقع دارم دولتمردان مالطفت بيشتري داشته باشند و در اين
شرايط ،فشار را بر مردم بيشتر نكنند .بهنظر من ،رئيسجمهوري بايد
مسئوالن را جريمه كند و تحت فشار بگذارد كه چرا براي تيم بهداشتي
دولت ارز كافي نيســت تا بتوانند امكان تســتهاي رايگان يا توزيع
ماسك رايگان داشته باشند .تا زماني كه قرار باشد تنها وسيله دفاعي
ماسك باشد و شستوشوي دست ،نميتوانيم بر كرونا غلبه كنيم .با
اين قيمتهاي باال نه امكان تست دادن داريم و نه امكان تهيه ماسك
به ميزان نياز و استاندارد .پس نهايت كاري كه از ما برميآيد ،همين
استفاده كجدار و مريز از ماسك و شستوشوست .بيشك باقي قضيه
بر عهده مسئوالن است.
شمشكي از تهران

بسيجيشهيد
مردم دستهدسته از راه ميرسند.
پيگيري مقابل خانه شهيد محمدي پر است
از پارچهنوشتههاي تسليت .از صبح
زود خيابــان را آب و جارو كردهاند .قرار اســت
ضيافتي باشكوه برگزار شود .زنها گلهاي سرخ
بهدســت دارند و مردها عكسهــاي محمد را.
جوانترها ســربند زردرنگي بستهاند كه رويش
نوشته «يامنتقم» .همه آمدهاند تا براي آخرينبار
با قهرمان شهرشان خداحافظي كنند .با «محمد
محمدي ،شهيد امر به معروف و نهي از منكر».
به گزارش همشــهري ،در گيرودار كرونا و همه
دغدغههــاي روزمــره ،اين روزها همــه درباره
شــهيدمحمدي صحبت ميكننــد .جواني كه
براي دفاع از شــهروندان و احياي فريضه امر به
معروف و نهي از منكر ،جانش را فدا كرد و نامش تا
هميشه ماندگار شد .او كه ساكن شرق تهران بود،
چند شب قبل وقتي ديد چند پسر جوان پس از
درگيري با زني در خيابان فحاشي و قدرتنمايي
ميكنند نتوانست چشــمانش را بر آنچه اتفاق
افتاده ببندد .او ابتدا تالش كرد ميانجيگري كند
تا درگيري ختم به خير شــود اما تالشش فايده
نداشت .يكي از پسران جوان چاقو كشيده بود و
هيچكس جلودارش نبود .محمد ميخواست او را
آرام كند اما پسر جوان آنقدر خشمگين بود كه
به سوي وي هم حملهور شد و با ضربه چاقو او را
مجروح كرد .وقتي محمد نقش زمين شد ،ضارب
و همراهانش فرار را به قرار ترجيح دادند تا چند نفر
از شهروندان به كمك محمد كه دچار خونريزي
شده بود بيايند.
با اينكه او دقايقي بعد به بيمارستان منتقل شد،
اما شدت جراحاتش بهحدي بود كه روي تخت
بيمارستان به شهادت رسيد و اعضاي بدنش به
بيماران نيازمند اهدا شد.
صبح روز بعد ،خبر شهادت محمد در شهر پيچيد.
بهجز دوستان و نزديكانش تقريبا هيچكس او را
نميشــناخت اما وقتي همه از كار بزرگي كه او
انجام داده بود باخبر شدند ،اشتياق پيدا كردند
درباره او بيشتر بدانند .بهتدريج آوازه محمد در
شهر پيچيد و همه درباره او و فداكارياش صحبت
ميكردند .با اينكه او به آرزوي ديرينهاش رسيده
اما فقدانش براي خانواده و دوســتانش سخت و
سنگين بود .سن فرزندان محمد خيلي كوچكتر

از آن بود كه به اين زودي با پدرشان وداع كنند.
از همان روز شرق تهران و محل زندگي بسيجي
شهيد را يكسره ماتم فراگرفت .دوستانش و اهل
محله ،كوچه و خيابان را سياهپوش كردند .نصب
بنرهاي تسليت كمترين كاري بود كه دوستان
و آشنايان ميتوانســتند انجام دهند .هيچكس
دلش نميخواست باور كند محمد به اين زودي
پرواز كرده است ،اما آنچه اتفاق افتاده بود واقعيت
داشت.
ضيافت باشكوه

از ســاعتهاي اوليه صبح ديــروز خيابان244
استخر ،كه خانه شهيدمحمدي در آنجا قرار دارد
براي وداع با او آماده شده بود .اهالي محله كوچه
و خيابان را آب و جارو كرده بودند و نواي مداحي
و بوي اســپند همهجا را پر كــرده بود .خيليها
خودشــان را از صبح خيلي زود به آنجا رسانده
بودند و بقيه هم گروه گروه از راه ميرســيدند.
كسبه محله ،به احترام شــهيد مغازههايشان را
تعطيل كرده و روي كركرههايشــان عكس او را
نصب كرده بودند .وقتي ساعت به  8رسيد ،ديگر
مقابل خانه شهيد جاي سوزن انداختن نبود .نكته
مهم اما رعايت پروتكلهاي بهداشتي بود .اغلب
حاضران از ماسك استفاده كرده بودند و مسئوالن
برگزاري مراسم بين افرادي كه ماسك نداشتند،
ماسك توزيع ميكردند.
مجري مراسم مدام از بلندگو درخصوص رعايت
فاصله اجتماعي تذكر مــيداد و مردم هم اغلب
اين موضوع را رعايــت ميكردند .زنها پيادهرو
را پر كرده بودنــد و با گلهاي ســرخ در انتظار
شــهيد بودند .مردها با غرور عكس محمد را به
دست گرفته بودند كه رويش نوشته بود «مدافع
ناموس» .جوانترها به ياد دوران دفاعمقدس و
شهدا سربندهاي زردرنگي بسته بودند كه رويش
«يا منتقم» حك شده بود .همه منتظر بودند و در
اين مدت آنهايي كه با شهيد خاطراتي داشتند با
ديدن عكسهاي او اين خاطرات در ذهنشــان
تداعي ميشد.

شــانههايش لرزيد .او كه از دوستان محمد بود،
ميگويد« :من از بچگي محمد را ميشــناختم.
هيچكس را نميتوانيد پيــدا كنيد كه از او بدي
ديده باشد .هميشه سعي ميكرد به مردم كمك
كند ».او كه ســرش را به نشــانه افسوس تكان
ميدهد ،ميگويد« :باورم نميشود كه او را ديگر
در محلــه نميبينم .از اين بــه بعد جاي محمد
خيلي خالي است».
يكي ديگر از حاضران در مراســم ،زني ميانسال
است كه با يك دســت چادرش و با دست ديگر
عكســي از محمد را گرفته و با نواي مداحي ،او

جاي محمد خالي است

مرد جواني كه تا آن موقع به عكس شهيد خيره
شــده بود ،ناگهان ســرش را پاييــن انداخت و

«شهيد محمدي مرد كارهاي ســخت بود .با اينكه خيلي زحمتكش بود،
اما هيچ ادعايي نداشت و هميشه ميخواســت در حاشيه و پشتپرده
باشد ».اينها را حسن بيات ميگويد؛ فرمانده پايگاه بسيج انصاراالمام و از
دوستان صميمي شهيد امر به معروف .او هنوز هم باورش نميشود كه يكي
از بهترين دوستانش را از دست داده است؛ مردي كه به گفته او ،هميشه در
برابر افرادي كه قصد داشتند قلدري كنند ،ميايستاد و در عوض تالش ميكرد در برابر افراد ضعيفتر
فروتن باشد و كمكحال آنها .بيات در گفتوگو با همشهري ميگويد :سابقه دوستي من و شهيد محمدي
به دوران نوجواني برميگردد .او در خانوادهاي كامال مذهبي و عاشق اهلبيت به دنيا آمده بود و تكپسر
خانواده بود .حدودا  11يا 12ساله بود كه رسما به عضويت پايگاه بسيج مسجد محلمان درآمد و از آن زمان
دوستي ما بيشتر هم شد .او هم درست مثل 2پسرش كه حاال در نوجواني پدرشان را از دست دادهاند،
وقتي نوجوان بود پدرش را از دست داد و از همان موقع شد مرد خانواده.
فرمانده پايگاه بسيج انصاراالمام ادامه ميدهد :يكي از مهمترين ويژگيهاي شهيد محمد اين بود كه اصال
دلش نميخواست مطرح شود و هميشه در حاشيه بود .مثال در هيئت ،همه كارهاي مربوط به آشپزي
را انجام ميداد؛ يعني جايي كار ميكرد كه ديده نميشــد .در ايام محرم از قرارگرفتن در جلوي دسته
عزاداري خودداري ميكرد و حاال فكر ميكنم كه اين حكمت خدا بود كه مرد سختكوشي كه هرگز دلش
نميخواست مطرح شود ،بعد از شهادتش اينچنين مشهور شد .شايد باورتان نشود ،اما هميشه وقتي مادر
او را ميديديم ،ميگفتيم كه چهرهاش شبيه يك مادر شهيد است .حتي شنيده بودم كه مادرش وقتي
به زيارت كربال رفته بود ،دعا كرده بود كه اگر قرار است روزي پسرش را از دست بدهد ،او شهيد شود .در
نهايت هم همين اتفاق افتاد و وقتي پيكر شهيد محمدي را به بيمارستان بردند و پزشكان گفتند كه جانش
را از دست داده است ،مادرش و همسرش بيآنكه مسئوالن بيمارستان چيزي بگويند ،خودشان خواستند
كه هركدام از اعضاي بدن وي قابل اهداست ،به بيماران نيازمند اهدا شود.
بيات ميگويد :بسيجي آمر به معروف در انجام كارهاي جهادي هم فعاليت زيادي داشت .مثال اگر يك
باني و خير پيدا ميشد و مواداوليه براي تهيه غذاي نيازمندان را تهيه ميكرد ،حتي اگر ساعت  3بعد
از نيمه شب بود ،شهيد محمدي خودش را ميرساند و يكتنه كار آشپزي را انجام ميداد .او واقعا مرد
كارهاي سخت بود .خودش پاسدار بود و بهخاطر شغلش ،بدني ورزيده داشت .شب حادثه هم وقتي اين
اتفاق افتاد ،هيچكدام از ما باور نكرديم كه او در اين درگيري به شهادت رسيده باشد .حتي شنيدم وقتي
همسرش باالي پيكر خونين او حاضر شده بود ،گفته بود كه منتظر است كه محمد بلند شود .اما متأسفانه
در آن درگيري نه يك نفر ،بلكه چند نفر بودند كه وقتي شهيد محمدي از آنها خواست كه فحاشي نكنند،
از پشتسر به پهلوي او چاقو زدند و باعث شهادتش شدند.

