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شهرداري در تأمين 
اعتبار مترو، تنهاست

  شيوه آمريكا  
مهم است نه افراد

پيــروز حناچــي در گفت وگــو 
با همشــهري از امضاي قرارداد 
با شــركت چيني بــراي تامين 

630واگن جديد  خبر داد

روحاني: براي جمهوري اســامي 
ايران شيوه اي كه در دولت بعد اتخاذ 
مي شــود، اهميــت دارد؛ آمريكا به 

قانون برگردد
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ضميمه رايگان پنجشنبه ها
آيا اينترنت منبع درستي براي كسب 

علم است؟

نگاهي به بازي جادويي »هري پاتر: 
معماها و طلسم ها«

مثبت و منفي آموزش در منزل

 نمايشــگاهي به ياد »مرتضي مميز«
در موزه گرافيك ايران

ميانكاله در 2روز گذشته
 3   بار آتش گرفت 

از  نظرســنجي  موضــوع 
افكارعمومــي خصوصــا در 
ايام نزديك بــه انتخابات در 
اياالت متحده همــواره يكي 
از مهم تريــن موضوعاتي بوده 
است كه ســپهر سياسي اين 
كشور را قبل از شروع رسمي كارزارهاي انتخاباتي به  خود 
مشــغول مي كند. اما آيا مؤسسات نظرســنجي در آمريكا 
موفق بــه پيش بيني آراي افــكار عمومــي در حمايت از 

كانديداهاي عمده انتخابات در اين كشور شده اند؟ 
معتقدم اين گزاره كه مؤسسات نظرسنجي ديگر نمي توانند 
رفتار مردم را پيش بيني كنند، گزاره درســتي نيست. در 
انتخابات اخير آمريكا، بســياري از مؤسســات نظرسنجي 
به شــكل قطعي ترامپ يا بايدن و پيروزي يكــي از آنها را 
با اختاف زيــاد از يكديگر پيش بيني نكردند. با بررســي 
آمارهايي كه با عنوان نظرسنجي در جامعه رسانه اي آمريكا 
منتشر شد، به خوبي مي توان دريافت نظرسنجي هايي كه از 
پيشتازي يكي از كانديداها نسبت به كانديداي ديگر خبر 
مي داد، نه از سوي يك مؤسســه نظرسنجي معتبر بلكه از 
سوي مؤسســات غيررســمي و غيرحرفه اي انجام گرفته 
اســت. اعتقاد دارم مؤسساتي كه به شــكل تخصصي و با 
استفاده از معيارها و شــاخص هاي شناخته شده دست به 
 نظرســنجي انتخابات اخير آمريكا زده اند، به قدري در كار 
خود موفق بودند كه برخي از اين مؤسسات حتي اختاف 
رأي 1.5درصدي ترامپ با بايــدن در برخي ايالت ها را نيز 
به درستي تخمين زدند. درنهايت شاهد بوديم در آمار نهايي 
و براســاس پيش بيني ها در همين ايالت ها، ترامپ موفق 
به شكســت بايدن با همان اختاف رأي پيش بيني شــده 
مؤسسات نظرسنجي حرفه اي شد. اين موضوع نشان دهنده 
دقت باالي مؤسسات حرفه اي نظرســنجي در اين كشور 
است؛ چراكه مي دانيم درصد خطاي مؤسسات نظرسنجي 
بين يك تا 5درصد است و نداشتن خطا در نظرسنجي هاي 
اخير مؤسسات تخصصي نظرســنجي آمريكا نشانه موفق 
بودن اين مراكــز در پيش بينــي رفتــار انتخاباتي مردم 

آمريكاست. 
از ســوي ديگر، در انتخابات اخير شــاهد فعاليت رسانه ها 
و بنگاه هاي خبري در حوزه نظرســنجي از افكار عمومي 
بوديم، اما اين مؤسســات خبري ســازوكارها، معيارها و 
شاخص هايي كه در حوزه نظرسنجي از آن استفاده كردند 
را به شكل شفاف اعام نكرده و تنها به ارائه كلياتي درباره 
نظرسنجي هاي انجام شده خود اكتفا كردند. به اين دليل، 
نمي توان به اين نظرسنجي ها به دليل وابستگي هاي حزبي 
رسانه ها به افراد اعتماد كرد. در اين ميان، ممكن است برخي 
مؤسسات نظرسنجي حرفه اي در آمريكا نيز اشتباهاتي در 

ارزيابي رفتار انتخاباتي مردم اين كشور 
مرتكب شده باشند. دليل اين موضوع 

را مي توان در كتمان رأي واقعــي برخي رأي دهندگان به 
ترامپ جست وجو كرد. 

يادداشت
مهدي رفيعي؛   سرپرست مركز افكارسنجي دانشجويان ايران

نظرسنجي ها و  انتخابات آمريكا
در ايــن برهــه تاريخــي كه 
انتخابات رياســت جمهوري 
آمريــكا برگزار شــده، درك 
درســت از ترامپ و ترامپيسم 
و فهم تفاوت ايــن دو اهميت 
زيادي دارد. حتــي اگر بايدن 
برنده شــود، ترامپيســم با پايان اين انتخابات شكســت 

نمي خورد.
 ترامپ يك رئيس جمهور غيرقابل پيش بيني اســت. او از 
همان ابتدا بــا هدف تبليغات براي برند شــخصي اش وارد 
عرصه رقابت رياست جمهوري شــد. ترامپ مطمئنا انتظار 
برد را نداشــت و فكرش را هم نمي كرد كــه اينقدر پيش 
بيايد. 4سال پيش در چنين روزهايي بسياري از مشاوران و 
مقامات كمپين نامزد جمهوريخواهان با حضور در تلويزيون 
سعي در توجيه داليل باخت او داشتند. يعني حتي مشاوران 
شخصي اش انتظار پيروزي او را نداشتند. همانطور كه مايكل 
كوهن، وكيل پيشين ترامپ بعدها گفت؛ كمپين او تاشي 
براي افزايش سود برندش بود. اما اين به آن معنا نيست كه 
او مزاياي رئيس جمهورشدن يعني شهرت، قدرت و منابعي 
كه به او و خانواده و دوستانش سود رساند را دوست نداشت. 
ترامپ قطعا اين عنوان، قدرت و منصب را دوست دارد، اما 
هيچ تاشي براي آشنايي با اين شغل نكرده است، زيرا فراتر 

از ظرفيت كنجكاوي ذهني يا عاقه اوست.
با اين حال، رفتارهاي غيرعــادي و مضحك رئيس جمهور 
آمريكا فقط يك نكته انحرافي اســت و نبايد ذهن ما را از 
واقعيت دور كند. ترامپ يك انحراف از حزب جمهوريخواه 
نيســت، بلكه نتيجه منطقي سياست هاي اين حزب است. 
اگرچه او در عمل سواد حكومتداري، قانونگذاري و قضايي 
ندارد، اما به طور غريــزي مي داند كه چطــور از الگوهاي 
سياســي قالب جمهوريخواهان و »جنگ هاي فرهنگي« 

آنها پيروي كند.
همراهــان و متحدان ترامــپ به خوبــي از خصلت هاي او 
آگاه هستند و از آن به نفع خود اســتفاده مي كنند. برخي 
جمهوريخواهان ادعا مي كنند كه ترامپ در حال ضربه زدن 
به اين حزب اســت، اما در حقيقت اين حزب جمهوريخواه 
اســت كه به  خودش آســيب مي زند. برخي از سناتورهاي 
جمهوريخواه مي توانستند در جريان استيضاح ترامپ عليه 

او رأي بدهند تا بركنار شود، اما به حمايت از او ادامه دادند.
يك نگاه اجمالي به وقايع سال هاي اخير نشان مي دهد كه 
ترامپ چقدر دقيق سياســت هاي حزب متبوعش را دنبال 
كرده است. قرارداد هسته اي ايران )برجام( به عنوان دستاورد 
بزرگ سياست خارجي دولت باراك اوباما، مخالفان زيادي 
در بين جمهوريخواهان داشــت؛ پس خروج رئيس جمهور 
آمريكا از برجام اقدام غيرمنتظره اي نبود. بيرون آمدن ترامپ 

از معاهده تغييرات آب وهوايي پاريس 
نيز به نوعي بازتاب سابقه حمايت عميق 

حزب جمهوريخواه از صنايع سوخت فسيلي و مهم تر از آن 
گرايش هاي ضدعلمي اين حزب بود. 

نگاه
مهدي سمتي؛  استاد علوم ارتباطات دانشگاه ايلينوي شرقي آمريكا

تفاوت ترامپ با ترامپيسم

در دويســت وپنجاه ونهمين روز از شــيوع رســمي كرونا 
در ايران، آمار فوتي ها بــه 36هزارو579نفر رســيده و با 
ادامه روند مرگ روزانــه بيش از 400نفــر، تنها يك روز 

و نيم بــا عدد 37هزار مــرگ بر اثر 
كرونا فاصله داريــم. اول فروردين 
آمــار ابتــاي روزانه، يك هــزار و 
237نفــر و فوتي هــا 149نفر بود. 
حاال اما پس از گذشــت 7 ماه و نيم، 
آخرين آمار فوتي ها 419نفر اســت 
و مبتايــان 8هزارو452نفر؛ يعني 
در 230روز، نزديك بــه 3برابر در 
آمار فوتي ها و 7برابــر در آمار ابتا 
افزايش داشــتيم. تحليــل آمارها 
نشــان مي دهد هم اكنــون از ميان 
حدود 8500مبتاي روزانه، 5درصد 
جانشــان را از دست مي دهند. حاال 
اگر تعــداد فوتي ها بــه 600نفر در 
روز برســد، تعداد مبتايان در يك 
شــبانه روز به باالي 12هــزار نفر 

خواهد رسيد. 
آمارهاي رســمي تنها بــه مراجعه 
به بيمارســتان محدود مي شــود و 
ده ها هزار نفر براي تســت كرونا به 

آزمايشــگاه ها مراجعه مي كنند كه آمارشــان در فهرست 
رسمي وزارت بهداشت ثبت نمي شود. بسياري از رسانه ها، 
اين روزها را روزهاي سياه كرونا نامگذاري كرده اند و گواه آن 
اعاميه هاي ترحيم بر سردر خانه هاي بسياري از شهروندان 
در كوچه و پس كوچه هاي شهرهاســت. حسين قناعتي، 
رئيس سابق اتاق فكر ســتاد مقابله با كروناي تهران و دبير 
اتاق فكر كميسيون بهداشــت و درمان مجلس، مي گويد 
چند ماه پيش، رسيدن به آمار روزانه 600مرگ را پيش بيني 
كرده بوديم و حاال فاصله چندانــي با اين رقم وجود ندارد. 

به گفته او، با وضعيتي كه در مديريت شــيوع ويروس در 
كشور در پيش گرفته شــده تا چند هفته ديگر به اين عدد 
خواهيم رسيد. اما اين تنها خبر نگران كننده قناعتي نيست. 
او مي گويد: ترسناك تر از اين عدد، 
چندبرابرشدن آمار فوتي هاي روزانه 
اســت كه با ادامه روش هاي فعلي، 
بعيد نيست كه به آن برسيم. قناعتي 
مي گويد ما بي دليل به كرونا باختيم، 
براي حل هر موضوعي بايد ابتدا آن 
را شناخت، تا درست عمل كرد. در 
ارديبهشت كه آمار شيوع كرونا كمي 
مديريت شده بود، يكي از مسئوالن 
پشت تريبون رفت و گفت كه ما در 
مديريت كرونا دنيا را شــگفت زده 
مي كنيم. اين همان شــگفت زدگي 
دنياست؟« رئيس ســابق اتاق فكر 
ستاد مقابله با كروناي تهران معتقد 
است براي موفقيت در هر برنامه اي 
بايد طراحي، اجرا و ارزشــيابي هاي 
مكرر انجام شود؛ درحالي كه چنين 
اتفاقي براي مديريت شــيوع كرونا 
نيفتاد: »كرونا درمان محور نيست، 
اما ما مدت هــا زمان مــان را براي 
درمان آن صرف كرديم. بعضي ها براي نجات بيمارانشــان 
تا 500ميليون تومان هم هزينه كردند تا داروي رمدسيوير 
تهيه كنند، اما حاال دنيا ثابت كرده كه تفاوت زيادي ميان 
بيماري كه دارو مي گيرد و آن كــه نمي گيرد وجود ندارد؛ 
بنابراين بايد بر روش هاي پيشگيرانه تمركز كرد.« به گفته 

قناعتي، كنترل كرونــا كار پيچيده اي 
نيست، اســتفاده از ماســك، رعايت 

پروتكل ها و فاصله گــذاري اجتماعــي و قرنطينه كامل و 
هوشمند مي تواند از ابتاي بيشتر جلوگيري كند. 

پيك جديد كرونا؛ شديد، پرشتاب و سخت
همشهري آخرين تغييرات آماري كوويد-19 را بررسي كرد

غافلگيري آمريكايي 
تعليق در بازارها

گفت وگو با سيدبهاءالدين حسيني هاشمي| 4
نماي نزديك رئيس جمهور

از لينكلن تا كلينتون در هاليوود| 18
جهان عرب در انتظار

چرا رقابت بايدن-ترامپ  مهم است؟| 19

انتخابات رياست جمهوري آمريكا، صرف نظر از نتيجه آن، يك غافلگيري بزرگ و تاريخي  است

  موافقت رهبر معظم  انقالب با عفو
و تخفيف مجازات برخی محكومان

از ابتداي ســال جاري تاكنون بالغ بر 15آتش ســوزي در 
ميانكاله  رخ داده و اين روند با امكانات اندك كنترل حريق، 
همچنان نگران كننده اســت. اين بار نيــز همچون موارد 
گذشته عامل انساني عامل حريق ميانكاله بود.آتش سوزي 
تازه در ميانكاله از ساعت 2بعدازظهر روز سه شنبه در حد 
فاصل ميان شــركت تعاوني آزادگان و شــهداي بندرگز 

آغاز شد و تا عصر آن روز ادامه داشت. 
آتش سوزي  دوم نيز از ساعت 6 عصر روز 

سه شنبه آغاز شد و سومين آتش سوزي از ساعت3 بامداد 
روز چهارشــنبه در منطقه اســتادباقر رخ داد كه با حضور 
بموقع مأموران يگان حفاظت محيط زيســت شهرســتان 

بهشهر مستقر در پناهگاه حيات وحش ميانكاله، مهار شد.
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 داشتن فالوور  باال
معيار بازيگری  نيست

 گفت وگو با حسن معجوني، نويسنده و كارگردان تئاتر
و بازيگر به بهانه اكران  آناين چند فيلم سينمايي اش

 تئاتر  بي دفاع ترين هنر در دوره كرونا  است
 و به اندازه خود انسان، اين هنر لطمه ديده 

و در حال نابودشدن است

2

 كابوس انتخابات رياســت جمهوري دور 
پيش آمريكا گويا دوباره براي دمكرات ها جهان

تكرار شــد و اميدهاي آنها براي پيروزي 
آسان و شيرين در انتخابات را به تنگناي اما و اگرها كشاند.
دمكرات هــا، بــه پشــتوانه تحليل هــاي كمپيني، 
نظرسنجي ها و احســاس عمومي انتظار داشتند جو 
بايدن، نامزد حزبشان در انتخابات، اگر نه با فاصله اي 
بسيار زياد، كه به آساني برنده شود، اما اوج گيري ترامپ 
در انتخاباتي كه فاجعه شكست هياري كلينتون در 
سال2016 را براي دمكرات ها زنده كرده، آنها را شوكه 

كرده است.
نتايج ترامپ در ايالتي مانند فلوريدا چنان بوده كه خود 
رئيس جمهور آمريكا هم عما از آن ابراز تعجب كرده 

است. با وجود پيشتازي بايدن در انتهاي شمارش آرا 
در شــب انتخابات )227رأي الكترال بايدن در مقابل 
213رأي الكتــرال ترامپ(، هيچ دمكراتي احســاس 
پيروزي نمي كند و نگراني اصلي اين است كه در پايان 
شــمارش آرا در اياالت كليدي اي مانند ميشيگان و 
پنسيلوانيا، ترامپ از بايدن پيشي بگيرد. اما اين يكي 
از سناريوهاست و ممكن اســت بايدن، در چرخشي 
خيره كننــده فاصله اش را از ترامپ بيشــتر كند و در 
يك غافلگيــري بزرگ، برنده انتخابات شــود. ترامپ 
البته كار را تمام شده مي داند؛ او بامداد چهارشنبه به 
وقت واشنگتن )ظهر به وقت تهران( در يك كنفرانس 
خبري در كاخ سفيد، عما خود را پيروز انتخابات خواند 
و اينطور وانمود كرد كه هــر نتيجه اي به جز اين، يك 

تقلب بزرگ خواهد بود.
انتخابات ســال2020 آمريكا، صرف نظــر از نتيجه 
 آن، از چند منظر يــك غافلگيري بــزرگ و تاريخي

 به شمار مي رود.

ناگهان، دوباره ترامپ 
پيش از انتخابات، رســانه ها مي گفتند كه حتي برخي 
نزديكان دونالد ترامپ هم در محافل خصوصي اعتراف 
مي كردند كه كار ترامپ تمام است و بايدن رئيس جمهور 
مستقر را از كاخ سفيد بيرون خواهد كرد. در تحليل هايي 
خوش بينانــه، حتي برخــي كارشناســان از احتمال 
شــكل گيري موج آبي صحبت مي كردند. در سطحي 
پايين تر، با توجه به نظرسنجي ها، گفته مي شد كه بايدن 
با اختافي چشمگير برنده خواهد شد. نظرسنجي ها در 
ســطح ملي به صورت ميانگين اختاف بايدن با ترامپ 

را 10درصــد اعــام مي كردند و 
پيش بيني مي شــد كار در اياالت 

چرخشــي، جايي كه از پيش معلوم نيست نامزد كدام 
حزب با اقبال مواجه خواهد شد، به نفع بايدن پيش برود.

طرح  دغدغه هاي 
مديريت شهر درمجلس

ادامه در 
صفحه19

ادامه در 
صفحه19

ادامه در 
صفحه17

دبير اتاق فكر كميســيون 
بهداشــت و درمان مجلس: 
پيش بيني مي شود با ادامه 
روند فعلــي مديريت كرونا، 
تعــداد فوتي هــاي روزانه 

چندبرابر شود

فرمانــده ســتاد مقابله با 
كرونــاي تهــران: 2هفته 
تهــران را تعطيــل كنيد تا 
نيروي درمــان تجديدقوا 

كنند

ادامه در 
صفحه19

نزهت اميري  ، رهبر اركستر: در زماني كه 
اميدبخشي به آينده، نياز حياتي مردم 
دردمند است و پخش چنين آثاري، 

 دست يافتني است، اين كوتاهي 
قابل درك نيست

سمفوني شهرزاد،  نا اميد از تلويزيون

جواد نصرتي
روزنامه نگار

 نبض تجارت دنيا
 با كرونا مي زند

كالبدشــكافي همشــهري از يك 
گزارش مهم جهاني

4

پاتوسی: روي گل هاي  
امسالم شرط بسته ام

هافبك خوش تكنيك فوالد، شــيخ 
دياباته را بهتريــن بازيكن خارجی 
ليگ  ايران می داند اما ممكن اســت 

امسال اين عنوان را از شيخ بدزدد

16
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نكته روز

در حاشيه سياست

بي سرانجامي اليحه هاي دولت در بهارســتان و تأكيد دولتمردان بر 
ضرورت ورود مجلس به اين لوايح معطل مانده، به چالش جديد  2قوه 
بدل شده و دولت خواستار توجه به برنامه هاي اقتصادي اش براي حل 
مشكالت معيشتي مردم است. بحث بر سر معطل ماندن لوايح دولت در 
بهارستان چهارشنبه هفته پيش از سوي حسن روحاني، رئيس جمهور 
مورد گاليه قرار گرفت. رئيس جمهوري در نشست چهارشنبه هفته 
گذشته هيأت دولت از مجلس خواست براي نشان دادن ياري خود، لوايح 
ارسالي دولت را تصويب كند. او گفت كه ما ۶7اليحه مهم تقديم مجلس 
كرده ايم و بزرگ ترين كمك به ما اين است كه قانوني را تصويب كنند و 
براي رفع مشكالت مردم همفكري كرده و همديگر را ياري كنيم. براي 
ما خيلي مهم است، مجلس بايد ما را ياري كند و اگر ياري كند، بهتر 

مي توانيم مشكالت مردم را حل كنيم.

25اليحه، اقتصادمحورند
 در جديدترين واكنش ها ديروز حســينعلي اميري، معاون پارلماني 
رئيس جمهور گفت: 25اليحه اقتصادي تقديم مجلس شده است كه نام 
برخي از آنها ممكن است اقتصادي نباشد، اما محتوايش اقتصادي است.

به گزارش ايسنا، حسينعلي اميري در حاشيه جلسه هيأت دولت ادامه 
داد: قبال عرض كرده بودم دولت ۶7اليحه تقديم مجلس كرده است. بعد 
از تشكيل مجلس يازدهم هم ما از مجلس محترم درخواست كرديم لوايح 
را در دستور رسيدگي قرار دهند. چند مورد هم با رئيس و هيأت رئيسه 
محترم مكاتبه و اين درخواست را تكرار كرديم. وي ادامه داد: از لوايح 
مورد اشاره حدود 25مورد اقتصادي است. خلط مبحثي كه در اين مورد 
صورت گرفته به دليل مالك و معياري است كه ما يا نمايندگان مجلس 
از لوايح اقتصادي دارند. ممكن اســت اليحه اي اسما اليحه اقتصادي 
نباشد، اما مفادش اقتصادي باشد كه ما آن را از جهت قانوني و اقتصادي، 
اقتصادي تبيين مي كنيم. اميري در همين راســتا، گفت: مثال اليحه 
حمايت از مالكيت معنوي اسمش اين است، اما محتوايش در بحث هاي 
اقتصادي مطرح مي شود يا موافقتنامه اوراسيا اسمش يك موافقتنامه 
اســت، اما محتوايش درباره بحث هاي تجاري و اشتغال با كشورهاي 
شمالي ماست؛ پس اين اليحه به جهت حقوقي اليحه اقتصادي محسوب 
مي شود. معاون پارلماني رئيس جمهور گفت: اگر بخواهم مستقيما اشاره 
كنم، مي توانم به اليحه ماليات بر درآمد و دارايي هاي اقتصادي، اليحه 
مقابله با فساد، اليحه اصالح قانون پولي و بانكي و بخش تعاون جمهوري 
اســالمي ايران، اليحه اصالح قانون تجارت، اليحه حمايت از مالكيت 

فكري، اصالحيه امور گمركي و... اشاره كنم.

اكثر لوايح دولت ربطي به معيشت ندارند
 پيش تر محمدحسين فرهنگي، سخنگوي هيأت رئيسه مجلس با اشاره 
به اينكه 81 اليحه از دولت به مجلس ارائه شده در اين باره خبر داده بود 
اكثر لوايح واصله دولت ربطي به مسائل معيشتي ندارند و از دولت انتظار 
داريم، لوايح مربوط به معيشت مردم را به مجلس ارسال كند تا دستشان 
براي اقدامات الزم باز باشد. فرهنگي همچنين تأكيد كرد: تعداد لوايحي 
كه به مجلس ارسال و بررسي شده، چندين برابر طرح هايي است كه 

مجلس تاكنون بررسي كرده است.

اصالح قانون انتخابات در انبوه مشكالت اقتصادي 
سرگرداني 25 اليحه مدنظر دولت در بهارستان در حالي است كه مجلس 
يازدهم با شعار توجه به معيشت مردم و رفع مشكالت اقتصادي مستقر 
شد و تأكيد بر رسيدگي به مشكالت مردم، رفع گراني ها و كوچك شدن 
سفره هاي مردم پرتكرارترين واژه هايي است كه در موضع گيري هاي 
قاطبه مجلس شنيده مي شود. به رغم اين موضوع اما آخرين دستور كار 
مجلس يازدهمي ها بررسي طرح اصالح قانون انتخابات رياست جمهوري 

بود كه كلياتش در نشست علني يكشنبه بهارستان به تصويب رسيد.

  دليل حذف اطالعات سپاه از نهادهاي ناظر انتخابات
نادر قاضي پور، نماينده اروميه در مجلس دهم، در رابطه با طرح اصالح 
 قانون انتخابات در مجلس يازدهم و در رابطه با اضافه شدن نام اطالعات 
ســپاه در اصالح قانون انتخابات گفت: در مجلس دهم اين موضوع 
مطرح شد كه اطالعات سپاه به نهادهاي نظارتي افزوده شود اما به 
درخواست خود اطالعات سپاه، اين مسئله حذف شد. به گزارش برنا، 
قاضی پور گفت: برخي حضور اطالعات سپاه را تبديل به يك وحشت 
تبليغاتي كرده اند. اصالح قانون انتخابات مجلس يازدهم فقط براي 

افراد خاص ساماندهي شده است.

  جامعه روحانيت قربانی احمدی نژاد
محمد مهاجري، فعال سياسي درباره كنار كشيدن جامعه مدرسين 
از ورود به بحث هاي مربوط به انتخابات1۴00 گفت: جامعه مدرسين 
حاضر نيست هزينه هاي كانديداتوري افراد را بپذيرد. مهم تر اينكه 
چون انتخابات1۴00 عمال رقابت بين اصولگرايان اســت، حمايت 
جامعه مدرسين از هر كانديدايي به معناي محل نگذاشتن به بخش 
ديگري از اصولگرايان به حساب مي آيد و عمال جامعه مدرسين در برابر 
بخش هايي از اصولگرايان قرار مي گيرد كه اين به نفع جامعه مدرسين 
و اصولگرايان نيست. به گزارش برنا، مهاجري در پاسخ به اين سؤال 
كه آيا جامعه روحانيت به تنهايــي مي تواند همه اصولگراها را براي 
معرفي كانديداي نهايي دور هم جمع كند يا خير، عنوان كرد: به نظر 
من تشكل هاي اصولگرا چندين سال است از جامعه روحانيت عبور 
كرده اند و نقش پدري آن را قبول ندارند. احمدي نژاد در سال8۴ يك 
نارنجك  بين همه اصولگرايان منفجر كرد و جامعه روحانيت هم در 

آن ميان قرباني شد.

  سعيد محمد حضورش در انتخابات را تكذيب نكرد
فرمانده قرارگاه خاتم االنبيا در پاسخ به اين سؤال كه اگر از شما خواسته 
شود در انتخابات شركت كنيد، چه تصميمي خواهيد گرفت، به ايلنا 
گفت: بستگي به شرايط دارد. بايد توجه كنيم كه شرايط اين دوره از 
انتخابات پيچيده اســت، بايد جلوتر برويم و ببينيم چه اتفاقاتي در 
انتظار ماست. سردار سعيد محمد درباره اخباري مبني بر حضور وي 
در انتخابات1۴00 يا شهرداري تهران در دوره بعد گفت: ما اهل كار 
هستيم و كارگريم. قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا آن قدر ماموريت هاي 
مهم در زمينه اقتصاد مقاومتي در كشور دارد كه تمام فكر خود را در 

تحقق منويات مقام معظم رهبري در اين زمينه متمركز كرده ايم.

امنيت مرزها اهميت دارد
حسن روحاني با اشاره به مناقشه قره باغ گفت: امنيت مرزها اهميت دارد، براي 
اينكه تروريست ها و گروهك هاي تروريستي نبايد به هيچ  عنوان در نزديكي 
مرزهاي ايران حضور داشته باشند. اينكه مرزهاي جغرافيايي تغيير نكند براي ما 
اهميت دارد و اينكه حقوق ملت ها رعايت شود. البته تماميت ارضي حق ملت هاي 
اين منطقه است، حق آذربايجان است، اما دلمان مي خواهد از راه غيرنظامي و 
غيرجنگ به اين حقوق خود دست يابند و  در عين حال آن نكات اساسي براي 
ايران مهم است. به همه اين كشورها گفته شده، ابالغ شده، وزارت خارجه هم 
طرح بســيار خوبي را براي پايان درگيري ها و صلح تهيه كرده كه ان شاءاهلل 

اميدواريم آن طرح ها هم بتواند سر جاي خود به موفقيت برسد.

ث
مك

 حسن روحاني رئيس جمهور 
با اشاره به انتخابات آمريكا و با دولت

تأكيد دوباره روي اين جمله 
كه »براي ايران مهم نيست كه در آمريكا چه 
مي گذرد و چه كسي انتخاب مي شود« گفت: 
براي ايران فرد مهم نيست، حزب هم مهم 
نيســت، براي جمهوري اســالمي ايران 
شــيوه اي كه در دولت بعد اتخاذ مي شود، 
اهميــت دارد. روحاني در ســخناني كه 
به عنوان نخســتين ســخنراني او پس از 
انتخابات آمريكا محســوب مي شد گفت: 
چيزي كه مي خواهيم اين است كه آمريكا به 
قانون برگردد، اين براي ما مهم است. آمريكا 
برگردد به تمام معاهداتي كه بين المللي يا 
چندجانبه است. چيزي كه مهم است اين 

است كه آمريكا به مسير احترام به ملت ايران 
بازگردد. مي خواهيم به جاي تحريم، احترام 
باشد. هركه مي خواهد باشد، اگر به جاي 
تحريم، تحريــم ِ غيرقانونــي و ظالمانه را 
برداشت و جاي آن احترام گذاشت، آن وقت 
شرايط فرق مي كند. رئيس جمهور گفت: اگر 
}آمريكا{، تهديد را كنار گذاشت و تكريم و 
احترام ملت ايران را پيشه خود ساخت، اگر 
تكريم جاي تهديد آمد، آن وقت شرايط فرق 
مي كنــد. اگــر به جــاي عهدشــكني، 
پيمان شكني و قانون شكني اجراي قانون و 
اجراي تعهدات بود، آن وقت شرايط فرق 
مي كند. براي ما اصول، شيوه و سياست مهم 
است، واال فرد و حزب براي ما اهميتي ندارد. 
روحاني همچنين از برنامه ريزي در داخل 

كشــور براي وضعيتي كه شيوه آمريكا بر 
همان فشار حداكثري باشد سخن گفت و 
تأكيد كرد: بر فرض اينكه شــيوه و اخالق 
آمريكا به يك شــيوه درســت و صحيح 
برنگردد برنامه ريــزي كرده ايم، اگر تنبيه 
شدند و عبرت گرفتند، اگر فهميدند كه در 
طول اين 3سال و اندي هر چه فشار آوردند 
تأثير نداشته، بايد راه ديگر را انتخاب كنند، 
اگر هم به اين عبرت نرسند، تصميمات ما بر 
مبناي اين بوده كه اگر شرايط سخت بود باز 
هم كشور چگونه اداره شود و چگونه جلو 

برود.

بر مبنــاي 9 ماه آينــده برنامه ريزي 
كرده ايم

 رئيس جمهور با اشاره به سخنراني تلويزيوني 
رهبر معظم انقالب در سالروز والدت حضرت 
رسول اكرم)ص( گفت: همانطور كه مقام 
معظم رهبري هم تأكيد فرمودند، امنيت 
مسئله بسيار مهمي است، هم امنيت داخلي 
هم امنيت ملي. مسئله اقتصاد مسئله مهمي 
اســت كه امروز مردم با آن مواجه هستند. 
جنگي هم كه آمريكا در 3سال گذشته عليه 
ايران شــروع كرده، جنگ اقتصادي بوده، 
يعني آن جنگي كه آنها فكر كردند مي توانند 
به نظام و به مردم فشاري وارد كنند، جنگ 
اقتصادي بود. بايد با همه توان در اين شرايط 
براي رفع مشــكالت مردم تــالش كنيم. 

روحاني در ادامه گفت: نخستين اقدامي كه 
بايد انجام دهيم اين است كه مردم نسبت به 
دسترس بودن كاالهاي ضروري در كشور 
كامال اطمينان داشته باشند، مردم مطمئن 
باشند كاالهاي اساســي، دارو و كاالهاي 
ضروري در اختيارشان خواهد بود. اين دولت 
9 ماه ديگر بار مسئوليت را بر دوش دارد، بر 
مبناي اين 9ماهه هم برنامه ريزي كرده ايم. 

واكنش رئيس جمهور به حمله داعش به 
دانشگاه كابل

رئيس جمهور همچنين در اظهاراتي كه 
كنايه هايي به اظهارات اخير رئيس جمهور 
فرانسه در حمايت از انتشار كاريكاتورهاي 
موهن عليه پيامبر)ص( داشت، خاطرنشان 
كرد: معتقدم ريشه آنهايي كه با اخالق و 
رفتار و سيره پيامبر اسالم آشنايي ندارند 
و نسبت به پيامبر اســالم)ص( جمالت 
ناصحيح به كار مي برنــد و آنهايي هم كه 
عكس العمل افراطي نشان دادند، به يك جا 
برمي گردد. روحاني افزود: به عبارتي ريشه 
افراطيوني هم كه امروز آدم مي كشند به 
آن اتاق فكري كه عليه اسالم كار مي كند، 
برمي گردد. اينكه يك گــروه افراطي در 
افغانستان به يك دانشگاه حمله و استادان 
و دانشجويان را شهيد و عده اي را مجروح 
مي كند، هيچ تناسبي با اســالم و احكام 

اسالم و شيوه پيامبر و انبياي عظام ندارد. 

 سرگرداني لوايح اقتصادي دولت شيوه آمريكا  مهم است نه افراد
 در بهارستان

  معاون پارلماني رئيس جمهور خواستار رسيدگي مجلس 
به 25اليحه اقتصادي دولت شد

 بــه  مناســبت فرارســيدن ميــالد بــا 
ســعادت حضــرت ختمي مرتبــت محمد 
مصطفي)صلي اهلل عليه وآله(  و والدت حضرت 
امام جعفر صادق)عليه السالم(، رهبر معظم 
انقالب اســالمي با پيشــنهاد عفو و تخفيف 
مجازات 3780تــن از محكومــان محاكم 
عمومي و انقالب، ســازمان قضايي نيروهاي 
مســلح و تعزيرات حكومتي موافقت كردند.  
به گــزارش پايگاه اطالع رســاني دفتر مقام 
معظم رهبري، حجت االســالم والمسلمين 
رئيسي، رئيس قوه قضاييه به  مناسبت ميالد 
پيامبر اعظم)ص( و امام جعفر صادق)ع( طي 
نامه اي به رهبر انقالب اســالمي پيشــنهاد 
عفو يا تخفيف و تبديــل مجازات 3780تن 
از محكومان را كه در كميسيون مركزي عفو 
و بخشودگي، واجد شــرايط الزم تشخيص 
داده شــده اند، ارائه كرد كه اين پيشنهاد در 

اجراي بنــد11 از اصل110 قانون اساســي 
مورد موافقت رهبر معظم انقالب اســالمي 
قرار گرفت. براســاس گزارشــي كــه مركز 
رسانه قوه قضاييه منتشر كرده در يك  سال 
و 8 ماه گذشته )دوره تحول در قوه قضاييه( 
1۴عفو و آزادي مناســبتي بــه مرحله اجرا 
درآمده و در همين مدت برخــي زنداني ها 
مثل محكومين امنيتي كه در دوره هاي قبل 
مورد عفو قرار نمي گرفتند براي نخستين بار 
از اين امتياز بهره مند شــده اند. همچنان كه 
رهبر معظم انقالب اســالمي ســال گذشته 
درباره بازداشت شدگان حوادث آبان ماه تأكيد 
فرموده بودند »نسبت به افراد مشكوك در هر 
گروه با جهتي كه به رافت اسالمي نزديك تر 
است، عمل شود«، در ميان عفو شدگان اخير 
جمعي از بازداشت شــدگان حوادث آبان ماه 

نيز حضور دارند.

محمدجواد ظريــف، وزير امور 
ديپلماسی

 
خارجه كشورمان در نخستين 
مقصد سفرش به آمريكاي التين 
عصر ديروز وارد ونزوئال شد. او قرار است پس از 
ونزوئال به كشورهاي كوبا و بوليوي برود. همزمان 
بــا ســفر ظريــف، خورخــه آريــزا همتاي 
ونزوئاليي اش در توييتي نوشــت: ديدار هاي 
مقامات 2كشور اتحاد استراتژيك و برادري ما را 
تعميق مي بخشد. وي با بيان اينكه ايران و ونزوئال 
همبســتگي و شــجاعت خود را در مقابله با 
تهديدات و حمالت نشان داده اند، عنوان كرد كه 
ظريف در مدت حضورش در ونزوئال برنامه كاري 
فشرده اي خواهد داشت. ايران و ونزوئال 2كشور 
تحت تحريم آمريكا در يك سال اخير ائتالفي 
عليه آمريكا تشــكيل داده اند كه معروف ترين 
نمونه اين ائتالف در اعــزام 5نفتكش ايران به 
ونزوئال و تالش نــاكام آمريكا براي توقيف اين 
نفتكش ها خود را نشان داد. سعيد خطيب زاده، 
سخنگوي وزارت خارجه در گفت وگو با فارس با 

اشاره به همكاري هاي 2كشور ايران و ونزوئال در 
زمينه انرژي گفته اســت: در بخش انرژي به 
درخواســت ونزوئال همكاري خوبي اخيرا بين 
2كشور شــكل گرفته و قابل توســعه است. 
همچنين افتتاح نخستين فروشگاه زنجيره اي 
ايران در كاراكاس توســط بخش خصوصي را 
مي توان از فعاليت هاي جديد در بخش تجاري 
روابــط عنوان كرد كه توســط شــركت هاي 
خصوصــي عالقه منــد در حال اجراســت. 
خطيب زاده همچنين گفت:  در سفر آقاي دكتر 
ظريف به كشورهای يادشده عالوه بر رايزني با 
مقامات عالي اين كشورها درخصوص موضوعات 
مهم منطقه اي و بين المللي و اطالع رساني به اين 
كشــورهاي دوســت درخصــوص مواضع و 
ديدگاه هاي كشورمان، همكاري هاي گسترده در 
بخش هاي مختلف اقتصــادي و تجاري مورد 
بحث و بررسي قرار خواهد گرفت. ظريف قرار 
است در سفر به بوليوي نيز در مراسم تحليف 

رئيس جمهور جديد اين كشور حضور يابد.

 با حضور سردار سرلشكر حسين ســالمي فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب 
دفاعی

 
اسالمي، از سامانه خودكار و هوشمند پرتاب هاي متوالي موشك هاي بالستيك 
دوربرد نيروي هوافضاي سپاه )تيربار موشكي( رونمايي شد. فرمانده كل سپاه 
در اين آيين، قدرت موشكي ايران اسالمي را تولد و تراكم اراده ملت ايران توصيف كرد  و با 
تأكيد بر اينكه زماني كه موشك هاي ما به پرواز در مي آيند، پيكره دشمن مي لرزد، گفت: اين 
ستون مستحكم خيمه بازدارندگي و دفاع اطمينان بخش نظام ما و قدرتي مهيب است كه با 
آن اراده سياسي نظام به دشمن نشــان داده شــده و درصورت نياز به او تحميل مي شود. 
به گزارش سپاه نيوز، سرلشكر سالمي توان اطمينان بخش موشكي را ضامن تداوم حيات و 
بازدارندگي نظام عنوان و تأكيد كرد: به فضل الهي ما روز به روز شاهد درخشش هاي جديد 
در اين عرصه هستيم و امروز نيز شاهد يك پديده نو و يك دستاورد جديد با عنوان قابليت 
پرتاب همزمان يا متوالي موشك با فاصله هاي زماني دلخواه هستيم كه اينگونه پرتاب ها از 
لحاظ عملياتي و تاكتيكي ارزش هاي افزوده زيادي براي ما به همراه خواهد داشت. فرمانده 
كل سپاه در ادامه با اشاره به خباثت ها و توطئه هاي دشمنان عليه انقالب اسالمي و ملت ايران 
و ضرورت آمادگي تمام عيار و مستمر برابر تهديدات، خطاب به فرماندهان و رزمندگان نيروي 
هوافضاي سپاه گفت: دست هاي شما همواره روي ماشه باشد؛ شاهديم كه دشمنان گاهي بر 
طبل تهديد مي كوبند؛ آنها را بايد مهار و ســيطره رواني و تسلط فني، تكنيكي، تاكتيكي، 
عملياتي و اســتراتژيك نظام را به آنان ثابت كنيم ؛ بدون اين سيطره نمي توانيم آزاد و آرام 
زندگي كنيم. سرلشكر سالمي با تأكيد بر اينكه قدرت موشكي ما ضامن عقب نشيني دشمنان 
است، گفت: تا به امروز هم اين قدرت در صحنه هاي مختلف اعم از مبارزه با داعش، مبارزه با 
ضد انقالب در غرب كشور و در مناطق دوردست و نيز اسقاط اراده و انصراف دشمن از تهديد 
نظام و ملت ايران كاركرد و تأثيرات خود را به خوبي نشــان داده است. فرمانده كل سپاه در 
پايان با قدرداني از مجاهدت هاي فرماندهان، رزمندگان و تالشگران عرصه موشكي در به ثمر 
نشاندن دستاوردهاي اين عرصه اقتدارآفرين و توسعه و گسترش قدرت نظام اسالمي خطاب 
به ملت ايران  گفت: به مردم عزيز و شريف ايران اطمينان مي دهيم قدرت ما فائقه است؛ ما 
هميشه پيروزيم و براي دفاع از حيثيت، شرف، استقالل، منزلت و كرامت اين ملت عزيز هيچ 
نگراني و كمبودي نداريم و پيشمرگ و فدايي شان هستيم؛ آنها با آرامش خاطر زندگي كنند.

 موافقت رهبرمعظم انقالب با عفو
 و تخفيف مجازات برخي محكومان

سفر ظريف به آمريكای التين

رونمايي از سامانه تيربار موشكي

روحاني در نخستين سخنراني پس از انتخابات آمريكا  عنوان كرد

 براي جمهوري اسالمي ايران شيوه اي كه در دولت بعد اتخاذ مي شود
 اهميت دارد آمريكا به قانون برگردد
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رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت 
مديريت 
بحران شــهر تهــران از بهره برداري بحران 

طرح هاي توسعه سامانه هشدار سیل، 
یخبندان و زلزله خبر داد. به گزارش همشــهري، 
رضا كرمي محمدي گفت: »3 مرحله از پروژه های 
مربوط به سامانه های پیش بینی و هشدار سیل، 
یخبندان و زلزله شــامل پیاده ســازی مدل های 
پیش بینی سیل و یخبندان، 4 ایستگاه برف سنجی 
در مناطق شــمالی تهران و 22 ایستگاه شتابنگار 
جدید زلزله روز شنبه 17 آبان ماه مورد بهره برداری 
قرار می گیرد. مراســم رونمایی از این پروژه ها به 
صورت مجازی و با حضور رئیس سازمان مدیریت 
بحران كشور ، شهردار تهران، رئیس شورای شهر 
تهران، رئیس سازمان هواشناسی كشور و جمعی 
از مدیران شــهری و خدمات اضطــراری برگزار 

می شود.«  
كرمی محمدی با اشــاره به احــداث و راه اندازی 
10 ایستگاه باران سنج حوضه های شمال تهران در 
سال گذشته ادامه داد: »سامانه نسل 4 پیش بینی 
و هشدار سیل حوضه های آبریز شــمال تهران با 
همکاری پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو كشور 
از طریق اجــرای روش های همــادی پیش بینی 
هواشناسی و شبیه ســازی هیدرولوژیکی طراحی 
و مورد بهره برداری قرار می گیرد. رئیس سازمان 
پیشــگیری و مدیریت بحران شهر تهران افزود: از 
سوی دیگر با توجه به نیاز شــهر تهران به برنامه 
های ویژه مدیریت و كنترل بــرف و یخبندان، 4 
ایستگاه جدید برف سنجی با هدف آمادگی برای 
مقابله با یخبندان در مناطق شمالی تهران نصب 

شده اســت كه بر اســاس آن پایش برخط ارتفاع 
برف و برنامه ریزی بــرای به كارگیری تجهیزات و 
خدمات مقابله انجام می شــود.«  كرمی محمدی 
با اشاره به طرح پایلوت سامانه هشدار سریع زلزله 
مشتمل بر 4 ایستگاه شتابنگاری كه در سال 92 
در بخش شرقی گسل مشاء با همکاری جایکا اجرا 

شده بود، گفت: »در ادامه تکمیل این پروژه خرید 
22 دستگاه شتابنگار جدید زلزله از سال گذشته در 
دستور كار قرار گرفت و عملیات احداث و تکمیل 
و راه اندازی تجهیزات پایشی این سامانه به منظور 
تجزیه و تحلیل اولین ســیگنال های دریافتی از 
زلزله بر روی گسل های اصلی اطراف شهر تهران به 

پایان رسیده كه مورد بهره برداری قرار می گیرد.« 
او تاكید كرد: »بــه این ترتیب با بهــره برداری از 
سامانه های جدید می توان با برنامه ریزی مناسب 
در بخش پیشگیری و مقابله از بروز خسارت های 
اقتصادی و اجتماعی در شرایط بحران های ناشی 
از زلزله، سیل و یخبندان تا حد زیادی جلوگیری 

كرد.« به گفته كرمی محمدی، در ادامه این برنامه 
همچنین از ســه كتاب پهنه های گســلی شهر 
تهران، شناســایی زمین لغزش های شهر تهران و 
سازندهای آبرفتی شهر تهران كه از سوی سازمان 
پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران منتشر شده 

است، رونمایی می شود.

زينب زينال زاده
خبر نگار

با ورود دستگاه حفار مکانیزه 
)تي بي ام( به میــدان اصلي گزارش

شــهرري، عملیات حفاري 
آخرین بخش پروژه توســعه جنوبي خط 
6مترو آغاز شد. ورود این ماشین غول پیکر 
حفار به شرق حرم عبدالعظیم حسني)ع( 
یعني اتصــال تونل هــاي حفر شــده در 
خط6 مترو به شرق حرم؛ اتفاقي كه شهردار 
تهران را به ســال هاي دفاع مقدس  برد و در 
مراســم ورود تي بي ام گفت: »امروز خاطره 
اتصال پل خیبر به جزیره مجنون برایم تداعي 
شد. درســت مانند آن روز از افتخارآفریني 
مهندســان ایراني احساس شــعف و غرور 

كردم.«

پیروز حناچي در گفت وگوي اختصاصي با 
همشهري خبري هم درباره ورود واگن هاي 
جدید به خطوط مترو داشــت. او در پاسخ 
به این ســؤال كه آیا 24ایســتگاه  جدیدي 
كه نیمي از آنها تا پایان ســال و نیمي دیگر 
در 6ماه نخست ســال آینده به بهره برداري 
مي رسند، نیازمند قطارها و واگن هاي جدید 
نیستند، گفت: »حق با شماست. اصلي ترین 
مشکل ما تعداد واگن در خطوط متروست و 
شــهرداري در تأمین اعتبار براي این پروژه 
عظیم حاكمیتي تنهاست، اما براي حل این 
مشکل و افزایش واگن هاي مترو، قراردادي 
با شــركت چیني براي تأمین 630واگن و 
قرارداد دیگري هم براي تأمین 210واگن با 

شركت داخلي بسته شده است.«
حناچي، ورود 77واگن به خطوط مترو در 
تیر ماه امسال را عمل به تعهدات شهرداري 

در این باره عنوان كرد و سپس درباره زمان 
ورود واگن هاي جدید گفت: »كارهاي مربوط 
به قرارداد شــركت چیني در مراحل نهایي 
قــرار دارد و انتظار داریم بــه زودي واگن ها 
وارد خطوط متروي تهران شوند، اما به دلیل 
شرایط موجود، زمان دقیقي نمي توان براي 

آن تعیین كرد.«

6كيلومتر توسعه در خط6
با ورود دســتگاه حفر مکانیزه به ایســتگاه 
شــهرري، خط6 مترو به طــول 6كیلومتر 
توسعه مي یابد و با اتمام عملیات 4ایستگاه 
چشمه علي، شهیدغیوري، میدان شهرري 
و درنهایت ایســتگاه حرم بــه بهره برداري 
مي رســد. خط 6مترو حــدود 32كیلومتر 
طــول دارد كه با اتمــام پــروژه در بخش 
جنوبي به 36كیلومتر مي رســد. این خط 
از ایســتگاه دولت آباد در شــهرري آغاز و 
درنهایت به سولقان و كوهسار در منطقه5 
مي رسد؛ خطي كه 31ایستگاه دارد و یکي 
از طوالني تریــن خطوط متــروي تهران و 

خاورمیانه به حساب مي آید.
از دیگر ویژگي هاي خط6 مترو این است كه 
در میدان راه آهن با خط3، اتصال تقاطعي 
دارد و با تکمیل و بهره برداري از ایستگاه هاي 
این خط، دسترســي مــردم بــه راه آهن 

جمهوري اسالمي آسان تر مي شود.
در این بین به گفته شهردار تهران، ساخت 
تونل در بخش جنوبــي خط6 مترو تا پایان 
سال به اتمام مي رســد و مقدمات كار براي 

اتصال و تجهیز ایستگاه ها شروع مي شود.

حناچي در مراســم ورود دســتگاه حفار 
مکانیزه به ایســتگاه حرم شاه عبدالعظیم، 
درباره بهره برداري از 12ایســتگاه مترو در 
خطوط مختلف نیز توضیحاتي را ارائه كرد. 
او گفت: »طبق برنامه ریزي انجام شده، این 
تعداد ایســتگاه در خطوط 6، 7 و 3 تا پایان 
سال به  بهره برداري خواهد رسید كه بیشترین 

بهره برداري ها در بهمن ماه خواهد بود.«
شــهردار تهران در ادامه با اشــاره به اینکه 
ناوگان حمل ونقل عمومي روزانه با 4میلیون 
مخاطــب مواجه اســت، افزود: »توســعه 
حمل ونقل عمومي یك موضوع حاكمیتي 
اســت و قطعا انتظار حمایــت داریم. اوراق 
مشاركت سال98 آماده شده است كه البته 
مشکالت در سازمان تأمین اجتماعي وجود 
دارد و امیدواریم به زودي توسط همکاران در 
وزارت كار و سازمان تأمین اجتماعي همه 

مشکالت حل شود.«

فعاليت 3دســتگاه تي بي ام در خطوط 
مختلف

ف  منا ســید
هاشـــــمي، 
مــــعـــاون 
نقــل  حمل و
و ترافــــیك 
شهــــــردار 
تهران هم در این مراســم با اشاره به تالش 
مهندســان و كارگران به بحث استفاده از 
دســتگاه هاي حفاري مکانیزه اشاره كرد 
و گفت: »اكنــون 3دســتگاه تي بي ام در 

خطوط متــروي تهران مشــغول فعالیت 
هستند. یك دســتگاه در خط تبادلي 7 و 
10، دیگري در خط 3 به سمت اسالمشهر 
و سومین دســتگاه هم در ایستگاه میدان 
عبدالعظیم حسني)ع(. البته یك دستگاه 
دیگر هــم وجــود دارد كه سال هاســت 
بالاستفاده رها شده كه امیدواریم با حمایت 
شهردار تهران و براساس روال قانوني بتوانیم 

آن را وارد خطوط مترو كنیم.«

كاهش ترافيك در محور جنوب شرق به 
شمال غرب

خــط6 مترو، 
جنوب شــرق 
تهــران را به 
شــمال غرب 
متصل مي كند. 
به گفته علي امام، مدیرعامل شركت متروي 
تهران، تکمیل و بهره برداري از این خط در 
مدیریت ترافیك شهر تهران به ویژه محورهاي 
اتصال تأثیرگذار خواهد بود. او با اشاره به اینکه 
ایستگاه امیركبیر، نخستین ایستگاه خط6 
به زودي افتتاح مي شــود، گفت: »در دوره 
مدیریت شهري 5 ایســتگاه در خط6 مترو 
حد فاصل دولت آباد تا میدان امام حسین)ع( 
بهره برداري شده است و 7ایستگاه دیگر در 
دستور كار قرار دارد كه امیركبیر نخستین 
ایستگاهي خواهد بود كه دي ماه در خط6 
بهره برداري مي شــود.« به گفته او، آبان ماه 
ایستگاه برج میالد در خط7 مترو بهره برداري 

خواهد شد. 

پیروز حناچي در گفت وگو با همشهري از امضاي قرارداد با شركت چیني براي تامین 630 واگن جدید خبر داد

شهرداري در تأمين اعتبار مترو، تنهاست
دیروز دستگاه حفار مکانیزه به ایستگاه میدان اصلي شهرري وارد شد؛ این یعني اتصال  خط6 مترو به شرق حرم عبدالعظیم حسني )ع(

بهره برداري از طرح هاي توسعه سامانه هشدار زلزله، سيل و يخبندان

رئیس كمیسیون شهر ســازی و معماری شورای 
اســالمی شــهر تهران با بیان اینکه تعیین تکلیف خبر

گودهاي پرخطر در اولویت كمیسیون شهرسازي 
ومعماري شورا قرار دارد از آغاز عملیات ساختمانی و ایمن سازی 
گود پرخطر معروف به خلعتبری واقــع در بلوار مرزداران پس از  

5سال رهاشدگی، خبر داد. به گزارش همشهری، محمد ساالری 
با اشاره به سلسله بازدیدهای خود از گودهای پرخطر سطح شهر 
تهران، گفت: عملیات ساختمانی ملك خلعتبری از سال 93 آغاز 
شده و گودبرداری به عمق 35 متر صورت گرفته و سازه نگهبان 
نیز به صورت موقتی اجرا شــده بــود اما در ســال 94 عملیات 
ساختمانی متوقف و این گود رها شد، ضمن اینکه عمر مقاومت 
ســازه نگهبان نیز در همان ســال منقضی می شــود. او افزود: 
مدت هاست كه این گود در شرایط بســیار خطرناكی قرار دارد و 
موجب نگرانی شدید همسایگان شده است. باید گفت: با ریزش 
گود، فاجعه بزرگــی به بار خواهــد آمد و جان و مال دســتکم 

150خانوار در معرض تهدید است.
رئیس كمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره 
به شکایات و نامه نگاری های ســازمان های مسئول در خصوص 
وجود شرایط اضطراری و لزوم رفع خطر هرچه سریعتر از این گود، 
بیان كرد: بازدید ما از محل با حضور همسایگان مجاور انجام و مقرر 
شد كه عملیات ســاختمانی حداقل در دوشیفت و با اكیپ كافی 
و براساس نقشــه های مصوب و مبتنی بر برنامه زمان بندی  شده 
آغاز شود و تداوم یابد. به گفته راستی آزمایی ایستایی جداره های 
گود، حداكثر ظرف مدت یك هفته توسط سازمان نظام مهندسي 
و مهندسین مشاور ذیصالح از دیگر تصمیمات اتخاذ شده بود تا 

در صورت نیاز به مقاوم سازی جداره ها، مقاوم سازی با اولویت و با 
سرعت بیشتری توسط مالك به موازات انجام شود.

ساالری افزود: شــهرداری منطقه 2 ملزم شد، به فوریت موضوع 
بیمه ساختمان هاي مجاور، ساكنین و تردد كنندگان را پیگیری 
كند.   رئیس كمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران 
همچنیــن در خصوص بازدید خــود از دیگر گــود پرخطر واقع 
در خیابان زرافشــان شــهرک غرب گفت: این ملك به مساحت 
1675 متر مربع در ســال 95 مجوز ســاخت با كاربری تجاری – 
اداری گرفته و در همان سال نســبت به گود برداری به عمق 35 

متر اقدام كرده است.

یادداشت

خبر

سيل ماسك هاي خيس
 محمد سرابي 

خبرنگار

به نیمه آبان رسیده ایم و هنوز بارندگي هاي پاییزي شروع نشده 
اســت اما طي چند ماه آینده باید انتظار بارش شدید را داشت. تا 
وقتي كه هوا گرم بود تصاویر متعددي از ماسك هاي یك بار مصرف 
رها شده در پیاده رو ها منتشر مي شد. وقتي بارندگي شروع شود 

این ماسك و دستکش ها روانه مسیر هاي سطحي آب مي شوند.
شــهر به 22منطقه و هر منطقه به چند ناحیه تقســیم مي شود. 
معموال كاركنان هر ناحیه بیشتر از دیگران به موقعیت خیابان ها 
مسلط هستند و مي دانند كه در چه نهر هایي زباله هاي پالستیکي 
روي هم انباشــته مي شــود و كدام چهار راه ها محل آب گرفتگي 
هستند. شهرداري تهران كار  جلوگیري از آب گرفتگي را به نواحي 
سپرده اســت زیرا هر منطقه و ناحیه پیمانکاري دارد كه الیروبي 
دائمي را انجام مي دهد. كانال ها و مسیر هاي اصلي آب كه كاركرد 
فرامنطقه اي دارند نیز در همکاري میــان معاونت فني عمراني و 

معاونت خدمات شهري، بازسازي و الیروبي مي شوند.
سال پیش هم این اقدامات انجام شده بود اما بارش صبحگاهي برف 
باعث بسته شدن معابر شهر شد. چند بار هم بارندگي شدید رخ داد 
كه همه خطرساز بود ولي آب گرفتگي شدید ایجاد نکرد. سال پیش 
از آن و در تعطیالت نوروز، تهران تا آســتانه سیل پیش رفت ولي 
باز هم مراقبت و تخلیه كانال هاي اصلي باعث شد كه خیابان ها پر از 
آب نشوند. با این حال پاییز سال پیش با این حجم عظیم ماسك و 
دستکش یك بار مصرف روبه رو نبودیم. قبل از اینکه كرونا به ایران 
برسد هم بطري ها و كیسه هاي پالســتیکي به اندازه كافي مسیر 
جوي ها را مسدود مي كردند و امسال زباله هاي جدید به آن افزوده 
شده است. هیچ عدد و مقیاس مشــخصي از آن هم وجود ندارد 
و درصورت وقوع ســیل، مســئولیت به پیمانکاران نواحي حواله 
خواهد شد. از اسفند سال98 روال تفکیك و بازیافت پالستیك در 
تهران تغییر كرد زیرا جداســازي زباله ها در ایستگاه هاي میاني و 
همینطور جمع آوري پسماند خشك از مخازن مي توانست باعث 
انتشار بیشتر بیماري كرونا شود. براي نزدیك به 2 ماه هیچ تفکیکي 
انجام نمي شــد و پس از آن هم روند كار با گذشته متفاوت است. 
در سال هاي گذشته زباله هاي پالستیکي بار ها باعث بسته شدن 
مسیر نهر ها شدند و امسال كه میزان استفاده از پالستیك به شدت 
زیادشده است، كســاني كه هیچ وقت به پاكیزگي شهر اهمیت 
نمي دادند، باز هم زباله هاي خود را درون جوي رها مي كنند؛ مگر 
اینکه امیدوار باشــیم كاهش تردد ها در شــهر باعث كمتر شدن 
زباله هاي رها شده شود. مدتي قبل فیلمي در شبکه هاي اجتماعي 
منتشر  شد كه در آن یکي از پیمانکاران شهرداري براي باز كردن 
راه آب تا كمر درون آب گرفتگي گل آلود فرو رفته بود. او براي بیرون 
كشــیدن یك بنر از كانال هدایت آب، تالش مي كرد ولي پیش از 
آن ماسکي را بیرون كشــید كه با بی توجهي و بي مهري رها شده 
بود. مي گویند ماســك  خیس باعث انتشار بیماري كرونا مي شود 
ولي مجموع ماسك هاي خیس شــاید برخي از نقاط شهر را هم 
گرفتار سیل كند. نکته اینجاست كه همه  چیز را نباید به مأموران 
شهرداري، الیروبي و كانال ســازي براي هدایت آب هاي سطحي 
منوط كرد؛ این حجم از اقدامات زماني پاســخگو خواهند بود كه 

پاي همراهي شهروندي هم در میان باشد.

 چرا پاييز امسال 
هوا آلوده تر شده است؟

مدیرعامل شركت كنترل كیفیت هواي تهران در مورد دلیل آلوده تر 
شدن هواي تهران در پاییز امسال با وجود تعطیلي مراكز آموزشي گفت: 
سفرهاي آموزشي در مجموع تنها حدود 25درصد از مجموع سفرهاي 
شهري را تشــکیل مي دهند و به همین نســبت روي رفت وآمدهاي 
درون شهري تأثیرگذار هستند، اما فراموش نکنیم بسیاري از شهرونداني 
كه قباًل از حمل و نقل عمومي اســتفاده مي كردند، هم اكنون به خاطر 

شرایط كرونا از خودروي شخصي شان استفاده مي كنند.
به گزارش همشهري، حسین شهیدزاده با اعالم اینکه شرایط جوي در 
كیفیت هوا تأثیر انکارناپذیري دارد، افزود: به عنوان نمونه، در مهرماه 
امسال، تهران 8روز متوالي را پشت سرگذاشت كه در این روزها هیچ باد 

مناسبي كه قدرت خروج آالینده ها از هواي شهر را داشته باشد، نوزید.
او با اشاره به اینکه سرعت باد مناسب براي اینکه بتواند آلودگي را از هواي 
شهر خارج كند، 4 تا 5متر بر ثانیه است؛ درصورتي كه در آن 8روز، سرعت 
باد تنها یکي، دو متر بر ثانیه بود، گفت: وقتي آلودگي تولید مي شود، باید 
راهي براي خروج این آلودگي وجود داشته باشد كه مثال ساده آن، یك 

زودپز پر از آب و بخاري است كه سوپاپ خروج بخار نداشته باشد.
به گفته شهیدزاده،  در فصل هاي ســرد سال همه اتفاقاتي كه منجر به 
افزایش آلودگي مي شوند، دست به دســت هم مي دهند؛ در پاییز، هوا 
به سمت سرد شدن مي رود و سوخت بیشتري مصرف مي شود، ضمن 
اینکه افرادي كه در فصول گرم با استفاده از دوچرخه یا از طریق پیاده روي 
در سطح شهر تردد مي كنند، در فصول سرد ترجیح مي دهند از خودروي 
شخصي شان استفاده كنند. او با اشاره به افزایش مصرف گاز شهري در 
نیمه دوم سال، افزود: در نتیجه، كمبود گاز برخي از صنایع، نیروگاه ها و 
پاالیشگاه ها را ناچار به استفاده از سوخت هاي جایگزین بسیار آالینده اي 
همچون گازوئیل و مازوت مي كند كه از دیگر عوامل تشــدید آلودگي 
هواي تهران محسوب مي شود. شهیدزاده با بیان اینکه پدیده اینورژن 
یا وارونگي دما از عمده ترین دالیل آلودگي هواي تهران در فصول پاییز 
و زمستان است، تصریح كرد: وقتي هواي آلوده با تهویه طبیعي از شهر 
خارج نشود و طبیعت در حالتي قرار بگیرد كه هوا ساكن شده و وارونگي 
دما اتفاق بیفتد، شــاخص آلودگي هوا از حد مجاز عبور كرده و ناسالم 

مي شود كه از اوایل پاییز امسال شاهد آن هستیم.
مدیرعامل شركت كنترل كیفیت هواي تهران با تأكید بر تأثیر تغییر 
روش محاسبه شاخص كیفیت هوا در ســال جاري و سخت گیرانه تر 
شدن آن نسبت به سال هاي گذشــته، گفت: اگر محاسبه كیفیت هوا 
از اول فروردین تا یازدهم آبان امسال مطابق با محاسبه سال هاي قبل 
صورت مي گرفت، هواي تهران، 26روز پاک، 167روز قابل قبول و 33روز 
ناسالم براي گروه هاي حساس ثبت مي شد؛ درحالي كه طبق محاسبه 
سختگیرانه جدید، 15روز پاک، 159روز قابل قبول، 50روز ناسالم براي 

گروه هاي حساس و 2روز ناسالم براي همه در تهران ثبت شده است.

خانه ملت

 نشست مجمع نمایندگان استان تهران 
و هیأت رئیسه شوراي شهر
 طرح  دغدغه هاي 

مديريت شهر در مجلس

صبح دیروز نشســت مشترک اعضاي مجمع 
نمایندگان تهران و هیأت رئیســه شــوراي 
شهر تهران درخصوص مســائل و مشکالت 
كالنشهر تهران به ویژه مشــکالت مرتبط با 
مسائل بودجه اي، زیرســاخت هاي شهري، 
اصالح ســاختار شــورا و اعتبارات موردنیاز 
براي موضوع كاهش آلودگي هواي پایتخت 
در مجلس برگزار شد. به گزارش همشهري، 
این دیدار به منظور بررسي مشکالت و مسائل 
شهر تهران، ضرورت همکاري ها میان شوراي 
شــهر و مجمع نماینــدگان، دریافت متقابل 
نقطه نظرات و نیز پیش بیني فضاي مناسبي 
براي همکاري در ماه هاي آینده تشکیل شد. 
علي خضریان، سخنگوي مجمع نمایندگان 
اســتان تهران درخصوص این جلسه به خانه 
ملت، گفت: »در ابتداي این جلســه اعضاي 
شــوراي شــهر نکات موردنظر خــود را به 
اختصار مطرح كردند كه عمــده صحبت ها 
در مورد عدم تخصیص بودجه كامل 30هزار 
میلیارد توماني شــهرداري با وجــود دوبرابر 
شدن هزینه ها و لزوم پیش بیني درآمد پایدار 
براي شــهرداري ها با توجه به رشــد حدود 
87درصدي جامعه شــهري، توجه به قوانین 
مرتبط با ایمن ســازي  ضوابط ساختمان ها، 
خروج پادگان ها از حریم مركزي شــهرها و 
اختصــاص بودجه 17هزار میلیــارد توماني 
براي كاهش 20درصــدي آلودگي هوا بود.« 
او عنوان كرد: »در ادامه جلســه نمایندگان 
تهران نیز نگراني ها و دغدغه خود درخصوص 
نحوه مدیریت كالنشهر تهران و برخي انتقادها 
نســبت به شــرایط فعلي را مطــرح كردند. 
استفاده از ظرفیت شوراي عالي استان ها براي 
ارائه لوایح مرتبط با مدیریت شهري و پرهیز 
از رویکرد سیاسي در اداره شهر از نکاتي بود 
كه نمایندگان به اعضاي شهر شوراي تهران 

متذكر شدند.« 
محسن هاشمي )رئیس(، سیدابراهیم امیني 
)نایب رئیس(، علي اعطا )سخنگو(، سیدحسن 
رسولي )خزانه دار( و سیدآرش حسیني میالني 
و زهرا نژادبهرام )2منشي هیأت رئیسه شوراي 
شــهر تهران( در این جلســه حضور داشتند. 
به ایــن ترتیب، مقرر شــد جلســات مجمع 
نمایندگان تهــران به صــورت كارگروه هاي 
تخصصي یا به صورت عمومي تداوم داشــته 
باشــد. همچنین مســائل مرتبط با ویروس 
كرونــا و نگراني هاي در ایــن خصوص نیز در 
كارگروه هاي مرتبط پیگیــري و تصمیمات 

الزم اتخاذ شد.

شهردار تهران گفت: برای سیل های دوره ای 25 و 50 ساله پایتخت باید آمادگی الزم را داشته باشیم. 
پیروز حناچی، كه روز گذشــته از پروژه كانال جمع آوری آب های سطح شماره یك بزرگراه آزادگان 
بازدید داشت، به اهمیت جمع آوری آب های سطحی با توجه به در پیش بودن فصل بارش اشاره كرد 
و گفت: »جمع آوری آب های سطحی مقوله بسیار مهمی است اما فراتر از آن باید یك قدم جلوتر رفت 
و كاری كرد كه آبهای سطحی كه مایه حیات است برای گذران اوقات فراغت و بهبود زندگی مردم به 
شهر برگردد.« او افزود: »من در زمان سیل سال 1340 كه رودخانه های تهران طغیان كردند و آب تمام 
سطح شهر را گرفت، خردسال بودم و به یاد دارم كه خیابان حبیب اهلل كه رودخانه بود، طغیان كرد و 
خانه های اطراف را سیل برد. بعد از آن سیل بود كه شبکه آب طراحی شد تا آب های سطحی به3مسیر 
هدایت شوند. اگر بتوان از آبهای سطحی در محدوده شهر استفاده كرد، می توان به طراوت شهر كمك 
كند. در برخی مسیرها این كار را به راحتی می توان انجام داد. مثال در مسیر آب از اوین تا پارک گفت وگو 
می توان این كار را انجام داد.« به گفته حناچی، الیحه ارتقای شركت خاكریزآب به سازمان مدیریت 
آبهای سطحی، نیز تقدیم شورای شهر تهران شده است كه تصویب آن اهمیت فراوانی دارد. این الیحه 
در صورت تصویب در شورای شهر تهران، خاكریزآب را به متولی توامان توسعه و نگهداشت شبکه اصلی 
جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر تهران تبدیل خواهد كرد. مراسم بهره برداری از كانال شماره 
یك آزادگان صبح دیروز با حضور پیروز حناچی شهردار تهران، الهام فخاری نائب رئیس كمیسیون 
فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی شهرداری پایتخت، 
سید محمد فیاض شهردار منطقه 18، حبیب پوش پارس مدیرعامل شركت خاكریزآب و جمعی از 
مدیران و دست اندركاران اجرایی پروژه و ضمن رعایت مالحظات طرح فاصله گذاری اجتماعی برگزار 
شد. به این ترتیب، كانال 2375 متری حدفاصل خیابان خلیج فارس تا نقطه تخلیه به رودخانه كن، 
موسوم به كانال شماره یك آزادگان رسما وارد مدار شد. كانال شــماره یك آزادگان به روش اجرای 
باكس بتنی با ابعاد 2/5 در 3 متر و به صورت ترانشه باز احداث شده و قادر است بخشی از رواناب های 

محدوده بزرگراه آزادگان و منطقه 18 را به رودخانه كن منتقل كند.

باید برای سیل های ۲۵ و ۵۰ ساله تهران آمادگی داشته باشیم
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آغاز عمليات ساختماني 
گود پرخطر بلوار مرزداران 

   اعتبار 200هزار ميلياردي براي توسعه مترو
محمد عليخاني، رئيس كميسيون عمران و حمل ونقل شوراي اسالمي شهر تهران

20ميليون سفر در شهر تهران روزانه انجام مي شود كه طبق برنامه 
بايد 15ميليون با حمل ونقل عمومي انجام شود؛ يعني 10ميليون با 
مترو و 5ميليون هم با اتوبوس، اما با اســتناد به اعداد و ارقام بايد 
بگويم كه با عددهاي گفته شده فاصله زيادي داريم. قبل از كرونا 
حدود 3ميليون سفر در روز با اتوبوس و 2ميليون هم با مترو انجام 
مي شد كه با شيوع كوويد-19 اين اعداد افت شديدي داشته اند. 
دليل عمده اين فاصله و دور ماندن از برنامه ها، كمبود تجهيزات به خصوص در ناوگان مترو است. 
براي تكميل و توسعه خطوط مترو حدود 200هزار ميليارد ريال اعتبار مورد نياز است. با همه اين 
كمبودها و مشكالت، امروز شاهد اتصال تونل خط6 مترو به شرق حرم عبدالعظيم حسني)ع( 
هستيم و با بهره برداري از ايستگاه هاي اين خط در بخش جنوبي قطعا شاهد كاهش ترافيك از 
يك سو و اتصال شمال و جنوب از سوي ديگر خواهيم بود. همچنين از طريق بهره برداري از اين 

خط، سفرهاي حمل ونقل عمومي افزايش مي يابد؛ البته اگر تجهيزات هم به موقع فراهم شود.
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گفت وگو

بازار طال و ارز ايران در واكنش به 
انتخابات آمريكا در روزهاي گذشته 
وضعيت ناآرام و پرنوساني را تجربه 
كرده است. نظرسنجي هاي پيش 
از انتخابات با پيش بيني پيروزي 
بايدن قيمت دالر، ســكه و طال را 

به طور چشمگيري كاهش داد اما شمارش آرا در روز گذشته 
نشان داد پيش بيني ها چندان با واقعيت مطابق نبوده است. 
وضعيت اين روزها و تحوالت آينده بازار ارز و ســكه را در 
گفت وگو با سيدبهاءالدين حسيني هاشمي، كارشناس بازار 

ارز جويا شديم.