سرقت5ميليارديازخانهيكزن

پشت پرده سرقت 5ميلياردي از خانه زن ايراني مقيم
داخلي اسپانيا ،دوست صميمي وي بود كه تحت تعقيب پليس
پايتخت قرار گرفته است.
بهگزارش همشهري ،چند روز قبل زني قدم در دادسراي ويژه سرقت
گذاشت تا از دوست صميمياش به اتهام سرقت ميلياردي شكايت كند.
وي در توضيح ماجرا به داديار شعبه چهارم گفت :حدود 8سال قبل از
طريق يكي از دوستانم با زني به نام سميرا آشنا شدم .رفتوآمدهايمان
شروع شد تا اينكه رابطهمان صميميتر شد .در همه اين سالها سميرا
تنها فردي بود كه به او اعتماد داشتم و او از تمام جزئيات زندگيام با خبر
بود .وي ادامه داد :از آنجا كه من اقامت اسپانيا را هم دارم ،هر ازگاهي
براي اينكه خانواده و دوستانم را ببينم به ايران سفر ميكنم .آخرين بار
چندماه قبل به ايران آمدم و بهدليل شيوع كرونا و كنسل شدن پروازها

تصميم گرفتم زمان بيشتري در ايران بمانم .در تمام اين مدت با سميرا
رفتوآمد داشتم و او خبر داشت كه بهتازگي تمام طالهايم را از صندوق
امانات بانك پس گرفته و داخل گاوصندوقم گذاشتهام .او حتي خبر
داشت كه مقداري دالر و يورو هم دارم و همه آنها را داخل گاوصندوقم
ميگذارم .حتي خبر داشت كه كليدش هميشه همراهم است و هيچ
وقت كليد گاوصندوقم را در خانهام نميگذارم.
شاكي ادامه داد :سميرا آخرين بار چند روز پيش مهماني دورهمي برپا
كرد و من دعوتش را پذيرفتم .وقتي به خانهاش رفتم دچار سردرد شدم.
براي همين از سميرا خواستم قرص مســكن به من بدهد و او قرصي
به من داد كه پس از خوردنش از ســاعت  3بامداد تا 11شب بيهوش
بودم .وقتي چشمانم را باز كردم هنوز در خانه سميرا بودم .اما او نبود و
ساعتي بعد وقتي برگشت مدعي شد كه براي خريد دارو از خانه بيرون

دستگيري فروشندگان اينترنتي سالح
رئيس پليس امنيت عمومي تهران از دستگيري 2نفر از اعضاي
باند 4نفره قاچاق و فروش سالح و مهمات در فضاي مجازي خبر
داد .به گزارش همشهري ،سردار علي ذوالقدري گفت :مأموران
پايگاه چهارم پليس امنيت عمومي تهران هنگام بررسي فضاي
مجازي و با بررسيهاي تخصصي موفق شدند اعضاي يك باند
4نفره قاچاق و فروش سالح و مهمات را كه در فضاي مجازي به
تبليغ و خريد و فروش انواع سالحهاي جنگي و شكاري و مهمات
ميپرداختند ،شناســايي كنند .وي با اشاره به اينكه مخفيگاه
متهمان در حوالي وردآورد شناسايي و زيرنظر گرفته شد ،افزود:
صبح ديروز با هماهنگيهاي قضايي 2نفــر از اعضاي اين باند
4نفره دســتگير و براي ادامه تحقيقات به پايگاه چهارم پليس
امنيت عمومي پايتخت انتقال يافتند .ســردار ذوالقدري بيان
داشت :در بازرســي از منزل و خودروي متهمان 5قبضه سالح
جنگي و2قبضه سالح شــكاري غيرمجاز بههمراه 63فشنگ

جنگي انواع كلت كشف و يك دستگاه خودرو توقيف شد .رئيس
پليس امنيت عمومي تهران بزرگ با بيان اينكه متهمان پس از
تكميل تحقيقات به مرجع قضايي معرفي خواهند شد ،تصريح
كرد :تالش براي دستگيري ساير اعضاي اين باند ادامه دارد.

دستگيري اسيدپاش در بيمارستان

هم زمزمه ميكند .زن كه يكسره اشك ميريزد
ميگويد از دوستان مادر محمد است و از بچگي
او را ميشناسد .ميگويد« :وقتي او بچه بود من
به خانهشــان ميرفتم .هر وقــت از مادر محمد
سراغ او را ميگرفتم يا ميگفت مسجد است يا
هيئت .او عاشق امامحسين(ع) بود و خودش را
وقف اهلبيت كرده بود ،آخر هم جانش را در راه
اهلبيت فدا كرد».
زن با گوشه چادر ،اشكش را پاك ميكند و ادامه
ميدهد« :مادرش ميگفت محمد عاشق شهادت
است .هروقت كه شهداي مدافع حرم را ميآوردند

مرد كارهاي سخت

مكث

بيمه تكميلي بيخاصيت بازنشستگان

شــركت بيمهاي كه متولي بيمه تكميلي بازنشســتگان است ،هيچ
امتيازي براي اين قشــر ندارد .هزينه ويزيت و دندانپزشــكي را هم
نميدهد و تنها ماهانه حق بيمه ميگيرد؛ درحاليكه حق پوشــش
بيمهاي ناچيزي دارد .حتما بايد رو به موت راهي بيمارستان شويم تا
بشود از اين بيمه استفاده كنيم؟
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مردي كه پس از اسيدپاشي به روي همسرش و فرزند او ،خودش نيز دچار آسيب شده بود ،بازداشت شد .به گزارش پليس،
معاون اجتماعي فرمانده انتظامي استان فارس گفت :اين حادثه در شهر صدرا رخ داد و وقتي مأموران راهي آنجا شدند،
معلوم شد كه مردي 50ساله با مراجعه به محل زندگي همسر موقت خود ،طي يك درگيري روي او و فرزند 20ساله وي اسيد
پاشيده است .سرهنگ كاووس محمدي با اشاره به اينكه مرد اسيدپاش هم در اين حادثه براثر ريختن اسيد روي بدنش
مصدوم شده بود ،گفت :هر سه مصدوم براي مداوا به بيمارستان سوانح و سوختگي صدرا منتقل شدند و تحت مداوا قرار
گرفتهاند .به گفته وي ،پليس با حضور در بيمارستان ،فرد اسيدپاش را تحت نظر گرفته و اين فرد بعد از طي روند معالجات
براي سير مراحل قانوني ،بازداشت و تحويل مقام قضايي خواهد شد.

رفته است اما دارويي همراهش نبود .بهدليل احساس گيجي و خواب
آلودگي 24ساعت ديگر در خانه سميرا ماندم و بعد به خانهام بازگشتم.
اما وقتي به سراغ گاوصندوقم رفتم با جاي خالي ارز و طالهايم روبهرو
شدم .گاوصندوقم در حالي خالي شده بود كه كليدش فقط پيش خودم
بود .داخل آن حدود 2كيلو طال ،سكه به همراه دالر و ارز بود كه ارزش
همه آنها حدود 5ميليارد تومان بود .من احتمال ميدهم كه عامل اين
سرقت دوستم سميراست .وقتي در خانه او بودم ،وي مرا بيهوش كرده
و با كليدهايي كه همراهم بود وارد خانهام شده و گاوصندوقم را خالي
كرده است .با اين شكايت تحقيقات كارآگاهان در اين خصوص آغاز
شد و مأموران با پرسوجو از همسايههاي شاكي و بررسي دوربينهاي
مداربسته مطمئن شدند كه كسي جز سميرا سارق نيست.
همسايهها سميرا را در ســاختمان ديده بودند و تصاويرثبت شده در
دوربينها هم اين موضوع را ثبت ميكرد .با افشاي اين حقيقت ،داديار
پرونده دستور بازداشت دوست شاكي را صادر كرده و تحقيقات براي
دستگيري او آغاز شده است.

سرقت زن سابقهدار
از 15نفر با آبميوه مسموم

زن ســابقهدار بعــد از آزادي از زنــدان به
بيمارســتانها ميرفت و با تعارف كردن
آبميوه مسموم به مراجعهكنندگان ،آنها را
بيهوش و اموالشان را سرقت ميكرد.
به گزارش همشهري ،نخستين مورد از اين
سرقتهاي ســريالي روز 25تيرماه امسال
در بيمارســتان امام حســين اتفاق افتاد.
شــاكي زن ميانســالي بود كه به مأموران
كالنتــري 106نامجــو گفــت :در حياط
بيمارســتان نشســته بودم كه زني به من
آبميوه تعارف كرد اما بعد از نوشــيدن آن
بيهوش شدم و وقتي به هوش آمدم ،فهميدم
جواهراتم بــه ارزش تقريبــي 10ميليون
تومان سرقت شده است.
با آغاز تحقيقات مأموران به بازبيني تصاوير
دوربينهاي مداربسته بيمارستان پرداختند
و توانستند چهره سارق را كه زني سابقهدار
به نام سميه 38 -ســاله  -است ،شناسايي
كنند .بررسيها نشــان ميداد مخفيگاه او
در حوالي پل ســيدخندان است كه به اين
ترتيب وي در عملياتي غافلگيرانه دستگير
شــد .متهم در جريان بازجوييها اعتراف
كرد كه پس از آزادي از زندان براي تامين
هزينههاي زندگياش تصميم به ســرقت

با شيوه بيهوشــي گرفته اســت .او گفت:
در حيــاط بيمارســتانها و مراكز درماني
سوژههاي خودم را انتخاب كرده و با تعارف
آبميوهاي كه داروي بيهوشي داخلش بود،
آنها را بيهوش و طالهايشــان را ســرقت
ميكردم .سرهنگ قاسم دستخال ،رئيس
پايگاه سوم پليس آگاهي تهران در اينباره
گفت :متهم تاكنون به 15فقره ســرقت از
خانمها با روش بيهوشــي اعتراف كرده و
تاكنون 5نفر از شاكيان شناسايي شدهاند
و تحقيقات در اينباره همچنان ادامه دارد.

او به حالشــان غبطه ميخورد ،امــا باالخره به
آرزويش رسيد».
آخرين وداع

درست در همين لحظهها بود كه مجري مراسم
شروع به صحبت كرد .او گفت همگي به مهماني
محمد دعوت شدهايم و از خانواده شهدايي كه در
مراسم حضور پيدا كردهاند ،بهخصوص خانواده
شهيد حداديان و شــهيد خليلي و ساير شهدا
قدرداني كــرد و در اين زمان بــود كه خودروي
حامل شهيد محمدي از سمت شــرق خيابان
وارد شد و دوستان و همرزمانش پيكر او را روي
جايگاه قرار دادند.
شور و حال عجيبي در مراسم حاكم شده بود .همه
ميدانستند كه اين آخرين وداع با محمد است.
ابتدا قاري آياتــي از كالماهلل مجيد قرائت كرد و
در ادامه حجتاالسالم صديقي ،امامجمعه موقت
تهران بر پيكر شــهيد نماز خواند .با شروع نماز،
ســكوت خيابان را فراگرفت اما در ادامه صداي
هقهق نمازگزاران حزن مراســم را بيشتر كرد؛
طوري كه حجتاالسالم صديقي نيز به گريه افتاد.
درنهايت با پايان نماز ،پيكر شهيد روي خودروي
ويژه قرار گرفت و شــهروندان براي آخرينبار با
قهرمان شهرشان وداع كردند.
درخواست محاكمه سريع

از روزي كه اين حادثه دردناك رخ داد ،بازتابها
و واكنشها به شهادت بسيجي آمر به معروف هم
شروع شد .ديروز نايبرئيس مجلس در واكنش
به شــهادت مظلومانه او گفت :از مسئوالن قوه
قضاييه ميخواهم هرچه ســريعتر اين واقعه در
محكمه عدالت و انصاف بررسي شود و جنايتگران
به مجازات برســند .سيداميرحسين قاضيزاده
هاشمي در جلســه علني ديروز مجلس شوراي
اســامي ادامه داد :نمايندگان مجلس شوراي
اسالمي بهويژه مجمع اســتان تهران به خانواده
شهيدمحمدي تبريك و تسليت عرض ميكنند.
نايبرئيــس مجلس شــوراي اســامي تأكيد
كرد :اميدواريم هرچه ســريعتر قــوه قضاييه و
نيروي انتظامي ،علل واقعه را براي افكار عمومي
روشــن كنند و با افراد خاطي و متجاوز برخورد
شديدشود.