صرافي ها و كانال ها در روزهاي اخير به بهانه وجود 
نوسان باال در بازار ارز از ارائه قيمت خودداري مي كنند. دليل 

چنين نوساني را چه مي دانيد؟
تنها دليل اين امر ســردرگمي بازار تحت تأثير نتيجه انتخابات 
آمريكا بوده و ممكن است تا دو ســه روز آينده هم ادامه داشته 
باشد. البته اين ســردرگمي تنها در بازار ما نيســت، بازارهاي 
اتحاديه اروپا و حتي بازار هاي خود آمريكا هم چون هنوز مشخص 
نيســت چه كســي و با چه سياســت هايي به رياست جمهوري 
مي رسد، هنوز به ثبات نرسيده و منتظر تعيين تكليف انتخابات 

آمريكا هستند.
از ظهر يكشنبه قيمت دالر رو به افزايش گذاشت تا 
جايي كه گفته شد بازار ارز روي پيروزي ترامپ شرط بسته، 

اين افزايش واقعا هوشمندانه بود؟
افزايش نــرخ ارز ما داليل اقتصادي نداشــته و كاهش آن هم 
تحت تأثير داليل اقتصادي نيســت چون براساس فاكتور هاي 
اقتصادي ما ارز نبايد اين قيمت را داشــته باشــد، نه بحراني 
داريم نه سيلي و نه زلزله اي و نه خشكسالي و نه مقروض بودن 
دولت و نه هيچ حادثه خاصي نداشته ايم كه باعث شود ارزش 
پول ملي تا اين حد كاهش داشته باشد. اينها همه نتيجه آثار 
رواني است كه از بيرون از اقتصاد و خارج از كشور به اقتصاد ما 

تحميل مي شود. 
در اينكه ما كســري منابع ارز داريم، منابع ارزي ما محدود است 
و صادرات ما حداقلي اســت، شكي نيســت و اينها سيگنال هاي 
نگران كننده اي به بازار مي دهد. ولي بعضي ها فكر مي كردند كه 
اگر بايدن رئيس جمهور شــود آمريكا به برجام بازمي گردد، نرخ 
ارز پايين مي آيد و مشــكالت ما كمتر خواهد شد و اگر ترامپ به 
پيروزي برسد هيچ گشايشي در منابع ارزي رخ نمي دهد و نرخ ارز 
افزايش پيدا مي كند. نوسانات نرخ ارز تحت تأثير همين 2انتظار 
اتفاق مي افتد و به عقيده من با روشــن شــدن نتيجه انتخابات 
آمريكا تكليف اقتصاد ما هم روشن خواهد شد كه چه رويكردي 

را بايد داشته باشد.
دالر امروز به محدوده 30هزار تومان نزديك تر شد، 

پيش بيني شما از قيمت در روزهاي آينده چيست؟ 
سياســت ارزي و ريالي ما غلط بوده و مشــكالت اين سياســت 
دست مايه اســتفاده دالالن و واسطه هاســت؛ يكي از مشكالت 
اين اســت كه نرخ ارز دوگانه داريم و نرخ ارز ما واقعي و منطقي 
نيست. صادركنندگان ارزشان را بازنمي گردانند و به طور كلي اين 
سياســت كه ارز كمتر از نرخ واقعي خريداري شود باعث خروج 
ارز از كشور خواهد شــد و دوم اينكه نرخ سود بانكي ما نسبت به 
تورم بسيار پايين اســت و اين باعث مي شود كه نقدينگي زيادي 
ســيال شــده و در بازار ارز و بازارهاي ديگر جريان پيدا كند. به 
اعتقاد من عوامل اصلي كه نمي گذارد اقتصاد ما به آرامش برسد 
همين 2عامل اســت. زمزمه افزايش نرخ سود بانكي داشت نرخ 
تورم را كاهش مي داد اما اين اتفاق نيفتــاد و االن آمارهاي خود 
بانك مركزي گوياي اين است كه سپرده هاي بانكي از سپرده هاي 
كوتاه مدت و بلندمدت به سمت سپرده هاي ديداري و سپرده هاي 
جاري رفته و اين درصورتي اتفاق مي افتد كه صاحبان ســرمايه 
بخواهند هــرروزه معامالتي انجام دهند و پــول در اختيار بانك 

نباشد. 
طبيعي اســت كه وقتــي تقاضا هــر روز باال مــي رود و عرضه 
محدودمی شود، قيمت ها افزايش مي يابد. موضوع ديگر اين است 
كه ما هنوز ارز 4200توماني داريم و اين باعث مي شود تقاضا براي 
ارز خيلي زياد و كاذب باشد. هم اكنون هم ارز صادركنندگان به 
راحتي وارد نمي شود و هم به دليل تقاضاي باال خروج ارز بيشتر 
است و اين مشكل باعث افزايش بيشتر نرخ و بي ثباتي در بازار ارز 

كشور بوده است.
بازتاب ايــن تحوالت در بازار ســكه و طال به چه 

صورت بوده است؟
بازار طالو سكه تابع بازار ارز است و قيمت نهايي با توجه به ارزش 
پول ملي تعيين مي شــود كه هرچه ارزش پول ملي رو به كاهش 
برود قيمت ها افزايشي خواهد بود. نرخ دالر و طال نيز با هم نسبتي 
دارند و براساس انس و هم براســاس رابطه قيمت ريال و دالر. نه 
فقط بازار طال بلكه ســاير بازارها هم تحت تأثير اين عوامل دچار 
نوسان مي شوند. در مهرماه ما 7درصد افزايش نرخ تورم داشته ايم 

كه به معناي 7درصد كاهش ارزش پول ملي است.
بازار ارز و ســكه در واكنش به تحوالت انتخابات 
آمريكا ابتدا روند افزايشــي پيش گرفت اما بعد با كاهش 
مواجه شد، تأثير پيروزي هريك از كانديداها بر قيمت ها چه 

خواهد بود؟
پيش بيني من اين است كه دالر در محدوده 25 تا 30هزار تومان 
مي ماند. نتيجه هرچه كه باشد ترامپ دست كم تا 20ژانويه يعني تا 
دو سه ماه آينده سركار است. اگر بايدن بر سر كار بيايد بايد دولت 
را معرفي و سياستگذاري كند تا ما ببينيم صادرات نفت و عمليات 
بانكي ما آزاد می شود يا خير. در اين صورت يك سقوط آزاد قيمت 
تا محدوده 20هزار تومان خواهيم داشت اما در غيراين صورت بازار 
دچار نوســاناتي در حد روزي هزار تومان باال و پايين خواهد بود. 
سكه هم درصورت ماندگاري ترامپ مي تواند 16ميليون تومان را 
رد كند و اگر ترامپ عوض شود كاهش خواهيم داشت اما مطمئنا 

بازار در مقابل كاهش قيمت مقاومت خواهد كرد.
نظر شخصی من اين است كه معادالت تماما بر مبنای اگر و اماست 
و نتيجه هم كه مشخص شــود اتفاق آنی نمی افتد. ترامپ حتی 
در صورت شكســت، ممكن اســت در مدت باقيمانده از رياست 
جمهوری خود شرارت های ديگری هم بكند چون ايران مذاكره 
نكرده و ايران را يكی از داليل شكست خود می داند اما ممكن هم  
هست كه رويكرد ديگری داشته باشــد چون ايران پاشنه آشيل 

اقتصاد خاورميانه است.

بازار ارز و سكه هنوز سردرگم است روز چهارشــنبه و در پي 
مشخص شدن نتايج اوليه 
انتخابات رياست جمهوري 
آمريكا و افزايش احتمال 
پيروزي دونالد ترامپ در اين انتخابات در ابتداي 
صبح، بازار سهام با رشد 2درصدي مواجه شد 
و قيمت هر دالر آمريكا دوبــاره از مرز 30هزار 
تومان گذشت، با اين حال همچنان نوعي ترديد 
و تعليق در بازارها از رشد شديد قيمت ها مانع 
شد ضمن اينكه تغيير در نتايج شمارش آرا در 
برخي ايالت هاي آمريكا و افزايش ابهام در نتايج 
اين انتخابات به عقب نشيني خريداران در بازار 

ارز منجر شد.
به گزارش همشــهري، نتايج اوليــه انتخابات 
رياست جمهوري آمريكا روز گذشته مشخص 
شد. اگرچه هنوز و تا لحظه تنظيم اين گزارش 
نتايج قطعي اين انتخابات مشخص نشده است، 
اما بازارهاي جهانــي و ازجمله بازارهاي داخل 
ايران به نتايج اوليه اين انتخابات واكنش نشان 
دادند. به طوري كه بازار هاي سهام دنيا با رشد 
مواجه شدند و در بازار هاي داخلي نيز منحني 
قيمت ها و شاخص ها در بازارهاي سهام، طال و 
ارز صعودي ترسيم شدند. به طور كلي انتخاب 
دونالــد ترامپ مي تواند به رشــد قيمت دالر و 
به دنبال آن رشد بازار ســهام منجر شود با اين 
حال ابهام در نتايج انتخابات آمريكا نوعي ترديد 
را در معامالت ديروز ايجاد كــرده و همچنان 

بازار ها را در تعليق نگه داشته بود.

رشد 113هزار ميليارد توماني بورس
مبــادالت روز چهارشــنبه بورس تهــران از 
همان ابتداي صبح با رشدي ســريع آغاز شد 
به طوري كه در 5دقيقه نخست معامالت شاخص 
كل بورس تهران بيش از 7هزار واحد رشد كرد 
و ظرف نيم ســاعت )تا ســاعت 9:30( ميزان 
رشد شاخص كل بورس تهران از 18هزار واحد 
گذشت. با افزايش تقاضا در ميانه معامالت در 
نهايت شاخص كل بورس تهران 26هزار واحد 
معادل 2درصد رشــد كرد و 113هزار ميليارد 

تومان به ارزش كل بازار سهام اضافه شد.
اين رشــد درپي انتشــار نتايج اوليه انتخابات 
رياست جمهوري آمريكا كه از پيشتازي دونالد 
ترامــپ حكايت داشــت، اتفاق افتــاد اگرچه 
همچنان بسياري از خريداران نسبت به نتايج 

قطعي انتخابات آمريكا ترديد داشتند و همين 
موضوع از افزايش شــديد تقاضا در بازار سهام 
مانع شد. كارشناسان بر اين باورند كه پيروزي 
ترامپ مي تواند به افزايــش قيمت دالر منجر 
شــود و افزايش قيمت ارز مي تواند زمينه رشد 

شاخص هاي بورس را فراهم كند.
نكته حائز اهميت در مبادالت روز گذشته، رشد 
محسوس ارزش معامالت بود. به طوري كه در 
دادو ستد هاي روز گذشته سرمايه گذاران جمعا 
11هزارو526ميليارد تومان ســهام دادوستد 
كردند و 550ميليون تومان پول جديد از حساب 
سهامداران حقيقي وارد بازار ســهام شد. اين 
ميزان معامالت 2برابر ميانگين ارزش معامالت 
چند هفته گذشته اســت. در طول چند هفته 
گذشــته به دليل تداوم نزول در بورس، ارزش 
روزانه معامالت به 6هزار ميليارد تومان رسيده 

بود.
آمار هــا نشــان مي دهــد بخش عمده رشــد 
شــاخص هاي بورس در مبادالت ديروز ناشي 
از رشد سهام شركت هاي صادرات محور مانند 
گروه فلزات اساسي و شيميايي بود كه افزايش 
قيمت ارز به رشــد درآمد اين شركت ها منجر 
مي شــود، در مقابــل در دادو ســتد هاي روز 
گذشته ارزش سهام شركت هاي خودرو سازي  
و بانك ها كه تحت تأثيــر تحريم ها قرار دارند با 
نزول مواجه شدند. اين موضوع به خوبي نشان 

مي دهد بازار سهام، ديروز تا چه حد از انتخابات 
رياست جمهوري آمريكا تأثير پذيرفته است.

با وجود رشد روزگذشته بازار سهام آمار ها نشان 
مي دهد ديروز جمعا قيمت ســهام 55درصد 
از شــركت هاي حاضر در بازار ســهام با نزول 
مواجه شــدند به طوري كه در دادو ســتد هاي 
ديروز ارزش ســهام 345شــركت نزول كرد و 
در مقابل قيمت ســهام 258شــركت با رشد 
مواجه شد. به نظر مي رســد با وجود آنكه نتايج 
اوليه انتخابات آمريكا از پيروزي دوباره دونالد 
ترامپ حكايت داشت اما به دليل قطعي نبودن 
نتايج اين انتخابات نوعي تعليق و ترديد در بازار 
سهام وجود داشت و سهامداران همچنان منتظر 
مشخص شــدن نتايج اين انتخابات به صورت 

قطعي هستند.

رشــد در ابتداي صبح، عقب نشــيني در 
بعدازظهر

بازار ارز هم در مبادالت ديروز، متاثر از انتخابات 
رياســت جمهوري آمريكا بود به طــوري كه تا 
ظهر ديروز قيمت هر دالر آمريكا با هزار تومان 
رشد به 30هزارو200تومان رســيد اما بعد از 
آن با مشخص شــدن نتايج تكميلي انتخابات 
رياســت جمهوري در برخي ايالت هاي آمريكا 
و مبهم شــدن نتايج اين انتخابــات خريداران 
عقب نشيني كردند و از حجم تقاضا براي خريد 

دالر در بازار كاسته شــد. در واقع در ميانه هاي 
ظهر اگرچه احتمال پيــروزي دونالد ترامپ در 
انتخابات تقويت شده بود اما بعد از آن به دليل 
تغيير در نتايج انتخابات در برخــي ايالت ها و 
ابهام در نتايج اين انتخابــات، بازار ارز هم دچار 
تعليق شد و اين موضوع عقب نشيني خريداران 
را در پي داشــت. برخي گزارش هاي دريافتي 
همشهري نشان مي دهد ديروز در صرافي هاي 
مجاز دســت كم 4ميليون دالر اسكناس ارزي 

مبادله شده است.
به زعم كارشناســان، انتخاب دوبــاره دونالد 
ترامپ به عنوان رئيس جمهوري آمريكا به دليل 
سياســت هاي خصمانه اش در رابطــه با ايران 
و احتمال افزايش تحريم ها مي تواند به رشــد 
قيمت دالر منجر شــود و همين عامل ازجمله 
داليل رشد قيمت ارز است. برخي كارشناسان 
حتي بر اين باورند كه با انتخاب دونالد ترامپ 
جريان ورودي ارز به كشور محدود تر مي شود و 
با كاهش عرضه ارز در بازار داخلي قيمت دالر 
با رشد بيشتري مواجه مي شــود. محمدعلي 
احمــدزاده اصل يــك كارشــناس بازارهاي 
مالي درباره اثــر انتخابات آمريكا بــر بازارها 
به همشــهري گفت: انتخاب ترامــپ به دليل 
سياست هاي او مي تواند به منزله رشد بازار هاي 
طال و ارز باشد و به تبع آن بخشي از نقدينگي در 
كوتاه مدت از بازار هاي موازي راهي بازار سرمايه 
شود اما در درازمدت به نفع هيچ كدام از بازارها 
نيســت زيرا تحريم هاي كمرشــكن مي تواند 
اثرات ناگواري بر بازار هــا بگذارد و آرامش را از 

بازارها بگيرد.
او تأكيد كرد: با انتخــاب دونالد ترامپ نگرانی 
در جامعه بيشتر مي شود و اين موضوع موجب 
خواهد شــد مردم دوباره به سمت خريد طال و 
ارز بروند. به گفته او درصــورت انتخاب بايدن 
قيمت دالر دست كم 10درصد افت خواهد كرد 
وحتي قيمت دالر از محــدوده 27هزار تومان 
هم بيشتر عقب نشــيني خواهد كرد. حسين 
نصيري، كارشــناس اقتصــادي در اين باره به 
همشهري گفت: نگاه مردم اين است كه دور دوم 
حضور جمهوريخواهان در كاخ سفيد معموال با 
درگيري و جنگ در برخي نقاط جهان ازجمله 
خاورميانه همراه است و اين موضوع تأثير منفي 
بر رفتارسرمايه گذاران دارد و مي تواند به رشد 

قيمت طال و ارز منجر شود.

بازارهاي سهام، طال و ارز درپي بروز ترديد در نتايج انتخابات آمريكا 2 چهره تعليق در بازارها
متفاوت را به نمايش گذاشتند

قيمت هر كيلوگرم تيرآهن و ميلگــرد كه تا ابتداي 
هفته جاري ثابت مانده يا كاهش يافته بود با ورود نرخ 
دالر به محدوده 28 تا 30هزار تومان، دوباره از نيمه 
هفته جاري سير صعودي به خود گرفته و موجب شده 

برخي شركت ها از اعالم نرخ فروش روزانه محصوالتشان خودداري كنند.
مشاهدات خبرنگاران همشهري در بازار آهن، بيانگر نوسان عجيب و غريب 
نرخ اين اقالم در طول هفته جاري است. در ابتداي اين هفته قيمت برخي 
انواع ميلگرد، قوطــي، پروفيل و تيرآهن متاثر از تثبيت يا كاهش نســبي 
قيمت دالر، كاهش يافت، اما از نيمه هفته با نزديك شدن به موعد انتخابات 
آمريكا و ورود دالر به كانال 28 تا 30هــزار تومان، قيمت ها افزايش يافت. 
نوسان بازارها به حدي بود كه اغلب فروشندگان از اعالم نرخ فروش اينگونه 

محصوالت خودداري كردند.
در ابتداي هفته جاري قيمت تير آهن نمره14 در بازار آزاد به طور متوسط 
افت 250توماني در هر كيلوگرم را شــاهد بود و فروشندگان انواع قوطي و 
پروفيل كه بيشتر به تثبيت قيمت محصوالتشان تمايل داشتند نيز حتي 
كاهش متوســط قيمت هر كيلوگرم از اين محصول را تا 20تومان كاهش 
دادند. همچنين قيمت انواع ناوداني در بــازار آزاد محصوالت فوالدي افت 
35توماني در هر كيلوگرم را تجربه كرد و ميانگين قيمت انواع نبشي در هر 
كيلوگرم 98تومان كاهش يافت. اما از دوشــنبه هفته جاري قيمت فروش 
اين اقالم در بازار ســير صعودي به خود گرفت؛ به نحوي كه توليدكنندگان 
تيرآهن يا قيمت نداده  يا افزايش قيمــت تا 200توماني در اين محصوالت 
را اعمال كردند. در ميان فروشندگان تيرآهن نيز قيمت تير آهن ذوب آهن 
اصفهان كه تا صبح روز دوشنبه هفته جاري ثابت بود در ادامه روز از 30 تا 
100هزار تومان افزايش يافت و برخي ديگر از شركت هاي فروشنده تيرآهن 
شاخه اي نيز خيلي زود سامانه فروش  خود را بســتند. اغلب فروشندگان 
قوطي و پروفيل نيز كه در ابتدا قيمت نداده يا نرخ هايشــان را ثابت اعالم 
كردند، خيلي زود سامانه فروش  خود را بستند. عالوه بر آن برخي شركت ها 
كه قبال قيمت محصوالتشان را ثابت نگه داشته بودند از اواخر روز دوشنبه 
و صبح سه شنبه هفته جاري به شيوه اي عجيب و با تبعيت از افزايش نرخ 
دالر، قيمت محصوالتشان را افزايش دادند. با اين روند اگرچه نرخ برخي انواع 
ميلگرد آجدار از ابتداي هفته جاري ثابت مانده يا سير نزولي داشت، اما از روز 
دوشنبه هفته جاري فروشندگان برخي انواع ميلگرد آجدار افزايش قيمت 
100 تا بعضا 500توماني براي فروش هر كيلوگرم از اين محصوالت لحاظ 
كردند. همچنين متوسط قيمت هر كيلوگرم انواع قوطي و پروفيل افزايش 

160توماني را شاهد بود.

بازار دالري
حميدرضا رستگارپور، رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد در گفت وگو 
با همشهري در مورد علت نوسان قيمت ها در بازار محصوالت فوالدي گفت: 
ميزان توليد اين محصوالت بيش از نياز مصرف داخلي است. رستگارپور افزود: 
تا وقتي كه قيمت محصوالت فوالدي به هر دليلي به نرخ دالر گره مي خورد، 
قيمت هاي پايه فوالد و محصوالت فوالدي نيز افزايش مي يابد. رئيس اتحاديه 
فروشندگان آهن و فوالد گفت: رانت هاي موجود در بازار آهن و فوالد موجب 
شده تا از اصالح نظام توزيع جلوگيري شود. نمي دانيم فوالدسازان چگونه، با 
چه قيمت و با چه سازوكاري محصوالتشان را در قالب مچينگ در بورس كاال 

به برخي شركت هاي كاغذي فعال مي فروشند.

فشار رواني بر بازار آهن و فوالد 
رئيس اتحاديه فروشــندگان آهن و فوالد گفت: از ابتداي هفته جاري بازار 
محصوالت فوالدي يكباره از انتخابات آمريكا متأثر شد. درحالي كه تجربه 
نشــان داده فارغ ازآنكه چه رئيس جمهوري در آمريكا بر سر كار بيايد، اين 
امر نبايد تأثيري در بازار فوالد و آهن ايران داشته باشد. رستگارپور افزود: 
اما برخي با گره زدن بازار محصوالت فوالدي به اينگونه موضوعات سياسي 
باعث بي ثباتي بازار آهن و فوالد و مشخص نبودن سرنوشت قيمت و عرضه 
اين اقالم شده اند. به گفته او از ابتداي هفته گذشته برخي كارخانه ها از اعالم 
قيمت محصوالتشان خودداري يا قيمت ها را افزايشي اعالم كردند. او افزود: 
سير صعودي نرخ دالر و مباحث رواني ناشي از انتخابات آمريكا موجب شد 
تا با وجود تعطيلــي بازار آهن و فوالد در روز سه شــنبه هفته جاري، عمال 
نرخي براي فروش محصوالت فوالدي توســط شــركت هاي عرضه كننده 
اعالم نشــود، اما برخي كارخانه ها با توقف فروش و برخي ديگر با افزايش 
قيمت محصوالتشان به سير صعودي نرخ آهن و فوالد در بازار دامن زدند. 
رســتگارپور، افزود: با وجود اين ميزان افزايش قيمت محصوالت فوالدي 
به دليل تعطيلي بازار در روز سه شــنبه مشــخص نبود و اكنون مي توان با 
بررسي نرخ فروش انواع محصوالت فوالدي در بازار، ميزان افزايش قيمت 

اين اقالم توسط كارخانه ها و شركت هاي عرضه كننده را مشخص كرد.

گراني كاذب محصوالت فوالدي 
رئيس اتحاديه فروشندگان، آهن و فوالد با اشاره به نوسان اخير قيمت آهن 
و فوالد در بازار آزاد گفت: تا شنبه هفته جاري ثبات نسبي قيمت ها در بازار 
محصوالت فوالدي به دليل افت تقاضاي ناشــي از فرا رسيدن فصل پاييز و 
زمستان و كاهش ساخت وساز را شــاهد بوديم زيرا معموال در فصول سرد 
سال تقاضاي خريد آهن آالت كمتر مي شود. رســتگارپور افزود: عالوه بر 
آن كاهش نسبي نرخ ارز بر بازار تثبيت يا كاهش قيمت محصوالت فوالدي 
تأثير گذاشت، اما با صعودي شــدن نرخ ارز از ابتداي هفته جاري مجددا 
سير صعودي قيمت ها را شاهد بوديم. به گفته او برخي محصوالت فوالدي 
مانند ورق هاي مورد نياز صنايع داخلي مانند لوازم خانگي بيشترين تأثير 
را از نوســان قيمت ها ديده و بعد از آن نرخ آهن آالت مورد نياز در مصالح 
ساختماني افزايش يافته اســت. رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد، 
گفت: فروش اينگونه ورق ها در كارخانه هايي كه آن را از بورس )با استفاده از 
سهيمه( خريداري كرده تا بتوانند محصوالتي را با آن توليد كنند اما مازاد 
نياز خود را با بازارگرمي و نرخ هاي باال )افزايش قيمت حداقل 6هزار توماني 
در هر كيلوگرم( در بازارآزاد عرضه مي كنند، به نابساماني بازار اين نوع ورق ها 
دامن زده است. به گفته او همچنين متوسط قيمت هر كيلوگرم انواع ميلگرد 
تا روز دوشنبه هفته جاري در بازار آزاد، 12500 تا 12800تومان افزايش 
يافت. رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد در مورد پيش بيني وضعيت 
بازار محصوالد فوالدي گفت: اگر روند تنظيــم بازار و عرضه فوالد و آهن با 
حضور تشكل هاي صنفي ذيربط اصالح شــود، مي توانيم كنترل بازرسي و 
ثبات بازار را از صنوف توزيع كننده مطالبه كنيم، اما اكنون فروشــندگان 
محصوالت فوالدي به دليل ناتواني در جايگزينــي محصوالت يا از فروش 
محصوالتشــان خوداري كرده و يا با فروش اينگونه اقالم متضرر شده اند و 
متضرر اصلي اينگونه نوســان قيمت ها مصرف كنندگان نهايي بازار آهن و 
فوالد هســتند. او با بيان اينكه به دليل تامين نياز بازار با محصوالت توليد 
داخل، قيمت هاي آهن و فوالد در بازار داخلي ارتباطات چنداني با قيمت 
بازارهاي جهاني ندارد، گفت: شــرايط به گونه اي است كه به نظر مي رسد 
متأسفانه تا وقتي كه سرنوشــت انتخابات آمريكا مشــخص نشود، مانند 
ســاير كاالها در بازار محصوالت فوالدي نيز برخي اين محصوالت را گران 
تر فروخته و بازار همچنان بالتلكيف خواهد بود زيرا بســياري از شركت ها 
مي خواهند ببينند كه چه گروهي در آمريكا برنده انتخابات می شوند و تأثير 

آن بر سرنوشت نرخ دالر چگونه خواهد بود.

 سندروم انتخابات 
در بازار آهن و فوالد

بازار

صنعت

كالبدشكافي همشهري از يك گزارش مهم جهاني

نبض تجارت دنيا با كرونا مي زند
آنكتاد مي گويد: حجم تجارت كاالهاي ضد كرونايي 
در ســال جاري ميالدي بيشــتر به نفع كشورهاي 
ثروتمند بوده و سرانه شــهروندان كشورهاي فقير 

ناچيز و در حد يك صدم درصد برآورد شده است.
كرونا نه فقط كسب و كار ها را مختل كرده كه تجارت 
دنيا را هم به هم ريخته و كاهش داده است. بسته شدن 
مرزهاي تجاري و محدود شــدن صادرات و واردات 
كاالها، نخستين اقدام دولت ها براي جلوگيري از ورود 
ويروس كرونا به داخل مرزهاي جغرافيايي كشورشان 
بود، اما حتي باز شدن تدريجي مرزها و رونق دوباره 
داد و ســتدها هم نتوانســت چراغ تجارت جهان را 
روشــن نگه دارد. البته نبض اصلي تجارت جهان در 
سال2020 ميالدي بيشــتر با امواج كرونا مي زند تا 
جايي كه دولت ها براي حفظ جان شهروندان شــان 
كاالهاي پزشكي و بهداشتي بيشتري خريدند و مردم 
هم كاالهايي خريدند كه دست كم در خانه بتوانند كار 
كنند و درآمد داشته باشند. اما هرچند كرونا فقير و 
ثروتمند، نژاد و مذهب و جغرافيا نمي شناسد، روي 
ديگر سكه يكه تازي اين ويروس نشان مي دهد كه از 
قضا خطر كرونا هم براي مردم فقير و هم كشورهاي 
ندار و كمتر برخوردار بيشتر بوده؛ زيرا حجم تجارت 
كاالهاي ضد كرونايي در سال جاري ميالدي بيشتر 
به نفع كشــورهاي ثروتمند بوده و سرانه شهروندان 
كشــورهاي فقير ناچيز و در حد يــك صدم درصد 
برآورد شده اســت. يعني حتي 10درصد هم نبوده 
اســت.  تازه ترين گزارش كنفرانس تجارت و توسعه 
سازمان ملل موســوم به آنكتاد نشــان مي دهد كه 
حجم تجارت كااليي در دنيا در نتيجه ويروس كرونا 
به شدت افت كرده، اما ميزان تجارت كاالهاي پزشكي 
و سالمت محور روند رشــد صعودي داشته كه نشان 
مي دهد دســتكم تا زمان ادامــه حكمراني ويروس 
كوويد-19، نبض تجارت كااليي بيشــتر بر مبناي 
كاالهاي مرتبــط با مقابله با ويــروس كرونا مي زند. 
اين گزارش مي گويد: تجارت جهان در فصل ســوم 
ســال2020 به روند كاهشــي خود ادامه داده و به 
حدود منفي 5.4درصد نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته رسيده، اما با وجود اين، نسبت به فصل دوم 
سال2020، نرخ كاهشي آن كمتر شده است. آنكتاد 
انتظار دارد حجم تجارت جهاني در كل سال2020، 
حدود 7درصد آب بــرود و درصورت تشــديد روند 
نااطميناني موجود ناشــي از شــيوع موج تازه كرونا 
اين افت به 9درصد هم خواهد رســيد. نكته كليدي 
در اين گزارش به رشــد قابل توجه تجارت كاالهاي 
ســالمت محور برمي گردد كه نشان مي دهد تجارت 
تجهيزات اداري منازل و لوازم پزشكي مانند ماسك 
در فصل سوم ســال جاري ميالدي افزايش يافته، اما 
تجارت در بخش خودرو و بخش هاي انرژي ضعيف تر 
شده است. افزون بر اينكه سرانه واردات لوازم پزشكي 
موردنياز براي مهار كوويد-19 در كشورهاي با درآمد 
باال تقريبا 100برابر رقم مشابه در كشورهاي با درآمد 

پايين برآورد شده است.

تجارت با كوويد-19
آنتكاد در گزارش جديد خود از يك معماي مهم پرده 
برمي دارد و مي گويد: اختالل هــاي اقتصادي ايجاد 
شده ناشي از ويروس كوويد-19، برخي بخش ها را 
به طور قابل توجهي بيشتر از ساير بخش ها تحت تأثير 
قــرار داده؛ به نحوي كه در فصل دوم ســال2020، 
ارزش تجارت جهاني در بخش هاي خودرو و انرژي، 
معادل نصف رقم مشابه آن در فصل دوم سال2019 
اســت. به طور مثال، در همين مــدت تجارت مواد 
شيميايي، ماشــين آالت، فلزات و ســنگ معدن و 
ابزار دقيق نيــز به طور چشــمگيري كاهش يافته، 
اما واردات ماشــين آالت و كاال هاي گروه نساجي و 
پوشاك با رشد همراه بوده كه علت آن افزايش تقاضا 
براي اقالم مرتبط با همه گيري كرونا در حوزه اقالم و 
لوازم بهداشتي مانند ماسك يا تجهيزات اداري منازل 
موردنياز براي دوركاري است. چنين رفتاري در عرضه 
و تقاضاي تجارت جهاني در داده هاي آماري ماه هاي 
ژوئيه و اوت سال جاري ميالدي تكرار شده به  نحوي 
كه ارزش تجارت بين المللي در بخش انرژي و بخش 
خودرو همچنان به طور قابل توجهي كمتر از سطح 
آن در سال2019 است، اما تقاضاي تجهيزات اداري 
منازل و تجهيزات محافظت شخصي منجر به رشد 
مثبت براي تجارت تجهيزات ارتباطي، ماشين آالت 

اداري، نساجي و پوشاك هم شده است.

تجارت كرونايي به نفع ثروتمندان
آنكتاد در گزارش خود به اين موضوع اشــاره مي كند؛ 
هرچند در مراحل ابتدايــي همه گيري ويروس كرونا، 
برخي كشورها سياســت هاي محدودكننده تجارتي 
را اعمال كردنــد تا از منابع پزشــكي كمياب و بالقوه 
خود محافظت كنند، با اين حال بازارهاي بين المللي 
در برآوردن موج تقاضــاي كلي براي محصوالت مورد 
نياز براي مبارزه با انتشــار كوويد-19 مشاركت قابل 
توجهي داشته اند. به گونه اي كه بين ماه هاي ژانويه و مه 
سال2020، صادرات لوازم پزشكي مرتبط با كوويد-19 
شامل تجهيزات محافظت شخصي، ضدعفوني كننده ها، 
كيت هاي تشخيصي، دستگاه تنفس اكسيژن و ساير 
تجهيزات بيمارستاني از چين، اتحاديه اروپا و اياالت 
متحده آمريكا بين 25 تا 45ميليارد دالر رشــد كرده 
كه تجارت اين كاالها از آوريل2020 ميالدي نسبت 
به آوريل2019 حدود 50درصد رشد داشته است. اين 
گزارش مي افزايد: هرچند عرضه اقالم لوازم و تجهيزات 
پزشكي مرتبط با ويروس كرونا طي سال2020 بيشتر 
شده، اما اين عرضه عمدتا به نفع كشورهاي ثروتمند 
بوده و شواهد قابل توجهي وجود دارد كه نشان مي دهد 
كشورهاي با درآمد متوسط و پايين، به طور قابل توجهي 
از دسترســي به كاالهاي پزشكي مقابله با كوويد-19 

محروم بوده اند. 
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دســتم به دســتش نمي رسد 
اما دلم با اوســت. البــد خود او 
هم مي داند كه يــادش از يادم 
نمي رود، چون هيچ چهار فصلي 
بدون بهار نمي شــود، حتي اگر 
كرونا دست ما را از لمس و تپش 
و تمناي بغل بوسه ها كوتاه كرده 
باشد يا زير ماسك و گاه عينك با 
زلف پريشان و روسري آشفته ما را شبيه گمشده هايي 
كرده باشد كه شب و روز خود را گم كرده باشند! نه، از 

يادم نمي رود يادت خانم شيرين و آقاي فرهاد!
كسي با تلفن همراه مرا مي خواند و مي گويد اگر گفتيد 
من كي هســتم؟ با خودم مي گويم من ديروزم را به ياد 
نمي آورم. آيا شما آن را نديده ايد؟ او البد صداي فكرم 
را از دلم مي شنود و جواب مي دهد چرا من ديدم داشت 
روي ماه زندگي را مي بوسيد. من اين جواب را از دنگ 
و رنگ صدايش خواندم و از او نشنيدم. واقعاً در چنين 
مواقعي كه كسي يادتان مي كند چقدر دوست مي داريد 
كاش او را مي ديديد تا با چهره اي فراخ و با تبسمي گرم او 
را ببوييد وقتي حالتان را آن قدر خوب مي كند كه يادتان 
مي آيد بسياري از افراد خوب هستند چون نمي توانند 
بد باشند. آن آقاي خاطره از خاطره اي مي گويد كه من 
از بيان آن خاطره مفتخر مي شوم تا يادم بماند بهترين 
ذخيره فردا، كار نيك امروز است. حالم پر از عطر ارغوان 
مي شود و باور مي كنم براي آنكه بزرگ باشيم سخت بايد 
كوچك باشيم و راستي چه ساده و چه به سادگي مي شود 
فروتني را مثل هوا رها كرد كه راه برود در ريه هاي هر 
كسي كه در دور و نزديك شماست. عيبي دارد كمي قلب 
باشيم، كمي خلوص، كمي دلبندي و مهر براي ديگران 
با يك سالم و صداي تلفني تا حالي را بهار كنيم حتي 

اگر در پاييز باشيم.
مي دانم تو پاداشي هستي

براي آنكه هيچ گاه به عاشقي نگفتم 
تو تنها عشق مني

آن هزار سال پيش با اينكه كرونا نبود اما و البته اينگونه 
هم نبود كه مردمان دائم از مهر و مودت بگويند و همه 
هميشه ســخي و آغوش شــفقت و مهر باشــند نه اما 
يك جورهايي زندگي بيشتر زندگي مي كرد و زياد رنج 
نمي برد شايد چون توسعه تكنولوژي محدود بود. خانه 
انباشته از ماشين رختشويي، ظرفشــويي، تلويزيون، 
كامپيوتر، پخش و ضبط، مكروفر، آرام پز، زودپز، خردكن، 
چرخ گوشت، يخچال فريزر، آيفون تصويري، چندين و 
چند ريموت كنترل و... تبلــت، تلفن همراه و غيرهمراه 
نبود كه هر كدام  سازي  بزنند بدون آنكه رهبري داشته 
باشند. اصاًل خانه كم صدا بود. اگر بود صداي خوش بنان، 
صداي سريال سياه و سفيد »ســركار استوار« و صداي 
دلنشــين خانم احترام برومند براي كودكان بود. يعني 

وقتي آن همه وسايل نبود پدر به اندازه همه آنها دغدغه 
نداشــت و عصباني نمي شــد. دغدغه اش يك خانواده 
6نفري بود نه 60نفري. كار پدر فقط تعويض المپ بود تا 
مادر تشكر كند و بداند مرد خانه، روشني بخش زندگي 
اســت. اصال زندگي مهربان تر بود. وقتي مالفه ها روي 
بند در حياط باد مي خورد، ليلي روي بالشــي گلدوزي 
شده راســر مي كرد و تو دلش مي گفت؛ فرهاد كجايي؟ 
من مي گفتم؛ رفته دنبال شــيرين و ليلي آن قدر ساده 
بود مي زد زير گريه و گوشه روبالشي را با اشكش معطر 
مي كرد. و بعد من براي اينكه قلبش دوباره پروانه شود 
با مداد سوسمارنشــان از قول فرهاد روي سينه كاغذ 
مي نوشتم، خواهش مي كنم مراقب چشم هايت باش، من 
به نگاه تو محتاجم. دوباره حال ليلي خوب مي شد چون 

مي دانست عشق از چشم ها آغاز مي شود.
 ديگر آرام هستم و شاد

سپاسگزارم توام  اي هميشه عزيزترين
زيرا زائري را به خانه ات راه دادي

حاال و اكنــون كه بــار ديگر مــا ثابــت كرده ايم در 
ميهمان نوازي همتا نداريم و بــا قلبي آكنده از مهر هر 
روز كرونا را بــه ضيافتي دعوت كنيــم آن هم نه فقط 
در پايتخت كه همه جاي ايران ســراي اوست، طبيعي 
اســت حال و احوال ها خالص به  نظر نمي آيد. تو گفتي 
صداها دستكاري شده است. چهره ها هم يك جورهايي 
شده، انگار با فتوشاپ سينمايي شده اند. چشمان ليلي 
در تصوير، مثل  ماه شب چهارده، قرص كامل است. از 
نزديك اما شبيه لوبيا چشم بلبلي است. من حتي عكس 
فرهاد را كه ديدم ياد شهاب حسيني افتادم. اما خودش 
شبيه كاله قرمزي بود. روزگار اســت؛ خيارها مزه آب 
مي دهد و هويج ها چوب پنبه  اســت. من سيبي ديدم 
سرخ بود، اما پوك بود. خوب دنيا را كرونا عوض كرده 
است ولي همچنان كم وبيش با رعايت پروتكل ها، داريم 
با هم زندگي مي كنيم. پس چه اصراري به حال گيري 
از يكديگر داريم، وقتي مي شود حتي از راه دور با چند 
كلمه حال پاييزي كســي را كه آشــنا يا دوست است 
بهاري كنيم، حتي در پاييزي كه دل سپرده كروناست، 
حتي اگر صداي آشناي شما در اين روزگار كمي تغيير 
كرده باشد. به آشــناي هزار سال پيشم كه خاطرم را 
گرامي داشت و جوياي حالم شد به وقت خداحافظي 
گفتم خبر دارم خورشــيد به خاطر تو طلوع مي كند! 
قهقهه رها كرد و گفت خوش به حالت كه همچنان 

خيال مي بافي! من قهقهه سردادم و گفتم چه كار 
مي شــود كرد وقتي داريم با كابــوس زندگي 

مي كنيم خيال بافي نام ديگر اميد است!
بيا و سراغي از من بگير

مي دانم بايد جايي در اين نزديكي ها باشي
بيا كه تنهاي تنهايم

درحسرت صداي بال كبوتر پيام

مي دانم بايد 
جايي در اين نزديكي ها باشي!

فريدون صديقی
استاد روزنامه نگاری

 شعرها از آنا آخماتوا با ترجمه احمد پوري

 ديدار با محمد سمائي، خالق مجسمه هاي فلزي كه مي گويد
اين سبك را در ايران ابداع كرده است و طرفداراني جهاني دارد

جادوگری با فلزات
07

يادداشت 
اول

09

گفت وگو با حسن معجوني، نويسنده و كارگردان تئاتر و بازيگر 
به بهانه اكران  آنالين چند فيلم سينمايي اش 

داشتن فالوور  باال
معيار بازيگری  نيست

 با ما همراه شويد تا با خواندن گزارش 
 و ديدن فيلم اين صفحه به خانه موزه 

شهيد رجايي برويم 

خانه رئيس جمهور 
محبوب

06

 درباره دنياي بردگيم ها 
 كه اين روزها بيشتر از قبل محبوب شده

چه مي دانيد؟

بفرماييد هيجان 
بازی های روميزی

10

گزارشي درباره جام سفالي كشف شده در 
شهر سوخته كه از آن با عنوان »قديمي ترين 

انيميشن جهان« ياد مي شود

انيميشن 
پنج هزار ساله

08

اگر بخواهيم پاي 
مجسمه هايي كه به 
كشورهاي عربي فروخته 
مي شود امضا بگذاريم 
دالل ها سراغمان نمي آيند 
و براي امرار معاش دچار 
مشكل خواهيم شد. ترديد 
ندارم كه اين كارها يك روز 
حرف خواهند زد

بازيكنان تيم ملي »جهت يابي« 
 از قواعد اين ورزش مفرح 

و ناشناخته مي گويند

جويندگان 
در طبيعت

12

روايت هايي تكان دهنده  
از قحطي بزرگ ايران در زمانه 

جنگ جهاني اول

مردم كالغ و 
موش  می خوردند

11
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  شماره 98
گل خانه

تاريخ انقالب اسالمي سياست مردان بسياري به خود ديده است اما در ميان اين افراد كمتر كسي توانسته 
محبوبيت شهيدمحمدعلي رجايي را كسب كند؛ رئيس جمهوري كه گرچه كين دشمن به او تنها فرصت 
چندماهه رياست جمهوري داده بود اما پيش تر در سمت نخست وزيري، وزارت آموزش و پرورش و... 
صداقت  در عمل و گفتارش را به همگان ثابت كرده بود. مردي بسيار ساده، قانع و صرفه جو كه در ايام 
نخست وزيري ساختمان قديمي بهارستان را به عنوان مكان نخست وزيري برگزيد. اعتقاد داشت اگر محل 
كار تشريفاتي و رفاه زده باشد، بر خلق و رفتار آدمي اثر منفي مي گذارد و او را اسير پست و مقام مي سازد. 
مي گفت برايش قابل تحمل نيست كه مردم در نهايت فقر و محروميت زندگي كنند، ولي خود از مزاياي 
فزون تري برخوردار باشد. مي گفت اگر فارغ از دنياي رنج ديدگان زندگي كنيم، رنج آنان و دردها و آالم شان برايمان محسوس 
نخواهد بود. مثل رجايي ها اين روزها بسيار كم اند و جاي خالي شان بيش از گذشته احساس مي شود. براي آشنايي بيشتر با سبك 
زندگي بي آاليش شهيدرجايي سري به خانه موزه او زده ايم و از يادگاري  ساده اما ارزشمند او گزارشي تهيه كرده ايم كه در ادامه 
مي خوانيد. عالوه بر اين گزارش مكتوب شما مي توانيد 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 مي توانيد كيوآركد كنار صفحه را با تلفن همراه خود اسكن و اين بازديد مجازي را 

شروع كنيد. با ما همراه باشيد تا شما را با ديدني هاي منحصربه فرد اين خانه موزه بيشتر آشنا كنيم.

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

نحوه دسترسي
ايستگاه متروي شهدا مسير مناسبي براي رسيدن 

به اين خانه در ميدان شهداست.

ساعات بازديد 
براي بازديد از خانه موزه شهيدرجايي مي توانيد 
همه روزه غيراز ايام تعطيل در ساعات اداري 

به اين موزه مراجعه كنيد. البته به علت 
محدوديت هاي ناشي از شيوع ويروس كرونا، 

قبل از رفتن به اين موزه با مسئوالن موزه تماس 
گرفته و هماهنگ شويد. ناگفته نماند بازديد از 

اين موزه رايگان است.

نشاني موزه
ميدان شهدا، خيابان مجاهدين اسالم، نرسيده به 
چهارراه آبسردار، خيابان شهيد آقاجانلو، كوچه 

شهيدميرزايي، پالك 6 
شماره تماس: ۳۳۵6666۵

 با ما همراه شويد تا  با خواندن گزارش و ديدن فيلم اين صفحه 
به خانه موزه شهيد رجايي برويم 

خانه 
رئيس جمهورمحبوب

  دندان شهيد؛ تنها نشانه شناسايي او
هنگام بازســازي منزل شــهيد 
رجايي كوچك ترين خدشه اي به 
اصل منزل اين شــهيد وارد نشده 
است. چارچوب حياط، آشپزخانه، 
گلخانه، اتاق هــا و راهرو و... همان 
است كه درزمان زنده بودن شهيد 
رجايي بود. در اين موزه همچنين 
تعدادي از لوازم شــخصي شهيد 
رجايي نظير دندان شهيد به عنوان 

تنها نشانه شناسايي وي بعد از انفجار دفتر رياست جمهوري، چمدان سفري، اتاق 
مطالعه به همراه ميز و لوازم  التحرير، دكور ساده و صميمي خانه به همراه لباس ها، 
لوازم خانه و... به نمايش گذاشته شده است. البته قلم استنسيل، فنجان چيني 
چاي شخصي او و اعتبارنامه اش در محفظه هاي شيشه اي نگهداري مي شوند. از 
آنجا كه دولت رجايي، نخستين دولت مكتبي بود كه عهده دار امور اجرايي كشور 
شد و در آن دوره بحراني، بيشــترين حد از تالش و كوشش را براي خدمت به 
اهداف مقدس انقالب از خود نشان داد در تاريخ انقالب اسالمي از جايگاه ممتازي 
برخوردار است، آن حد از ايثار كه جان خويش را نيز بر سر اين آرمان نهاد. بنابراين 
به مناسبت شهادت شهيد رجايي و شهيد باهنر هفته نخست شهريور به عنوان 

»هفته دولت« نامگذاري شده است.

  اعتبارنامه رياست جمهوري 
در بخشــي از خانه موزه مي توان 
اعتبــار نامه اي كــه در ۱۱ مرداد 
ســال ۱۳6۰ صادر شــده و حكم 
رياست جمهوري او بوده را ببينيم. 
در اين اعتبارنامه عالوه بر امضاي 
امام خميني )ره(، امضاي اعضاي 
شوراي نگهبان آقايان و حجج اسالم 

احمد جنتي، ابوالقاسم خزعلي، عبدالرحيم رباني شيرازي، غالمرضا رضواني، 
لطف اهلل صافي، يوسف صانعي، علي آزاد، گودرز افتخار جهرمي، محسن هادوي، 
مهدي هادوي، حسين مهرپور و محمد صالحي ذيل آن است و نشان مي دهد 
كه از ۱۴۷6۳۳6۳ رأي مأخوذه در انتخابات رياست جمهوري، رجايي با كسب 
۱۳۰۰۱۷6۱ راي، رئيس جمهور منتخب ملت شده است. شهيدرجايي كسي 
بود كه از دستفروشي در محله  شوش بر مسند رياست جمهوري رسيد و امروز 
از نام آورترين  افراد در تاريخ كشورمان است. زندگي افرادي چون شهيد رجايي 
مي تواند الگويي مناسب براي ما باشــد كه شايد لحظه اي نتوانيم تصور چنين 
شرايطي را براي خود داشته باشيم. اما از همه مهم تر اين است كه او با تالش و 
كوشش خود توانست سرانجام در برهه هاي حساس از انقالب نقش مهمي ايفا 

كند و در عرصه علم و عمل به چهره اي نمونه و ماندگار تبديل شد.

  ماجراي گلوله در خانه رجايي
اتاق هاي خانه در كمال ســادگي 
چيــده شــده تــا نشــان دهد 
رئيس جمهــوري كــه معلمــي 
پيشــه او بوده، از دوران معلمي تا 
رياســت جمهوري خود را در اين 
خانه ســاده گذرانده است. هنوز 
همان پرده ها، ميز كار و وســايل 
زندگــي او در ايــن خانــه وجود 

دارد. مي توان در اتاق كار شــهيد رجايي ميزي آهني  اي را ديد كه ســاعت ها 
رئيس جمهور ايران پشت آن مي نشسته و جاي يك گلوله در روي ميز كه براي 
همه بازديدكنندگان جاي سؤال است؛ گلوله اي كه وقتي شهيد رجايي در حال 
تميز كردن كلتش بوده، از اسلحه به طور كامال اتفاقي خارج شده و به ميز برخورد 
كرده و دوباره از فاصله كمي  ازگوش وي عبور كرده است. اين خاطره را همسر 
شهيد رجايي براي مسئوالن موزه تعريف كرده و خواسته كه حتي اين گلوله 
را در خانه شهيد رجايي نگه دارند به عنوان يادگاري. اكنون اين گلوله در يك 
ويترين شيشه اي در زيرزمين خانه قرار دارد. در كنار اين گلوله دندان مصنوعي 
شهيدرجايي را نيز نگه داشته اند؛ دنداني كه موجب شد تا پيكر شهيد رجايي 

پس از ترور شناسايي شود.

  حياط قديمي خانه
در انتهــاي راهــرو درچوبــي 
شيشــه داري، خانه را با چند پله 
به حياط نورگيــر كوچكي وصل 
مي كند. حياطي با 2 باغچه بزرگ 
در ضلــع جنوبي كــه درختانش 
قدمت اين خانــه را ندارنــد و با 
سرديسي از شــهيد رجايي كه از 
ســال ۱۳۸۷ در آنجا قرار گرفته 

اســت. نماي كلي اين حياط ما را به فضاي حياط مدرسه هاي دهه هاي 6۰و 
۷۰مي برد. حوض قلب شــكل آبي رنگي وسط حياط است كه احيانا خاطرات 
روزهاي شيريني از بازي فرزندان رجايي را در ترك هاي خود دارد. ديوارهاي 
حياط ديگر رنگ و بوي سابق را ندارند، پر شده اند از نوشته هاي نستعليقي در 
مدح رجايي و جمالتي از خود شهيد. »راه رجا بسته نيست، گرچه رجايي برفت، 
راه رجا زنده است، ريشه به جا ماند اگر، برگ و بري مي رود« سروده اي است كه 
هم در حياط ديده مي شود و هم روي تابلوي ســردرخانه كه روزگاري كاشي 
»بسم اهلل« آنجا نصب بوده، نقش بسته  است. سازمان فرهنگي شهرداري و بنياد 
شهيد كوشيده اند كه خانه را همچون روزهاي زندگي شهيد رجايي و خانواده اش 

دست نخورده نشان ناظران دهند تا ساده زيستي صاحبش را تماشا كنند.

   خانه ساده يك مسئول 
قدمت بناي خانه شهيد رجايي به دوره پهلوي دوم مي رسد. اين خانه 
از ۱۳۴۳ تا حدود ۱۷ ســال محل ســكونت محمدعلي رجايي بود؛ 
خانه اي كه او ابتدا با قرض ۱۳هزار توماني آن را خريداري كرد. پس از 
شهادت رجايي، همسر و فرزندانش تا سال ۱۳۷۳ در اين خانه زندگي 
كردند تا اينكه اين خانه توسط بنيادشهيد خريداري شد. بنيادشهيد 
پس از مرمت و ثبت ملي اين خانه ارزشمند آن را به عنوان خانه موزه  
شهيدمحمدعلي رجايي مورد استفاده همگان قرار داد. اين خانه قديمي 
با مســاحتي حدود 2۵۴ مترمربع كه با زيرزمين 2طبقه محسوب 
مي شود به صورت اندروني بيروني ساخته شده است. براي رفتن به خانه 
رئيس جمهور پيشين، به خيابان مجاهدين اسالم و كوچه شهيد آقاجانلو 
مي رويم. از همين گذر وارد كوچه شهيد ميرزايي مي شويم. ديدن يك 
تابلو معرفي خانه موزه شهيد رجايي در اول خيابان ما را مطمئن مي كند 
كه مسير را درست آمده ايم. درست به جايي آمده ايم كه گرچه صاحبش 
سال هاســت كه از اين كوچه و زمين خاكي ســفر كرده اما هنوز هم 
همسايه ها ياد و خاطراتش را زنده نگه داشته اند؛ ياد آن مسئول مردمي 

كه حتي خريد مايحتاج خانه اش را هم خودش انجام مي داد و با اهالي در 
همين كوچه و پسكوچه ها قدم مي زد. پيدا كردن خانه موزه كار چندان 
سختي نيست زيرا در اين كوچه فقط در خانه شهيد رجايي، چوبي است 
و بناي آن نسبتا قديمي باقي مانده است. از در چوبي كوچك وارد خانه 
مي شــويم همين راهرو به 6 در ديگر راه دارد: در ورودي ساختمان، 
درهاي 2اتاق، آشپزخانه، ســرويس بهداشتي و حياط. اتاق هايي كه 
با تابلوهايي يكي اتاق نشيمن معرفي شــده و ديگري اتاق پذيرايي 
كه خودش متشكل از 2 اتاق »تو در تو« است. در همان نگاه اول محو 
اتاق نشيمن اين خانه مي شويم و خاطرات روزهاي گذشته و كودكي 
خودمان را ورق مي زنيم. اتاق با همان وسعت كم، يك كرسي قديمي 
را در دل خود جا داده است. روي كرسي يك دست پايه ليوان گيره دار 
نقره اي مختص پذيرايي چيده  شده است. گوشه ديگر همين اتاق يك 
تلويزيون كوچك، 2پشتي دستباف تركمن، چمدان سفري كه روي 
آن نوشته شده »جمهوري اسالمي«، يك چراغ عالء الدين و تصاويري 

از شهيد رجايي به چشم مي خورد. 

   زير زميني كه موزه شد
از حياط باچند پله كوتاه ديگر به زيرزمين باصفاي آجري مي رسيم. زيرزمين به 
شكل بســيار قديمي و با طاق هاي آجري كه محل حمام، آب انبار و طباخ خانه 
صاحب اوليه اين خانه بوده است. ولي در دوره شهيدرجايي تغيير كاربري داده و 
شايد اتاق كار و مطالعه او بوده است. حاال تصاوير و لوازم شهيدرجايي جان تازه 
به اين زيرزمين بخشيده اند. ديوارهاي زيرزمين مملو از تابلوهاي اهدايي بنياد 
شهيد درباره زندگينامه رجايي است. 2عكس از مراسم تشييع رجايي و باهنر، 
عكسي از هيأت دولت او كنار امام )ره(، عكسي از سفر استاني او به خراسان در دوره 
استانداري حسن غفوري فرد، از ديگر اشياي اين زيرزمين هستند. ساده زيستي 
و قناعت رجايي چنان در وجودش ريشه دوانده بود كه حتي در سفرهاي كاري 
هم از ديدن سفره هاي رنگين و تشــريفاتي رنجور مي شد. تا جايي كه در كتاب 
خواندني هايي از زندگي رئيس جمهور، نويســنده اين كتــاب محمدباقري به 
خاطره اي از او اشاره كرده و مي گويد:»يك بار در مسافرتي سفره اي آراسته برايش 
تدارك ديدند. رجايي وقتي ديد در اين ســفره رنگ تجمل و تنوع طلبي ديده 
مي شود، به دست اندركاران گفت:»برادران! اين رسم امانتداري در مسئوليت از 
جانب مردم نيست. هر چه زودتر از اضافات كم كنيد، چون من كه تازه از سخن 
گفتن براي مردم محروم و ستمديده آمده و آنها را در راه تحقق اهداف جمهوري 
اسالمي به شــكيبايي در مقابل كمبودها و به قناعت در بهره برداري از امكانات 
و رعايت صرفه جويي توصيه كرده ام، نمي خواهم مشــمول »رطب خورده منع 
رطب كرده« شوم و تمام گفته هاي خويش را زير پا بگذارم و خود بر سر سفره اي 
بنشينم كه حكايت از دوران فراخي نعمت ها و وسعت روزي ها مي كند. انقالب، 
ارزش ها را تغيير داده اســت. ما چرا نبايد خود را با اين روند هماهنگ كنيم و از 
تن پروري بكاهيم و حد اعتدال را نگه داريم. شايد شما تصور كنيد اين خوراكي ها 
معمولي و در حد طبيعي است، اما من كه نخست وزيرم احساس مي كنم افرادي 
در مناطق محروم روزگار مي گذرانند كه به حداقل مواد غذايي دسترسي ندارند. 
براي هماهنگ شــدن با اين عزيزان محروم، خود را در غم و اندوه آنان شريك 
مي دانم تا از اين راه و با لمس واقعيت هاي تلخ در پي چاره جويي حل مشكالت آن 
ستمديدگان برآيم. او پس از لحظاتي از جا برخاست تا بدون درنگ آن جلسه و 
سفره الوان را ترك كند. افرادي كه سر سفره نشسته بودند، تحت تأثير قرار گرفتند 
و از تناول غذا خودداري كردند و به پيروي از او، از جاي خود بلند شدند«. باورش 
كمي سخت است كه روزگاري رئيس جمهور كشورمان همراه همسر و ۳فرزندش 
جميله، حميده و كمال در اين خانه ســاده زندگي مي كردند. در انتهاي بازديد 
مثل بسياري از بازديدكننده ها اين خانه موزه، از صاحب اين خانه تجديد خاطره 
مي كنيم و فاتحه اي مي خوانيم و با خود مي گوييم اي كاش برخي مسئوالن هم 

راه و شيوه اين رئيس جمهور محبوب و مظلوم را دنبال كنند.

   نگاهي به زندگي شهيدرجايي
محمدعلي رجايي در سال ۱۳۱2هجري شمسي، در قزوين متولد شد. در 
سن ۴ سالگي از نعمت داشتن پدر محروم شد و تحت تكفل مادري مهربان 
قرار گرفت. برادرش كه ۱۰ سال بزرگ تر از او بود بيرون از خانه كار مي كرد 
و مادرش پنبه پاك مي كرد و فندق و گردو و بادام مي شكست تا هزينه هاي 
زندگي را تأمين كند. ۱۳ساله بود كه كالس ششــم ابتدايي را تمام كرد و 
راهي تهران شد. برادرش از مدتي پيش به تهران نقل مكان كرده بود. ابتدا 
در بازار آهن فروشان مشغول به كار شد و به علت سنگيني كار چندي بعد به 
دستفروشي روي آورد. محمدعلي بعد از دستفروشي دوباره به بازار تهران 
برگشت و در چند حجره به شاگردي پرداخت. در سال ۱۳۳۰نيروي هوايي 
جواناني را كه مدرك ششم ابتدايي داشــتند با درجه گروهباني استخدام 
مي كرد. او داوطلب خدمت در اين نيرو شد. ۳ماه از دوره آموزشي گروهباني 
را گذرانده بود كه گروه فدائيان اســالم را شــناخت و در جلسات اين گروه 
شركت كرد. در مدت ۵ ســال خدمت در نيروي هوايي، دوره متوسطه را با 
تحصيل شبانه گذراند. در ســال ۱۳۳۵ به دانشسراي عالي وارد شد و دوره 
ليسانس خود را در رشته رياضي به پايان برد و به سمت دبير رياضي در وزارت 
فرهنگ استخدام شد. در ارديبهشــت ۱۳۴2 به علت فعاليت هاي سياسي 
عليه رژيم طاغوت دستگير و ۵۰ روز زنداني شد. پس از آزادي با شهيد باهنر 
به سازماندهي مجدد هيأت موتلفه پرداخت و داوطلباني را به جبهه فلسطين 
اعزام كرد. پس از بازگشت در ســال ۱۳۵۳ دستگير و 2سال در زندان هاي 
انفرادي رژيم پهلوي انواع شــكنجه ها را تحمل كرد. شهيدرجايي در سال 
۱۳۵۸، مسئوليت وزارت آموزش و پرورش را به عهده گرفت و به دنبال تمايل 
مجلس در تاريخ ۱۳۵۹/۵/۱۸ به عنوان نخســتين نخست وزير جمهوري 
اسالمي ايران به مجلس معرفي و با رأي قاطع به نخست وزيري انتخاب شد. 
پس از عزل بني صدر در دومين دوره انتخابات رياست جمهوري كه 2مرداد 
۱۳6۰ برگزار شد با كسب نزديك به ۸۸درصد آرا، به عنوان رئيس جمهوري 
اسالمي ايران معرفي شد و سرانجام در هشتم شــهريور ماه ۱۳6۰ در پي 
انفجار تروريستي در دفتر نخست وزيري به شهادت رسيد. اين اقدام گروهك 
منافقين در خيابان پاستور و طي برگزاري جلسه شوراي عالي امنيت ملي 

كشور با حضور رئيس جمهور و نخست وزير وقت صورت گرفت.

   ميز معلمي در خانه رئيس جمهور
اتاق ديگر اتاق پذيرايي است. البته يك پذيرايي ساده كه نه نشاني از 
مبل هست و نه حتي پشتي. در همين اتاق پذيرايي يك ميز كار آهني 
كوچك با روكش چرمي ديده مي شود. درست شبيه همان  ميزهايي 
كه در دهه 6۰ در همه مدارس به عنوان ميز معلم در كالس هاي درس 
ديده مي شد. اينجاست كه براي خود، دوران معلمي شهيد رجايي را 
مرور مي كنيم. مردي كه از پاي تخته هاي سياه در مدارس به پشت 
ميز رياست جمهوري رسيد اما خود و گذشته اش را فراموش نكرد. در 
قسمت باالي همين ميز، كتابخانه اي قرار گرفته است كه داخل آن 
چندين جلد كتاب تفسير الميزان، تفسير نوين، چندين جلد كتاب 
درباره زندگي امام علي)ع( بــا عناوين روزگار عثمان، فاجعه جمل، 
واقعه صفين، نظام برابري و غروب خورشــيد، صلح امام حسن)ع( 
و كتاب ديگري با عنوان درس هايي درباره ماركسيســم قرار دارد. 
اما مستعمل ترين كتاب ها كه گوشه هايي از جلد آن هم پاره شده 
و معلوم است بيش از ديگر كتاب ها مورد استفاده صاحبش بوده اند، 
روي ميز چيده شده اند.  روي طاقچه اتاق و ديوارها تصاوير متعددي 
از شهيد رجايي هســت كه او را در قنوت نماز، پيشنماز رزمندگان 
جنگ تحميلي، كنار امام خميني )ره( در جماران، مذاكره با كورت 
والدهايم- چهارمين دبيركل سازمان ملل- و مصاحبه با خبرنگاران 
خارجي حين نشان دادن آثار شكنجه شاه كف پاي زندانيان، نشان 
مي دهد. هر طرف اين خانه را كه نگاه مي كنيم ياد و خاطره شهيد 

برايمان زنده مي شود. تصور اينكه روزگاري شهيدرجايي در همين 
خانه و كنار كرسي مي نشسته يا از اين كتابخانه، كتابي برمي داشته 
مي خوانده برايمان آشناست. البته با تماشاي مجسمه از شهيدرجايي 
با همان لباس هاي ساده اي كه در ذهن مردم جاخوش كرده اين تصور 
ملموس تر مي شود. مجسمه او در حالي كه ايستاده و كتاب »آشنايي 
با علوم اسالمي، منطق و فلســفه« شهيدمطهري را در دست دارد، 
گوشه ای از اتاق قرار گرفته است. البته ناگفته نماند مجسمه شباهت 
چنداني به شهيدرجايي ندارد. در اتاق مرتبط با اتاق پذيرايي، برخي 
وسايل شخصي شهيدرجايي و برخي هداياي اهدايي به او در زمان 
حياتش و پس از آن ديده مي شود كه بعضا نامرتب چيده شده اند. 
2پيراهن شهيدرجايي، يك راديو دو موج، يك كيف سامسونت كه 
نوشته شده حاوي 2اسلحه صاحبش بوده، پوستري با تصوير شهيدان 
رجايي و باهنر كه همين سامسونت در دست اوست، تصوير اهداي 
اعتبارنامه شهيد رجايي از سوي امام)ره( درحالي كه رئيس جمهور 
شهيد دست مقتداي خود را مي بوسد، يك صندوق چوبي اهدايي 
مادر رجايي، كتابخانه اي با در كشويي شيشه اي، رخت آويز طراحي 
شده شهيد رجايي، تابلو گليم با نقشــه ايران كه به خانواده شهيد 
رجايي اهدا شده بود، وســايل اين اتاق هستند. در گوشه اي از اتاق 
هم تابلويي نصب شده با اين مضمون »جاي خالي فرشي كه شهيد 

رجايي به يك مستمند اهدا كرد«.

الناز عباسيان

  تخت جاويدان
با يك رمــان گرافيكــي براي 
نوجوانــان چطوريــد؟ پــس 
مي توانيــد بــه رمــان »تخت 
جاويدان« فكر كنيد. رماني كه 
درباره اســكندر مقدوني است. 
در خالصه اين كتاب چنين آمده 
است: »اسكندر در پي فتح ايران 
و تخت جمشيد، به دنبال يافتن 
آب حيات اســت. او با اعتماد به 
دختر داريوش سوم، ركسانا كه 
اكنون اســير اوست براي دست 
يافتــن به حوضچــه آب كه در 
داالن هــاي كاخ هديش پنهان 
شــده اســت، راهي خرابه هاي 
باقي مانــده از آن مي شــود، اما 
ماجرا آنطور كه انتظار داشــته 
است پيش نمي رود.« اين رمان 
گرافيكــي توســط انتشــارات 
هورخش منتشر شده و قصه اي 
خيالي درباره اسكندر مقدوني 
و كابوس هــاي اوســت. گفته 
مي شود كه اين رمان، هشتمين 
جلــد از رمان هــاي گرافيكي 
اســتوديو هورخش اســت كه 
آيدا نوشــالي نويسندگي كرده 
و كياوش پارسا و حميد برغاني 
تصويرگــري كرده اند. كتاب در 
واقع به نوعي، داستاني خيال وار 
از آخريــن روزهــاي زندگــي 
اسكندر مقدوني است كه بعد از 
به آتش كشيدن تخت جمشيد، 
وقتي كه دنيا زير سم اسب ها و 
تحت فرمان اوســت، به هدفي 
ديگر مي انديشــد؛ به ناميرايي. 
غافل از اينكه زندگي چيزي به 
نام ناميرايي نــدارد، حتي براي 
فردي به نام اســكندر. مخاطب 
نوجوان در اين رمان، با تاريخچه 
تخت جمشــيد، كابوس هــاي 
اسكندر و دانستني هاي تاريخي 

ديگر روبه رو مي شود.

  تنهايــي يــك دونــده 
دو استقامت

يكي از كتاب هاي خواندني دنياي 
ادبيات داســتاني را، بايد همين 
كتــاب »تنهايي يــك دونده دو 
استقامت« بدانيم. كتابي كه در 
واقع، اثري درباره طغيان است، 
اثري درباره فردي كه نمي تواند 
با اطراف و پيرامون خود همگون 
باقــي بمانــد؛ يك شورشــي و 
يكي از آن نويســندگان معروف 
به »مردان جوان خشــمگين«. 
در بخش هايــي از ايــن كتاب 
مي خوانيم: »درحالي كه قطرات 
بــاران را از روي باراني اش پاك 
مي كرد، گفت: تو رو شــناختن، 
ديروز زني تو و دوستت رو ديده 
و قسم مي خوره كه شماها همون 
جوونايي هستين كه وارد مغازه 
نونوايي شــدين. كاماًل مطمئن 
بودم كه داشت بلوف مي زد، چون 
روز قبــل از آن كار من و مايك 
اصاًل همديگر رو نديده بوديم، با 
اين همه كمي نگران شــدم. اون 
زن كيه؟ هركي هست به آدماي 
بي گناه تهمت مي زنه، چون تنها 
نونوايي كه من توش بودم، نونوايي 
خيابون خودمونه كه رفته بودم 
براي مادرم نون نسيه بخرم. آنچه 
گفتم اصاًل تأثيــري در او نكرد، 
پرسيد: حاال مي خوام بدونم اون 
پوال كجاس؟ انگار قباًل هيچ وقت 
به اين سؤالش جواب نداده بودم. 
فكر مي كنم امروز صبح مادرم اونا 
رو با خودش برد تا از فروشــگاه 
چاي بخره. باران چنان با شدت 
مي باريد كه فكر كــردم اگر او به 
داخل خانه نيايد، حسابي خيس 

خيس مي شود.«

2 پيشنهاد

اسكندر و آب حيات

دونده چموش

1 پيشنهاد



7 تلگراف خانه

آرزوي يك هنرمند 
شيوه منحصربه فرد محمد سمائي در ساخت مجسمه هاي فلزي 
احتماال بعدها به عنوان يك سبك در حوزه هنرهاي تجسمي بيشتر 
شناخته خواهد شد و خيلي از هنرمندان داخلي و خارجي از آثار 
او الهام خواهند گرفت. او هنرمندي به غايت خالق است، اما همه 
آثارش را در اوج گمنامي و در سكوت خبري توليد كرده و تا امروز در 
محافل هنري نام چنداني از او نبوده است. وقتي دالل ها نام هنرمند 
را از روي مجسمه ها حذف مي كنند، درواقع هويت هنرمند و آثار 
هنري اش را ســلب كرده اند و چنين مي شود كه محمد سمائي، 
مردي كه از ورق آهن مجسمه هاي بي همتا مي سازد، بي نام و نشان 
مي ماند.  ماه پشت ابر پنهان نمي ماند و ترديدي وجود ندارد كه او 
روزي به عنوان سازنده بهترين مجسمه هاي فلزي اين سرزمين 
شناخته مي شود و آثارش شناســنامه دار خواهند شد؛ آنچه در 
پنجاه ودوسالگي براي محمد سمائي به يك آرزو بدل شده است؛ 
»براي تك تك پرهاي پرنده هاي فلزي كه ساخته ايم وقت صرف 

شده. گاهي ممكن اســت صدها قطعه ريز را با استفاده از جوش 
CO2 به هم خال جوش دهيم تا يك مجسمه سر و شكل بگيرد كه 
كار بسيار سخت و طاقت فرسايي است. نمونه كارهايي كه در داخل 
كشور خريد و فروش مي شود را هر ازگاهي در شهرهاي مختلف 
مي بينيم، اما از سرنوشت كارهايي كه دالل ها به خارج از كشور 
مي برند اطالعي ندارم. آرزوي هر هنرمند اين است كه آثارش ديده 
شود و من هم از اين قاعده مستثنا نيستم. وقتي اين مجسمه ها در 
بهترين كشورهاي دنيا نصب شوند و كسي نداند كه من خالق آنها 
بوده ام هيچ ارزشي ندارد. اين كارها را مي توان با برندهاي آمريكايي، 
آلماني و خيلي از كشــورهاي ديگر فروخت، اما وقتي ارزشمند 
مي شــود كه نام يك ايراني روي آن حك شود. اگر بخواهيم پاي 
مجسمه هايي كه به كشورهاي عربي فروخته مي شود امضا بگذاريم 
دالل ها سراغمان نمي آيند و براي امرار معاش دچار مشكل خواهيم 

شد. ترديد ندارم كه اين كارها يك روز حرف خواهند زد.«

ديدار با محمد سمائي، خالق مجسمه هاي فلزي كه مي گويد اين 
سبك را در ايران ابداع كرده است و طرفداراني جهاني دارد

جادوگری 
با فلزات

محمد سمائي، مجسمه سازي  كه سال هاست سبك جديد هنر مجسمه سازي  
در ايران را ابداع كرده است. او 18سال قبل و به طور كامال اتفاقي، نخستين 
مجسمه هاي فلزي را در زيرزمين كوچك خانه اش ساخت و پس از آزمون و 
خطاهاي بسياري سبكي را ابداع كرده كه تقريبا نوپاست و البته مثل خودش 
ناشناخته مانده است. مجسمه هاي محمد سمائي در بسياري از شهرهاي ايران 
نصب شده و زينت بهترين گالري هاي كشورهاي همسايه است، اما كمتر كسي 
مي داند كه خالق اين مجسمه هاي غول پيكر فلزي، رگ و ريشه ايراني دارد. او 
هنرمندي است كه مجسمه سازي  با فلز را به شيوه كامال سنتي آموخته و در محضر هيچ استادي نبوده، 

اما در آينده از آثار بي بديلش كه روزبه روز قوام پيدا مي كند بيشتر خواهيم شنيد. 
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  هوندا؛ قدرت روياها
يكــي از كارهــاي الزمي كه 
كارآفرينــان و جوانــان در 
ســوداي كارآفريني و تجارت 
بايد انجــام بدهنــد، مطالعه 
مستمر زندگينامه كارآفرينان 
ژاپني است. اما چرا؟ چون بعد 
از جنگ جهاني دوم كه ژاپن 
با خاك يكســان شد، شرايط 
فوق العاده سختي را پيش رو 
داشــتند، ولي با اين حال كم 
نياوردند و تســليم نشدند. به 
همين دليل مي تواند خوانش 
زندگينامه آنهــا انگيزه بخش 
باشد و كارگشا. ازجمله زندگي 
همين سوييشيرو هوندا، ژاپني 
خالق و سختكوشــي كه برند 
هوندا را ثبت كرد، بارها به قعر 
رسيد ولي تسليم نشد تا اينكه 
توانســت يكي از محترم ترين 
برندهــاي موتورســيكلت و 
اتومبيل جهان و ژاپن را ايجاد 
كند. در ايران بيشتر اين برند 
را با موتورسيكلت هاي هوندا 
مي شناســند. گفته مي شود 
كــه هم اكنــون هشــتمين 
خودروساز بزرگ جهان است 
كه ساالنه مي تواند 14ميليون 
اتومبيل توليد كند؛ با نزديك 
به 150هزار نيروي انســاني 
در ژاپن و خارج اين كشــور. 
اما اين غول صنعتي عظيم، با 
تسليم نشدن هاي مردي شكل 
گرفت كه اگر كم مي آورد، نه 
اثري از هوندا بــود و نه اثري 
از اين موفقيت درخشان. اين 
كتاب، در واقــع روايت فردي 
اســت كه به معنــاي واقعي 
 كلمه، از صفر شــروع كرد و به 

همه  چيز رسيد.

  هنر ظريف بي خيالي
اين كتاب را يك وبالگ نويس 
معروف خارجي نگاشته است، 
به اسم مارك منســون. البته 
روي جلد كتاب هم اشاره شده 
كه برخالف عنوان آن، كتاب 
درباره سرسري گرفتن زندگي 
نيســت و قصــه اش متفاوت 
اســت. كتــاب در واقع يك 
نگاه جديد به موفقيت اســت. 
نويســنده در وبالگ خودش، 
چنيــن نگاشــته: »بعضي از 
مردم فكر مي كنند من احمقم. 
البته در مقابل اين گروه، عده 
ديگري هم هســتند كه فكر 
مي كنند من زندگي شــان را 
بهبود داده و نجــات داده ام.« 
او تأكيد دارد كه در اين كتاب، 
روش هايــي را ارائــه مي كند 
كه بــدون اينكــه خودتان را 
بكشــيد، به موفقيت بزرگي 
برسيد. نويسنده اشاره مي كند 
كه موفقيت ما توســط جامعه 
شرطي شده است. يعني قالب 
مشتركي داريم كه بايد به آنها 
تن بدهيــم؛ مثل نــوع رفتار 
خاص با خانواده و ميزان ثروتي 
 كه بايد داشــته باشــيم و... .