كوتاه از حادثه

معماي مرگ زني
در پايتخت
با مرگ اسرارآميز يك زن در پايتخت تحقيقات
براي كشــف راز اين حادثه آغاز شــده است.
بهگزارش همشهري ،چند روز پيش گزارش
مرگ اسرار آميز زني به قاضي ساسان غالمي
بازپرس جنايي تهران اعالم شــد و او دستور
تحقيقات در اين خصوص را صادر كرد .متوفي
زني جوان بود كه بهدليــل وخامت حالش در
بيمارستاني بستري شــده اما تالش پزشكان
براي نجات او بيفايده بود و زن جوان جانش را
از دست داد .در اين شرايط قاضي دستور انتقال
جسد زن جوان به پزشكي قانوني را صادر كرد
تا علت اصلي مرگ مشخص شود.
پزشــكان بيمارســتان احتمال ميدادند كه
مرگ زن جوان بهدليل مسموميت است .اين
درحالي بود كه روي گــردن و صورت قرباني
آثار كبودي و ضرب و جرح نيز ديده ميشــد.
در ادامه مأموران به تحقيق از شــوهر اين زن
پرداختند كه او گفت :شب حادثه همسرم اقدام
به مصرف مشروبات الكلي كرد و همين مسئله
به قيمت از دست دادن جانش تمامشده است.
اما مادر متوفي ،دامادش را در مرگ دخترش
مقصر ميدانســت .اين زن پس از حضور در
شعبه سوم دادسراي جنايي تهران از دامادش
شكايت كرد و به بازپرس غالمي گفت :دامادم
مدتها بود كه با دخترم اختالف داشت و هر
بار كه با يكديگر درگير ميشــدند دخترم را
بهشدت كتك ميزد .من بهدليل اينكه دامادم
بداخالق بود كمتر به خانهشــان ميرفتم .با
اين حــال بارها از دخترم شــنيده بودم كه با
شوهرش اختالفات شديدي دارد و از زندگي
با او خسته شده است .دامادم مدعي شده كه
دخترم مشروب مصرف كرده است اما چنين
چيزي دروغ است و من مطمئنم كه او در اين
ماجرا نقش دارد .او حتي چندين ساعت بعد از
انتقال دخترم به بيمارستان موضوع را به من
اطالع داد.
با اين شكايت ،بازپرس جنايي دستور تحقيقات
را در اين خصوص صادر كرد تا اسرار مرگ زن
جوان فاش شود.
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مشکل قطع و وصل شدن نمایش فیلمها

نشان جشنواره لندن

عقب افتادن جشنواره از سايتهاي دانلود فيلم

آيا هر كارگردان و تهيه كنندهاي حاضر به نمايش آنالين
فيلمش در جشنواره هست؟ بعد از شكست فيلم «»Tenet
كريستوفر نوالن در گيشــه ،كمتر استوديو و فيلمسازي
است كه ريســك اكران آنالين فيلمش را به جان بخرد.
همين موضــوع هم باعث ميشــود فيلمهايــي كه در
جشنوارههاي آنالين به نمايش درميآيند ،تنوع كمتري
داشته باشند .صرافيزاده درباره تنوع فيلمهاي جشنواره
لنــدن ميگويد« :شــخصا اعتقاد دارم جشــنوارههاي
نيويــورك و تورنتــو مجموعه فيلمهــاي متنوعتري را
نسبت به جشنواره لندن گردآوري كرده بودند .گفتنش
سخت است ،اما جشنواره لندن ،جشنوارهاي بيخاصيت
و در واقع بازتاب شــرايط اجتماعي و شــرايط حاكم بر
جهان بود .مســائل نژادي ،مســائل اقليتهاي جنسي،
مهاجران و مســائلي از اين دســت موضوع فيلمها بود و
بهنظرم اين فيلمها به جاي اينكه فيلم باشــند ،بيشــتر
شــبيه «پروژه»اي هستند كه بايد به ســرانجام برسند.
مهمترين فيلم جشنواره« ،كوچنشين» را براي منتقدان
نمايش ندادند چون فقط نمايش حضوري داشت .البته،
اين فيلم يك نمايش آنالين هم داشــت كــه منتقدان
بهصورت قرعهكشــي ميتوانســتند آن را ببينند و من
برنده اين قرعهكشي نشدم .عمده فيلمها از جشنواره فيلم
ونيز بود يعني فيلمهاي برنده جايزه شير طاليي ،جايزه
بهترين كارگرداني و بهتريــن فيلمنامه را ديديم ،ولي از
بخش افق ونيز و بخشهاي جانبي ديگر فيلمي نديديم.
برخي از فيلمها در ابتدايشان آرمي بود كه ميگفت اينها
برگزيدههاي جشنواره فيلم كن هستند .يكي دو تا فيلم
هم از جشنواره برلين بود ».در يك جمعبندي ،صرافيزاده
چنين نظري درباره جشنواره لندن امسال دارد« :البته من
همه فيلمها را نديدم ،اما شايد بشود گفت امسال بدترين
سال جشنواره فيلم لندن بود و فيلمها عمدتا متوسط و زير
متوسط بودند .بهطور كلي ،فيلمهايي كه بخواهند شور
نوشتن را در منتقدان ايجاد كنند خيلي كم بودند .بخشي
از فيلمهاي اين جشنواره در سايتهاي دانلود در دسترس
عموم است و از همينجا ميتوان فهميد كه جشنواره بابت
نمايش فيلمهاي مهم چقدر عقب افتاده اســت .بهنظرم
انتخاب فيلمهاي جشنواره لندن امسال ،سردستيتر از
سالهاي گذشته بود و معلوم است كه خيلي از فيلمسازان
فيلمشان را براي سال آينده نگه داشتهاند».

توپ بدمينتون

كارنامه جشنواره آنالين
2روز پاياني سيوســومين جشــنواره بينالمللي
فيلم كودكان و نوجوانان با اكــران بيش از ۴۰فيلم
ســينمايي و انيميشن همراه اســت؛ فيلمهايي كه
اكران آنالين خود را در روزهاي خانهنشيني كودكان
و نوجوانان دارند .البته در سينما فرهنگ نيز هر روز
۲فيلم اكران محدود خود را دارند كه در روز پنجم،
3فيلم سينمايي «نارگيل» به كارگرداني سيدداوود
اطيابي« ،خورشيد» مجيد مجيدي و «آرزوي زيبا»
علي قويتن اكران خواهند شــد .اين ســينما روز
جمعه مراسم اختتاميه اين دوره را ميزباني ميكند.
با وجود اكران آنالين فيلمهاي سينمايي ،بسياري
از كارگردانان معتقدند كه اكران آنالين جاي اكران
فيلم روي پرده را نميگيرد.
محمد صالحينژاد كارگــردان فيلم «پيله و پروانه»
ميگويد« :از ابتدا راضي به اكران آنالين نبودم ولي
چارهاي ديگــر نبود چون با قولهايــي كه مديران
جشنواره دادند مبني بر اينكه احتمال كپي فيلم كم
باشد و اينكه بيشتر فيلمهاي تجاري قاچاق ميشوند،
راضي به شركت در جشنواره شدم .درحاليكه براي
يك فيلمساز حتي اگر در سالني با 50نفر تماشاگر،
فيلمش ديده شــود از اكران آنالين بهتر است و اين
نوع نمايش اصوال كارگــردان را راضي نميكند چرا
كه ارتباط نزديك با مخاطب ،بيش از هر چيزي براي
فيلمساز مهم است».
با اين حال برخي از كارگردانان نيز عنوان ميكنند
اكران فيلمها به شــكل آنالين در اين روزها باعث
ميشود كه اثر سينماييشان در همه شهرها باشد
و كودكان و نوجوانان بتواننــد در هر جايي فيلمها
را تماشا كنند.
عالوه بر كارگردانــان حاضر در جشــنواره ،كانون
پرورش فكري كودكان و نوجوان نيز در جشــنواره

ابتالي هنرمندان به كرونا موجي تازه از نگرانيها را در ميان
اهالي سينما و تلويزيون سبب شده است

نقاش و دزد

شصتوچهارمين جشنواره فيلم لندن
محمدناصر احدي
در حالي 28مهر بهكار خود پايان داد كه
روزنامه نگار
اين دوره  از جشنواره كامال تحتتأثير
ويروس كرونا قرار داشت و از حال و هواي هميشگي خود دور بود .جشنواره فيلم لندن،
مثل جشنوارههاي كن ،ونيز يا برلين ،به واسطه بخش رقابتياش مشهور نيست ،بلكه
دليل جذابيت و اهميتش در اين است كه تعداد زيادي از فيلمهاي جشنوارههاي ديگر را
نمايش ميدهد و به همين دليل به «جشنواره جشنوارهها» مشهور است .در اين دوره از
جشنواره  -كه از 16مهر آغاز شد و در  28اين ماه خاتمه يافت  -بخش مسابقه حذف شده
بود و در نتيجه از روي فرش قرمز رفتن سينماگران هم خبري نبود .با اينكه اين جشنواره
امسال در بخشهاي مختلف خود ميزبان فيلمهاي كمتري بود ،اما براي نخستينبار،
همزمان با لندن ،فيلمها در شــهرهاي منچستر ،ناتينگهام ،بلفاست و گالسكو هم به
نمايش درآمدند .بهدليل شيوع كرونا ،اين دوره از جشنواره بهصورت تلفيقي از نمايش
آنالين و حضوري برگزار شد ،اما نمايش آنالين فيلمها حتي در بريتانيا هم بدون مشكل
نبود و اشكاالت فني روند تماشاي برخي فيلمها را مختل ميكرد .حامد صرافيزاده،
منتقد سينما از لندن ،تعدادي از فيلمهاي اين جشنواره را بهصورت آنالين تماشا كرده
و تجربهاش را از نحوه برگزاري آنالين يك جشنواره سينمايي با ما سهيم شده است كه
ميتواند براي تجديدنظر در برگزاري جشنوارههاي آنالين در ايران مفيد باشد.

تاختوتاز كرونا در پروژههاي سينمايي

دلتنگ براي پايان

فیلمهاي خوب ماند
براي سال آینده

  «دور ديگر» ساخته
توماس وينتربرگ :بهترين فيلم
  «نقاش و دزد» ساخته
بنجامين ري :بهترين مستند
  «توپ بدمينتون» ساخته
تامي گيالرد :بهترين فيلم كوتاه
  «دلتنگ براي پايان» ساخته مشترك
آنا وست و ديويد كاالنان :بهترين هنر ايكسآر