چه بسا اينها، مواردي نباشند 
كه مــا بايد بــه آن وابســته 
باشــيم و جز رنجور كردن ما، 
نمي تواننــد حاصلي داشــته 
باشــند. در واقع نويسنده در 
اين كتاب، ما را بــه اين نكته 
متوجه مي سازد كه بايد نسبت 
به موفقيت هايــي كه جامعه 
و ديگــران از ما توقــع دارند، 
بي خيال باشــيم و نسبت به 
اهداف واقعي و دلخواه خودمان 

پايبندي نشان بدهيم.
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مهرداد رسولي

   ساخت آثار هنري كمياب 
محل كار محمد سمائي در منطقه اي آرام و خوش 
آب وهوا، جايي بين تهران و كرج است؛ كارگاه نسبتا 
بزرگي كه در همسايگي گلخانه قرار دارد و آرامش 
در آن حكمفرماســت. اينجا همان محلي اســت 
كه فارغ از هياهو و قيل وقال هاي زندگي شــهري، 
به معناي واقعي مي تــوان در آن زندگي كرد و هر 
روز به فكر انجام كارهاي تازه بود. شكل و شمايل 
و طراحي داخل كارگاه بيشــتر بــه كارخانه هاي 
قطعه ســازي  مي ماند تا جايي براي ســاخت آثار 
هنري كمياب. ميزهاي فلــزي در كنار ابزارآالت 
صنعتي و دســتگاه جوش در نــگاه اول تصويري 
عجيب و نامتعارف از يك كارگاه مجسمه سازي  را 
پيش روي مخاطب قرار مي دهد، اما اين آشفتگي 
و درهم ريختگي ذاتي، نخستين نشانه هاي متفاوت 
بودن آثاري اســت كه اينجا توليد مي شــوند و به 
بهترين گالري هاي دبي راه پيدا مي كنند. محمد 

سمائي با فروتني، خودش را مجسمه ساز ساده اي 
معرفي مي كند كه 18سال براي توليد مجسمه هايي 
با متريال متفاوت صبر كرده و حاال مثل كشاورزي 
است كه مي خواهد محصولش را درو كند؛ »18سال 
قبل، وقتــي در زيرزمين خانــه، كارگاه فلزكاري 
داشــتم با ضايعات ورق آهن مجسمه ساختم و از 
همان موقع نخستين جرقه هاي ساخت مجسمه با 
فلز در ذهنم شكل گرفت. من به طور كامال اتفاقي 
به سمت اين هنر كشيده شدم، اما هرچه گذشت 
بيشتر براي ساخت كارهاي بهتر اشتياق پيدا كردم. 
آن موقع ها ضايعات آهن را با هزار مشقت مي بريدم 
و به هم مي چسباندم تا آرام آرام به مجسمه تبديل 
شــود، اما بعد ها تكنولوژي پيشــرفت كرد و همه 
قطعات را با دســتگاه هاي ليرزي و به ابعاد دلخواه 
برش داديم و نتيجه اش مجسمه هاي بزرگي شده 

كه در اين كارگاه ساخته مي شود.«

   سكوي پرتاب به دنياي هنر
 نخستين آثار محمد سمائي همان مجسمه هاي كوچكي است كه با گذشت سال هاي نسبتا طوالني هنوز در 
كارگاه محقرش خاك مي خورند، اما همان كارهاي به ظاهر ساده كه بدون توجه به قواعد و ساختارهاي هنر 
مجسمه سازي  توليد شده اند، سكوي پرتاب او به دنياي هنر بوده ا ند؛ »وقتي مجسمه سازي  را جدي تر گرفتم 
كيفيت كارها تغيير كرد و اين جسارت را پيدا كردم كه مجسمه هاي بزرگ تري بسازم. آن كارهاي قديمي 
را هنوز زيرزمين خانه ام به يادگار نگه داشته ام و معتقدم اگر آنها نبودند من هم به اينجا نمي رسيدم. وقتي 
كيفيت كار باالتر رفت با يكي از دوستانم در اين كارگاه شروع به ساخت مجسمه هاي مدرن فلزي كرديم.« 

  مشترياني در خارج مرزها
آثار محمــد ســمائي در حــال راهيابي به 
بازارهــاي جهاني اســت و شــايد همين 
كارگاه ســاده حوالي تهــران بيش از برخي 
صادركننده هايــي كــه ارزهــاي دولتي را 
مي بلعند، ارز وارد كشــور كرده است. البته 
گراني سرسام آور دالر و افزايش قيمت ورق 
آهن، ساخت مجسمه هاي فلزي را با چالش 
مواجه كرده و شايد به همين دليل است كه 
مجسمه هاي چشــم نواز مجسمه ساز ايراني 
در خارج از مرزها مشتريان پروپاقرص تري 
دارد. در روزگاري كه تكنولوژي به مدد هنر 
آمده و ساخت آثار هنري مدرن در مقايسه با 
دهه هاي قبل آسان تر شده، هنرمندان خالق 
و صاحب سبكي كه آثار خاص توليد مي كنند 
بيش از ســايرين مورد اقبال قرار مي گيرند. 

محمد سمائي نمونه هنرمند خالقي است كه 
صرفا با تكيه بر خالقيت و اســتفاده اندك از 
تكنولوژي در مسير بدل شدن به يك هنرمند 
شــناخته شــده و بين المللي قرار گرفته؛ 
»مجسمه ســازي  با فلز يك هنر ناشناخته 
اســت و نمونه اش را در دنيا نديده ام. حتي 
كسي سراغ كپي برداري از آثار ما نيامده كه 
شايد به دليل سهل و ممتنع بودن اين سبك 
باشد. من براي خلق بسياري از كارهايم بين 
2 تا 3 ماه وقت مي گــذارم و كمتر هنري را 
مي توان سراغ داشــت كه تا اين حد وقت و 
انرژي بخواهد. براي ســاخت يك مجسمه 
فلزي بايد قطعات نســبتا ريز فلــز را مثل 
قطعات پازل كنار هم قــرار دهيد تا كار باال 
برود و شمايل دلخواه مجسمه شكل بگيرد.«

   حاصل آزمون و خطاهاي بسيار
مجسمه هاي فلزي كه هركدام در گوشــه كارگاه آرام گرفته اند و در صف تحويل به مشتري قرار دارند 
محصول يك كار جمعي به شمار مي روند، اما محمد سمائي سازنده اصلي است و با استفاده از ابزارآالت 
صنعتي فرم دلخواه را به مجسمه ها مي دهد. ساخت مجســمه هاي فلزي در نگاه اول، فرمول چندان 
پيچيده اي ندارد، اما كنارهم قراردادن انبوه قطعات و فرم دادن به آنها يك هنر منحصر به فرد اســت. 
سمائي 2شاخصه مهم را براي ساخت مجسمه فلزي الزم مي داند؛ »آثاري كه تا امروز توليد كرده ايم 
حاصل آزمون و خطاهاي بسياري است و هنوز هم در حال يادگيري نكات جديدي هستم. در اين سبك، 
فرم حرف اول و آخر را مي زند و اگر قطعات فلزي كه به يكديگر متصل مي شوند، به درستي فرم و حالت 
نگيرند آن اثر قوام پيدا نمي كند؛ مثال اگر فرم اسب هاي فلزي به درستي اجرا نشود تبديل به قاطر خواهند 
شد. يك بار در طراحي اوليه قرار بود گوسفند فلزي بسازيم، اما درنهايت به خوك بدل شد. در كنار فرم، 
تخيل هنرمند هم تعيين كننده است و كسي كه مجسمه را مي سازد بايد به طرح اوليه مومن باشد و در 

عين حال به تخيلش رجوع كند تا ماهيت سوررئال كارها حفظ شود.« 

  پيروي از سبك رئاليسم
مجســمه ها با 2متريال متفــاوت توليد مي شــوند؛ 
مجســمه هايي كــه پايه آنهــا فايبرگالس اســت و 
مجسمه هاي فلزي بي رنگ كه تخصص محمد سمائي 
است و در بسياري از كشــورها، به خصوص كشورهاي 
عربي حاشيه خليج فارس طرفداران يا به عبارتي مشتريان 
پروپاقرصي دارد. زيبايي مجسمه هاي نوع دوم به بي رنگ 
بودن آنهاســت و رنگ فلز به تنهايي زيبايي خاصي به 
آنها بخشيده است. خالق مجسمه هاي فلزي مي گويد: 
»كلنجاررفتن با تكه هاي فلز سختي هاي خاص خودش 
را دارد و بي نام و نشان بودن كارها سختي ها را مضاعف 
مي كند، اما بخش لذتبخش كار اين اســت كه اينجا از 
وانت خرده آهن مجســمه هاي غول پيكر مي سازيم«. 
محمد سمائي براي ســاخت آثارش از سبك رئاليسم 
پيروي مي كند؛ يعني اندازه همه كارها واقعي است و در 
حجم و اندازه هيچ كدام از مجسمه ها اغراق نشده است؛ 
»بخشي از جذابيت كارها شايد به اين باشد كه بيننده، 
اندازه واقعي يك اســب را با نماي فلزي مي بيند. مثال 

نمونه طبيعي زرافه 6متري كه ساخته ايم.«

   هنر با چاشني عشق 
محمد سمائي يك هنرمند خودآموخته اســت و تحت آموزش مربي و معلم نبوده 
و هم اكنون به تنهايي در حال به تكامل رســاندن سبك مجسمه سازي  با فلز است. 
طرفداران آثار او به 2دسته تقسيم مي شوند؛ دسته اول شامل كساني مي شود كه 
ساخت مجســمه با فلز را يك هنر بي بديل و منحصر به فرد مي دانند و معموال براي 
تماشاي آثار محمد سمائي به گالري هاي داخل و خارج از كشور مراجعه مي كنند و 
دسته دوم را كساني تشكيل مي دهند كه آنها را كاسبان هنر مي دانند و نگاه صرفا 
كاسب مآبانه و اقتصادي به ماجرا دارند. سمائي خودش را به دسته اول طرفداران 
آثارش نزديك تر مي بيند؛ »براي ساخت مجسمه عقاب فلزي كه در گوشه كارگاه 
مي بينيد چيزي حدود يك  ماه و نيم وقت گذاشــته و روزي 8ساعت روي آن كار 
كرده ام. اگر بخواهم ارزش مادي اين مجسمه را برآورد كنم بايد بگويم با توجه به 
گراني سرسام آور ورق آهن، ساخت آثاري از اين دست، مقرون به صرفه نيست، اما 
عشق به هنر و مجسمه سازي  است كه تا امروز مرا سرپا نگه داشته و ارزش معنوي 

اين آثار را با هيچ متر و معياري نمي توانم بسنجم.« 

   مجسمه هاي بدون شناسنامه 
 آثار محمد سمائي زيباي مســحور كننده اي دارند و هر بيننده اي را به تحسين وا 
مي دارند. تماشاي مجسمه هاي فلزي تجربه اي است كه فقط در اين كارگاه مي توانيد 
آن را لمس كنيد و نمونه اين آثار در بهترين گالري هاي دنيا هم قابل مشاهده نيست. 
بي هويت بودن مجسمه هاي محمد ســمائي روي ديگر سكه است. بخش غم انگيز 
ماجرا آنجاست كه او مي گويد دالل ها هويت آثارش را پنهان كرده اند تا بدون معرفي 
سازنده آنها، سودهاي هنگفتي به جيب بزنند؛ »مجسمه هاي فلزي به امارات ، قطر و 
چند كشور ديگر فروخته مي شود. وقتي مجسمه ها از كارگاه خارج مي شوند ديگر از 
سرنوشت آنها خبر ندارم، چون دالل ها اين مجسمه ها را به اسم خودشان مي فروشند 
و كمتر كسي مي داند كه بچه هاي ايراني اين مجسمه هاي فلزي را ساخته و پرداخته 
كرده اند.« مجسمه هايي كه در داخل كشور خريد و فروش مي شوند فرجام بهتري 
دارند؛ مثل مجسمه فلزي اسب ايراني با ارابه هخامنشي كه يكي از بهترين آثار محمد 
سمائي و همكارانش به شمار مي رود و مقابل ساختمان شهرداري همدان نصب شده 
است. اين اثر براي مردم همدان، نماد ظهور مدرنتيه در يكي از تاريخي ترين شهرهاي 
ايران اســت و معموال مورد توجه انبوه گردشگران خارجي هم قرار مي گيرد. برخي 
آثار ديگر سمائي هم در ميدان هاي مهم و خيابان هاي اصلي اصفهان، شيراز، كرمان 
و چندين شهر ديگر نصب شده، اما نام سازنده روي هيچ كدام از اين آثار حك نشده و 
ناگفته پيداست كه دالل ها، هويت را از مجسمه هاي اين هنرمند گرفته اند و صرفا به 

منفعت شخصي شان فكر مي كنند.   هنري بي نام و نشان
 ســاخت مجســمه هاي فلزي عمر و تاريخچه طوالني ندارد،اما بدون ترديد در ســال هاي آينده مورد 
توجه بســياري از هنرمندان قرار خواهد گرفت. عده اي با چرخ دنده ها و ســاير قطعات مستهلك خودرو 
و موتورسيكلت آثاري توليد كرده اند، اما ساخت مجســمه فلزي با اين سبك و سياقي كه محمد سمائي 
ابداع كرده يك بدعت و ســبكي جديد و تازه در حوزه هنرهاي تجسمي است، سبكي كه به گفته سمائي 
مثل خودش بي نام و نشان باقي مانده؛ »ساخت مجسمه فلزي تلفيق چندحرفه و هنر ديگر مثل طراحي، 
قالب سازي  و فلزكاري است و هنوز كســي براي اين سبك نامي انتخاب نكرده اســت. براي ساخت اين 
مجسمه ها جايي آموزش نديده ام و خودم آن را ابداع كرده ام. حاال هم اگر از من بخواهند نامي را براي اين 

سبك انتخاب كنم مي گويم به آن بگوييد»هنر فلزكاري«.

   ساخت مجسمه 6 متري
ساخت مجسمه هاي فلزي برخالف ساير شاخه هاي 
هنرهاي تجسمي به رنگ متكي نيست و مولفه هاي 
عجيبي دارد. براي ساخت اين نوع مجسمه، طرح 
اوليه توسط نرم افزارهاي سه بعدي تهيه و بعد از آن 
قالب گيري مي شود. در مرحله بعد، ورق هاي آهن 
توسط دستگاه هاي ليزري برش مي خورند تا كنار 
هم قرار بگيرند و به اصطــالح جوش بخورند و فرم 
دلخواه شكل بگيرد. حاال تصور كنيد براي ساخت 
مجسمه فلزي زرافه 6متري چه تعداد قطعه الزم 
اســت و مجسمه ســاز تا چه حد بايد حوصله به 
خرج دهد تا كار به سرانجام برسد. محمد سمائي 
ساخت مجسمه 6متري را يك ركورد منحصربه فرد 
مي داند؛ »براي ســاخت چنيــن كاري، تكه هاي 
فلز به صورت مثلث برش داده شــد و اين مثلث ها 
طبق شماره كنار هم قرار گرفتند و از داخل كالف 
شدند تا مجسمه شكل بگيرد. به همين دليل محل 
اتصال مثلث ها در ظاهر كار قابل مشاهده نيست و 
رعايت همين اصل مجسمه را چشم نواز مي كند. 
برخي مجسمه ها به سبك و سياق ديگري ساخته 
مي شوند. مثال براي ساخت اسب هاي فلزي، قطعات 
برش خورده با جوش CO2 به هم جوش مي خورند 
و به گونه اي حالت داده مي شــوند كــه آناتومي و 
ساختار بدن اســب به درستي شكل بگيرد. در اين 
سبك، هنرمند عالوه بر اينكه قطعات را درست كنار 
هم قرار مي دهد بايد به فرم آنها هم توجه كند و اين 

كار را با ابزارآالت صنعتي انجام دهد.«

   من و آثارم ناشناخته مانده ايم
اين قانون نانوشته دنياي هنر است كه هنرمند آنچنان كه بايد به تمكن مالي 
نمي رسد و سود اصلي نصيب واسطه هايي مي شــود كه قواعد و مناسبات 
پشت پرده فروش آثار هنري را مي دانند و گاهي اوقات يك شبه ره صد ساله 
را طي مي كنند. محمد سمائي را هم مي توان در زمره هنرمنداني دانست 
كه به جنبه مادي آثارش توجه چنداني ندارد و شأني باالتر از كاسبي با آثار 
هنري براي خودش قائل است؛ »دالل ها مجســمه هاي ما را مي خرند و با 
قيمت نجومي به برخي گالري هاي شناخته شده مي فروشند. يك بار وقتي 
براي ترميم پاي اسب فلزي به يكي از گالري هاي تهران رفتم متوجه شدم 
كه مجسمه 12ميليوني ما را به 35ميليون تومان به آن گالري فروخته اند. 

من و آثارم ناشناخته مانده ايم و سود دالل ها در گمنام ماندن ماست.«

اگر بخواهيم پاي مجسمه هايي 
كه به كشورهاي عربي فروخته 
مي شود امضا بگذاريم دالل ها 

سراغمان نمي آيند و براي امرار 
معاش دچار مشكل خواهيم شد. 

ترديد ندارم كه اين كارها يك 
روز حرف خواهند زد

مي
ست

ر ر
 امي

س:
عك

باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گزارش را 

ببينيد
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گزارشي درباره جام سفالي كشف شده در شهر سوخته كه از آن با عنوان 
»قديمي ترين انيميشن جهان« ياد مي شود

براي ما كه اين روزها چشم مان به ديدن بهترين و باكيفيت ترين انيميشن هاي جهان عادت 
كرده، قطعا جالب است بدانيم قديمي ترين انيميشن دنيا در كشور ما ساخته شده است؛ آن 
هم حدود 5هزار سال پيش و به دســت مردماني كه حتي در تخيالتشان هم نمي توانستند 
امكانات مدرن دنياي امروز براي ساخت تصاوير متحرك را ببينند! بله، واقعيت اين است 
كه قديمي ترين پويانمايي جهان، جامي سفالي است كه از كاوش هاي »شهرسوخته« استان سيستان و بلوچستان 
به دست ما رسيده و اين روزها در موزه ايران باستان نگهداري مي شود؛ جامي كه روي آن 5تصوير از يك بز و يك درخت 
نقش بسته كه اين تصاوير يكسان نيستند؛ بز در تصوير اول، جلوي درخت ايستاده، در تصوير دوم آماده پرش است، 
در تصوير سوم به سمت درخت پريده و در تصاوير چهارم و پنجم روي شاخه قرار گرفته و در حال خوردن برگ درخت 
است كه با چرخاندن جام مي توان نظاره گر نخستين انيميشن دنيا بود! اگر مي خواهيد درباره اين جام شگفت انگيز و 
نخستين تالش انسان براي ساخت تصاوير متحرك بيشتر بدانيد، با ما راهي موزه ملي ايران يا همان موزه ايران باستان 

شويد؛ جايي كه كهن ترين انيميشن دنيا را در خود جاي داده است.
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  ليست آرزوهاي نرسيده
فيلم در ســال2007 ساخته 
شــده اســت. راب رينــر آن 
را كارگردانــي كــرده و جك 
نيكلســون و مورگان فريمن 
در آن نقش هاي اصلي را بازي 
كرده اند. اما مهم تر از همه، ايده 
درخشان فيلم است. البته اين 
ايده كه يك نفر متوجه مي شود 
زمان زيادي از زندگي اش باقي 
نمانده، تقريبا نخ نماست. اگر 
به ايراني ها باشد، روايت خاصي 
از روزهــاي پاياني زندگي اين 
فرد را بــه نمايــش خواهند 
گذاشت كه تقريبا همه شبيه 
هم است. اما در اين فيلم، ما با 
دو نفري روبه رو هستيم كه هر 
دو متوجه شــده اند تا چند ماه 
بيشتر زنده نيســتند. يكي از 
آنها فرد پولداري اســت به نام 
ادوارد كــه مدير ثروتمند يك 
بيمارستان اســت. او سرطان 
گرفتــه و در بيمارســتان 
خودش بستري است، تا اينكه 
متوجه مي شــود درنهايت تا 
12 ماه بيشــتر فرصت ندارد. 
كارتر، هم اتاقــي او هم چنين 
وضعــي دارد. حــاال آنها چه 
كار مي كننــد؟ آنهــا تصميم 
مي گيرند كه با پــول ادوارد، 
كارهايي را كه تا به حال انجام 
نداده اند و دوســت داشــتند 
انجــام دهند، عملــي كنند. 
ديگر خودتان مي توانيد درك 
كنيد كه چه ايده درخشــاني 
در دل ايــن فيلــم پنهــان 
شــده و چقدر مي تواند براي 
 شــما مفــرح و هيجان انگيز 

باشد.

زندگي با هيجان اضافه
1 پيشنهاد

يك عاشقانه
2 پيشنهاد

  خداحافظ دختر شيرازي
بــا تماشــاي يك عاشــقانه 
جمع و جور و ســاده و البته 
كمي هم فانتــزي چطوريد؟ 
پــس مي توانيــد بــه فيلم 
»خداحافظ دختر شيرازي« 
افشين هاشمي توجه داشته 
باشيد. البته شايد كاور فيلم 
را ببينيد، تصــور كنيد از آن 
دست فيلم هاي سوپرماركتي 
اســت كه ارزش حتي يكبار 
ديــدن را هــم نــدارد. اما 
برخالف ظاهر امر، اين فيلم 
مي تواند حسابي حال شما را 
خوب كند. البته قطعا انتظار 
فيلمي در استانداردهاي باال 
را نداشته باشــيد، اما فيلمي 
است كه مي تواند براي يكي دو 
ساعتي هم كه شده، حال شما 
را در اين روزهــاي بد، خوب 
كند. ايده اصلي فيلم يحتمل 
از يك فيلــم خارجي گرفته 
شده است و گفته مي شود كه 
احتماال بهترين اثر افشــين 
هاشــمي تا به امــروز بوده 
اســت. فيلم در لوكيشــني 
جمع وجور فيلمبرداري شده 
است و ماجراي آشنايي يك 
دختر شــيرازي و يك پســر 
آباداني در تهران است. شبنم 
مقدمي، افشين هاشمي و... از 
بازيگران اين فيلم محســوب 
مي شــوند؛ با هنرنمايي هاي 
كوتاه حســين محب اهري، 
 رؤيــا تيموريــان، حســين 
ياري، هومــن برق نورد و مونا 
فرجاد. ايده فيلم هم به شدت 
خــاص و خطرنــاك به نظر 
مي رســد، ولــي كارگردان 
 به خوبي توانســته از پس كار 

برآيد.

  جمجمه جراحي شده!
بي شك يكي از مهم ترين كشفيات باستان شناسان در شهر سوخته، جمجمه اي است كه روي آن آثار 
عمل جراحي ديده مي شود! در يكي از گورستان هاي دسته جمعي شهر سوخته، جمجمه اي يافت شده 
كه متعلق به دختري 13ساله است، اما آنچه داراي اهميت است، بريدگي عميق مثلثي شكلي است 
كه در قسمت راست اين جمجمه ديده مي شود و نشان مي دهد نخستين جراحي مغز دنيا، 5هزار سال 
پيش در ايران باستان انجام گرفته. محققان با بررسي روي اين جمجمه متوجه شدند اين كودك به 
بيماري هيدروسفالي مبتال بوده و عجيب اينكه پزشكان آن دوره نه تنها اين بيماري را تشخيص داده 
بودند بلكه براي درمانش هم اقدام كرده و مغز اين دختر را جراحي كرده اند! اين جمجمه جراحي شده 

در موزه ملي تاريخ علوم پزشكي ايران واقع در خيابان كارگر شمالي نگهداري مي شود.

  نخستين چشم مصنوعي دنيا !
به فهرست همه اولين هايي كه از شهر سوخته برخاسته، نخستين چشم مصنوعي دنيا را هم اضافه 
كنيد! در كاوش هايي كه در گورستان شهر سوخته انجام شده، اسكلت زني 28تا 32ساله هم پيدا 
شده كه يك چشــم آن مصنوعي بود! اين زن كه براساس تحقيقات صورت گرفته، از اشراف و افراد 
متمول شهر نبوده و فردي كامال عادي بوده، حدود 5هزار سال پيش صاحب چشمي مصنوعي شده 
كه در نوع خودش واقعا بي نظير است. اين چشم تركيبي از قير طبيعي و نوعي چربي جانوري است 
كه روي آن طراحي هايي با سيم هاي ريز طال شبيه مويرگ هاي چشم صورت گرفته و در مركز آن 
مردمكي هم تعبيه شده است! در كنار بقاياي استخوان اين زن، قاب چرمي اين چشم مصنوعي هم 
يافت شده است. نخستين چشم مصنوعي دنيا در موزه اي در جنوب شرقي زاهدان نگهداري مي شود.

  تخته بازي
در بين كشفيات شهر سوخته ازجمله سفالينه ها، زيورآالت مختلف، خط كش ساخته شده از چوب 
آبنوس و... تخته اي براي بازي هم وجود دارد كه هم اكنون قديمي ترين تخته بازي شناخته شــده 
به حساب مي آيد. اين تخته نيز كه مانند ساير كشفيات آن دوره از گورستان تاريخي شهر سوخته 
بيرون آمده، از چوب آبنوس ساخته شده و داراي مهره هايي از سنگ هاي متداول آن زمان ازجمله 
الجورد، عقيق و فيروزه است! نكته جالب درباره اين تخته بازي اين است كه روي صفحه مستطيلي 
آن، تصوير ماري نقش بسته كه به خودش پيچيده است. تا پيش از پيدا شدن اين تخته كه اكنون 
در موزه زاهدان نگهداري مي شود، قديمي ترين تخته بازي كشف شده در جهان، تخته اي بود كه از 

گورستان سلطنتي »اور« در منطقه بين النهرين يافت شده بود.

نگاهي به ديگر شگفتي هاي 
شهر سوخته

باستان شناسان در كاوش هايي كه در شهر سوخته انجام داده اند، همزمان با يافتن اين ظرف سفالي منحصر به فرد، چندين و چند كشف ديگر هم داشته اند كه همه دنيا را به شگفتي واداشت. در شهري كه حدودا 150سال پيش 
به دليل وجود آثار سوختگي و خاكستري كه روي آن را پوشانده بود، شهر سوخته نام گرفت، آثاري وجود داشت كه در ادامه برخي از عجيب ترين آنها را با هم مي بينيم.

انيميشن پنجهزار ساله
پرنيان سلطاني

قبل از اينكه به اين جام سفالي بي نظير بپردازيم، بايد كمي به عقب تر برگرديم 
و زادگاه خلق چنين شاهكاري را بررسي كنيم. يعني جايي كه اينقدر 

هنرمنددوست و هنرمندپرور بوده كه حدود 5هزار سال پيش زمينه ساخت 
نخستين انيميشن دنيا را فراهم كرده است!»شهر سوخته« يكي از مهم ترين 

محوطه هاي تاريخي ايران است كه با وسعت 280هكتار در 65كيلومتري 
شهر زابل استان سيستان و بلوچستان قرار دارد. اينطور كه باستان شناسان 

معتقدند، اين شهر كه يكي از قديمي ترين تمدن هاي جهان به حساب 
مي آيد، حدود 5هزار سال پيش در اوج شكوهش بوده، با مردماني اهل علم، 

صنعت و هنر كه پايه گذار يكي از پيشرفته ترين شهرهاي باستاني دنيا شدند. 
شايد برايتان جالب باشد بدانيد شهرسوخته را به خاطر آثار برجسته هنري و 

صنايع دستي اش، »شهر هنر«، به دليل فعاليت هاي برجسته علمي به خصوص 
در زمينه پزشكي، »شهر علم« و درنهايت به خاطر نداشتن برج و بارو و دروازه در 
پيرامون آن و نبود سالح هاي جنگي در ميان وسايل كشف شده، »شهر صلح« 
نيز ناميده اند. اگر چه مردمان اين شهر در يك دوره از تاريخ به دليل خشكسالي 
و تغيير اقليم مجبور به ترك شهر مدرن و نوين شان شدند و كسي نمي داند كجا 
رفتند و چه سرنوشتي داشته اند، اما آثاري كه از خود برجا گذاشته اند، در زمره 

شگفت انگيزترين يافته هاي باستان شناسي در جهان قرار دارد.

 يكي از قديمي ترين تمدن هاي جهان

خالصه اينكه در هزاره سوم پيش از ميالد، يعني حدود 5هزار سال 
پيش، در شرق فالت ايران شهري وجود داشته كه معدن هنرهاي 

مختلف مانند سفالگري، خراطي، كفاشي، جواهرسازي، بافندگي و... 
بوده و با داشتن نشانه هاي زندگي مدرن ازجمله سيستم آب و فاضالب، 

همواره بهشت باستان شناسان به حساب مي آمده! كاوش در اين 
منطقه از سال 1967ميالدي يعني سال 1346توسط باستان شناسان 

انگليسي و ايتاليايي آغاز شد و اين كار پژوهشي تا سال 1357ادامه 
داشت. بعد از پيروزي انقالب، حدودا 18سال كار كاوش در اين 

منطقه وسيع متوقف شد تا اينكه در سال 1376تيمي به سرپرستي 
سيدمنصور سيدسجادي كار كاوش در شهر سوخته را از سر گرفت. 

يكي از مهم ترين كشفيات اين تيم باستان شناسي در نزديكي درياچه 
هامون، همين جام سفالي بود كه با تالش سازنده اش براي ثبت تصاوير 

متحرك، توجه همه دنيا را به خود جلب كرد؛ چرا كه نقش هاي روي 
اين جام در واقع نخستين انيميشن دنيا به حساب مي آيد!

يادگار تمدن شرق فالت ايران

درواقع جام سفالين با نقش بز هم مثل بيشتر سفال هاي كشف شده از شهر سوخته، از گورهاي پنج هزارساله 
بيرون آمده و مزين به نقوشي با رنگ خاكستري يا سرخ از طبيعت يا باورهاي آن دوران است. با اين تفاوت كه 

نقش هاي روي اين جام كامال هدفمند است و سازنده گمنام آن با ايده اي بي نظير سعي داشته تصويري متحرك را 
روي اين ظرف سفالي خلق كند. اينطور كه سيدمنصور سيدسجادي، سرپرست تيم كاوش در شهر سوخته مي گويد، 

حركت بز به سمت درخت و تغذيه اش از برگ درختان در 5حركت مصور شده كه در اين تصاوير نه فقط بز به سمت 
درخت حركت مي كند بلكه جهش و پرش آن روي برگ درختان هم كامال ديده مي شود! اينطور كه اين باستان شناس 

مي گويد، نقاشي هاي روي اين ظرف نخستين اثر در دوره هاي پيش از تاريخ است كه در آنها حركت ديده مي شود. تا 
پيش از كشف اين ظرف سفالي، روي بيشتر ظروف اشكالي را مي بينيم كه فقط تكرار شده اند و هيچ حركتي ندارند. به 

اين ترتيب از جام سفالين شهر سوخته مي توان به عنوان قديمي ترين ايده مردمان باستان براي ارائه تصوير متحرك و به 
تعبير امروزي انيميشن نام برد.

نقش هاي هدفمند بر جام سفالين

پيش از كشف اين ظرف سفالي، هيچ يك از مردم دنيا تصور نمي كردند كه صنعت انيميشن سازي قدمتي پنج هزار ساله داشته باشد! 
اما بعد از اينكه اين جام در كاوش هاي شهر سوخته كشف شد، باستان شناسان با دريافت پيام سازنده آن كه سعي در ثبت تصاوير 
متحرك داشت، نقش هاي روي آن را روي كاغذ پياده كرده و توانستند فيلمي 20ثانيه اي از آن تهيه كنند؛ فيلمي كه امروز از آن 

باعنوان كهن ترين انيميشن جهان ياد مي شود.

نكته جالب توجه درباره ايده بسيار خالقانه سازنده جام سفالي اين است كه اين ايده نه فقط در 
سال هاي پيش از خود بي نظير بوده، بلكه در سال هاي بعد هم مشابه آن را نمي بينيم. اينطور كه 

باستان شناسان و پژوهشگران مي گويند تا پيش از شكل گيري جام سفالي با تصاوير متحرك، 
تالش هايي براي ايجاد حركت در نقش ها انجام شده بود؛ تالش هايي كه با استفاده از خطوط و 

اشكال هندسي سعي داشتند به نوعي حركت را تداعي كنند. اما اينكه چند تصوير پشت سر هم 
قرار بگيرند و با چرخاندن آنها شاهد انيميشني كوتاه باشيم، ايده بكري است كه امروز براي ما 

آشناست. بسياري از ما هم از اين ايده در گوشه دفاترمان استفاده مي كرديم و با كشيدن نقاشي و 
ورق زدن سريع دفتر، به يك انيميشن كوتاه دست مي يافتيم. اما متأسفانه كار اين هنرمند گمنام 

اهل شهرسوخته ادامه پيدا نكرد و همين باعث شد تا اين جام بي نظير پنج هزار ساله، حتي تا 
سال هاي سال بعد از شكل گيري اش هم بي نظير باقي بماند.

بي نظير در قبل و بعد از خود

انيميشن 20ثانيه اي

اما جدا از ايده منحصر به فرد و خالقانه جام سفالي شهرسوخته، توانايي، 
مهارت و دقت خالق اين جام هم مثال زدني است. اين هنرمند در 5هزار سال 
پيش بدون دسترسي به هيچ كدام از امكانات امروزي، بايد 5تصوير را بدون 
هيچ خطايي اجرا مي كرد. چون اساسا امكان اشتباه برايش وجود نداشت 
و نمي توانست نقش را پاك كرده و دوباره بكشد! بنابراين جدا از اينكه امروز 
همه اهل هنر به ذهن خالق اين هنرمند گمنام آفرين مي گويند، مهارت و 
توانمندي او در ايجاد نقش روي سفال را هم مي ستايند.

طرح روي جام سفالي شهرسوخته جدا از اينكه نخستين پويانمايي جهان 
به حساب مي آيد، يك ويژگي ديگر هم دارد و آن اشاره به داستان افسانه اي 
درخت »آسوريك« است. ظاهرا در ايران باستان شعري 800واژه اي 
وجود داشته كه به مناظره يك بز و درخت نخلي به نام آسوريك يا آسوري 
مي پرداخته. »آسورستان« در زمان حكومت مادها، كشوري جدا بود كه 
پس از فرمانروايي كوروش، به بخشي از ايران تبديل شد و تا پايان حكومت 
ساسانيان بخشي از ايران ماند. اما اكنون بخشي از عراق مركزي را تشكيل 
مي دهد. خالصه كه داستان مناظره بز و درخت آسوريك داستاني بوده كه 
در ايران باستان به شكل شعر و به زبان پارتي نقل مي شده و بعدها در عهد 
ساساني با خط پهلوي نگارش شده است. داستان اين سروده پارسي به اين 
شكل است كه درخت خرما از فوايد خودش مي گويد و در ادامه بز نيز به 
قابليت هاي خودش اشاره مي كند. اما همانطور كه در تصاوير روي جام هم 
مي بينيد، اين مناظره با پيروزي بز به پايان مي رسد!