دور ديگر

درسهايي از برگزاري آنالين جشنواره
فیلم لندن براي سینماي ایران

برگزيدگان جشنواره

مكث

اخ
تصاص

يهم
شهري

آنالين برگزار كردن جشنوارههاي سينمايي موضوعي است
كه از ابتداي امسال با روشن شدن ابعاد خطرناك بيماري
كرونا ،بهعنوان راهحلي براي تعطيل نكردن جشنوارههاي
سينمايي بينالمللي ،مدنظر برگزاركنندگان جشنوارهها
بوده است .برخي به اين راه تن دادند و برخي مثل جشنواره
كن آن را عملي و داراي جذابیت الزم ندانستند .صرافيزاده
درباره تجربه خودش از تماشاي آنالين فيلمها در جشنواره
لندن ميگويد« :در سالهاي قبل ،جشنواره 4هفته براي
منتقدان و خبرنگاران طول ميكشــيد ،بــه اين معنا كه
جشنواره 2هفته غيررسمي بود و بهمدت 2هفته رسمي
ميشد؛ اما امسال اينگونه نبود .امســال ،چند روز قبل از
آغاز جشــنواره ،اجازه تماشــاي فيلمها را به منتقدان و
خبرنگاران دادند .در اين دوره حدود 50فيلم در جشنواره
حضور داشتند كه فيلم آلمودوار هم در آخرين لحظه اضافه
شد .جشــنواره فقط بهصورت آنالين نبود و اين امكان در
سرتاسر بريتانيا وجود داشت كه برخي فيلمها را به شكل
حضوري ،با تهيه بليت ،در سالن سينما تماشا كرد .البته،
تعداد بليتها هم محدودیت داشــت .در طول 2هفته و
خردهاي كه خبرنگاران و منتقدان اجازه تماشاي فيلمها
را داشتند ،روزانه  3تا 4فيلم را درنظر گرفته بودند .ما فقط
اجازه تماشاي آنالين فيلمها را داشتيم و روزانه يك ساعت
هم بيشتر از آن زماني كه فيلم شروع ميشد ،نميتوانستيم
تماشــاي فيلم را بهتعويق بيندازيم؛ به ايــن معنا كه اگر
فيلمي ساعت 9شروع ميشد ،ما تا 10اجازه داشتيم فيلم را
ببينيم .بعضي مواقع ساعت از  10و نيم كه ميگذشت ديگر
آن فيلم اصال در دسترس نبود ».اين منتقد سينما در ادامه
با انتقاد از نحوه نمايش فيلمها ميافزايد« :تجربه تماشاي
فيلمها براي من بهشــدت ســخت بود ،چراكه سرورها و
پلتفرمي كه تعبيه شده بود ،براي من درست كار نميكرد.
تمام فيلمهايي كه ديدم با قطع و وصل همراه شد .مجبور
شدم برخي فيلمها را ناتمام بگذارم و برخي را با سختي و
پس از چندين بار  refreshكــردن صفحه بتوانم ببينم.
حتي دو سه بار آنقدر عصبي شدم كه به برگزاركنندگان
نامهاي زدم و از آنها خواستم بليت نمايش عمومي را به من
بدهند .آنها هم چنين كاري كردند و حتي امكاناتي فراهم
كرده بودند تا ببينند مشكالت سيستم نمايششان چيست.
سرعت اينترنت من مشكل نداشت ،اما موضوع اينجا بود كه
پلتفرم نمايش فيلمها براي بعضي فيلمها كار ميكرد و براي
بعضي ديگر نه و اين مسئله واقعا من را اذيت ميكرد .خود
جشنواره موقعيتي را فراهم ميكند كه با آدمها وارد تعامل
شويد ،فيلمها را از زواياي مختلف ببينيد و حتي بتوانيد
خوانشهاي غلطتان را تصحيح كنيــد ،اما اين امكان در
وضعيت تماشــاي آنالين پديدار نميشود .اين جور فيلم
ديدن شــايد باعث شــود كه اين فيلمها خيلي براي من
ماندگار نشوند ،بماند كه اساسا فكر ميكنم عادت سينما
رفتن با بسته شدن سينماها و تماشاي آنالين ،نميدانم تا
چه زماني ،اما تغيير كرد».

نكته

كرونا به ميان هنرمندان آمده و روزي نيست كه خبر تازهاي از ابتالي
هنرمندي به گوش نرســد؛ بهروز غريبپــور ،محمدرضا گلزار ،نويد
محمدزاده ،الله اسكندري و...
بسياري از پروژههاي سينمايي و تلويزيوني فعال با قوت بهكار خود ادامه
ميدهند و خبري از توقف پروژهها نيست و تا زماني كه وضعيت اينگونه
است ،ابتالي هنرمندان و بازيگران و دستاندركاران آثار سينمايي و
تلويزيوني نيز امري اجتنابناپذير است .ساخت پروژه بزرگ تلويزيوني
«سلمان فارسي» در حوالي شاهرود با چندصد نفر بازيگر و عوامل ادامه
دارد .بسياري از سريالهاي نمايش خانگي كه در روزهاي كرونا رونق
بسيار گرفتهاند ،مراحل پيشتوليد و توليد را ميگذرانند و پروژههاي
سينمايي نيز ك موبيش به فعاليت خود ادامه ميدهند.
شنيدهها حاكي از اين است كه محمدرضا گلزار به هنگام ضبط سريال
گيســو ،كار تازه منوچهر هادي به كرونا مبتال شده و در پي ابتالي او
بسياري ديگر از بازيگران و كادر اجرايي سريال بهدنبال آزمايش كرونا
هســتند تا ببينند در روزهاي حضور گلزار در صحنه به كرونا مبتال
شدهاند يا نه.
پيشتر بهروز غريبپــور ،هنرمند و كارگردان پيشكســوت نمايش
توگو
عروسكي به كرونا مبتال شده بود .پيگيريهاي همشهري براي گف 
با ايشان به جايي نرسيد اما انگار چند روزي است كه استاد غريبپور
از بيمارستان به خانه منتقل شده و به كمك دستگاه اكسيژن روزهاي
نقاهت را طي ميكند.
طبيعي است كه استفاده از ماســك و رعايت اصول بهداشتي هنگام
فيلمبرداري دســتكم بــراي بازيگران ممكن نيســت و همين امر
خطر ابتال را بيشتر ميكند .شــايد نتوان همه پروژههاي سينمايي و
تلويزيوني را متوقف كرد اما رعايت اصول بهداشتي چيزي نيست كه
بتوان با سهلانگاري از كنارش گذشت .بهداشت پروژههاي سينمايي و
تلويزيوني مسئلهاي جدي است كه بايد سازمان سينمايي و صداوسيما
و متوليان شبكه نمايش خانگي زودتر فكري برايش بكنند.

پرونده جشنواره سيوسوم فيلمهاي كودك و
نوجوان روزجمعه بسته ميشود

امســال اكران بيش از ۸فيلم انيميشــن را داشته و
دارد .اين مجموعه فيلمها شــامل
فيلمهاي «اين هم پول ماهي» به
كارگرداني محمدعلي حسينخان
و مرتضي احمدونــد« ،توكايي در
قفس» به كارگرداني مهرداد
شيخان« ،زري زري كاكل
زري» بــه كارگردانــي
مـهـيـــن جـــواهريان،
«زندگي مورچهها» به كارگرداني
مهرداد شــيخان« ،قلب
مترسك» به كارگرداني
غـالمـــرضا كــزازي،
«كشــاورز و ربــات» به
كارگردانــي عبــداهلل
عليمــراد« ،كيمياگر»
بهكارگردانــي مهــدي
خرميان و «نقاش رومي»
بــه كارگردانــي فاطمه
گودرزي بعدازظهر
چـهـارشـنـبـــه
۳۰مهــر ۱۳۹۹
در شــبكه تعاملي
تيوا ،پخش شــد و ازظهر
پنجشنبه يكم آبان در نماوا و
بعدازظهر جمعه ۲آبان در فيليمو
پخش ميشود .همچنين در  2روز
باقيمانده ،فيلمهاي خارجي چون «پسر
ابري»« ،تنها»« ،سگهاي قطبي»« ،گربهها
در هلوآباد» و «پســر و جهــان» و ...بهنمايش
درميآيند.

تكميل پازل فراخوان تئاتر فجر
فراخوان بخش «ديگرگونههاي اجرايي» ســي و نهمين جشــنواره تئاتر فجر
منتشر شد .بهگزارش همشــهري ،طبق اعالم دبيرخانه سيونهمين جشنوار ه
تئاتر فجر ،فراخوان بخش ديگرگونههاي اجرايي با پذيرش آثار در 2بخش «آثار
اجراشــده» و «آثار تازه» منتشر شد .ستاد اين دوره از جشــنواره تئاتر فجر با
توجه به شرايط ناشي از شيوع ويروس كرونا و بهرهمندي از ظرفيتهاي فضاي
مجازي ،ايدههاي اجرايي در سرفصلهايي چون ايدههاي مبتني بر تغيير كاربري
مكانهاي متعارف يا استفاده از مكانهاي نامتعارف ،ايدههاي فاقد مكان ثابت
اجرا يا گردشي ،ايدههاي مبتني بر بدن و حركت ،ايدههاي مبتني بر استفاده از
فناوريهاي نوين ،ايدههاي چندرسانهاي ،ايدههاي مرتبط با ارائه آثار از طريق
ظرفيتهاي فضاي مجازي ،ايدههاي حوزه تئاتر كاربردي به مفهوم گســترده
كلمه پيشــنهاد ميدهد و همچنين در فراخوان اشاره شــده ستاد اين دوره از
جشنواره از ايدههاي پيشنهادي ديگر هم استقبال ميكند .پيش از اين فراخوان
بخشهاي «صحنهاي»« ،خياباني»« ،مسابقه نمايشنامهنويسي»« ،مسابقه و
نمايشگاه عكس و پوســتر تئاتر» و بخش «راديو تئاتر» سيو نهمين جشنواره
تئاتر فجر منتشر شده بود .ســيو نهمين جشنواره تئاتر فجر به دبيري حسين
مسافرآستانه برگزار ميشود.
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انتخابات آمريكا

پنجشنبه  1آبان  99شماره 8068

معماران سياست خاورميانهاي بايدن

كيوسك

جو بايدن ازجمله سياستمداران آمريكايي است كه شناخت بسيار
آمريكا
خوبي از منطقه خاورميانه و نيروهاي فعال در آن دارد .شايد بهترين
دليل براي اين ادعا ،تحوالت تاريخي است كه همزمان با8سال معاون
اولي او (در دولت اوباما) در خاورميانه رخ داد؛ از توافق هســتهاي ايران گرفته تا
شكلگيري انقالبهاي موسوم به بهار عربي .عالوه بر اين ،حضور بيش از 3دهه در
مجلس سناي آمريكا و رياست طوالنيمدت بر كميته سياست خارجي اين مجلس،
زمينه را براي ارتباط مستقيم و همكاري بايدن با بسياري از رهبران و سياستمداران
ارشدخاورميان همهياكردهاست.بااينحالاماتعيينسياستهايستادبايدنوشايد
در آينده دولت او نسبت به پروندههاي اساسي خاورميانه در اختيار مجموعهاي از
كارشناسان منطقهاي و بينالمللي است كه از سوابق مهمي در سياست خارجي
آمريكا برخوردارند.

ترامپ در مسير شكست
دونالــد ترامــپ همچنــان
راس دوتات
ميتواند برنده انتخابات باشد؛
ستوننويس نيويوركتايمز
البته به اعتقاد من شــانس او
10تا 15درصد است .بنابراين اگر در اين دوره هم او پيروز انتخابات
شــود ،بايد دليل آن را در جاي غيرعادي پيدا كــرد؛ چرا كه نامزد
جمهوريخواهان اين روزهــا ،هر كاري كه ميكند بوي شكســت
ميدهد .ميتوان براي شروع ،به بررسي رويكرد انتخاباتي ترامپ و
تيمش پرداخت؛ البته اگر اصوال رويكردي در كارشان داشته باشند.
در سال  2016هم ستاد انتخاباتي ترامپ ،آشفته بود و فاجعههاي
خودســاخته ،بارها روند فعاليــت آن را مختل كــرد ،اما پيامهاي
ترامپ عليه هيالري كلينتون ،براي رايدهندگان آمريكايي ساده
و مشخص بود و در طول زمان ثابت ماند .ترامپ بارها در سخنرانيها
و مناظرههايش آنها را تكرار ميكرد« :كلينتون حامي توافقهاي
تجاري بد اســت ،او حامي جنگهاي احمقانه است ،او كشور را به
منافع ويژه و دولتهاي خارجي فروخته است .اگر به او رأي بدهيد،
كارخانههاي بيشتري تعطيل خواهند شد ،سربازان بيشتري جان
خود را از دســت خواهند داد ،مهاجران غيرقانوني بيشــتري وارد
كشور خواهند شد و والاستريت و واشنگتن قدرت بيشتري بهدست
خواهند آورد ».در ســال  ،2016كلينتون از سوي ترامپ به عنوان
نماينده سيســتم حاكم بر آمريكا معرفي ميشد .او خود را نماينده
آنهايي ميدانست كه خارج از قدرت هستند.
در سال 2020اما ستاد انتخاباتي ترامپ2 ،روايت كامال متفاوت را در
پيش گرفته و به تناوب به يكي از آنها نزديك شده است .يك روايت،
بهدنبال زنده كردن پيام انتخابات پيشين است و ميخواهد جو بايدن
را تجسم يك حاكميت شكستخورده نشان دهد؛ كسي كه بالفاصله
بعد از قدرت گرفتن ،منافع آمريكا را به چين خواهد فروخت.
ترامپ و تيم او ،در روايت ديگر طوري عليه بايدن موضع ميگيرند
كه انگار حزب دمكرات ،برني سندرز (از حزب دمكرات كه ايدههاي
چپگرايانه و سوسياليستي دارد) را نامزد كرده است .در اين روايت،
بايدن بهعنوان كســي جا زده ميشــود كه ميخواهد به چپهاي
افراطي قدرت بدهد و آمريكا را تسليم سوسياليسم كند.
شــايد آنها كه ديد سياســي دارند بتوانند اين دو روايت را به هم
گــره بزنند ،اما بــراي مردم
نتايج تازهترين نظرسنجيها
عــادي نتيجه تاكيــد بر هر
دوي ايــن روايتها ،چيزي
جز ســردرگمي نيست .در
انتخابات ســال  ،2016اين
«استيو بنن» بود كه ترامپ
را در يــك مســير ثابت نگه
% 50.9 % 42.4
ميداشــت و در نهايت باعث
پيروزي او در انتخابات شــد.
بنن بعدا به عنوان استراتژيست ارشد ،همراه ترامپ وارد كاخ سفيد
شد.
امســال اما ترامپ به گونهاي رفتــار ميكند كه انــگار ميخواهد
رئيسجمهور توييتر شود .ترامپ مباحث را طوري پيش ميكشد كه
بهسختي ميتوان آن را از تبليغات يك برنامه تلويزيوني تشخيص
داد .او آنقدر بد عمل ميكند كه گاهي به نظر ميرسد هدفش اصال
پيروزي مجدد در انتخابات نيست و به دنبال دست و پا كردن كاري
براي بعد از رياستجمهورياش است؛ يعني جايي در يكي از همان
برنامههاي تلويزيوني كه زماني به آنها اشتغال داشت.
آشــفتگي در ارســال پيام ،فقــط ســطح ماجراســت .در بحث
سياستگذاريهاســت كه ترامپ بيش از هميشــه مغشوش بوده
اســت .رأيدهندگان در انتخابات پيش رو 2مســئله بسيار مهم
دارند :همهگيري كرونــا و اقتصاد .نتيجه نظرســنجيها در مورد
مديريت بحران كرونا توســط دولت ترامپ فاجعهبار است اما اعداد
مربوط به مديريت اقتصاد توســط او همچنان خوب است .با توجه
به دغدغههاي اصلي رأيدهندگان ،يك اســتراتژي ســاده و كارا
ميتوانست اين باشد :پول بيشتري به اقتصاد تزريق كنيد ،ويروس
كرونا را تا آنجا كه ميشود جدي بگيريد و به مردم وعده بدهيد كه
ماسك زدن و دالرهاي حمايتي پلي براي عبور از اين سال فاجعهبار
به زندگي عادي در ســال 2021اســت .با اين حال رويكرد ترامپ
دقيقا برعكس بوده است .او مذاكرات براي بستههاي حمايت مالي
را ماهها ناديده گرفت .در مورد كرونا هــم او ناديده گرفتن صورت
مســئله را در پيش گرفت و اميد زيادي به مصونيت گلهاي داشت.
اين رويكرد ،در اروپا هم تجربه شــده ،اما ملزوماتي دارد كه نهتنها
در اروپا ،كه مشخصا در آمريكا بهدرستي رعايت نشده است .نتيجه
اين شده كه شرايط از انتهاي تابستان در حال وخيمتر شدن است و
انتظار ميرود كه ميزان مرگومير در ميانه پاييز دوباره اوج بگيرد.
اين درست زماني است كه دوسوم آمريكاييهايي كه گفتهاند نگران
ويروس كرونا هستند ،بايد پاي صندوقهاي رأي بروند .اينجاست كه
تأكيد زياد ترامپ بر بازگشايي سريع ايالتهايي كه محدويت اعمال
كرده بودند ،به ضرر او تمام ميشود .ترامپ به تنهايي با رويكردهاي
متناقض و گمانهزنيهاي نادرستش ،همه فرصتهاي طاليي را به
دست خودش نابود كرده است .شايد او دوباره برنده انتخابات شود،
اما تكتك تصميمهايي كه او اخيرا گرفته ،در مســير يك شكست
سياسي بوده است.
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جنگ قرهباغ؛ عرصه جنگافزارهاي نوين
پهپادها و سالحهاي بردبلند ،نقش تعيينكنندهاي در درگيريهاي اخير
آذربايجان و ارمنستان بر سر منطقه قرهباغ بازي كردهاند

ارمنستان و آذربايجان كه
گزارش دشمنان ســنتي هم به
شمار ميروند ،نيروهاي
مسلح خود را در يك دهه اخير بهشدت
تقويت كردهاند .آنها در جنگي خونين
در سال 1994كه بيش از 30هزار كشته
و صدها هزار بيخانمان داشت ،برابر هم
صفآرايي كردند .ارتــش آذربايجان
فروپاشيد و ارمنستان كنترل چندين
منطقه ،ازجمله مناطق كليدي فضولي
و جبرائيــل را در جنــوب و در منطقه
مرزي با ايران بهدست آورد .بازگرداندن
اين مناطق به آذربايجان ،يكي از اهداف
اصلي الهــام علــياف ،رئيسجمهور
آذربايجان در درگيريهاي اخير بوده
است.
آذربايجان توافق همكاري دوجانبهاي
با همســايه و متحدش تركيــه دارد.
تابســتان امسال2 ،كشــور مانورهاي
نظامي مشــتركي برگــزار كردند كه
بيش از 11هزار نيــروي تركيهاي در
آن شركت داشــتند .اين مانور بعد از
درگيريهاي 4روزه جوالي سالجاري
(اواخير تيرمــاه) ميــان آذربايجان و
ارمنستان برگزار شد.
پهپادها؛ حاكمان آسمان

اســتفاده از پهپادها بهصورت گسترده
در نبردها در سراسر دنيا افزايش يافته و
مناقشه آذربايجان و ارمنستان هم ادامه
همين روند است .همزمان با حمله به
تانكهاي ارمنستان توسط پهپادهاي
مســلح،تصاوير زيادي از خودروهاي
زرهي كه با وجود استتار توسط پهپادها
شكار شده بودند در رسانهها منتشر شد.
آذربايجان ،اخيرا توجه زيادي به توسعه
نيروي پهپادي خود نشان داده است.
رژيــم صهيونيســتي ،يكــي از
صادركننــدگان عمــده پهپــاد،
مد تهاســت كه پهپادهايــي مانند
هــاروپ را به آذربايجان ميفروشــد.
اين پهپــاد ،در نبردهاي ســال2016
كه به «نبردهاي 4روزه» مشهور است
هم بــهكار گرفته شــده و قابليتهاي
بااليي از خود نشــان داده بود .اين بار
نوع ديگري از پهپادها استفاده ميشود
كه به آن اصطالحا كاميكازه يا انتحاري
گفته ميشــود .اين پرنده كه درواقع
تركيبي از بمب و پهپاد اســت ،بر فراز
منطقه جنگي چرخ ميزنــد و اپراتور
آن از مكاني بسيار دورتر منتظر هدف
ميماند .وقتي كه هدف پيدا شد ،پهپاد
به سمت آن به حركت درميآيد و به آن
حمله ميكند .درنهايت ،هم پهپاد و هم
هدف از بين ميروند .موتور هاروپ يا
هارپي ،صداي بلندي دارد و رد صداي

آن قابل تشخيص است ،اما پهپادهاي
كاميكازه جديدي كه رژيم صهيونيستي
به آذربايجان داده ،موتورهاي الكتريكي
دارند و تنها وقتي ميتوان آنها را از روي
صدا تشــخيص داد كه به سمت هدف
شيرجه ميزنند.
آذربايجان بهتازگي پهپادهاي «بيرقدار
تيبــي »2را هــم از تركيــه خريده و
بهخوبي در درگيريها از آنها استفاده
كرده اســت .اين پهپادهــاي ارزان و
مؤثر ،امكانات اپتيكي و سنســورهاي
پيشرفتهتري دارند و ميتوانند به پايگاه
برگردند و بعد از سوختگيري سريع،
دوباره به هوا بروند و بــا چرخ زدن در
آســمان منطقه نبــرد ،بهدنبال هدف
جديد باشند.
اســتفاده از پهپادهــا يك اثــر مهم
داشــته اســت؛ آنها ميتوانند از نابود
شــدن اهداف ،تصاويــري باكيفيت
ضبط كنند كه ايــن تصاوير ميتوانند
براي ارتش استفادهكننده از پهپادها،
كاركرد تبليغاتي داشــته باشــند .در
همين مناقشــه اخير ،رســانهها پر از
تصاويري بود كه در آنها ،تسليحات و
خودروهاي زرهي ارمنيها هدف قرار
ميگرفت و نابود ميشــد و در مقابل،
ارمنيها دوربيني نداشــتند تا از نابود
شدن اهداف دشمن خود فيلم بگيرند.
اين تصاوير ،نقــش مهمي دارند و اين
حس را بــه نيروهــاي آذربايجان القا
كردهاند كه پيروزي از آن آنها و بسيار
نزديك است.
سنسورها؛ چشم ميدان نبرد

ايــن تنهــا پهپادهــا نيســتند كــه
تعيينكننده هســتند .ميــدان نبرد
دنيــاي امــروز ،در حال پر شــدن با
سنسورهايي است كه تشخيص دشمن
از راه دور را آســان ميكنند .پهپادها،
مسلح يا غيرمسلح ،بهصورت مؤثري از
سنسورهاي متفاوت استفاده ميكنند
و ميتواننــد بــه فرماندهــان جنگي
اطالعات زيــادي دربــاره جابهجايي
نيروهاي دشمن بدهند .اين قابليت ،در
كنار رادارهاي شناسايي زميني ،پنهان
شــدن در ميدان نبرد را بسيار سخت
و گاهي غيرممكــن ميكند .وقتي كه
تحركات و در نتيجه آنها تاكتيكهاي
نظامي شناسايي شــدند ،توپخانههاي
برد بلند يا حمالت هوايي بهكار گرفته
ميشوند كه نتيجه معموال ويرانكننده
اســت .تركيه از اين تاكتيك بهصورت
موفقيتآميــزي در شــمال ســوريه
اســتفاده كرده و درسهاي اين كشور
در آن ميدان نبرد ،در مانور مشــترك
اخير ،بــه آذربايجانيها منتقل شــده

است.
ايــن تاكتيكها چنان مؤثــر بوده كه
برخــي از تحليلگــران ،از پايان عصر
كارآمدي تانكها بهعنــوان يك ابزار
جنگي صحبت ميكننــد .اگر هم قرار
به تــداوم اســتفاده از تانكهاســت،
تاكتيكهاي استفاده از آنها بايد تغيير
كند .استفاده تركيبي ازسیگنالهاي
جنــگ الكترونيك بــراي ناكارآمدن
كردن سنســورها و رادارهاي دشمن
و پشــتيباني ســنگين هوايــي براي
محافظت از تانكهــا ،احتماال يك راه
مؤثر براي حفظ اين ابــزار قديمي در
ميدانهاي نبرد مدرن است.
حمالت بردبلند