نشاني از هنرمند بامهارت شهرسوخته

درخت »آسوريك« روي جام

داستان شعر افسانه اي ايران باستان
اگر كنجكاو شده ايد بيشتر درباره اين داستان منظوم قديمي بدانيد، 
توجه تان را به متن منثور اين داســتان كه در كتاب »داستان هاي 
ايراني« نوشته »احمد تميم داري« آمده، جلب مي كنيم: »در سرزمين 
سورستان درختي بلند ُرسته بود كه بُنش خشك بود. برگ هايي سبز 
داشت و ميوه هايي شيرين مي آورد. روزي آن درخت بلند با بز نبرد 
كرد كه:»من بر پايه داشته هاي بسياري كه دارم از تو برترم. ازجمله 
آن هنگامي كه ميوه نوبر مي آورم، شاه از ميوه هاي من مي خورد. از 
چوب من كشتي مي ســازند. از برگ هايم جاروب مي سازند. از من 
طناب مي سازند تا تو را ببندند. سايه ام در تابستان سايبان شهرياران 
است. آشيان پرندگان هستم. و اگر مردم مرا نيازارند، تا روز رستاخيز 
جاويد و سبز برجا مي مانم.« بز در پاســخ گفت:»هر چند مرا مايه 
ننگ است كه به سخنان بيهوده ات پاسخ دهم، اما ناگزير از سخن 
گفتنم. برگ هاي تو در درازي به موهاي ديوان پليدي مي ماند كه در 
آغاز دوران جمشيد بنده مردمان بودند. من آنم كه بهتر از هركسي 
مي توانم دين مزديسنان را بستايم، زيرا در پرستش خدايان از شير 
من بهره مي گيرند. كمربندي را كه مرواريد در آن مي نشانند، از من 
مي سازند و نيز از پوستم َمشك مي سازند. سفره هاي سور را با گوشت 
من مي آرايند. پيش بند شهرياران را از من مي سازند. پيمان نامه ها را 
بر پوست من مي نويسند. زه كمان را از من مي سازند. برك )گونه اي 
پارچه پشمين( و دوال را از من مي سازند. من مي توانم كوه به كوه در 
كشورهاي بزرگ ســفر كنم و مردماني از نژادهاي ديگر را ببينم. از 
شير من پنير و افروشه )حلوا( و ماست مي سازند و دوغم را كشك 
مي كنند. حتي بهاي من در بازار بيش از بهاي خرماي توســت. هر 
چند كه ســخنانم نزد تو مانند مرواريدي است كه در پيش خوك و 
گراز انداخته باشند، اما بدان كه من در كوهستان هاي خوشبو چرا 
مي كنم و از گياهان تازه مي خورم و از چشــمه هاي پاك مي نوشم. 
درحالي كه تو همچون ميخي بر زمين كوبيده شده اي و توان رفتن 
نداري.« بدين ترتيب بز پيروز و سربلند از آنجا رفت و درخت خرما 

سرافكنده بر جاي ماند!«

حاال جالــب اســت بدانيــد برخــي از محققان و 
پژوهشگران معتقدند در اين داستان بز نماد زندگي 
دامداري و به طور كلي شهرنشــيني اســت و نخل، 
زندگي متكي بر كشاورزي را نشان مي دهد. عده اي 
نيز بر اين باورند كه اين داســتان در واقع مناظره دو 
جامعه ديني مختلف در آن دوران است. به اين ترتيب 
كه بز نماينده آيين زردشتي اســت و نخل نماينده 
دين كفرآميز و چندگونه پرستي آسور است كه در آن 

پرستش درخت نيز مرسوم بوده.

پيروزي زردشت 

درباره مشــخصات ظاهري اين جام هم بايد گفت اين 
ظرف از جنس سفال، ارتفاع حدود 10سانتي متر دارد و 
روي پايه اي استوانه اي قرار گرفته است. 5تصوير مختلف 
از بز و درخت هم با رنگ قرمز بر بدنه اين جام ســفالي 

نقش بسته است.

جامي با پايه استوانه اي
ظرف سفالي شهر سوخته پس از كشف و انجام تحقيقات الزم، به موزه ملي ايران يا 
همان موزه ايران باستان آورده شد؛ موزه اي كه در تهران، خيابان امام خميني )ره(، 
ابتداي خيابان سي تير، خيابان پروفسور رولن قرار دارد. در بخشي از اين موزه كه اين 
روزها به دليل شيوع ويروس كرونا بسته است، قديمي ترين پويانمايي جهان نيز به 
نمايش درآمده كه بعد از گذران اين روزها و با بازگشايي دوباره موزه ها مي توانيد آن را 
از نزديك ببينيد. البته تا آن زمان امكان بازديد مجازي از موزه و همچنين ظرف سفالي 
iran�با نقاشي هاي متحركش نيز وجود دارد. فقط كافي است به سايت موزه به نشاني 
nationalmuseum. ir  مراجعه كرده و از امكان نمايش سه بعدي اشياي منحصر به 
فرد موزه بهره مند شويد.

بازديد از قديمي ترين پويانمايي جهان
باركد را اسكن كنيد و 

ويديوی اين گزارش را 
ببينيد



9 تماشا خانه

گفت وگو با حسن معجوني، نويسنده و كارگردان تئاتر و بازيگر به بهانه اكران  آنالين چند فيلم سينمايي اش 

حســن معجوني حتي براي آنهايي كه اهل تئاتر نباشند، 
نام آشنايي است؛ هنرمندي است كه نامش با هنر تئاتر گره 

خورده است و سال ها عمرش را در سالن هاي نمايش براي اجرا 
و كارگرداني اين هنر زنده صرف كرده اســت. او در ۲ سال اخير 
در سينماي ايران پركارتر از گذشته شده و امسال ۳ فيلم »بي حسي موضعي«، »لتيان« و 
»آبادان يازده ۶۰« براي اكران آنالين داشت و فيلم سينمايي »گوركن« را هم آماده اكران دارد. 
همه اينها موجب شده تا اين روزها نامش بيش از هر زمان ديگري در سينما مطرح شود. اما 
خودش دغدغه مهم تري دارد و آن هم بيكاري هنرمندان تئاتر در اين روزهاي كرونايي است. 
از بي توجهي ها به اين هنر گاليه دارد اما حرف هايش به اينها ختم نمي شود و به ورود نابازيگرها 
به روش هاي مختلف به عرصه هنرهاي نمايشي  هم گاليه دارد و مي گويد: »كسي كه در فضاي 
مجازي مشهورشده الزاما نمي توان گفت كه فرد موفقي است يا در حوزه بازيگري توانمند است. 
شايد به زعم تهيه كننده هاي سينما اين بازيگر، تماشاگران بيشتري را براي اكران و بازگشت 
سرمايه جذب كند اما اينها تماشاگران كاذب اند و نمي توانند تعيين كننده براي سينما باشند و 
سينما فن و تخصص خودش را دارد«. در آستانه اكران آنالين فيلم هاي معجوني سراغ او رفتيم و 
درباره ورود به دنياي بازيگري پرسيديم و در ادامه، كوتاه از احواالت شخصي اش برايمان گفت. 

اين شما و اين صحبت هاي خواندني معجوني سينماي ما! 

الناز عباسيان

  شما جزو معدود تئاتري هايي هستيد كه 
بيشتر توانتان را در زمينه نمايش معطوف كرده ايد 
و خيلي دير از تئاتر به سمت تلويزيون و سينما 
كشيده شديد. سؤال نخست ما درخصوص همين 
نحوه ورود بازيگران تئاتر به سينما و تلويزيون 
هست. چقدر اهميت دارد كه بازيگر، كار حرفه اي 
خودش را از صحنه هاي نمايش و سالن هاي اجراي 
زنده شروع كند و بعد پشت دوربين ها ظاهر شده 

و بازي كند؟ 
سينما هيچ وقت ادامه يا مرحله پيشرفته تئاتر نبوده و نيست؛ 
پس بياييم اساسا جور ديگري فكر كنيم. ممكن است فردي 
هيچ كالس تئاتري نرفته باشد اما در ســينما موفق باشد. 
متأســفانه به لحاظ معروف شدن و مســائل اقتصادي براي 
ما اينطوري شــده اســت كه گمان كنيم مرحله پيشرفت 
در تئاتر، رفتن به سينماســت. اينكه فردي در تئاتر خوش 
بدرخشد، كســي او را انتخاب كرده و به دنياي سينما ببرد 
به منزله مرحله پيشرفت او نيست. همانطور كه اشاره كردم 
بحث مشهورشدن و دستمزد باالتر مطرح است،  اين در حالي 
است كه خود تئاتر، خيلي جاها هدف هست؛ يعني بسياري 
از آدم هاي دنيا آرزو مي كنند كه  اي كاش به تئاتر برسند. يك 
آدم تئاتري مي تواند در سينما خيلي موفق باشد اما يك آدم 
سينمايي، ممكن است به سختي بتواند در تئاتر موفق باشد 
چون تئاتر يك سري مهارت ها مي خواهد و در مديوم تئاتر، 
بازيگري فوق العاده سخت تر از سينماست. از اين رو خيلي از 
بازيگرهايي كه از سينما به تئاتر مي آيند باالي 9۰درصد در 

وهله اول شكست مي خورند.
  هم اكنون شرايطي ايجاد شده كه سينماي 
ما گيشه محور شده و بعضي سازنده هاي فيلم ها، 
ســراغ بازيگران مبتدي اما ثروتمند مي روند. 
همين موضوع يك سري افراد نابلد را وارد هنرهاي 
نمايشي ما كرده اســت. به نظر شما چقدر براي 
اعتبار و كيفيت فيلم هاي سينمايي مهم است كه 
اين افراد دوره هاي آموزش كالسيك و تمرين هاي 

تئاتر  را دنبال كنند؟ 
۸۰ درصد بازيگران ســينماي ايران همين روال را رفته اند؛ 
يعني بدون مقدمه و گذراندن دوره هاي آموزشي وارد سينما 
شده اند. فكر نكنيد آدم هايي كه در سينما هستند در مورد 
علم بازيگري صاحب مقامي هستند. اينگونه نيست و به نظر 
من ۸۰درصد آنها تحصيالت آكادميك ندارند. من شــخصا 
معتقدم دريچه ورود بازيگرها، كارهاي مناسبتي و به ويژه در 
تلويزيون است. زماني كه كارهاي مناسبتي مثل سريال هاي  
ماه رمضان،  ماه محرم يا عيد نوروز پيشنهاد مي شود، خيلي از 
بازيگرها درگير نمي شوند، از اين رو خيل عظيمي از آدم هاي 
تازه كار وارد اين حوزه مي شوند. كافي است يك بار ديده شوند، 
چندي بعد تبديل به يك بازيگر مي شوند. اغلب هم از فضاي 
مجازي بهره مي برند و با طرفداراني كــه در اين فضا جذب 

می كنند تبديل به سلبريتي اين حوزه مي شوند.
  به نكته خوبي اشاره كرديد به نظر شما چرا 
اين روزها تعداد فالوورها يا همان طرفداران يك 
بازيگر در فضاي مجازي، معياري براي پيشنهاد 

نقش مي شود؟ 
كامال ذهنيت اشتباهي است كه برخي سازندگان فيلم ها 
و حتي مردم دنبال مي كنند. من از همين رسانه استفاده 
مي كنم و مي خواهم كمي واضح تر با آدم ها صحبت كنم. 
متأســفانه اغلب ما هنوز فضاي مجازي را نشــناخته ايم. 
الزاما كســاني كه ميليوني فالوور دارند به اين معنا نيست 
كه در حرفه خود توانمند هستند. اغلب دنبال كننده هاي 
فضاي مجازي همان لحظه دنبال يك ســرگرمي و يا يك 
فان هستند. ما تا به حدي از فضاي مجازي درست استفاده 

نكرده ايم كه يك فرد معتــاد با گفتن يك 
جمله »معتادا نمي گيرنــد« مثال تبديل به 

يكي از شاخ هاي اينستاگرام يا همان اينفلوئنسر 
مي شــود. در اين فضا، بحث تبليغ در صفحه هاي 

مجازي هنرمندان هم مطرح مي شــود كه من در اينجا 
به آن اشاره نمي كنم و اصل صحبت من درباره انتخاب 

بازيگرها براساس ميزان طرفدارانشان در فضاي مجازي 
است. شايد به زعم تهيه كننده هاي ســينما، اين بازيگر، 
تماشاگران بيشتري را براي اكران و بازگشت سرمايه جذب 
كند اما اينها تماشاگران كاذب اند و نمي توانند تعيين كننده 
براي سينما باشند. سينما، فن و تخصص خودش را دارد. با 
اين كار ما تماشاگران كاذب را جايگزين تماشاگران واقعي 
سينما مي كنيم. تماشاگر كاذب يك بار مي آيد و فيلمي را 
مي بيند و مي رود ولي آدم سينما نيست و اگر ما آينده نگر 
باشيم، بايد در مورد مخاطب خاص سينما صحبت كنيم، 
نه در مورد ســيل مخاطبان كاذب. حتي در تئاتر هم اين 
تماشاگران كاذب زياد شــده اند. اغلب اوقات به اين خاطر 
مي آيند كه فقط هنرپيشــه را ببينند نه يك تئاتر را و اين 
براي هنر و فرهنگ ما خوشايند نيست. البته ممكن است 
۱۰درصد بيايند و ناخواســته آلوده تئاتر شوند و آرام آرام 
زندگي شان عوض شــود ولي اساســا روي آنها نمي توان 

حساب باز كرد.
  اين روند گزينش و ورود بازيگران به دنياي 
ســينما به آينده اين هنر و كيفيت توليدات آن 

آسيب مي زند. كمي درباره اين موضوع 
صحبت كنيد.

بخشــي از كيفيت فيلم هاي توليد شــده مربوط 
به هنرمندان اســت ولي بخشــي ديگر مربوط به 

هنرمندان نيست. به فيلمنامه و مسائل ديگر بستگي 
دارد. اصوال متن و نوشــتن، مســئله اي پيچيده شده 

است؛ اينكه متني نوشته شود كه مورد تأييد قرار بگيرد 
خودش ۵۰درصد كيفيت كارها را تحت تأثير قرار مي دهد. 

از داليل ديگر اين اســت كه ما نسبت به دانسته هاي جامعه 
خودمان اصطالحا نديد بديد هســتيم؛ مثل همان نگرشي 
كه در مورد فالوورها در فضاي مجازي داريم؛ اينكه يك سري 
چيزها را نمي بينيم در عين حال يك سري آدم ها فكر مي كنند 
كه سينما جايي است كه به راحتي بتوان ريسك كرد؛ يعني 
ســرمايه گذاري كنند تا يك شــبه فروش ميلياردي داشته 
باشند. خيلي از آدم ها به همين اميد در سينما سرمايه گذاري 
كرده و با آوردن چنــد بازيگر معــروف مي خواهند فروش 

ميلياردي داشته باشند.
  صحبت از فروش فيلم هاي سينمايي شد. 
به نظرتان اين روزها كه شــيوع ويروس كرونا 
محدوديت هاي اجتماعي و تعطيلي بي سابقه اي 
براي بســياري از فعاليت هاي فرهنگي و هنري 
ايجاد كرده، اكران آنالين فيلم هاي سينمايي، 
سينما ماشين، پخش از شبكه نمايش خانگي و... 
مي توانند كمكي به صنعت سينماي ايران كنند؟ 
شما راه برون رفتي براي هنرمندان در اين شرايط 

پيشنهاد مي كنيد.
درباره بخــش اول ســؤال تان قالب هاي مختلــف اكران 
ازجمله اكران آنالين موضوعي اســت  كه معموال مربوط 
به تهيه كنندگان فيلم است. رضايت از اكران آنالين مربوط 
به من نيســت. براي من در حدي كه در ســينما كار ديده 
شــود يا اكران آنالين، رضايت بخش اســت؛ در حقيقت 
نارضايتي مــا مربوط به اكران هايي هســت كه جلوي آنها 
گرفته شده و اجازه اكران داده نمي شود. در پاسخ به بخش 
دوم سؤال شما با كمال تأسف بايد عرض كنم تئاتر، بدترين 
ضربه را در ايــن دوران كرونا ديده اســت. در اين دوران با 
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  بلندترين صدا
همين چنــد روز پيــش بود 
كه ميني ســريالي بــا عنوان 
»بلندتريــن صدا« از شــبكه 
چهــارم ســيما پخش شــد. 
اين ســريال، درباره شــبكه 
فاكس نيــوز و بنيانگــذار آن 
اســت و به نوعي پشت پرده 
رســانه هاي مرجع در آمريكا 
را بيان مي كند. پشت پرده اي 
كه باعــث مي شــود نگاهي 
كامل تــر از زد و بندهــاي 
رســانه هاي جريــان اصلــي 
آمريكا و سياسيون و... داشته 
باشيم. اين سريال توسط تام 
مك كارتي و الكــس متكالف 
ساخته شــده و راسل كرو هم 
در آن ايفــاي نقش كرده. اين 
مجموعــه 7قســمت دارد و 
سريالي مناسب براي افزايش 
سواد رســانه اي و لذت بردن 
از كشف پشــت پرده هاي يك 
رسانه مهم محسوب مي شود. 
ســريال دربــاره زندگينامه و 
ظهور و قدرت گيري راجر ايلز 
است، مردي كه با دولتمردان 
آمريكا در زمانه حمله به عراق 
و ماجــراي برج هــاي دوقلو 
ارتباطي تنگاتنگ داشــته و 
تنها دغدغه اش اين اســت كه 
قدرت اول رسانه هاي تصويري 
ايــن كشــور و پربيننده ترين 
آنها شــود. به هميــن دليل 
ابايي از دروغگويــي و تغيير 
جهت اخبار و دامــن زدن به 
ناسيوناليسم آمريكايي ندارد. 
بــراي او خبر خــوب، خبري 
اســت كه آمريــكا را قوي تر 
كند، حتي اگــر خبرهايي كه 
درباره صدام و القاعده بدهند، 
 دروغ باشــد. كار نيــز دوبله 

درخشاني دارد.

  مادران حقيقي
كاًل در جهــان چند كشــور 
هستند كه غيراز آمريكا، سنت 
سينمايي قابل احترام و توجهي 
دارند. ازجمله ژاپــن و ايران و 
فرانســه و.... ژاپني ها هم چون 
ايراني ها تا به حال موفق شده اند 
كارگردان ها و فيلم هاي بزرگي 
را تقديم سينماي جهان كنند. 
به تازگي خبر رسيده كه فيلم 
مادران حقيقي از اين كشــور، 
نماينده سرزمين آفتاب تابان 
شده اســت براي رقابت هاي 
اســكار غيرانگليســي زبان. 
اين فيلم در جشــنواره هايي 
چون كــن و تورنتو و... خوش 
درخشــيده و موفق شد نظر 
منتقــدان را هــم به خودش 
جلب كند. ايــن فيلم را نائمي 
كاواسه ساخته اســت تا اميد 
ژاپني ها براي اسكار نود و سوم 
باشد. جالب اينكه اين فيلم هم 
يك اثر اقتباســي است كه از 
روي كتابي به نام تسوجي مورا 
ميوكي ساخته شده است. اين 
اثر درباره زوج جواني اســت با 
بازي ناگاساكو هيومي و اويا آزاتا 
كه بچه اي را به فرزندخواندگي 
گرفته انــد. امــا ســال ها بعد 
مادر واقعي بچه پيدا شــده و 
مي خواهد كه فرزندش را پس 
بگيرد. همين، باعث مي شود تا 
فيلم دچار گره هاي دراماتيك 
و داستاني قابل توجهي بشود. 
راســتي اين ايده، شــما را ياد 
اثري ايراني نمي انــدازد؟ بله، 
اين فيلم به شــدت نزديك به 

فيلم »كيميا« است.

۲ پيشنهاد

من فاكس نيوز هستم

در جست وجوي فرزند

1 پيشنهاد

كوتاه از حسن معجوني 
محمد حسن معجوني متولد ۲۸ دي ۱۳۴7 در زنجان بازيگر و كارگردان تئاتر است. 
او فارغ التحصيل رشته ادبيات نمايشي و سرپرست گروه تئاتر ليو است. او همچنين در 
سريال مسافران به كارگرداني رامبد جوان و همچنين سريال شمعدوني به كارگرداني 
سروش صحت نيز ايفاي نقش كرده است. وي براي بازي در فيلم خوك به كارگرداني 
ماني حقيقي، نامزد تنديس زرين بهترين بازيگر نقش اول مرد از بيستمين دوره جشن 
سينماي ايران شد. او در چند سال اخير در سينما پركارتر شده و مي گويد: »عالقه اول 
من كارگرداني تئاتر است اما وقتي بيشتر به ســينما بپردازم وقت كمتري براي تئاتر 
پيدا مي كنم. اما واقعيت اين است كه بايد زندگي مادي خودم را هم نجات بدهم. اين 
اتفاق بدي نيست چون با فراغ بال و با دغدغه كمتر مالي، تئاتر كار مي كنم؛ يعني مجبور 
نيستيم. وقتي مجبور نباشيم حال خوب داريم و اين حال خوب را به تئاتر مي دهيم«.  

از لتيان تا آبادان يازده ۶۰
معجوني در بيش از ۱9 فيلم ســينمايي بازي كرده كه از ايــن ميان مي توان به 
فيلم هاي بي حســي موضعي، »تپلي و من«، »ما همه با هم هســتيم«، خوك، 
»بي نامي«، »اشباح«، »تتل و راز صندوقچه«، »از تهران تا بهشت«، »برف روي 
كاج ها«، »قصه ها«، »لب دريا«، »خيابان هــاي آرام«، »از رئيس جمهور پاداش 
نگيريد«، »اي دوســت مرا به خاطر آور«، »كنعان« و »هميشــه پاي يك زن در 
ميان است« اشــاره كرد. حضور در سريال هاي شــمعدوني و مسافران و مسابقه 
»خنداننده شو« از معدود تجربه هاي تلويزيوني معجوني است. البته فعاليت هاي 
تئاتري او در زمينه بازيگري، نويسندگي و كارگرداني به حدي زياد است كه اينجا 
مجال پرداختن به آنها نيست. معجوني در جديدترين تجربه هايش در فيلم هاي 

»گوركن«، آبادان يازده ۶۰ و لتيان هنرنمايي كرده است.

آموزش در گروه تئاتر ليو
اين هنرمند از مؤسسان و مدير گروه تئاتر ليو است كه مي كوشد تنها نام گروه را 
يدك نكشد و تعاريف درست و استانداردي را كه يك گروه نمايشي مي تواند داشته 
باشد به عرصه ظهور برساند. گروه تئاتر ليو يا در طول سال نمايش اجرا مي كنند و  
يا اگر هم نمايشي در دست نداشته باشند به كارهاي آموزشي و پژوهشي مشغول 
هستند. او درباره اهميت و لزوم انجام كارهاي پژوهشي در اين حوزه مي گويد: »نه 
تنها در حوزه تئاتر بلكه در همه حوزه ها آموزش، مهم ترين اتفاق اســت؛ در واقع 
آموزش ما را آماده مي كند كه با جهان آينده به درستي مواجه شده و بتوانيم درست 
درك كنيم. آموزش، نشان دهنده يك جامعه پيشرفته است. اگر كسي به مقوله 
آموزش نپردازد محكوم به فناســت و اگر لزوم آموزش را حفظ نكنند، آن جامعه 

عقب افتاده است«. 

اساس آن نمايشنامه است 
ولي نمي توان به حســاب 
تئاتر گذاشــت. تئاتــر اتفاق 
زنده اســت و اساسا به خاطر همين 
ويژگي اش آسيب مطلق ديده و به هيچ عنوان 
نمي شود نجاتش داد. وقتي پيشنهاد فيلم تئاتر 
مي شود بايد اول تئاتر اجرا شــود كه از روي آن فيلم 
ساخته شود ولي االن همين اجرا را هم نمي توان داشت. 
تئاتر، بي دفاع ترين هنر در اين دوره اســت و به اندازه خود 
انســان، اين هنر لطمه ديده و مي توانــم بگوييم در حال 
نابودشــدن اســت. به خاطر اينكه ۸۰درصد آدم هايي كه 
پايبند تئاتر بوده و به صورت حرفــه اي كار مي كردند االن 
بيكار هســتند. 9 ماه هســت كه درآمدي ندارند و در اين 
شرايط اقتصادي جامعه، واقعا با مشكالت عديده اي روبه رو 
هستند. متأســفانه تاكنون حمايتي هم نشــدند زيرا تنها 
چيزي كه براي برخي مسئوالن مهم نيست تئاتر است، اين 
درحالي است كه تئاتر در كشــورهاي ديگر يك شاخصه و 
معيار پيشرفت فرهنگي اســت. براي نمونه در كشورهاي 
ديگر درصد آدم هايــي كه تئاتر تماشــا مي كنند، يكي از 
معيارهاي شناخت جامعه مترقي است و تئاتررفتن به عنوان 
يك شاخصه به حساب مي آيد. اما حاال كه تئاتر متوقف شده، 
بايد بپذيريم كه تئاتر، مهمان هنرهاي ديگر باشد. همكاران 
تئاتري من مي توانند فعال و موقتا در هنرهاي ديگر فعاليت 
كنند و زماني كه تئاتر شروع شد برگردند. واقعا چاره نيست 

و االن تئاتر در بدترين حالت تعطيل شده است.

  در فيلم هــاي اخيرتــان نقش هاي جدي 
بيشتري بازي كرديد؛ خودتان كدام ژانر را 

مي پسنديد؛ كمدي يا جدي؟ 
عالقه ام به كمدي است البته از جنس تئاتر 
نه از جنس سينما، كمدي تئاتر، تلخ تر 
اســت. ژانر جدي در سينما بد نيست. 
من اتفاقا بدم نمي آيد كه ژانر جدي را 
در سينما تجربه كنم چون كمدي آن 
را دوســت ندارم و ترجيح مي دهم ژانر 
جدي باشــد كه با حال و هواي من فرق 

داشته باشد.
  دوست داشتني ترين نقشي كه بازي 

كرده ايد كدام است؟ 
هر كدام از نقش هايم را به گونه اي دوست دارم. البته بازي 

در فيلم سينمايي »خوك« را بيشتر.
  از نگاه مردم چطور؟ 

مردم بيشتر سريال مي بينند و خيلي مرا در سينما يا تئاتر 
نديده اند. سريال هاي »مسافران« و »شمعدوني« نخستين 

گزينه هايي است كه عموم مردم از من به خاطر دارند.
  مي خواهيم كمي فضاي گفت وگو را عوض 
كنيم و به سؤاالت شخصي برسيم. مهاجرت تان از 
تهران حقيقت دارد؟ گويا شما مدتي است به شهر 
رشت نقل مكان كرده ايد. اين مهاجرت زندگي 

كاري تان را مختل نمي كند؟ 
)با خنده( من دوگانه سوز هستم؛ هم تهران 
هستم، هم رشت. زماني كه كار داشته 
باشم تهران هســتم ولي زماني كه 
مثل االن بيكار باشم رشت هستم. 
خيلي دلم مي خواست از اين هواي 
آلوده و پردود و ســر و صداي تهران 
به جاي آرامي پناه ببــرم. تهران، 
شــهر پرتنشي شــده كه سرعت 
همه  چيــزش باالســت. بي آنكــه 
اختياري داشته باشــيم در استرس و 
تكاپوي بيش از حد هستيم. بهتر است گاهي از 
اين شهر بيرون بياييم و حال و هوايي تازه كنيم. 
همچنين در شهرهاي ديگر با مخاطبان متفاوتي 
براي تئاتر مواجه مي شــويم؛ كســاني كه وقتي 
تئاتر مي بينند شگفت زده شده و حال تازه اي به ما 
مي دهند. البته من پيش تر هم به بحث اجراي تئاتر در 
شهرستان ها عالقه و تأكيد داشتم. چندين سال است 
كه در گروه تئاتر ليو به اين نكته مي پردازيم كه بايد 
آموزش  را از شهرستان ها شروع كنيم. اشتباه مطلق 
است كه همه  چيز را در مركز جمع كنيم. تمركززدايي 
جزو چيزهايي هســت كه ما راجع به آن در 

گروهمان بسيار حرف زده ايم.
  خاطرمان هست كه گفته بوديد 
عالقه زيادي به خريدن كتاب داريد. 

هنوز هم اين لذت با شماست؟
بله. لذت خريدن كتاب هنوز هم ديوانه وار در من وجود دارد. 
اين لذت از آنجا نشات مي گيرد كه همه ما دوست داريم 
هر اتفاق جديدي كه در حال رخ دادن است در جريانش 
قرار بگيريم، فرصت پيدا كنيــم و درباره آن بخوانيم. 
البته  اي كاش اين لذت برابري مي كرد با خواندن آنها. 
هميشه با خودم مي گويم  اي كاش وقت داشتم همه 
كتاب هايي را كه مي خــرم، بخوانم. در اين روزهاي 
كرونايي، تنها چيز خوب كرونا اين بود كه فرصتي به 
 ما داد تا بنشينيم و از فعاليت هاي روزمزه دور شده 

و بيشتر فيلم ديده و كتاب بخوانيم.
  حاال كه صحبت از كتاب خواندن شــد 
در اين ايام كه اغلب توصيه ماندن به خانه 
مي شود، شما چه كتابي به خواننده هاي 

ما پيشنهاد مي كنيد؟ 
كتاب هايي كه من به آنها عالقه دارم 
مطلوب نظر عموم مردم نيست چون 
معموال نمايشــنامه تخصصي و مطالب تئوريك كه مربوط 
به يك حوزه خاصي اســت را مي خوانم. اما در كل پيشنهاد 
مي كنــم مطالعه را در هر رشــته و تخصصي كه هســتند 

فراموش نكنند.
  پيش تر گفته بوديد كه از خوردن لذت بسيار 
مي بريد و به قول معروف خوش خوراك ايد. هنوز 
هم خوش خوراك ايد يا نه رژيم غذايي خاصي را 

دنبال مي كنيد؟
واقعيت اين است كه چيزي عوض نشــده است. آدمي كه 
چيزي را دوست داشته باشد به مرور زمان بدتر مي شود چون 
تجربه لذت بردن از غذا از زماني كه به دنيا آمده ايم در ما وجود 
داشته و رشد مي كند؛ حتي در رژيم هاي مختلف غذايي هم 

لذت بردن از خوردن هست.
  شما اهل تبليغات و درآمدزايي در صفحات 
مجازي خودتان نيســتيد. چطــور در صفحه 
اينستاگرام تان از انجمن كودكان سرطاني محك 

حمايت كرديد؟
به خاطر اينكه همه ما به اين مؤسســه خيريه ديني داريم. 
حمايت از آن را وظيفه خودم مي دانــم. به نظر من در طول 
تاريخ ايران اين بهترين مؤسسه اســت كه به بهترين نحو 

كارش را انجام مي دهد ولي متأسفانه حمايت نمي شود.
  و سؤال پاياني اينكه هم اكنون مشغول كار 

جديدي هستيد؟ 
تازه كاري را به پايان رسانده ام. در سمت شمال غرب كشور 

بود و هم اكنون كار خاصي را انجام نمي دهم.

تئاتر، بي دفاع ترين 
هنر در دوره كرونا است و به 

اندازه خود انسان، اين هنر لطمه 
ديده و در حال نابودشدن است. 

به خاطر اينكه ۸۰ درصد آدم هايي 
كه پايبند تئاتر بوده و به صورت 

حرفه اي كار مي كردند االن 
بيكار هستند

داشتن فالوور  باال، معيار 
بازيگری  نيست

رعايت پروتكل هاي بهداشتي كم 
و بيش فيلم هايــي در حال توليد 
است. از طرفي فيلم هايي كه از قبل 
توليد شده بود اگر در سينما ارائه 
نشــود مي تواند به صورت اكران 
آنالين يا شيوه هاي ديگر ارائه شود؛ 
به عبارتي اغلب هنرمندان حداقل 

با محدوديت هايي، كارشان را ادامه مي دهند، مثال نقاش، 
كار خودش را انجام مي دهد. ممكن اســت نمايشگاه برپا 
نكند اما مي تواند نمايشــگاه خصوصي و يا فروش آنالين 
داشته باشد. در حوزه موسيقي هم هنرمندان ممكن است 
كنسرت نداشته باشند ولي با اجراهاي آنالين و روش هاي 
ديگر فعاليت شان را دنبال مي كنند و كامال بيكار نشده اند. 
اما تنها هنري كه آسيب كامل ديده است تئاتر است كه تا 
به صورت زنده اجرا نشود معناي واقعي خود را پيدا نمي كند. 
بسياري، پيشنهاد تئاتر آنالين داده اند اما بايد پذيرفت كه 
تئاتر آنالين يك شاخه از تئاتر است اما خود تئاتر نيست. 
تئاتر آنالين را نمي توان بــه كل تئاتر تعميم داد. وقتي هم 
از فيلم تئاتر صحبت مي كنيم، بايــد اول ببينيم اين فيلم 
تئاترها چه هستند. اينها اســنادي هستند كه نگه داشته 
مي شوند اما مدل فيلم ديده نمي شوند. بله ممكن است كه ما 
تئاتر تلويزيوني داشته باشيم اما اين مديومي است كه پايه  و 
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  مژده طرب
»آلبوم »مژده طــرب« حكايت 
موســيقي با اصالتي است كه در 
عين اينكــه روح زندگي روزمره 
ما ايراني ها در آن جاري اســت، 
هارموني و آكوردهاي موجود در 
آن پيغام نوگرايــي در پي دارد. 
مژده طرب روايتي از عشق و عالقه 
به سبك پيانو ايراني است. اميد 
كه بر دل دوستدارانش بنشيند«؛ 
اينها جمله هايي است كه هراتيان، 
درباره آلبوم جديدش نگاشته. اين 
آلبوم با محوريت پيانو و بازآفريني 
آثار بزرگان موسيقي ايران شكل 
گرفته. آهنگسازي و نوازندگي آن 
را هم اميرمسعود هراتيان عهده دار 
بوده اســت. اين موزيسين، هنر 
موســيقي را نزد بزرگاني چون 
انوشــيروان روحاني و ســامان 
احتشامي آموخته و با گروه هاي 
مختلفي همكاري داشته است. در 
اين آلبوم، قطعه هايي چون »بهار 
دلم«، »بداهه نــوازي«، »برتر از 
پرواز«، »فرود به ماهور«، »لبخند 
ماه« براساس ملودي فرامرز پايور 
و حسام السلطنه، »تك نوازي«، 
»لعل« براساس ملودي منسوب 
به اســتاد علي اكبر شيدا، »مژده 
طرب«، »پرده گرداني«، »تا انتها 
حضور« براســاس ملودي علي 
اكبر شــيدا و مرتضي محجوبي 
بازآفريني و توليد شده اند. در اين 
قطعه عالوه بــر هراتيان، پيمان 
فروتــن، در ضبــط، ميكــس و 
مسترينگ، حميد رضايت نوازنده 
فلوت، معين الديــن صادق زاده 
نوازنــده دف و دايــره، عرفــان 
بطالني نوازنــده تمبك قطعه، 
علي احمديــان نوازنده تمبك، 
محمود جعفري نوازنده تمبك، 
مسعود نوروزي نوازنده تمبك و... 

مشاركت داشته اند.

در محضر پيانو
1 پيشنهاد

بگو خودش خواست
2 پيشنهاد

  بخند رفيق
باز هم به قطعه اي ديگر از ســينا 
سرلك دعوت هستيد. خواننده 
ســنتي خواني كــه كم كــم با 
دوصدايــي خواندن هايي كه با 
خوانندگان پاپ داشت، وارد حوزه 
تركيبي خواني هم شد. البته اين 
كاري بود كه بيشتر سنتي خوان ها 
كردند، از عليرضا افتخاري گرفته 
تا همايون شــجريان و ديگران. 
حاال قطعــه »بخنــد رفيق« از 
اين خواننده توليد شــده است؛ 
قطعــه اي كــه علــي نيك پي 
آهنگســازش و ميترا مهري پور 
ترانه سرايش هســتند و توسط 
مؤسســه هفت باغ ارائه شده. در 
ترانه اين قطعه آمده اســت: »تو 
كوچه بارونه بمــون من جاي تو 
مي رم از اينجا/پاييزو مي شناسم 
يه عمره مي شــكنم تنهاي تنها/

اين خونه بي تو ديوونه خونه است/ 
گناه يه دنيارو بنــداز گردنم بگو 
نموندش/نگو كه خودخواهي تو 
قصه رو به اينجا رســوندش/بگو 
خودش خواســت بگو ديوونس/
غم جاي تو منــو بغل كرد بخند 
رفيق/اشكاي من شهرو خبر كرد 
بخند رفيق/چرا هنوز نرفته من 
دلتنگتم/چرا هنوز من عاشــق 
لبخندتم/غم جــاي تو منو بغل 
كرد بخنــد رفيق/اشــكاي من 
شهرو خبر كرد بخند رفيق/چقد 
واســه تو راحته چقد بي خيالي/
نه مي بيني منو نه اصاًل حتي يه 
سؤالي/نمي دوني دارم دل مي كنم 
من با چه حالي/نمي دوني چقد 
سخته نباشي تو پيشم/اگه بگذره 
صد سالم ديگه آروم نميشم/هنوز 
دور نشده ازت دارم ديوونه مي شم 

ديوونه مي شم«.

بفرماييد هيجان بازی های روميزی
درباره دنياي بردگيم ها كه اين روزها بيشتر از قبل محبوب شده، چه مي دانيد؟

نيلوفر ذوالفقاري

كرونا كه آمد و قرنطينه واژه آشــناي همه ما شد ، سعي كرديم 
خودمان را به روش هاي مختلف سرگرم كنيم. خيال مي كرديم 
اين خانه نشــيني زمان كوتاهي طول مي كشد و خيلي زود هم 
تمام مي شود، اما خيالمان اشــتباه بود. فاصله گذاري اجتماعي 
حاال حاالها ادامه دارد و اين يعني تا مدت ها قرار است به جاي هر 
تفريح ديگري، به فكر سرگرمي هايي باشيم كه در خانه قابل انجام 

هستند. چه بهتر كه اين سرگرمي  بتواند براي همه اعضاي خانواده 
جذاب باشد. اگر قبل از اين اصطالح بردگيم را نشنيده ايد، حاال 
فرصت خوبي است كه درباره نوع خاصي از بازي هاي سرگرم كننده 
اطالعات بيشتري كسب كنيد. بردگيم ها هرچند در ايران نوپا 
هستند، اما در همين چند سال طرفداران زيادي پيدا كرده اند. 
امير كياني زاده كه سي وشش ساله اســت و كارشناسي ارشد 

مديريت بازرگاني دارد، از 5سال قبل عالقه شخصي به بازي هاي 
جمعي و دورهمي را جدي گرفته و اين عالقــه، او را به فعاليت 
حرفه اي درباره بردگيم ها رسانده اســت. او بازي هاي ايراني و 
خارجي را در صفحه مجازي خود نقد مي كند و خودش هم يك 
بازي با نام »رسام« طراحي كرده است. كياني زاده راهنماي اين 
هفته ما شده تا همه  چيز را درباره بردگيم ها برايمان توضيح دهد.

   بردگيم يعني چه؟
اصوال كلمه بردگيم به بازي هايي اطالق مي شود كه بازيكنان در تعداد مختلف، آن را 
با يك صفحه بازي و بعضي اجزا مثل كارت، تاس، توكن، ميپل )آدمك چوبي( و ديگر 
اجزاي خاص آن بازي انجــام مي دهند. البته اجزاي اين بازي ها به نســبت نوع بازي 
مي تواند كم يا زياد شود. در فارسي ما كلمه بردگيم را به بازي روميزي ترجمه مي كنيم 
كه ترجمه مناسبي است، چون در كنار بازي هاي داراي صفحه، بازي هاي ديگري مثل 
بازي هاي كارتي كه صفحه ندارند و فقط با تعدادي كارت هم انجام می شوند، مي توانند 

همين نام را بگيرند.

   از كجا آمده اند؟
تاريخچه شكل گيري بردگيم ها به زمان باستان برمي گردد. نخستين بردگيم شناخته شده، بازي 
Senet است كه بقايايي از اين بازي در مصر باستان كشف شده است. البته اطالع دقيقي از قوانين 
آن و بقيه بازي هاي مربوط به دوران باستان در دست نيست، اما از مشهورترين بردگيم هايي كه از 
قبل از ميالد به زمان حال رسيده و همچنان در حال بازي در نقاط مختلف جهان هستند، مي توان 
به شطرنج و تخته نرد اشاره كرد. در دهه هاي اخير بردگيم ها در مقياس جهاني با سرعت بيشتري 
شروع به رشد كرده اند و طيف گسترده اي به مخاطبين اين بازي ها اضافه شده است؛ سرعتي كه 

در ايران هم قابل مشاهده است.

   بازي هاي روميزي در ايران
در ايران غير از بازي هاي آشــنا مثل شــطرنج، منچ، تخته نرد و...، در اوايل دهه70 بردگيم هاي 
جديدي به بازار عرضه شد، مثل راز جنگل، راز دايناســورها، تاجر كوچولو و جنگ ستارگان كه 
به خصوص دهه شصتي ها از آنها خيلي استقبال كردند. اين روند به علت نامعلومي متوقف شد،اما 
تقريبا در 5سال اخير، بردگيم ها با سرعتي زياد جاي خود را بين خانواده هاي ايراني باز كرده اند. 
راه افتادن كافه بردگيم  ها در شهر، فعاليت توليدكنندگان بردگيم، تنوع بازي هاي توليدي، افزايش 
صفحات اجتماعي در اين باره و افزايش قفسه هاي فروش بردگيم در فروشگاه هاي مختلف، نشانه 

اين استقبال است.

اين بازي ها در 
ايران شناخته شده ترين 

هستند؛ مثل شطرنج كه در آن 
اطالعات بازيكنان كامال آشكار است 

و اطالعات پنهاني در بازي وجود دارد. 
اين بازي ها داستاني ندارند و بيشتر 
بر مبناي استراتژي هاي مختلف 

شكل مي گيرند.

اين بردگيم ها 
معموال درجه پيچيدگي 
كمي دارند و در تعداد باال 

بازي مي شوند. معموال بين 4 تا 
10نفر بازيكن دارند و هرچه با تعداد 

بازيكن بيشتري بازي شوند، 
تجربه هيجان انگيزتري 

دارند. 

نمونه : 
»اتلو«، »آزول« 

)Azul(، »ساگردا« 
)sagrada( و »پچ ورك« 

.)Patchwork(

بردگيم هاي 
انتزاعي

بردگيم هاي 
مهماني 

بردگيم ها انواع مختلفي دارند، مكانيسم هاي بردگيم ها هم خيلي مختلف است؛ از جمله مكانيسم ريختن تاس، كارت كشيدن، جمع آوري مجموعه، كاشي گذاري، كشيدن خطوط، راهسازي و كارگرگذاري كه هر كدام دنياي رنگارنگ بردگيم ها
توضيحات مفصلي دارند. بعضي از دسته هاي مهم بردگيم ها و معروف ترين و محبوب ترين بازي هاي هر دسته را فهرست كرده ايم.

اين بردگيم ها 
بيشتر براساس تمركز 

افراد در چيدن خاص اجزاي 
بازي شكل مي گيرند. در اين 
بازي ها معموال كسي كه باعث 
به هم خوردن نظم چيده شدن 

قطعات شود، بازنده بازي 
است.

بازي هايي با 
درجه پيچيدگي 

متوسط كه معموال رنگ 
و لعاب خوبي هم دارند و 
مناسب براي بازي كردن 
سنين مختلف در كنار 

يكديگرند. 

در اين بازي ها، هر 
بازيكن نقشي دارد. ممكن 

است گروه بندي انجام شود يا 
هر بازيكن به تنهايي يك نقش داشته 

باشد كه تا پايان بازي بايد مخفي 
بماند. هر بازيكن سعي مي كند 

اهداف خود را جلو ببرد تا 
برنده شود.

تعادلي 
مهارتي

نمونه: »اولون« 
 ،)Avalon(

»استوژيت«، »گربه هاي 
انفجاري«، »كدنيمز« 
)Codenames(  و 

»رمزشكن« 
.)Decrypto(

در اين نوع بازي ها، 
بازيكنان همه باهم در 

مقابل بازي قرار مي گيرند 
و براي رسيدن به يك هدف 
مشخص همكاري مي كنند. 
اين بازي ها كمي در ايران 

نمونه : ناشناخته  هستند.
»پندميك« 

)Pandemic(، »كهنه 
سرباز« )Grizzled( و 

.)Mind( »ذهن«

همكاري 
مشترك

در اين بازي ها، 
هسته اصلي بر 

مبناي چانه زني بازيكنان 
با يكديگر براي به دست آوردن 

منابع، پول يا هر چيز 
ديگري در بازي است.

نمونه:  
»جاليز«، 

»محله چيني ها« 
 )Chinatown(

و »روپولي« 
.)Monopoly(

بازي هاي 
مذاكره اي

بازي هاي 
نقش منفي

نمونه: 
»جنگا«، »ريف 
رف« و »بزرگراه 

توكيو«.
نمونه : 

»معماران 
امپراتوري غربي«، 
رسام و »كهربا« 
.)Splendor(

بردگيم هاي 
خانوادگي

   بهانه دور هم بودن
بردگيم ها در حالت كلي به عنوان يك سرگرمي مي توانند باعث جمع شدن افراد، مخصوصا 
خانواده ها دور هم براي ايجاد تعامل و افزايش مهارت هاي مختلف شوند. جمع شدن اعضاي 
خانواده دور هم در روزگار مدرن كه گوشي هاي هوشمند بخش زيادي از وقت همه را پر 
مي كنند، كمتر اتفاق مي افتد. در همان دورهمي هاي معدود هم پيدا كردن ســرگرمي 
جمعي ساده نيست. اما بردگيم ها به راحتي اين امكان را فراهم مي كنند تا معاشرت و تعامل 
بين افراد شكل بگيرد. بد نيست اين بار وقتي اعضاي خانواده دور هم جمع شدند، به جاي 

بحث سياسي و گفتن از تلخي ها، يك بردگيم وسط بگذاريد و بازي كنيد.

   اطالعات روي جعبه
روي تمام بردگيم هــا، 3  اطالعات 
مهم نوشته مي شود تا مشتريان براي 
انتخاب، آگاه تر شــوند. يكي از اين 
اطالعات اين اســت كه بازي براي 
چندســاله ها مناسب اســت؟ گروه 
ســني هدف اهميت دارد. اطالعات 
بعدي به شــما مي گوينــد كه بازي 
چندنفره است؟ بيشتر بردگيم ها 2 
تا 6نفره هســتند، اما بازي هايي هم 
هستند كه تعداد بازيكنان آنها ثابت 
و غيرقابل تغيير است؛ مثال شطرنج 
مي تواند فقط 2بازيكن داشته باشد. 
بعضي بازي ها هم تك نفره هستند و 
البته تنوع آنها چندان زياد نيست. به 
بازي هاي گروهي هم گاهي قوانيني 
اضافه مي شــود كــه بتــوان آنها را 
تك نفره بازي كرد. سومين اطالعات 
هم به شــما مي گويد كه انجام بازي 

چقدر طول مي كشد؟

   دسته بندي
بردگيم ها را مي توان از جنبه هاي مختلف دســته بندي 
كرد. از نظر سبك بازي، بردگيم ها به 2دسته كلي تقسيم 
مي شوند؛ يوروگيم ها و بردگيم هاي آمريكايي. بردگيم هاي 
اروپايي كه در واقع ادامه اي بر بردگيم هاي آلماني هستند، 
بردگيم هايي هســتند كه معموال با تم تجاري بر مبناي 
ساخت وساز يا كشــاورزي، اقتصاد و ردو بدل كردن پول، 
تعامل صلح آميز بازيكنــان با هم و اينگونــه موضوعات 
طراحي مي شوند، اما بردگيم هاي سبك آمريكايي معموال 
داســتان محور، تماتيك، همراه با مبارزات مستقيم بين 
بازيكنان، در بعضي مواقع حذف بازيكنان از بازي و داراي 

اكشن فيگور )شكل هاي مينياتوري( هستند.

  از كجا تهيه كنيم؟
اگر قصد تهيه يك بردگيم را داشــته 
باشــيد، اين كار از راه هاي مختلفي 
ممكن اســت. مي توانيد بردگيم ها 
را آناليــن بخريد. كافي اســت يك 
جســت وجوي اينترنتي درباره اين 
بازي ها انجام دهيد. در شــبكه هاي 
اجتماعــي هــم صفحــات زيادي 
براي فروش بردگيم فعال شــده اند. 
شهركتاب ها و كتابفروشي هاي بزرگ، 
فضاهاي ديگري هستند كه مي توانيد 
براي خريد بردگيم به آنها سر بزنيد. 
قبل از خريد بردگيم هــا درباره آنها 
تحقيق كنيد تــا بدانيــد كداميك 
برايتان مناسب تر يا احتماال جذاب تر 
اســت. مي توانيد از افراد ديگري كه 
تجربه بازي با بردگيم ها را داشته اند، 
كمك بگيريد تا با اطالعات كامل تري 

انتخاب كنيد.

  بازي هايي براي تازه كارها
بعضي بازي ها با نام ورودي شــناخته 
مي شــوند. ايــن بازي ها بــه افرادي 
تعلق دارند كه قبال تجربه استفاده از 
بردگيم را نداشته اند و تازه كار محسوب 
مي شوند. بازي هايي با رنگ هاي زياد 
و قوانين ســاده تر، باعث مي شــوند 
بازيكنان زودتــر با فضــاي بردگيم 
ارتبــاط برقرار كنند و بــراي انتخاب 
بازي هاي پيچيده تر آماده شوند. سري 
بازي هاي »بليتي براي سفر«، يكي از 
اين بازي هاي مبتني بر نقشــه است 
كه در ايران، بارها بازطراحي شــده و 
آخرين طراحي، با نام »شــاه راه« به 
بازار آمده است. بازي »لكوموتيو «هم 
طراحي ديگري از اين دســته بندي 
است. بازي »كهربا« هم يكي ديگر از 

بازي هاي ورودي محبوب است.

  چطور انتخاب كنيم؟
تنــوع بردگيم ها آنقدر زياد اســت 
كه ممكن است براي انتخاب يكي، 
سردرگم شويد. نحوه انتخاب بازي، 
به موضوعات مختلفي بستگي دارد. 
بازيكناني كه خيلي هــم حرفه اي 
نيســتند، احتماال توجهشــان به 
قطعات و شــكل خاص اجزاي بازي 
جلب مي شــود، اما امتياز مهم يك 
بازي كــه باعث مي شــود بازيكنان 
بيشــتري آن را انتخــاب كننــد، 
تكرارپذيري آن اســت. اين ويژگي 
يعني بــازي تكــراري نمي شــود 
و بازيكنان هربار مشــتاق هستند 
دوباره و دوباره سراغ آن بروند. درجه 
پيچيدگي و طراحي بــازي هم در 
جلب توجه مخاطب اهميت زيادي 
دارد. درنهايت بايد قبل از انتخاب، 
كمي اطالعات كســب كنيد. مثال 

همين راهنما را بخوانيد.

  بردگيم ها در تلفن  همراه
رشد سريع بردگيم ها باعث شده هر 
روز ويژگي هاي تازه اي به دنياي اين 
بازي ها اضافه شود. حاال ديگر بسياري 
از بردگيم هــا را مي تــوان به صورت 
آنالين هم بازي كرد. اين يعني شما 
مي توانيد بــازي موردنظرتــان را با 
توجه به سيستم عامل تلفن  همراه يا 
دستگاهي كه قصد داريد روي آن بازي 
كنيد، از فضاي مناسب دانلود كنيد. 
البته به صــورت آنالين هم مي توانيد 
بازي كنيد. سايت هاي مختلفي براي 
اين كار وجود دارند. هرچند خيلي ها 
معتقدند لذت اصلي بردگيم، به بازي 
كردن با قطعات فيزيكي است، اما اين 
روش ها هم براي بسياري از بازيكنان 

جذابيت دارد.

   يادگرفتن سخت نيست
معموال در تمام بردگيم ها يك دفترچه راهنما وجود دارد 
كه روش بازي را توضيح مي دهد و درصورت نياز فيلم هاي 
آموزشي زيادي در شبكه هاي مجازي هست كه مي توانيد 
از آنها استفاده كنيد. برای درجه پيچيدگي بازي ها عددي 
بين يك تا 5 درنظر گرفته مي شــود. اين درجه به عوامل 
مختلفي مثل تعدد اجزاي بازي و دســتورالعمل استفاده 
از آنها از يك ســو و چگونگي به كار گرفتن اين اجزا براي 

انتخاب بهترين استراتژي از سوي ديگر بستگي دارد.

   تقويت مهارت ها
هدف ســرگرمي اســت، اما طيف 
وســيعي از مهارت ها مي توانند با 
اين بازي ها تقويت شوند. وقتي شما 
يك بــازي مهارتــي حركتي بازي 
مي كنيد، مهارت هــاي حركتي و 
تمركزي و هماهنگي چشم و حركات 
شما افزايش پيدا مي كند. در بعضي 
بازي ها مثل رســام، رســم اشكال 
مختلف را در كنــار فكر كردن براي 
چيدن صحيح اشكال كنار هم تجربه 
مي كنيــد. وقتي بــازي مذاكره اي 
مي كنيد، مهارت هــاي چانه زني و 
مذاكره با افراد مختلف در شما بهبود 

پيدا مي كندو... .

   هيجان در كافه بردگيم ها
كافه هايي هســتند كه جز خدمات معمول 
ديگــر كافه ها، امــكان بازي را هــم براي 
مشتريانشــان فراهــم مي كننــد. در اين 
كافه ها معموال بازي  هاي مهماني با استقبال 
بيشتري مواجه مي شوند، چون بازي هايي با 
درجه سختي بيشتر، زمان بيشتري هم براي 
يادگيري الزم دارند، درحالي كه زمان حضور 

در كافه محدود است. 

   سرگرمي جمعي
جمع شــدن خانواده دور هم، اين روزها كار 
ساده اي نيست. سرگرمي هاي متنوع و دوري 
اعضاي خانواده و دوســتان از هم، بيشتر از 
گذشته ديده مي شود. بردگيم ها مي توانند 
فضــاي ســرگرم كننده اي فراهــم كنند تا 
افراد دور هم جمع شــوند و در عين حال كه 
چيزهايي هــم ياد مي گيرند، ســاعتي را به 
تفريح جمعي بپردازند. اين موضوع مخصوصا 
اين روزها كه كرونا ما را خانه نشــين كرده و 
قرنطينه ادامه دارد، اهميت بيشــتري پيدا 
كرده است. خانه نشيني كه خسته كننده شده 
و گاهي اختالف و درگيري ايجاد كرده، با يك 
بازي جمعي حال و هواي تازه اي پيدا مي كند.

   بردگيم ها؛ بازي همه سنين
يادتان باشد كه بردگيم ها فقط به بچه ها تعلق ندارند، اين 
بازي ها براي سنين مختلف طراحي مي شوند. بعضي از آنها 
فقط براي بچه ها، بعضي فقط براي بزرگساالن و اكثر آنها 
براي سنين 8 تا 99سال ساخته مي شوند. وقتي يك بازي 
خانوادگي باشد، طبيعي است كه بايد براي افراد با سنين 
مختلف مناسب باشد تا همه با آن ســرگرم شوند و البته 

يادگيري آن براي همه اعضاي خانواده ممكن باشد.

   بازي ها چطور طراحي مي شوند؟
طراحي بردگيم در ايران خيلي نوپاســت. اين بازي ها رو 
به رشد هســتند و طراحي نمونه هاي ايراني آنها به تازگي 
شروع شده اســت. در مســير طراحي بردگيم، يك نفر 
ايده اي را مطرح مي كند. اين ايده ممكن است مربوط به 
مكانيك هاي بازي يا درباره داســتان و تم اصلي آن باشد. 
ايده كم كم پرورش پيدا مي كند و تكميل مي شــود. براي 
بازي هاي بزرگ و حرفه اي، گروه تست كننده وجود دارند. 
اين گروه بارها و گاهي بيشتر از100بار تست مي كنند تا 
تكرارپذيري آن و هماهنگي تركيب مكانيك ها با طراحي 

گرافيك و فضاسازي بررسي شود.
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  باران
گروه هــاي نوظهــور زيــادي 
هســتند كه در حوزه موسيقي 
كار مي كنند، يكــي از آنها هم 
همين گروه موسيقي راشن. اين 
گروه تازگي ها قطعــه اي به نام 
»باران« را هم منتشر كرده است 
كه آن را ميثاق باروني و سياوش 
پوري خوانندگــي كرده اند. اين 
تك قطعه ها داراي مجوز از ارشاد 
هم هستند و در فضاهاي مجازي 
پخش مي شوند تا به نوعي معرف 
حضور يك فرد يا گروه باشــند. 
قطعه باران قطعه اي شــنيدني 
اســت و دوصدايي بودن نيز آن 
را اثرگذارتر كرده اســت. قطعه 
در حوزه سنتي-پاپ يا تركيبي 
توليد شده اســت. گروه راشن، 
يك گروه بوشهري است كه قبل 
از اين اثر، قطعه هــاي ديگري 
را هــم راهي بازار كرده اســت. 
راشــن بند تا به حال قطعه هاي 
»فايز«، »دل ديوونه« و »برگرد« 
را نشر داده اســت. اين قطعه بر 
شــعري از معصومه رضايي زاده 
ساخته شده و حميدرضا اديب 
هماهنگ سازي اش را عهده دار 
بوده. ترانه اين قطعــه را با هم 
مي خوانيــم: »دل مــرا بي هوا 
لرزاند/برايم از آن شب خواند/ كه 
رفتي و داغت بر دل ماند/آن شب؛ 
لبان تو مي خنديد، دو چشم من 
مي باريد/به خدا كه دل من لرزيد/

عاشقتم، ستاره شب هايم، عطر 
تو شد دليل نفس هايم/بعد از تو 
باران هم صفا ندارد/فرياد تنهايي 
صدا ندارد/هر جاي دنيايي دلم 
همانجاســت/در يادم مي ماني 

به نام احساس«.

  سكوت
پيــش از ايــن در هميــن 
ســتون هاي معرفــي، يك بار 
آلبوم »رگ خواب« از محسن 
يگانه را معرفي كــرده بوديم. 
اما قطعــه »ســكوت« از اين 
خواننده خوش صدا و معروف 
ايراني، جــا دارد كه به صورت 
مســتقل معرفي شــود. قطعاً 
يكي از قطعاتي كه يگانه با آن 
به دنياي موسيقي و هواداران 
معرفي شد، همين سكوت بود. 
يك قطعه ريتميــك و البته با 
شعر و تنظيم درست و حسابي. 
اين قدر درســت و حسابي كه 
حتي خوانندگاني از كشورهاي 
ديگر نيز ســعي كردند كه آن 
را كاور و بازخوانــي كنند. اين 
قطعه را خود محســن يگانه 
خوانندگــي و آهنگســازي و 
تنظيــم و ترانه ســرايي كرده 
اســت؛ قطعــه اي از همــان 
آلبوم رگ خواب كه در ســال 
1389منتشر شــده. قطعه با 
اين ترانه در حافظه موسيقايي 
جوانــان ايراني مانده اســت: 
»سكوت قلبتو بشكن و برگرد/ 
نذار اين فاصله بيشــتر از اين 
شــه/ نمي خوام مثل گذشته 
كه رفتــي/ دوبــاره آخر قصه 
همين شــه...« شــكل گيري 
اين قطعه هم ماجراي جالبي 
دارد. يعنــي در اصل مي رفت 
كه متعلق به خوانندگاني ديگر 
بشــود، اما يگانه دلش نيامد و 
به هــر ترتيبي كه بــود، آن را 
پس گرفت و داخل آلبوم رگ 
خواب گنجانــد. يحتمل اگر 
چنين كاري مي كرد، هيچ وقت 
نمي توانســت از اين پشيماني 

درست و حسابي بخوابد.

2 پيشنهاد

دلم آنجاست

سكوت بسيار بلند

1 پيشنهاد

در گزارش روزنامه رعد به تاريخ ژانويه1918)دي ماه 1296شمسي( آمده 
است كه »به گزارش نظميه، هفته گذشته 50نفري تنها از گرسنگي و سرما در 
تهران جان داده اند«. اين روزنامه همچنين درباره وضعيت امدادهايي كه 
صورت گرفته است، چنين گزارشي را نوشته است: »تا پايان دسامبر، كميته 
مركزي صدقات اقدامات زير را براي فقراي شهر به انجام رسانده است: 
اختصاص باغ اعتماد حضور با اتاق هاي زياد و با اسباب و اثاثيه مورد نياز و 
گرمايش براي اقامت مستمندان، اختصاص باغ مجزايي براي زنان مستمند و كودكان، پناه دادن به يك هزار 
نفر و ايجاد يك حمام براي آنها، تأمين البسه مورد نياز، تأمين جيره روزانه براي چاي،  آش و برنج، 
معالجه بيماران، نگهداري از زنان باردار و تأمين شير نوزادان يتيم، تأسيس يك مريضخانه 30تختخوابي، 
ايجاد كارخانه اي براي قاليبافي زنان و كودكان كه تاكنون 8دستگاه دار قاليبافي در حال كار در آن مستقر 

شده است و تعيين معلمي براي تعليم علوم ديني به كودكان«.

گزارش ها درباره مشــاهداتي كه وجود دارد، فراوان است. در برخي از اين 
گزارش ها، آمده اســت كه »در جاده ها كودكاني ديده مي شوند كه پوست و 
استخوانند. ساق هايي دارند كه خيلي باريك و شكننده است و صورت هايي 
تكيده و گود افتاده، كه آنها را شبيه پيرسال ها كرده است. مردم چاره اي ندارند 
جز اينكه علف و يونجه بخورند. حتي گزارش شــده كه دانه ها را از سرگين 
)فضوالت حيواني( جاده ها جدا مي كنند تا بتوانند نان بپزند. حتي در جاهايي 

چون همدان، گزارش شده كه مردار انسان را هم خورده اند و بچه ها و سگ ها چنان بر سر جسدها و به دست آوردن 
ته مانده زباله ها با هم سر و كله مي زدند كه هر بيننده اي را متحير مي كرد. تماشاي مرگ فجيع بر اثر گرسنگي 
ديگر به امري عادي تبديل شده بود. اين تازه وضعيت شهرها و مناطقي بود كه قابل دسترسي بودند. وضعيت 
مناطق غيرقابل دسترسي و صعب العبور را ديگر خدا مي داند. در غسالخانه مرده ها روي هم انباشته شده و در 

گورهاي دسته جمعي به خاك سپرده مي شدند«.

50 نفر از رسما و 
رگسنگي رمدند

داهن اه را از رسگين 
جدا مي ركدند

مي گويند كه اگر ايران تا به حال پيشــرفت نكرده، مشكل را 
بايد در خودمان جســت وجو كنيم. البته حرف به قاعده اي 

است و البد اخالقيات و خصوصياتي داشته ايم كه باعث شده تا 
به طور كامل پيشرفت نكنيم. اما اين حقيقت، باعث نمي شود تا 
ضربه هايي كه بيگانگان به ما زده اند را هم فراموش كنيم. هم آن 
است، هم اين. هم از ندانم كاري هاي خودمان ضربه ها خورده ايم 
و هم از زياده خواهي هاي بيگانگان. نمي شــود به بهاي يكي 
از آنها، واقعيت دوم را ناديده گرفــت. نمونه مي خواهيد؟ 
همين ماجراي قحطي بــزرگ ايران در زمانه جنگ جهاني اول؛ بين ســال هاي1917 تا 
1919ميالدي؛ 1296تا 1298شمسي. جايي كه گفته مي شود بيش از 40درصد جمعيت 
ايران تلف شدند. براي چه؟ براي هيچ و پوچ. براي جنگي كه ربطي به ما نداشت، براي 
آرزوهايي كه متعلق به ما نبود و براي طمع و جنگ افروزي ديگران. به همين ســادگي، 
تاريخ نشســت و تماشــا كرد تا اتفاقي فجيع، صورت واقعيت به خودش بگيرد. بعد هم 
 مسببان آن، راه شان را بگيرند و بروند و آب از آب تكان نخورد. اما اين قحطي چه بود 

و با ما چه كرد؟
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حاال حضور انگليس در ايران را به پای مواردي چون درگيري ها و 
نابساماني هاي سياسي در ايران، فساد دولتمردان و نظام حاكم و فقر و 

محروميت آحاد مردم هم بگذاريد. ظاهرا كه مواداوليه براي ايجاد يك فاجعه 
كافي به نظر مي رسيد و چنين بود كه فاجعه قحطي ايراني اتفاق افتاد. 

آسيب پذيرترين افراد در مقابل اين قحطي ها، كودكان و زنان و سالمندان 
بودند. نظاميان انگليسي هم غالت زيادي را خريداري و احتكار كرده بودند 
و جالب اينكه اجازه واردات مواد غذايي را هم از هند و عراق نمي دادند. جدا 
از اين وقايع، بيماري هايي مثل آنفلوآنزا و وبا هم از طريق همين سربازان 

انگليسي شيوع پيدا كرد؛ چرا كه در رعايت بهداشت خودشان سطح پايين 
بودند. ديگر خودتان حدس بزنيد چه بلبشويي در جامعه ايراني به پا بود.

قربانيان اين قحطي بزرگ را تا 9ميليون نفر هم تخمين مي زنند. 
البته اطالعات مرتبط با آن هنوز به طور كامل در اختيار ما نيست؛ 

چرا كه جزو اسرار محرمانه بريتانيايي ها تلقي مي شود. اما اين 
قضيه چه ربطي به بريتانيا پيدا مي كند؟ وقتي كه وليعهد اتريش 
به سال1914 كشته شد، همين اتفاق كافي بود تا جنگي جهاني را 
شعله ور كند. روسيه، فرانسه و بريتانيا دولت هاي متفق را ساختند 

و اتريش و آلمان هم دولت هاي محور را. بعدها هم كه عثماني و 
ايتاليا و ژاپن هم به ماجرا اضافه شدند و عمالً يك جنگ كامالً جهاني 

شكل گرفت. درست 8 روز پس از تاجگذاري احمدشاه قاجار بود 
كه جنگ جهاني اول شروع شده و البته توسط مستوفي الممالك، 

نخست وزير وقت ايران نيز موضع بي طرفي ايران رسماً اعالم شد. 
اما روس ها و انگليسي ها وارد ايران شده و كاري به اين بي طرفي ها 
نداشتند. آن هم به بهانه هاي واهي؛ مثل اينكه ايراني ها ميل دارند 

به آلماني ها نزديك شوند. البته ماجرا نوعي استعمار و استفاده از 
منابع ايران بود. مهاجمان حتي تا نزديكي هاي پايتخت هم پيش 
آمدند. عثماني هم كه ديد اوضاع چنين است، شروع به تعرض به 

خاك ايران كرد. انقالب اكتبر1917 روسيه باعث شد تا آنها از ايران 
خارج شوند. انگليسي ها ماندند و يك ايران. به همين دليل است كه 

اين قحطي را بيشتر متوجه اين دولت مي دانند؛ دولتي كه به بهانه 
خطر عثماني ها و آلماني ها جاي پايش را در ايران محكم كرد.

روايت جعفر شهري، نويسنده »طهران قديم« و شاهد عيني اين قحطي بزرگ 
چنين است: »در همين قحطي نيز بود كه نيمي از جمعيت پايتخت از گرسنگي تلف 

شده، اجساد گرسنگان در گوشه و كنار كوچه و بازار هيزم وار روي هم انباشته شده، 
كفن و دفن آنها ميسر نمي گرديد و قيمت گندم از خرواري 4تومان به 400تومان و 

جو از من 2تومان به 200تومان رسيده، هنوز دارندگان و محتكران آنها حاضر به 
فروش نمي شدند«. 

كان دهنده   روايت اهيي ت
قحطي زبرگ اريان رد زماهن 

از 
جنگ جهاني اول

يكي از كتاب هاي مطرح و مرجعي كه در اين زمينه نگاشته شده، كتاب »قحطي بزرگ« 
محمدقلي مجد است. در اين كتاب آمده است: »بر اثر چنين فاجعه عظيمي بود كه 
جامعه ايراني به شدت فروپاشيد و استعمار بريتانيا توانست به  سادگي حكومت 
دست نشانده خود را در قالب كودتاي1299 بر ايران تحميل كند. هيچ ترديدي 
نيست كه انگليسي ها از قحطي و نسل كشي به عنوان وسيله اي براي سلطه 
بر ايران استفاده مي كردند«. نكته جانفرساتر آنكه شاه قاجار، خود در گروه 
محتكران بود و گروهي از احتكاركنندگان نيز از نزديكان دربار و... بودند كه 
حاضر نمي شدند گندم ها و مواد غذايي انباركرده شان را به قيمت مناسب در 
اختيار مردم بگذارند. كار به جايي كشيده بود كه حتي وقتي ميرزا حسن خان 
مستوفي الممالك، برنامه اي براي وضعيت غذايي مردم تدارك ديد و از شاه 
قاجار خواست كه غالت احتكاركرده اش را به مردم بدهد، او هم به صدراعظم 
خودش گفت كه جز به قيمت روز اكيداً حاضر به فروش نيست.

زمان قحطي، گفته مي شود كه نانواها و كساني كه در خانه نان مي پختند به 
جاي گندم از جو و ديگر غالت استفاده مي كردند. به واسطه سوء تغذيه، شكل 
و قيافه مردم عوض شده بود. چشم ها گود افتاده بود و غالباً چهاردست و پا 
راه مي رفتند، چون تواني براي ايستادن و راه رفتن نداشتند. كار به خوردن 
علف و ريشه درختان هم كشيده شده بود. گفته مي شود كه هر جانداري، قابليت 
اين را داشت كه به غذاي مردم تبديل شود؛ از سگ و گربه گرفته تا موش و كالغ و... . داناهو، افسر معروف 
انگليسي و البته نماينده سياسي بريتانيا در غرب ايران در همين سال ها، در اين باره مي نويسد: »اجساد 
چروكيده زنان و مردان، پشته شده و در معابر عمومي افتاده اند. در ميان انگشتان چروكيده آنان همچنان 
مشتي علف كه از كنار جاده كنده اند يا ريشه هايي كه از مزارع در آورده اند به چشم مي خورد؛ با اين علف ها 
مي خواستند رنج ناشي از قحطي و مرگ را تاب بياورند. در جايي ديگر، پابرهنه اي با چشمان گود افتاده 
كه ديگر شباهت چنداني به انسان نداشت، چهار دست و پا روي جاده جلوي خودرويي كه نزديك مي شد 
مي خزيد و درحالي كه ناي حرف زدن نداشت با اشاراتي براي لقمه ناني التماس مي كرد«.

ورود نيروهاي دولت هاي روس و انگليس به ايراننظاميان انگليسي از متهمان گراني غله بودندتلف شدگان كاشاني كه به علت ممنوعيت ورود غله از قم و سلطان آباد جان سپردندحمله مردم براي بازمانده هاي الشه يك گوسفند

  اجساد مردگان در گوشه و كنار كوچه ها

عيسي محمدي

قبل از اين قطحي، قحطي بزرگ 
ديگري در ايران، در زمان 

ناصرالدين شاه اتفاق افتاد. 
مي گويند اين قحطي باعث شده 
تا يك دهم جمعيت ايراني از 
دست برود و جزو قحطي هاي 

بزرگ بعد از حمله مغول به ايران 
قلمداد مي شود.

1871
درحالي كه جنگ جهاني آغاز 
شده بود، شاه ايران احمدشاه 

قاجار بود كه تازه و در 
18سالگي تاجگذاري كرده بود. 
مجلس شوراي ملي هم تعطيل 

بود و خبري از انتخابات نبود. 
او 3روز بعد از جنگ، بي طرفي 

رسمي ايران را رسما اعالم 
كرده بود.

1914
كم كم مجموعه اي از خشكسالي ها 
شروع شد. همين باعث شد تا 

ذخاير استراتژيك غله ايران تمام 
شود. برداشت هاي سال هاي 

بعد هم دردي را دوا نكرد. چيزي 
هم اگر بود نصيب انگليسي ها و 

روس ها مي شد.

1916
در اكتبر چنين سالي بود كه جنگ 

جهاني تمام شد و كشورهاي 
متخاصم قراردادهايي بستند تا 
همه  چيز را تمام كنند. اما ماجرا 
در ايران هنوز به پايان نرسيده 

و به اوج خودش مي رسيد؛ 
تركيبي از قحطي و فساد و 

بيماري و گرسنگي باعث شد تا 
قربانيان زيادي از كشورمان 

گرفته شود.

1918
گزارش هايي از غارت مغازه ها 

توسط مردم گرسنه ثبت شد. 
مردم به حدي از گرسنگي رسيده 
بودند كه عمالً كاري غيراز اين 
نمي توانستند بكنند. در برخي 
مناطق تقابل مردم و ماموران 
نظميه به خشونت هم كشيده شد.

1918

پزشك دربار  خاطرات تلخ خودش را چنين ادامه مي دهد كه »از آنجا گذشتم و رسيدم به گذرِ تقي خان. در 
گذر تقي خان يك دكان شيربرنج فروشي بود. در روي بساط يك مجموعه بزرگ شيربرنج بود كه تقريبا 
ثلثي از آن فروخته شده و يك كاسه شيره با بشقاب هاي خالي و چند عدد قاشق نيز در روي بساط گذاشته 
بودند. من از وسط كوچه رو به باال حركت مي كردم و نزديك بود به دكان برسم كه ناگهان در طرف مقابلم 
چشمم به دختري افتاد كه در كنار ديواري ايستاده و چشم به من دوخته بود. دفعتاً نگاهش از سوي من 
برگشت و به بساط شيربرنج فروشي افتاد. آن دختر، شش هفت سال بيشتر نداشت. لباس ها و چادرش 
پاره پاره بود و چشمان و ابروانش سياه و با وصف آن اندام الغر و چهره زرد كه تقريباً به رنگ كاه درآمده 
بود، بسيار خوشگل و زيبا بود. همين كه نگاهش به شيربرنج افتاد لرزشي بسيار شديد در تمام اندامش 
پديدار گشت و دست هاي خود را به حال التماس به جانب من و دكان شيربرنج فروشي كه هر دو در 
يك امتداد قرار گرفته بوديم، دراز كرد و خواست اشاره كنان چيزي بگويد اما قوت و طاقتش تمام شد و 
درحالي كه صداي نامفهومي شبيه به ناله از سينه اش بيرون آمده، به روي زمين افتاد و ضعف كرد. من 
فوراً به صاحب دكان دستور دادم كه يك بشقاب شيربرنج كه رويش شيره هم ريخته بود آورده و چند 
قاشقي به آن دختر خورانديم. پس از اينكه اندكي حالش به جا آمد و توانست حرف بزند. گفت: ديگر 
نمي خورم، باقي اين شيربرنج را بدهيد ببرم براي مادرم تا او بخورد و مثل پدرم از گرسنگي نميرد«.