اســتفاده از توپخانههــاي بردبلند و
حمالت هوايي سابقهاي به اندازه يك
قرن دارد ،اما ارتشهــاي جهان اخيرا
به مســئله دقت آنها توجه بيشــتري
نشان داده و دســتاوردهاي زيادي هم
داشتهاند .اين سيســتمهاي جديد در
كنار سنســورها در ميــدان نبرد اين
توانايي را پيــدا كردهاند كــه قابليت
نقطهزني داشته باشــند و ديگر مانند
گذشــته نيازي نيســت كه با استفاده
از يك ســر جنگي بزرگ ،يك منطقه
بزرگ به اميد نابودي هدف ويران شود.
اين سيســتمها اين روزهــا ميتوانند
يك هدف را از صدهــا كيلومتر دورتر
شناسايي و نابود كنند.
آذربايجان با وجود كاهش درآمدهاي
نفتياش ،سرمايهگذاري زيادي در اين
زمينه كرده و موشــكهاي بالستيك
لورا را از رژيم صهيونيســتي خريده
اســت .اين موشــكها 400كيلومتر
برد دارند و ضريب خطاي آنها 10متر
است .اين موشكها و ديگر تسليحات،
بخشــي از قرارداد نظامــي و امنيتي
5ميليــارد دالري بيــن آذربايجــان
و رژيم صهيونيســتي اســت كه در
سال 2016به امضا رسيد .آذربايجان
يكي از متحــدان اســتراتژيك رژيم
صهيونيستي شناخته ميشود و حدود
40درصد نفت مورد نيــاز تلآويو را
تامين ميكند.
تركيب سيستمهاي جديد ،تسليحات
بردبلنــدي كــه هــدف را از راه دور
متالشــي ميكننــد و پهپادهايي كه
هــر دو نقش را دارند و اهــداف را هم
شناســايي و هم نابــود ميكنند ،به
آذربايجان در برابــر رقيب ديرينهاش
برتــري محسوســي داده و حاال باكو
اميدوار اســت با اين برتري ،به آرزوي
قديمياش براي بازپسگيري مناطق
تحت كنترل ارمنستان برسد.

دانيل بنايم :بنايم در دولت دوم اوباما بهعنوان مشاور بايدن
در امور خاورميانه مشغول فعاليت بود .پيش از آن نيز سابقه
فعاليتهاي بنايم به وزارت خارجه و مجلس سنا برميگردد.
او هماكنون در مركز پژوهشي پيشرفت آمريكا كه ازجمله
مراكز تحقيقاتي نزديك به حزب دمكرات است حضور دارد.
بسياري از مقامات دولت اوباما طي 4سال گذشــته در اين مركز فعاليتهاي
پژوهشي داشــتهاند .دانيل بنايم تاكنون در 25سفر خارجي بايدن را همراهي
كرده است .اين چهره سياســي-ديپلماتيك كه البته حضور قابلتوجهي در
رسانهها ندارد ،عالوه بر اينها در سالهاي  2009تا  2012در تيمي حضور داشت
كه مسئول تهيه متن ســخنرانيهاي هيالري كلينتون بودند .حضور در اتاق
برنامهريزي سياستهاي مصر در دفتر كلينتون ،فعاليت در شوراي امنيت ملي
در كاخ سفيد و تدريس در دانشــگاه نيويورك از ديگر فعاليتهاي او بهشمار
ميرود .تحصيالت دانيل بنايم نيز ليسانس ادبيات انگليسي از دانشگاه ييل و
فوقليسانس حقوق و ديپلماسي از دانشگاه تافتس است.
مارا رودمن :رودمن ازجمله كارشناسان كهنهكار آمريكايي در
حوزههاي امنيت ملي ،خاورميانه ،كمكهاي خارجي آمريكا و
البته تنظيم بودجههاي وزارت خارجه و دفاع اين كشور است.
او هماكنون بهعنوان جانشين رئيس مركز پژوهشي پيشرفت
آمريكا فعاليت ميكند .جانشيني معاون رئيس شوراي امنيت
ملي در دولتهاي كلينتون و اوباما ،معاونت فرستاده ويژه صلح رئيسجمهور در
پرونده خاورميانه و معاونت امور خاورميانه در آژانس توسعه بينالمللي آمريكا از
ديگر فعاليتها و مناصب رودمن طي ساليان گذشته بوده است .پيش از اينها نيز
حضور در مجلس نمايندگان و تدريس دانشگاهي در سوابق وي ديده ميشود .او
مدرك ليسانس خود را از دانشگاه دارتموث و دكتراي خود را از دانشگاه هاروارد در
رشته حقوق اخذ كرده است.
دافنا رند:رند معاون رئيس مؤسسه مرسي كورپس در سياست
خارجي بوده است؛ مؤسســهاي كه ازجمله نهادهاي مهم در
توسعه قدرت نرم آمريكا به شمار رفته و فعاليتهاي خيريه
گستردهاي در آفريقا و خاورميانه دارد .او همچنين جانشين
معاون هيالري كلينتون در امور دمكراسي و حقوق بشر بوده و
به اين واسطه بر بسياري از مسائل خاورميانه و شمال آفريقا ،مخصوصا در سالهاي
بهار عربي اشراف داشته است .فعاليت در ميز خاورميانه شوراي امنيت در دولت
اوباما و همچنين پژوهشگر ويژه در حوزه سازمانهاي اطالعاتي در مجلس سنا نيز
از ديگر سوابق او بهشمار ميرود .دافنا رند در سالهاي اخير بهعنوان پژوهشگر در
مركزجديدامنيتمليآمريكاكهازمراكزنزديكبهحزبدمكراتشناختهميشود،
فعاليت داشته است .رند ليسانس خود را از دانشــگاه هاروارد و دكتراي خود را از
دانشگاه كلمبيا در رشته علوم سياسي دريافت كرده است.
سوزانرايس:رايسدومينزنياستكهدردولتاوبامابهعنوان
مشاور امنيت ملي منصوب شد و پيش از آن نيز نماينده و سفير
دائم آمريكا در سازمان ملل بود .او در زمان حضور خود در كاخ
سفيد بر تمام برنامهها و سياستهاي خارجي آمريكا اشراف
كامل داشته و همكاري مستقيم با سازمان سيا و پنتاگون در
كارنامه او ديده ميشود .سوزان رايس قبل از اين در دولت بيل كلينتون نيز معاون
وزير خارجه در امور آفريقا و مدير شوراي امنيت ملي بوده است .همكاري گسترده با
مراكز سياست خارجي آمريكا و فعاليت پژوهشي در مركز بروكينگز طي سالهاي
 2002تا  2008از ديگر سوابق او بهشمار ميرود .رايس در دانشگاه استنفورد آمريكا
تحصيل كرده است .او دكتراي خود را در رشته روابط بينالملل از دانشگاه آكسفورد
انگليس دريافت كرده است.
آنتوني بلينكــن :بلينكن هماكنون اصليترين مشــاور
سياست خارجي بايدن بهحساب ميآيد .او طي سالهاي
گذشته مناصب عاليرتبهاي در منظومه سياست خارجي
آمريكا داشــته اســت؛ مناصبي كه آخرين آنها ،معاونت
وزارت خارجه در سالهاي  2015ا لي  2017بود .بلينكن طي
اين دوران 40سفر خارجي داشته و گفته ميشود نقش مهمي در شكلدهي به
سياست خارجي آمريكا ،مخصوصا در 2پرونده مبارزه با داعش و احياي توزان
در روابط با آسيا ايفا كرده اســت .او در ابتداي ورود ترامپ به كاخ سفيد هم از
دولت كنار نرفت و بهعنوان مشاور رئيسجمهور و معاون مشاور امنيت ملي به
فعاليت خود ادامه داد .همچنين به گزارش شبكه الجزيره ،بلينكن تا سال2018
بر عملكرد كميته هماهنگي نهادهاي خارجي آمريكا نظارت داشته است .ريشه
روابط بلينكن با بايدن به سالهاي  2002تا  2008و فعاليت وي در كميته سياست
خارجي مجلس ســنا برميگردد؛ كميتهاي كه رياست آن با بايدن بود .بلينكن
ليسانس خود را از دانشگاه هاروارد و دكتراي خود در رشته حقوق را از دانشگاه
كلمبيا دريافت كرده است.
جيك ساليوان :ساليوان از ديگر مشاوران بسيار نزديك به
بايدن در حوزه سياست خارجي است .از او بهعنوان مسئول
مذاكرات محرمانه ايران و آمريكا در عمان ياد ميشــود كه
درنهايت منجر به توافق هستهاي در سال 2015شد .ساليوان
در دولت اوباما نيز مشاور امنيت ملي جو بايدن و همچنين مدير
هيأت برنامهريزي در سياست خارجي آمريكا بوده است .جيك ساليوان پيش از
اين نيز معاون هيالري كلينتون در دوران وزارت خارجه و همچنين مشاور سياست
خارجي در ستاد انتخاباتي وي در سال 2016بود .حضور در هيأت مشاوران سياسي
سناتور امي كلوبوشار ،مشاور برخي قضات عاليرتبه آمريكا و حضور در شركتهاي
حقوقي فعال در حوزههاي سياسي نيز در كارنامه وي ديده ميشود .ساليوان مدرك
ليسانسخودراازدانشگاهييلآمريكاودكترايخودراازدانشگاهآكسفوردانگليس
در رشته حقوق اخذ كرده است.

روزنامه العربي الجديد [قطر]

اسرائيل و امارات؛ فراتر از ائتالف
روزنامه العربيالجديد صفحه نخست خود
را به بررسي روابط ميان امارات و اسرائيل بعد
از توافق در كاخ سفيد اختصاص داده است.
بهنوشته اين روزنامه ،سرعت توسعه روابط
ميان طرفين ظرف 2ماه گذشته به اندازهاي
گســترده بوده كه بايد آن را نسبتي فراتر از
ائتالف نامگذاري كــرد؛ چراكه حجم باالي
توافقنامههاي اقتصادي ،امنيتي و سياســي
امضاشــده كه بهنظر ميرســد همچنان رو
به افزايش است ،سرنوشــت اين دو بازيگر
منطقهاي را به يكديگر گره ميزند.

روزنامه نيويورك تايمز [آمريكا]

ماليات ترامپ در جيب چينيها
روزنامه نيويور كتايمز در گزارشــي
نوشته كه اسناد مالياتي دونالد ترامپ حاكي
از آن است كه يكي از 3كشور خارجي كه او
در آنها حساب بانكي دارد ،چين است .اين
حساب بانكي متعلق به مديريت هتلهاي
بينالمللي ترامپ ال.ال.سي است كه از ۲۰۱۳
تا  ۲۰۱۵به ميزان ۱۸۸هزارو۵۶۱دالر ماليات
در چين پرداخته است .حسا بهاي بانكي
خارجي رئيسجمهوري آمريكا تحت اسامي
شركتي باز شــدهاند و در نتيجه نامشان در
فرمهاي علني افشاي داراييهاي وي ديده
نميشود.

روزنامه هاآرتص [اسرائيل]

جنگ تونلها در فلسطين
روزنامه هاآرتص در گزارشي به كشمكش
ميان نيروهاي ارتش رژيم صهيونيســتي و
گروههاي مقاومت فلسطيني بر سر تونلهايي
كه باريكه غزه را به مناطق فلسطين اشغالي
متصل ميكنند ،پرداخته اســت .گروههاي
مقاومت از اين تونلها بــراي نفوذ به عمق
مناطق تحــت كنترل رژيم صهيونيســتي
اســتفاده ميكنند؛ تاكتيكي كــه تاكنون
بارها ارتش اسرائيل را غافلگير كرده است.
شناســايي و تخريب اين تونلها بخشي از
ماموريت ارتش اســرائيل است .همزمان ،با
توجه به اينكه غزه تحت محاصره اقتصادي
رژيم اسرائيل قرار دارد ،تنها شريان ارتباطي
ميان اين منطقه و جهــان خارج ،تونلهايي
است كه آن را به خاك مصر وصل ميكند.
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اعتراض به گرازكشي پليس ايتاليا

ديها
دهي 173ساله ايرلن 
بازپر داخت ب 

باز كر دن در هواپيما به جاي در توالت

مرگ خانوا ده در اثر خور دن نو دل

رم :شــهردار رم دســتور داد درباره حادثهاي كه در آن
پليس اين شــهر يك خانواده از گرازهــا را در يك زمين
بازي كودكان كشــته ،تحقيق كند .بهگزارش يورونيوز،
پليس ابتدا به آنها دارت بيهوشكننده شليك كرد و پس
از آن با تزريق دارو اين حيوانات را كشــت .پس از اينكه
پليس اعالم كرده بود قفسي براي نگهداري اين حيوانات
نداشته و به همين دليل آنها را كشته ،اعتراضها در اين
كشور آغاز شد.

يوتا :شهروندان ايرلندي براي بازپرداخت بدهي ۱۷۳ساله
خود به بوميــان آمريكا تــا به حال 6ميليــون دالر پول
جمعآوري كردند .به گزارش اينديپندنت ،شــهروندان
ايرلند كه اقيانوس اطلس ميان آنها و بوميان آمريكا قرار
دارد به جبران همبستگياي كه بوميان آمريكا در جريان
قحطي بزرگ ســيبزميني در دهه ۱۸۴۰با آنان نشان
دادند ،كمكهاي مالي خود را بهســوي مردم اين ناحيه
سرازير كردند.

كراچي :يكي از مســافرهاي پرواز كراچي به اســام 
آباد
درهاي خروجي هواپيمــا را به جاي در توالــت باز كرد.
به گــزارش اينديپندنت ،پرواز شــماره ۷۰۲هواپيمايي
بينالمللي پاكســتان براي پرواز بهموقع ســاعت۹:۲۰
بهسمت اسالمآباد آماده بود ،كه درهاي هواپيما در حالت
«آماده» قرار گرفت؛ حالتي براي وضعيت تخليه اضطراري
رسرهاي بههنگام باز شدن د ِر هواپيما باز ميشود .اين
كه ُس ُ
اد تأخيري 8ساعته را درپي داشت.
رويد 

پكن :يك خانواده 9نفره در چيــن پس از خوردن نودل
كشته شدند .بهگزارش ســايت بريتانيايي مترو ،بهگفته
يكي از سمشــناسهاي چين علت مــرگ اعضاي اين
خانواده ســم موجود در اين نودلهاي يخزده بوده است.
رشــتههاي فرنگي نودل بيش از يكسال در فريزر خانه
نگهداري شده و حاوي ذرت تخميرشــدهاي بوده كه با
توليد اسيد «بونگ كرك» مسموميت شديد و مرگبار را
ايجاد كرده است.

نقد و نظر
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هزار تكه در آخرين سنگر

داستعمار
ده ض 
دوريس لسينگ ،نويسن 

بگو چكاﺭ كنم؟
ﻭقتي شادﯼ
به دُﻡ بادبادكي بن د ﺍست
ﻭ غم
چوﻥ سنگي
مرﺍ دﺭ سرﺍشيب يك دﺭﻩ دنباﻝ
*
ميكند! ...
اين روزها خبرهاي تلخ ،مثل تفنگي همه ما را نشــانه
رفته .زخمهــاي كاري برداشــتهايم ،از آن زخمها كه به
قول هدايت «مثل خوره در انزوا روح را آهسته ميخورد
و ميتراشد» .زير آوار خبرهاي تلخ هزار تكه شدهايم .هر
تكهمان جايي خاك است .روحاهلل رجايي ،رفيق و برادرم
كه رفت ،تكهاي از من در بهشت زهرا ،قطعه نام آوران خاك
شد .همين چن د روز پيش صداي شكستن و تكه تكه شدن
رفيق ديگري را پشت گوشي تلفن شنيدم ،وقتي از مرگ
عزيزش به هق هق افتاده بــود و كلماتش در نطفه خفه
بود .نميدانم تكه تكههاي شما كجاي اين شهر ماتمزده
پراكنده شده است؟
اين روزها آ دمهايي را دي دهام كه همه دنيايشــان چند
ورق قرص و چند آمپول در يك كيســه پالستيكي است
و طوري آن را در مشــت گرفتهاند كه انگار گرانبهاترين
ســرمايه زندگيشــان را حمل ميكننــد .آدمهايي با
چشمهاي كم رمق و نگران كه ساعتها به دري كه روي
آن درشت نوشته «آيســييو» خيره شدهاند و با پوست
و گوشتشــان فهميدهاند مرز زندگي و مرگ تا چه اندازه
ميتواند باريك باشد .مرزي كه در دو جمله خالصه شده
است؛ متأسفانه بيمار شما ...خوشبختانه بيمار شما...
اين روزهــا لحظه لحظه زندگي ما بــا دلهره و ترس از
دست دادن گره خورده است .از دست دادن يكي از اعضاي
خانواده ،دوست ،همكار و حتي زندگي و پول و آينده و...
لغتنامه دهخدا مقابل كلمه مرگ نوشته ،مردن ،فوت ،قطع
حيات ،از بين رفتن زندگي و چقدر هضم اين كلمات براي
كسي كه عزيزي را از دست ميدهد سخت است .انگار به
هر كدام اين كلمات وزنهاي چن د دهكيلويي وصل كر دهاند.
بيرون كشــيدن آنها از ته چاهي كه گلو باشد ،براي داغ
ديدگان ،مصيبت عظيمي است.
اين روزها جايزه مضحكترين همنشــيني كلمات در
يك جمله تعلق ميگيرد به «غم آخرت باشــد» .چطور
ميتوان به كســي كه مرگ سايه به ســايه او و خانواده و
دوستان و همكارانش هســت گفت غم آخرت باشد .مگر
نه اين است كه «انسان با نخســتين در د آغاز ميشود» و
زندگياش سراسر غم فراق و جدايي است ،پس معني غم
آخر چه ميتواند باشــد؟ اصال غم آخري هست؟ ...شايد
مرگ و تنها مرگ.
اين روزهــا احتياج مبــرم به كلماتــي جادويي دارم
كه تســلي اين اندوه بزرگ باشد و درســت بعد از اخبار
ساعت14تلويزيون مثل يك الاليي ،مدام در گوشم زمزمه
شود و چون ديواري مقابل هجوم بيامان آمار مرگومير
بر اثر كرونا ايستادگي كند .كاش دكتر سيما سادات الري
همين زو ديها در صفحه تلويزيون ظاهر شو د و اين بار به
جاي اينكه شمرده شمرده با كلماتي تكراري و كليشهاي
از مرگ هزاران نفر بر اثر كرونا خبر بدهد ،بگويد واكسن
اين ويروس شوم كشف شده ،خريده شده و به مقدار كافي
براي تزريق به همه مردم در داروخانهها وجو د دارد .پيش
خودتان ميگويي د چه خوشخيال است! به چه امي د پوچي
دل بسته است و من در پاســخ خواهم گفت اميد ،شايد
آخرين سنگري باش د كه برايم مانده است.

دوريس لسينگ ،نويسنده انگليســي و برنده جايزه نوبل
ادبيات سال101 ،2007سال پيش در چنين روزي از پدر
و مادري انگليسي در كرمانشاه ايرانزاده شد .پدرش ،آلفرد
كارمند بانك

تيلور كه در جنگ جهاني اول معلول شده بود،
شاهنشاهي ايران و مادرش اميلي ماد تيلور پرستار بود .او
در ۱۳سالگي مدرســه را ترك كرد و از آن پس تحصيل را
بهصورت شخصي ادامه داد .در سن ۱۵سالگي لسينگ خانه را ترك كرد و بهعنوان
يك پرستار بچه مشغول بهكار شــد .در اين زمان بود كه به خواندن متون سياسي و
جامعهشناسياي پرداخت كه كارفرمايش در اختيار او ميگذاشت .تقريبا در همين
زمان بود كه نوشتن را آغاز كرد .سال ۱۹۳۷لسينگ به سالزبري (شهري در جنوب
انگليس) نقل مكان كرد تا بهعنوان يك اپراتور تلفن كار كند .سال ۱۹۴۹لسينگ به
همراه كوچكترين پسرش به لندن رفت و در همين هنگام نخستين رمانش با عنوان
خوانند منتشر شد .اثري كه باعث شهرت لسينگ شد ،دفترچه طاليي

علفها آواز مي
بود كه در  ۱۹۶۲نوشته شد .انديشه ضداستعماري و ضداستبدادي دوريس لسينگ
سبب توجه مترجمان زيادي از سراســر جهان به آثار او شد .در ايران هم بسياري از
اند كه مهدي غبرايي ،مترجم
شده 
داستانها و رمانهاي لسينگ به فارسي برگردانده 
پيشكسوت در ميان مترجمان سهم بيشتري در برگرداندن اين آثار به فارسي داشته
است .دوريس لسينگ ۱۷نوامبر ۲۰۱۳در ۹۴سالگي در لندن درگذشت.

* بخشي از شعر «بگو چه كار كنم؟»
از زنده يا د غالمرضا بروسان

دست فرمان

حميد ضياييپرور
روزنامهنگار

سندرم پای شکسته
و فرهنگ احترام به عابران پیاده
سندرم پای شکسته نظریه ای اســت که تاکید میکند اگر
میخواهید مشــکالت یک فرد مجروح یا معلول جسمی را
درک کنی د بای د خودتان به این مشکل دچار شده باشی د تا نحوه
رفتار دیگران را با خو د درک کنیــد .اگر میخواهی د بفهمید
عابران پیاده چه مشکالتی در عبور از خیابانها و معابر دارند
چن د روزی ماشین را کنار بگذاری د و پیاده تر د د کنید؛ آن وقت
رفتارتان موقع رانندگی تغییر پیدا میکند.

طهران قديم
كار روزانه برخي زنان ایل بختیاری .ايلي كه بزرگترین قوم کوچرو دنیا به شمار ميآيد   -شهرکرد       عكس :ايرنا /مريم آل مومن

نگاه

كيوان پهلوان

نويسنده و پژوهشگر موسيقي

عبا دت و جشن نيمه پاييز در مشرق زمين

جشــن ماه يا جشــن ميانه پاييز در قديم ،جشني
محبوب براي برداشــت محصول و شكرگزاري
براي جمعآوري خــوب آن در چين ،ويتنام،
كامبوج ،الئوس ،كره ،ژاپن و تايوان و ...بوده
و اكنون بيشتر براي گشت وگذار و پايكوبي
و براي دورهم جمعشدن و ديدار خانواده و دوستان و دعا و نيايش براي
نوزادان ،همســر ،زيبايي ،طول عمر يا آينده خوب است .اين جشن در
پانزدهمين روز از هشتمين ماه تقويم چيني ،مصادف با اوايل پاييز و هنگام
شود و يكهفته طول ميكشد .تهيه و صرف كيك ماه
بدر كامل برگزار مي 
يكي از مهمترين مراسم اين جشن است.

عبا دت ماه

هرسال ،در اين مراسم اژدهاي بزرگي در خيابانها به نمايش دادن مشغول
ميشود .در واقعماه براي مردم منبع الهام و قدرت است .آنان ميگويند
وقتي كهماه كامل ميشود ،تمام موجودات طبيعت نيز كامل ميشوند.
انند كه رسيدن گياهان در فصل درو
اگرچه امروزه نيز در هنگ كنگ ميد 
به سبب كامل شدنماه نيست ،ولي همانگونه كه غربيها براي اساطير
ت ماه
يوناني احترام قائلند ،چينيها و ديگر كشورهاي شرق آسيا نيز قدر 
كنند و بزرگ ميدارند.
را ستايش مي 

اژ دها

اژدهاي چيني جانوري افسانهاي در اســطورهها و فولكلور چيني است.
ارند كه از آن ميان
اژدهاهاي چيني چهرههاي گوناگون جانورمانندي د 
آفرينندههاي تخيلي

ميتوان به الك پشت (بيشي) ،ماهي (چيون) ،و
اشاره كرد؛ با اين همه بيشترين چهرهاي كه براي نمايش دادن آنها به كار
مانند است كه 4پا دارد.
رفته يك جاندار مار 

باور نما دي

ب ه باور سنتي ،اژدهاهاي چيني نيروهاي خوششگون و پرتوان را نمادينه
كنند كه از آن ميان ميتوان كنترل برآب ،بارش باران ،توفان و سيل را
مي 
نام برد .اژدها همچنين نمادي از نيرو ،توان و بخت نيك براي مردمي است
بود كه امپراتور چين اژدها را بهعنوان
سزامند آن هستند .با اين نگاه 

كه
خود بهكار ميگرفت .در زبان چيني روزمره
نمادي از نيرومندي و پايداري 
مردمان واال و برجسته با اژدها هم سنجيده ميشوند؛ درحاليكه مردمان
شمرد ه ميشوند.
اند با جانداران كوچك 
ناشايست كه دستاوردي نداشته 

ويتنام و كره

در ويتنام به اين مراسم ،جشن كودكان نيز ميگويند؛ چون پاك بودن
جشن را به معصوميت كودكان تشبيه ميكنند .در اين روزها در اين كشور
خريد و فروش اســباب بازي و فانوس به راه است .در كره هم اين جشن

چند سالي اســت برخي از مردم
چيزي شبيه شــب چله ايرانيان است .
خود را
روند تا با مردم آنسوي مرز جشن 
كرهجنوبي به مرز كرهشمالي مي 
كنند آنها را
تقسيم كنند .با اين هدف كه مردمي كه نزديك مرز زندگي مي 
بفهمند مردم

شايد از طريق رسانهها مردم كرهشمالي
ببينند و همچنين 

شاديشان شريك.
هستند و در 

جنوب هم در فكر آنها

رويدادهاي فرهنگي و هنري
فراخوان كارگاه تصويرگري براتيسالوا ۲۰۲۱

فراخــوان شــركت در كارگاه تصويرگري يونســكو آلبين
برونسكي براتيسالوا ۲۰۲۱از ســوي كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانــان ،انجمن تصويرگران ايران و شــوراي
كتاب كودك منتشر شد .بهگزارش ايرنا ،در فراخوان معرفي
تصويرگران جوان ايراني به براتيسالوا از تصويرگران با سن
كمتر از ۳۰سال و مسلط به زبان انگليسي دعوت شده است
تا آمادگي خود را براي شــركت در اين كارگاه ،با ارســال
مشــخصات و نمونه كارهاي تصويرگري خود به اداره كل
روابط عمومي و امور بينالملل كانون پرورش فكري به نشاني
خيابان حجاب ،جنب هتل ورزش اعالم كنند .آخرين مهلت
براي ارسال آثار و مشخصات عالقهمندان  ۳۰آذر  ۹۹تعيين
شده است .شرح سوابق كاري ،يك قطعه عكس و  5تا  ۱۰اثر
در فرمت  jpgو با كيفيت  dpi ۱۵۰ازجمله مدارك مور د نياز
براي شركت در اين فراخوان است.

معرفي كتابهاي حوزه كودك

برنامه راديويي كتابك به معرفــي كتابهاي حوزه كودك
و تشــويق كودكان به كتابخواني ميپــردازد .اين برنامه را
ميتواني د در راديو فرهنگ دنبال كنيد.

نمايشگاه كتاب گواداالخارا مجازي شد

يوچهارمين دوره نمايشگاه كتاب گواداالخارای مكزيك
س
كه بعد از فرانكفورت دومين نمايشــگاه بــزرگ در جهان
است امسال به سبب پيشگيري از شــيوع كرونا بهصورت
مجازي برگزار خواهد شــد .بهگزارش مكزيكــو نيوز ،اين
نمايشگاه به وسيله انتشار محتواي ديجيتال روي وبسايت
نمايشــگاه ،پلتفرمهاي شــبكههاي اجتماعي ،تلويزيون،
دانشــگاه گوا داالخارا و از طريق رسانههاي عمومي سراسر
مكزيك و آمريكاي التين ادامه خواهد داشت .برنامه كامل
رويدادهاي نمايشگاه قرار است در اواخرماه جاري ميالدي
(اكتبر) اعالم شود.

  ميدان فردوسي

ويترين
چاه تاریکی
جل د ســوم مجموعــه «دروازه
مردگان» با عنوان «چاه تاریکی»
نوشــته حمیدرضا شاهآبادی با
تصویرگری نادیا دیباج از سوی
انتشــارات افق منتشــر شد.
«دروازه مردگان» رمان ســه گانهای
است که در ژانر وحشــت ویژه نوجوانان نوشته
شده و تا بهحال 2جل د از آن به نامهای «قبرستان
عمودی» و «شب خندق» منتشــر شده است.
در «دروازه مردگان» وقایع اصلی داســتانها در
دوره قاجار میگــذرد و در آن جزئیاتی از تاریخ
تهران قدیم و آ دمهــای آن دوران برای نوجوانان
روایت میشود .داستان این جلد ادامه ماجرایی
است که رضا پشت ســر میگذارد .او این بار وارد
ماجرای دیگری میشو د و برای کمک به شخصی
دیگر ،خــودش وار د جهان مردگان میشــو د و
در موقعیتــی خاص قرار میگیر د کــه بای د بین
منافع شخصی و شــرافتش یکی را انتخاب کند.
داستان این جل د اینگونه آغاز میشود« :پروانهها
زیبا هســتند ،اما گمان نمیکنم باهوش باشند.
آنها بابالهای زیبا و رنگارنگشان گاهی کیلومترها
راه را طی میکنند ،بدون آنکه بدانن د مقصدشان
کجاست .در این مسیر طوالنی ،گلها و درختها
توقفگاههایی هستند برای اســتراحتی کوتاه و
بع د حرکتــی دوباره برای رســیدن به جایی که
یدان د یک پروانه
معلوم نیست کجاست .کسی نم 
چقدر عمر میکند .آنها معموال قبل از اینکه عمر
طبیعیشان به سر برسد ،خوراک جانوران دیگر
میشوند؛ در برخور د با ماشینهایی که در جا دهها
حرکت میکنند متالشی میشوند یا در شعلهها
میسوزند».
«قبرســتان عمودی» نخستین جل د از مجموعه
«دروازه مردگان» به عنوان اثر برگزیده ســی و
هفتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی
ایران در بخش «داستان تالیف کودک و نوجوان»
معرفی ش د و در هفدهمین جشنواره کتاب رش د در
گروه داستان و رمان نوجوان و جوان نیز به عنوان
اثر برگزیده ،انتخاب شد .همچنين اين اثر برنده
پنج الکپشت پرنده و اثر راهیافته به فهرست کالغ
سفی د کتابخانه مونیخ بوده است.
نشــر افق «چاه تاریکــی» را در  224صفحه با
شمارگان هزار و  100نســخه به قیمت  38هزار
تومان منتشر کرده است.

سال  1312شمسي دولت ايران که در تدارك برنامه «هزاره
فردوسي» بو د به این فکر افتا د که يكي از خيابانهاي پايتخت
را به اسم فردوســي نامگذاري كند .قرعه به نام عالءالدوله
افتاد .شهرداري آن موقع توسعه و تعريض خيابان را از ميدان
توپخانه تا كنار بخش بازمانده از خندق شهر در شمال شروع
كرد .اين كار حدو د يك سال طول كشي د و خيابان در مهر
 1313رسماً افتتاح ش د و نام فردوسي را بر آن گذاشتند .در
منتهياليه شمالي این خيابان هم ميداني ساخته ش د كه فردوسي نام گرفت و مجسمهاي
كه زردشتيان هندوستان از برنز ساخته و ب ه مناسبت هزاره فردوسي تقديم كرده بودند
يدا د كه بر تشك نشسته
وسط آن نصب شد .اين مجسمه ،فردوسي را در حالتي نشان م 
و بر بالش تكيه داده بود .بعدها اين مجسمه را به دانشگاه تهران بردن د و مجسمه ديگري
جاي آن به میدان آوردند .مجسمه فعلي فردوسي بهصورت ايستاده در كنار زال و در حالي
كه شاهنامه را در دست دارد17 ،خردادماه سال  1338توسط زن دهيا د استا د ابوالحسن
صديقي ،هنرمن د مجسمهساز ساخته ش د و پس از نصب از آن پر دهبرداري شد.

  سازنده تنديس فردوسي

ابوالحسن صديقي ،از شاگردان برجســته كمالالملك ،پس از ســالها شاگردي در
زمينه نقاشي ،به دليل اســتعدادي كه در زمينه مجسمهسازي داشــت و به تشويق
استا د به مجسمهســازي پرداخت و آثاري ماندگار از خو د به يادگا ر گذاشت .مجسمه
فردوسي در ميدان فردوســي ،مجســمه خيام در پارك الله تهران ،مجسمه نادرشاه
افشار در مشــهد ،بوعليســينا در ميدان بوعلي همدان ،مجســمه خيام در نيشابور،
سعدي در شــيراز ،يعقوب ليث در زابل ،امامقلي خان در اردبيل ،و تنديس ميرزا تقي
خان اميركبير در پارك ملت تهران از جمله كارهاي ارزشمن د اين استا د هنرمن د است.
ابوالحسن صديقي سال 1273شمسي در محله عودالجان تهران به دنیا آم د و پس از101
سال عمر پربار 20 ،آذرماه سال  1374چشم از جهان فرو بست.

  وقايع تاريخي فردوسی

*  23تيرماه سال  ۱۳۳۰خورشيدي «آورل هريمن» مشاو ر ترومن ،رئيسجمهور وقت
آمريكا با پيامي حاوي طرح ميانجيگري اين دولت بين ايران و انگلستان وار د تهران ش د و
مور د استقبال قرار گرفت .همين استقبال ویژه سبب تشدي د مخالفت چپگراهای آن دوره
ش د و بع د از ظهر همان روز علیه ورود او و ميانجيگري آمريكا در امور نفت ،در خيابانهاي
تهران تظاهرات حدو د يكص د هزار نفري به راه افتا د كه از ميدان فردوسي شروع و به ميدان
بهارستان ختم ميشد.
* سيام تير ســال  ۱۳۳۱تظاهرات مردمي به هواداري از مصدق در ميدان فردوسي و
مناطق اطراف این میدان به راه افتاد.

مهارت
آموزش «خو د» بو دن به كو دكان
هند كه بدترين
بسياري از دختران ما به احساســات مرداني اهميت ميد 
صدمه را از آنها خوردهاند .همه اينها پيامدهاي فاجعهبار دوستداشتني
هيد كه
يــاد بد 
بودن اســت .بنابراين بــه جاي اينكه بــه دخترتان 
ياد بدهيد
هيد صادق و مهربان باشد .
ياد بد 
دوستداشتني باشد ،به او 
كنيد كه افكارش را به زبان بياورد ،حقايق
شجاع باشــد .او را ترغيب 
بريزد و وقتي اينگونه شد ،او را ستايش كنيد .به او ياد
وجودياش را بيرون 

هيد كه دوستداشتني بودن را فراموش كند .وظيفه او اين نيست كه خودش
بد 
خود ِخودش باشد؛ خودي كه صادق است
ارد 
را دوستداشتني كند ،بلكه وظيفه د 
و نسبت به مساوات انسانها حساس است.