روايت های تكان دهنده زياد ديگري هم وجود دارد. ازجمله اينكه 
روزنامه رعد در 28ژانويه درباره اوضاع قم مي نويسد: »اوضاع 
شهر قم از نظر مواد غذايي اسفبار است. طي هفته گذشته، بيش 
از 50نفر بر اثر گرسنگي و سرما جان باخته اند و تعدادي از آنها 
هنوز دفن نشده اند. برخي از مردم براي غذايشان تنها خون 
گوسفند در دسترس دارند«. اين روزنامه همچنين نوشته است: 
»حاكم تهران به وزارت داخله گزارش داده است، طي 20روز 
گذشته تعداد مردگان به ويژه به خاطر قحطي در تهران به 520نفر 
رسيده است، يعني به طور متوسط در هر روز 36نفر«. روايت 
كالدول در گزارش مطبوعاتي را در اين باره بخوانيد: »تنها 
در تهران 40هزار بينوا وجود دارد. مردم، مردار حيوانات 
را مي خورند. زنان نوزادان خود را سر راه مي گذارند«. اينها 
بخش هايي از روايت هاي تكان دهنده اين قحطي بزرگ و 
هولوكاست ايراني بوده؛ داغي كه هيچ گاه از ياد نمي رود ولي به 
آن شكل كه بايد به آن پرداخته نشده است.

  گرسنه اي كه از هوش رفت

  شاه حاضر به فروش غالتش نبود

1914

وليعهد اتريش ترور شده و 
همين، سرآغاز جدال بين آلمان 

و اتريش و فرانسه و روسيه و 
انگليس شد. بعدها هم كه پاي 
كشورهاي ديگري چون عثماني 
و ژاپن و ايتاليا هم به اين جدال 
كشيده شد. عمالً جنگ به مرزهاي 

ايران هم رسيد.

1915

ذخيره غالت سيستان و 
بلوچستان به انگليسي ها 

فروخته شد. قيمت هر خروار 
20 تومان بود. در شمال شرق 
خراسان هم كه روس ها اجازه 
انتقال گندم به مقصدي غيراز 
مقاصد مشخص شده نظاميان 

روس را نمي دادند.

1917

انقالب اكتبر در روسيه اتفاق 
افتاده و انقالبيون عليه 

نظام سلطنتي و تزارها به پا 
خواستند. به همين دليل حسابي 
درگير كشور خودشان بودند و 
نيروهاي شان را از ايران خارج 
كردند. بدين ترتيب انگليسي ها 

فرصت مناسبي براي تسخير 
بيشتر ايران پيدا كردند.

1918

قحطي در ايران چنان بود 
كه فردي چون ژنرال ليونل 

دنسترويل هم درباره  اش نوشته كه 
به خاطر خريدهاي آنها قيمت غله 
باالتر مي رفت و هر افزايش قيمتي 

ولو كم، به معناي مرگ بسياري 
از افراد بود. او نوشته كه حاال كه 
بهار آمده و برف ها آب شده اند، 

مردم مثل گاو براي چريدن به 
مراتع مي رفتند و بخشي از آنها 
در همين مراتع و هنگام خوردن 

علف و گياهان مرده اند.

1919

قحطي تا اين سال در ايران 
به طول انجاميد، اما تبعات 

آن ازجمله بيماري هايي چون 
آنفلوآنزاي اسپانيايي و.... 

به جا بود. جمعيت ايران به شدت 
كم شده بود، طوري كه تا سال ها 

بعد به جمعيت فعلي خودش 
نرسيد.

  قحطي بزرگ

  واقعاً كار،  كار انگليسي ها بود

ميرزا خليل خان ثقفي، در كسوت پزشك دربار نيز 
خاطرات تلخي از اين روزگار دارد. او در خاطرات خود 

مي نويسد: »از يكي از گذرگاه هاي تهران عبور مي كردم. 
به بازارچه اي رسيدم كه در آنجا دكان دمپخت پزي بود. 

روبه روي آن دكان، 2نفر زن پشت به ديوار ايستاده 
بودند. يكي از آنها پيرزني بود صغيرالجثه و ديگري زني 
جوان و بلندقامت. پيرزن كه صورتش باز بود و كاسه گليني 

در دست داشت، گريه كنان گفت:  اي آقا، به من و اين 
دختر بدبختم رحم كنيد؛ يك چارك از اين دمپخت خريده 
و به ما بدهيد، مدتي است كه هيچ كدام غذا نخورده ايم و 

نزديك است از گرسنگي هالك شويم. گفتم: قيمت يك چارك 
دمپخت چقدر است تا هر قدر پولش شد، بدهم خودتان 
بخريد. گفتند: نه آقا، شما بخريد و به ما بدهيد، چون ما 

زن هستيم، فروشنده ممكن است دمپخت را كم كشيده و ما 
متضرر شويم. يك چارك دمپخت خريده و در كاسه آنها 
ريختم. همان جا مشغول خوردن شدند و به طوري سريع 

اين كار را انجام دادند كه من هنوز فكر خود را درباره وضع 
آنها تمام نكرده بودم، ديدم كه دمپخت را تمام كردند. 
گفتم: اگر سير نشده ايد يك چارك ديگر برايتان بخرم، 

گفتند: آري بخريد و مرحمت كنيد، خداوند به شما اجر 
خير بدهد و سايه تان را از سر اهل و عيالتان كم نكند«.

  داشتند از گرسنگي مي مردند

  مردم چهار دست و پا راه مي رفتند

باركد را اسكن كنيد و 
پادكست اين گزارش را 

بشنويد

ويرانگرتر از حمله مغول
اگر مي خواهيد مقايسه اي دقيق تر داشته باشيد، بايد بگوييم كه صدمات 
وارد شده از ناحيه اين قحطي، ويرانگرتر از حمله مغول ها به ايران دانسته 
شده است. از تابســتان 1917 كه زمزمه هاي قحطي در ايران شنيده و 
نشانه هايش ديده شد، برداشــت محصولي هم اتفاق افتاد؛ اما افاقه اي 
نكرد. روزنامه ايران به تاريخ18 اوت همين سال چنين نوشته است: »بر 
اثر تالش هاي دولت، هم اكنون مقدار قابل توجهي غله در حال ورود 
به شهر است و ديروز قيمت جو در هر خروار از 35تومان به 30تومان 
كاهش يافت«. اما همين روزنامه در سپتامبر همين سال مي نويسد: »نبود 
غله دارد در سراسر ايران قحطي به وجود مي آورد. تأثير كمبود غله 
به ويژه در كاشان مشهود است و هيچ ترفندي نمي تواند اوضاع را بهتر 
كند، زيرا حمل غله از قم يا سلطان آباد به كاشان ممنوع است و مازاد غله 

اين مناطق به شهرهاي شمالي ارسال مي شود«.

  نوزادان را سر راه مي گذاشتند
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  بازي رايانــه اي لبخند 
پيروزي

با يك بازي كاردرســت ايراني 
تحــت وب چطوريــد؟ پــس 
مي توانيــد به بــازي »لبخند 
پيروزي« فكر كنيد؛ يك بازي 
درست و حســابي كه مي تواند 
حسابي شما را سرگرم كند. بازي 
را شركت »پرنيان گيم« توليد 
كرده است. داستان اين بازي در 
زمان تاريخ باستان اتفاق مي افتد. 
در اين بازي شــما در نقش يك 
قهرمان ظاهر شده و به مبارزات 
تن به تن پرداختــه و مي توانيد 
حتي به طور زنده مسابقات را هم 
تماشا كنيد. اما اين رقابت ها براي 
چيست؟ در سرزمين پهناوري 
كه مردمش به هوشــمندي و 
جنگاوري شهره اند، قرار است كه 
مجلسي مشورتي شكل بگيرد تا 
بهترين فرد را به عنوان جانشين 
پادشاه انتخاب كند. اين فرد بايد 
در هوش، جنــگاوري، چابكي 
و...، از همه برتر باشد. شما حاال 
اختيار داريد كه يكي از اعضاي 
اين مجلس مشــورتي باشيد يا 
كسي كه مي خواهد در رقابت ها 
شركت كند. شما به عنوان يك 
كاربر يــا بازيكــن، امكان هاي 
زيــادي در اختيــار داريد. يك 
قهرمان براي رســيدن به هدف 
خودش بايد 12مرحله را پشت 
ســر بگذارد. در اين مسير هم با 
سالح ها، معجون ها و امكان هاي 
ديگري هــم روبه رو اســت كه 
مي تواند از آنها اســتفاده كند. 
اين بازي صندوق پيام هم دارد 
تا با ديگر دوستان خود ارتباط 

بگيريد.

  بازي اندرويدي
 حرف تو حرف

سابق بر اين مردم از بازي هايي 
چــون جدول ها، ســودوكو و 
بازي هاي فكــري رايج خيلي 
استفاده مي كردند، اما كم كم 
برخي از بازي ها جاي اين دست 
بازي ها را گرفتند؛ يعني مردم 
عالقه مند شــدند كه در حوزه 
بازي هاي موبايلــي ورود پيدا 
كنند و اين دســت بازي ها در 
سبك هاي مختلف توليد شدند. 
بخشــي از بازي هــا در حوزه 
دانســتني ها قرار مي گيرند و 
درواقع نياز به دانســتني هاي 
زباني و فرهنگي شــما دارند. 
اينگونه بازي ها مي توانند كم كم 
دايره لغت و قــدرت واژگاني 
شــما را هم تقويت كنند. در 
اين حوزه بازي هــاي زيادي 
توليد شده  اســت كه قبال هم 
چند تايي را معرفي كرده ايم. 
يكي از آنها همين بازي »حرف 
تو حرف« اســت كه يك بازي 
ايراني محسوب مي شود. اين 
بازي مرحله به مرحله طراحي 
شده است و در هر مرحله اي، 
شــما با توجه به موضوعي كه 
درنظر گرفته شده است، بايد 
حــدس بزنيد چــه واژه هايي 
وجود دارد. ايــن بازي كم كم 
مي تواند منجر به افزايش دامنه 
دايره لغــات، افزايش اطالعات 
عمومي، افزايش نكته سنجي و 
افزايش هوش شما شود. از نكات 
جالب اينكه حروف استفاده شده 
در جدول، فقط يكبار در كلمات 
استفاده شده اند و نمي توانيد با 
تكرار، بر آنها احاطه پيدا كنيد 
و بايد حتما به مغزتان فشــار 

بياوريد.

2 پيشنهاد

جانشين پادشاه

ارباب واژه ها

1 پيشنهاد

حدود 2دهه از شروع فعاليت رسمي ورزش جهت يابي در ايران گذشته اما در اين بازه زماني نسبتا 
طوالني ناشناخته مانده و خيلي ها نام اين ورزش را هم نشنيده اند. جهت يابي در اروپا به خصوص در 
كشورهاي اسكانديناوي طرفداران بي شماري دارد و مسابقات آن در اوج هيجان برگزار مي شود 
اما وضعيت اين رشته ورزشي در ايران به كلي متفاوت است. شايد اغراق نباشد اگر بگوييم تا كنون 
يك مسابقه جهت يابي هم از شبكه هاي تلويزيوني پخش نشده و طبيعي است كه در چنين فضايي مردم و نسل جوان با ورزش 
مهيج و باطراوتي كه در دل طبيعت انجام مي شود، بيگانه باشند. كساني كه سال ها در اين رشته ورزشي فعاليت كرده اند، 
جهت يابي را معناي واقعي زندگي مي دانند؛ چرا كه ورزشكار در رقابتي كه اساس و پايه اش احترام و مراقبت از محيط زيست 
است هدف هاي پنهان شده در دل طبيعت را مي يابد و هر ورزشكاري كه در كمترين زمان ممكن، بيشترين هدف را لمس كند، 
برنده خواهد شد. ملي پوشان جهت يابي مي گويند قواعدي از اين دست در زندگي روزمره انسان ها جاري است و به همين 

دليل خيلي ها جهت يابي را نوعي تمرين براي بهتر زيستن مي دانند.

   يك ورزش خانوادگي 
جهت يابي يكي از ورزش هاي جذاب و متنوعي است كه يك قرن قدمت دارد و 
حدود20 سال قبل به طور رسمي فعاليتش را در ايران شروع كرده است. جهت يابي 
ابتدا در محيط هاي نظامي مورد استقبال قرار گرفت اما امروزه بين غيرنظاميان 
هم طرفداران پر و پا قرصي دارد. حسن خانجاني، يكي از قديمي ترين ملي پوشان 
جهت يابي است كه ورزش را با دووميداني شروع كرده و به همين دليل سريع تر 
از ساير جهت ياب ها پيشرفت كرده و يك مدال آسيايي هم در كارنامه اش دارد. 
او درباره قوانين ايــن ورزش مي گويد:»اين ورزش در جنگل انجام مي شــود و 
جهت ياب بايد در دل طبيعت، اهداف از پيش تعيين شــده را با كمك قطب نما 
پيدا كند. جهت ياب تا قبل از شروع مسابقه هيچ گونه آشنايي با محيط و نقشه 
ندارد. وقتي مسابقه شروع مي شود يك پاكت كه حاوي نقشه است را مي گيرد و 
با استفاده از قطب نما بايد هدف را جست وجو كند. 2دقيقه بعد از نفر اول، دومين 
ورزشكار پاكت را مي گيرد و به دل جنگل مي زند و اين چرخه تا انتخاب نفرات 
برتر و تيم برنده ادامه دارد. ورزش جهت يابي ابتدا به صورت انفرادي انجام مي شود 
و مجموع امتيازات رقابت هاي انفرادي براي تعيين تيم برتر لحاظ خواهد شد«. 
ورزش مفرح جهت يابي به طور كامل در طبيعت انجام مي شود و جنبه علمي و 
فكري هم دارد. يك جهت ياب بعد از فراگيري فنون و تكنيك هاي اين ورزش، 
مي تواند آنها را در زندگي شهري و در طبيعت گردي به كار بگيرد و به همين دليل 
اين ورزش همواره مورد توجه طبيعت گردها قرار دارد. خانجاني، هوش و ذكاوت 
باال و آمادگي جسماني مناسب را الزمه اين ورزش مي داند؛»يك جهت ياب خوب، 
عالوه بر آمادگي جســماني از نظر ذهني هم بايد قوي عمل كند و نقشه خوان 
خوبي باشــد. خيلي از دونده ها به جهت يابي آمدند اما از آنجا كه نقشــه خوان 
خوبي نبودند موفق نشدند. وقتي مسابقه شروع مي شود، جهت ياب بايد تا شعاع 
100متري به دنبال هدف باشد و قبل از پانچ كردن هدف اول در ذهنش، دومين 
هدف را جست وجو كند. اين ورزش را به صورت خانوادگي هم مي شود انجام داد 
اما متأسفانه خانواده هاي ايراني با جهت يابي آشنايي چنداني ندارند و رسانه ها هم 
اين ورزش را تبليغ و ترويج نمي كنند. انتظار ما از مسئوالن ورزش اين است كه 
جهت يابي را به عنوان يك ورزش مفرح و پرهيجان حمايت كنند. اگر مورد حمايت 

قرار بگيريم در آينده حرف هاي زيادي براي گفتن خواهيم داشت«.

   دووميداني پيش مقدمه جهت يابي
جهت يابي از معدود رشته هاي ورزشي است كه محدوديت ندارد و نقشه خواني 
و آمادگي جســماني مالك حضور در مســابقات آزاد اين ورزش است. يك 
جهت ياب حرفه اي در مسابقات ماده كوتاه 2/5تا 3كيلومتر را طي مي كند و در 
ماده بلند هم مسافت بين 6 تا 15كيلومتر برآورد مي شود. بنا براين دووميداني 
را مي توان از پيش مقدمه هاي ورود به اين ورزش دانست چرا كه طي كردن 
چنين مســافت هايي براي دونده ها به مراتب آسان تر است. حسين وحيدي، 
جوان ترين ملي پوش جهت يابي كه از شهرســتان بجنورد به اردوي تيم ملي 
ملحق شده و يكي از استعدادهاي بالقوه جهت يابي است به ابداع سبك هاي 
جديد در اين ورزش اشاره مي كند و مي گويد: »اصل و پايه جهت يابي همين 
دوندگي در دل جنگل به قصد يافتن اهداف است كه به نام جهت يابي پياده 
شناخته مي شود اما يك عده اي از ورزشكاران با اسب و عده اي ديگر با دوچرخه 
كوهستان اين كار را انجام مي دهند. برخي ديگر كه در اسكي مهارت دارند با 
اسكي روي چمن نقشه خواني مي كنند و به دنبال هدف مي گردند. جهت يابي 
آرام آرام شــاخه هاي ديگري پيدا كرده اما ماهيت همه آنها يكســان است. 
دغدغه اصلي ما اين است كه در درجه اول جهت يابي را به عنوان يك ورزش 
مفرح اما ناشــناخته به عموم معرفي كنيم و به بقيه نشان بدهيم كه چنين 
ورزشي هم در ايران انجام مي شود. ما در ابتداي كار قرار داريم. ليگ جهت يابي 
هم با تالش هاي انجمن جهت يابي ايران راه افتاده و حاال هر استان تيم خودش 
را دارد اما همچنان از پول و قرارداد خبري نيست. اين ورزش عشق مي خواهد 
و ورزشكاري كه عاشق باشد با همه كم و كاستي ها كنار مي آيد اما اميدواريم 

يك روز مورد حمايت قرار بگيريم«. 

   از سالن مسابقه تا دل جنگل 
جهت يابي به حدي مفرح است كه بسياري از ورزشكاران عطاي ادامه فعاليت 
در رشته هاي پرتماشاگر را به لقايش مي بخشند و ترجيح مي دهند اين ورزش 
را تجربه كنند. جاي تعجب هم ندارد كه برخي ورزشكاران، تمرين و مسابقه 
در دل طبيعت را به فعاليت در يك محيط بسته مثل سالن كشتي يا واليبال 
و بسكتبال ترجيح بدهند و شايد به همين دليل هر روز بر تعداد طرفداران 
ورزش جهت يابي در ايران افزوده مي شود. سعيد كوشكي مثل بسياري از 
همشهريانش در كرمانشاه، ورزش را با كشتي شروع كرده اما حاال يكي از 
بازيكنان اصلي تيم ملي جهت يابي به شمار مي رود. او حال و هواي حاكم بر 
اين ورزش را با هيچ ورزش ديگري قابل مقايسه نمي داند؛»پايه اين ورزش در 
جنگل و طبيعت است و يك جهت ياب از نظر جسماني بايد به حدي توانايي 
داشته باشد كه به راحتي از تپه ماهورها باال برود و پايين بيايد تا هدفش را 
پيدا كند. احترام به طبيعت هم در اين ورزش يك اصل است و جهت ياب بايد 
به گونه اي مسير را طي كند كه آسيبي به محيط زيست وارد نشود. فضاي 
ورزش جهت يابي در مقايسه با ورزش هاي ديگر مثل دووميداني كه در يك 
فضاي محصور و بسته برگزار مي شود به كلي متفاوت است. در دووميداني 
يك دونده مسافت 400يا 800متر را در يك فضاي بسته مثل استاديوم طي 
مي كند و مسابقه به پايان مي رسد اما تنوع محيطي در جهت يابي به حدي 
باالست كه هر ورزشكاري را جذب اين رشته مي كند. درگيري ذهني اين 
ورزش هم جذابيت هاي خاص خودش را دارد چون ذهن شما حين تمرين 
و مسابقه به حدي درگير نقشــه خواني و يافتن هدف مي شود كه مجالي 
براي افكار منفي باقي نمي ماند. يك جهت ياب روزي چند ساعت بايد در 
دل طبيعت تمرين كند و شما هيچ ورزش ديگري را با اين مختصات پيدا 
نمي كنيد«. جهت يابي امكانات و الزامات خاصي هم نياز ندارد و با كمترين 
هزينه ممكن مي توان اين ورزش را انجام داد. ملي پوش جهت يابي معتقد 
است فراگيري شيوه نقشه خواني و يادگيري استفاده از قطب نما براي انجام 
اين ورزش كفايت مي كند؛»در شروع مسابقه يك نقشه هوايي از محيط و يك 
قطب نما به ورزشكار مي دهند كه تمام ابزارهاي اين ورزش محسوب مي شود. 
قطب نما در تمام زوايا، شمال را نشــان مي دهد و نقشه هم حكم راهنما را 
دارد. جهت يابي كه بهترين مسير را براي رسيدن به هدف انتخاب كند و در 
كمترين زمان ممكن به همه اهداف برسد باالترين امتياز را مي گيرد. در اين 

ورزش، زمان يك عنصر تعيين كننده است«.

   معجزه ورزش در طبيعت 
بيشتر كساني كه در مســابقات جهت يابي شركت مي كنند سابقه 
نظامي دارند اما چند ســالي مي شــود كه غيرنظاميان هم به اين 
رشته ورزشي اقبال بيشتري نشان مي دهند. اين رويه در ايران هم 
رعايت شده و تيم ملي جهت يابي ايران از ورزشكاراني تشكيل شده 
كه ســابقه نظامي ندارند و قبال در ورزش هاي ديگري مثل كشتي 
و دوچرخه ســواري و دووميداني فعاليت كرده اند. ســيدكيومرث 
موسوي يكي از ملي پوشان جهت يابي است كه تا 3 سال قبل، دونده 
دوهاي سرعت بوده اما حاال براي كسب مدال آسيايي در جهت يابي 
تمرين مي كند. او تغيير ذهنيت درباره ماهيت جهت يابي را نقطه 
عطفي براي اين رشته ورزشي مي داند؛»اين ذهنيت كه جهت يابي 
مختص نظامي هاســت به كلي تغيير كرده و امروزه از دختر و پسر 
12-10ســاله گرفته تا پيرمرد و پيرزن 70ساله به شرط آمادگي 
جســماني مي تواند در مســابقات آزاد اين ورزش شركت كنند. 
در بســياري از مســابقات، افراد غيرنظامي از نظامي ها بهتر عمل 
كرده اند و اين موضوع نشان مي دهد كه جهت يابي بين مردم عادي 
طرفداران زيادي پيدا كرده و در حال پيشــرفت است. در ايران به 

حدي استعداد داريم كه در مدت زمان نسبتا كوتاهي توانستيم مقام 
سوم آسيا را كسب كنيم و هم اكنون بعد از چين و كره جنوبي، قطب 
سوم جهت يابي در آسيا به شمار مي رويم«. امكانات سخت افزاري 
جهت يابي در ايران به حد كافي وجود دارد و ملي پوشان جهت يابي 
به واســطه وجود جنگل هاي وسيع مشــكلي بابت محل تمرين 
و مســابقه ندارند. شــايد اگر اين ورزش به اندازه بقيه ورزش هاي 
پرطرفدار مورد توجه رسانه ها به خصوص شــبكه هاي تلويزيوني 
قرار بگيرد، بسيار زودتر از حد تصور فراگير شود و مردم عادي هم 
با مزاياي ورزش در دل طبيعت آشنا شوند. ملي پوش جهت يابي، 
اين ورزش را نوعي تمرين همبســتگي مي داند و مي گويد:»جنبه 
گروهي اين ورزش بسيار مهم است و معموال مورد توجه ورزشكاران 
و مربيان قرار مي گيرد. شــايد هر كدام از ما به تنهايي رمقي براي 
تمرين در جنگل و طبيعت نداشــته باشيم اما وقتي دور هم جمع 
مي شويم، چاي داغ مي نوشيم و گپ مي زنيم و براي شروع تمرين 
جان تازه اي مي گيريم. حتي بعد از مسابقات جدي هم حريفان را در 

آغوش مي كشيم. اين معجزه ورزش در طبيعت است«.

   از نوجوان 12ساله تا پيرمرد 80 ساله 
شرايط جهت يابي در ايران به گونه اي است كه ورزشكاران اين رشته ورزشي هنوز هم حضور در مسابقات 
بين المللي را يك تجربه تازه مي دانند و بيش از آنكه سوداي كسب مقام در مسابقات آسيايي و جهاني 
را داشته باشند، قصد دارند جهت يابي را به عنوان يك رشته ورزشي مفرح و پرهيجان به اهالي ورزش 
معرفي كنند. مازيار حيدري 10 سال در تيم ملي فعاليت كرده و معتقد است براي كسب موفقيت هاي 
تازه چاره اي جز همگاني شــدن جهت يابي در ايران نداريم؛»ما در مسابقات آسيايي از نزديك ديديم 
كه از نوجوان 12ساله تا پيرمرد 80ساله مسابقه مي دادند اما چنين صحنه هايي را در كشور خودمان 
كمتر مي بينيم. يك بار در جنگل هاي چيتگر براي گردشــگران خارجي مســابقه جهت يابي طراحي 
كرديم و ديديم كه پيرمرد 60ساله اروپايي مثل جوان هاي 25ساله از تپه ماهور باال و پايين مي رود. ما 
در كشورمان چنين ظرفيت هاي مشابهي را داريم. كافي است رسانه ها بيشتر به جهت يابي توجه كنند 

و اين ورزش مورد حمايت حاميان مالي و مسئوالن عالي رتبه ورزش قرار بگيرد«.

   جهت يابي شبيه زندگي 
بيشتر كســاني كه در جهت يابي فعاليت كرده اند، اين ورزش را نوعي سبك 
زندگي مي دانند و معتقدند ماهيت جهت يابي به طور معناداري با جريان زندگي 
عادي شباهت دارد. حسين وحيدي تأثير آموزه هاي يك جهت ياب در زندگي 
شخصي اش را مهم ترين پيام اين ورزش مي داند؛» قوانين و قواعد جهت يابي 
به شكل عجيبي با زندگي رومزه انسان ها شبيه است. وقتي جهت ياب به هدف 
اول مي رسد و بالفاصله هدف هاي بعدي را جست وجو مي كند ناخودآگاه مسير 
رسيدن به اهداف مختلف زندگي را مرور خواهد كرد. ما در زندگي شخصي هم 
بعد از ادامه تحصيل، براي تشكيل خانواده و راه اندازي كسب و كار و بسياري 
كارهاي ديگر برنامه ريزي مي كنيم و براي رسيدن به اين اهداف وقت و انرژي 
مي گذاريم. اين ورزش به ما ياد مي دهد كه چگونه با تفكر و برنامه ريزي و تحمل 
سختي ها به اهداف مان برســيم. جهت يابي به ما ياد مي دهد كه چگونه براي 

رسيدن به اهداف مان بجنگيم و بعد از هر خستگي، خسته و دلزده نشويم«.

   شگفتي سازي  ايراني ها 
مازيار حيدري، قديمي ترين بازيكن تيم ملي جهت يابي و از نسل 
بازيكناني است كه نخستين افتخار تاريخ اين ورزش در ايران را 
رقم زدند. او كسب مقام ســومي در مسابقات آسيايي را نقطه 
آغازي براي جهت يابي مي داند و در عين حال از ناشناخته ماندن 
اين ورزش در ايران گله دارد؛»جهت يابي يك قرن در دنيا سابقه 
دارد و 60سال است كه فدراسيون جهاني اين ورزش تشكيل 
شده و انجمن جهت يابي ايران از سال1391 فعاليتش را زيرنظر 
فدراسيون انجمن هاي ورزشي شروع كرده است. طي چند سال 
اخير، يك بار تيم ملي بانوان به مسابقات آسيايي تايوان اعزام شد 
كه با دو مقام سومي در بخش انفرادي به ايران برگشت. يك بار 

هم تيم با ملي مردان به مسابقات آسيايي قزاقستان رفتيم و با 
دست پر برگشتيم. وقتي وارد مسابقات شديم، هيأت رئيسه 
كنفدراسيون جهت يابي آســيا با اين تصور كه براي يادگيري 
آمده ايم يك مربي قزاقستاني به تيم ملي ايران معرفي كردند. 
آنها نمي دانستند كه تيم ملي ايران بعد از 20سال تجربه اندوزي 
و با قدرت به مسابقات آســيايي آمده است. دست آخر هم در 
بخش رالي مدال برنز گرفتيم و در بخش انفرادي هم دو مقام 
سومي كسب كرديم كه دستاورد خوبي بود. جهت يابي با چنين 
پشتوانه قابل اعتنايي هنوز مورد توجه قرار نمي گيرد و خيلي ها 

نام جهت يابي را هم نشنيده اند«. 

جهت يابي در بوستان ها 
جهت يابي از سال1371 به طور رسمي فعاليتش 
را در ايران شــروع كرده و تيم هاي جهت يابي 
نخستين بار در نيروهاي مسلح ايران تشكيل شد. 
از آن زمان تاكنون بازيكنان و مربيان بســياري 
در نيروهاي مسلح آموزش ديدند اما اين رشته 
ورزشي آنطور كه بايد جاي خودش را بين ساير 
ورزش هاي ديگر باز نكرده و مهجور مانده است. 
نادر ضربعلي زاده، دبير انجمن جهت يابي و يكي 
از بنيانگذاران اين ورزش در ايران معتقد است 
تا وقتي نگاه رســانه ها تغيير نكند، جهت يابي 
زير سايه ورزش هاي پرطرفدار خواهد ماند؛»از 
سال1371 تا 1390بازيكنان و مربيان زيادي 
در نيروهاي مسلح تربيت كرديم و چند تيم را 
به مسابقات بين المللي مثل مسابقات ارتش هاي 
جهان اعزام كرديم. انجمــن جهت يابي هم از 
سال1391 و با هدف گسترش اين ورزش بين 
عموم تشكيل شد. وقتي اين ورزش را به مديران 
وزارت ورزش معرفــي كرديــم بالفاصله مورد 

تأييد قرار گرفت و از همــان موقع كميته هايي 
را براي برگزاري مسابقات در استان ها تشكيل 
داديم. ما كار خودمان را انجام داده ايم اما تا وقتي 
تبليغات و بودجه نباشــد اين ورزش همچنان 
ناشــناخته خواهد ماند. طي 2سال اخير بارها 
از صدا و سيما درخواست كرده ايم كه مسابقات 
جهت يابي را پوشش بدهد اما بنا به داليلي ميسر 
نشده اســت. از طرفي انجمن جهت يابي مثل 
بيشــتر انجمن هاي ورزشي بودجه اي ندارد كه 
صرف تبليغــات كند و با كمــك حاميان مالي 
كارها را پيش مي بريم«. دبير انجمن جهت يابي، 
راهكار تازه فدراســيون جهاني را يك فرصت 
تاريخي بــراي معرفي و گســترش اين ورزش 
در ايران مي داند؛»جهت يابي ورزشي است كه 
جنبه علمــي دارد چون نقشــه خواني خودش 
يك علم است. به همين دليل فدراسيون جهاني 
براي همگاني كردن اين ورزش نقشه جديدي 
كشيده و آن هم برگزاري مسابقات جهت يابي 

در پارك هاي شهري به جاي جنگل است. طي 
چند ســال اخير دوربين هايي در جنگل نصب 
كرده بودند كه ورزشــكار را تا رسيدن به هدف 
تعقيب مي كرد اما اين ورزش باز هم كمتر ديده 
مي شــد تا اينكه به راهكار جديد رســيدند. ما 
همسو با فدراســيون جهاني و با كمك سازمان 
ورزش شهرداري تهران، برخي مسابقات را در 
بوستان هاي تهران برگزار مي كنيم و اين رويه 
در شهرهاي دور و نزديك هم رعايت مي شود. 
مردم وقتي ورزشكاران ما را مي بينند با ورزش 
جهت يابي آشنا مي شوند و اين بهترين و مقرون 
به صرفه ترين تبليغات براي اين ورزش است«. 
آنطور كه ضربعلــي زاده مي گويد مدرســان و 
مربيــان انجمــن جهت يابي حيــن برگزاري 
مســابقات در بوستان ها پاســخگوي سؤاالت 
عالقه مندان خواهند بود و عالقه مندان مي توانند 
از ايــن فرصت بــراي حضــور در كالس هاي 

آموزشي استفاده كنند.

باركد را اسكن كنيد و ويديوی 
اين گزارش را ببينيد
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گذروزيردفتر
اهاليمحلميگويندزيربازارچه

گذر وزير دفتر هم يكي ديگر از گذرهاي معروف تهران بود كه در محله سنگلج 
قرار داشت و امروز بايد آن را در خيابان وحدت اسالمي، بين ميدان وحدت اسالمي 
و چهارراه ابوسعيد ببينيد؛ جايي كه اهالي محل به آن »زير بازارچه« مي گويند. 
گذر وزير دفتر در نزديكي خانه ميرزا هدايت اهلل وزير دفتر، پدر دكتر مصدق، قرار 
داشــت و به دليل محبوبيتي كه ميرزا هدايت اهلل ميان مردم داشــت به اين نام 
خوانده مي شــد. اين گذر امروز تبديل به بازار ميوه وتره بار محله شاپور يا   همان 
وحدت اسالمي شده و خيابان وحدت اسالمي را به خيام وصل مي كند. اين گذر 
شايد تنها گذري در تهران باشد كه شكل و شــمايل قديمي خود را تا حدودي 

حفظ كرده است.

گذرلوطيصالح
دماغلوطيرابريدند!

گذر لوطي صالح با اســم عجيب و غريبش يكي از معروف ترين گذرهاي قديمي 
تهران است كه در زمان آغامحمدخان قاجار ساخته شده و در داخل بازار بزرگ 
تهران قرار دارد. ماجراي نام اين گذر به يكي از لوطي هاي تهران قديم برمي گردد 
كه در اين گذر زندگي مي كرد؛ جايي درست در جنوب بازار بين الحرمين و كوچه 
هفت تن. مي گويند لوطي صالح از آشــنايان آغامحمدخان بوده كه بر ســر يك 
شوخي بي جا، دســتور مي دهند بيني اش را ببرند. اين ماجرا باعث مي شود كه 
كل يك محله به نام تنها ساكن بي دماغ آن معروف شود و اين نام را تا ده ها سال 
بعد حفظ كند! البته اين ظلم و خشونتي كه در حق لوطي صالح رفت تنها دليل 

معروفيت محل سكونت او نشد. لوطي صالح مرد فروتن و دست به خيري بود.

گذرمروي
يادآوربازارهايعربي

گذر مروي را كمتر كسي است كه نشناسد؛ شاهراهي كه خيابان ناصرخسرو را به 
پامنار پيوند مي زند و نخســتين بورس لوازم آرايشي و بهداشتي تهران به حساب 
مي آيد. گذر مروي يا   همان كوچه مروي عمري حدود ۲۰۰سال دارد و شايد تنها 
خيابان تهران باشد كه تعداد عراقي هاي آن بيشتر از ايراني هاست! قدم گذاشتن به 
اين گذر، شما را به گوشه و كنار بازارهاي عربي مي برد. با دستفروش هايي كه كنار 
خيابان لوبيا پاك مي كنند، خرما و ارده مي فروشــند و بساطشان را سر ظهر كنار 
كوچه پهن مي كنند. اين گذر درست روبه روي شمس العماره قرار دارد و ساخته شدن 
مسجد و مدرسه مروي، مسجد و مدرسه سپهســاالر، مسجد آقامحمود و سراي 

مظفريان در آن نشان مي دهد كه در دوره قاجار برو بياي زيادي در آن بوده است.
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زندگي فعال در خانه
ويل دورانــت در كتاب »لذات 
فلســفه« خود، بــه نكته هاي 
جالبي اشــاره مي كند درباره 
يك زندگي سالم و فعال. او ابتدا 
اشــاره مي كند كه اساساً اندام 
آدمي، براي فعاليت در طبيعت 
شــكل گرفته انــد و زندگي 
كارمندي و پشت ميزنشيني 
براي او، يك سم است. بدترين 
كارها براي فعاليــت بدني را 
هم كارهايي مي داند كه براي 
انجام شــان ناچار بــه حضور 
ثابت در يك اتاق و پشت يك 
ميز هستيد؛ مثل كارمندي و 
ويراســتاري و نويسندگي و.... 
اشاره مي كند يكي از قيصرهاي 
روم كــه زمانــي را هــم بــه 
هيزم شكني اختصاص مي داد، 
آدم عاقلي بــوده و به اين نكته 
پي برده بود. حاال در وضعيتي 
كه بايد داخل خانــه بمانيم و 
غالبــاً هم شــغل هاي دفتري 
داريم، چنين اصلي به شــدت 
كاربرد دارد. ما متأسفانه تا قبل 
از اين شرايط هم با فقر حركتي 
روبه رو بوديــم، حاال وضعيت 
اين فقر چند برابر شــده. پس 
اعضاي خانــواده و مخصوصاً 
مردها، بايد براي فعاليت داخل 
خانــه برنامه دقيقي داشــته 
باشــند. بايد حضور در خانه را 
به فعاليــت در حوزه تعميرات 
خانگي و نظافت منزل و كمي 
ورزش و... اختصــاص دهند؛ 
به عبارت ديگــر، يك زندگي 
فعال. اين، پيشنهادي است كه 
كه هر كسي به سبك خودش 

مي تواند آن را عملياتي كند.

بازي ضرب المثل ها
همه ما در ذهن مان، انبوهي از 
ضرب المثل ها را داريم و از آنها 
گاه و بيگاه استفاده مي كنيم. 
حــاال ايــن ضرب المثل هــا، 
مي تواننــد خودشــان هــم 
موضوع يك بــازي فوق العاده 
باشــند. اما چه بازي ای؟ شما 
در نشســت هاي خانوادگي، ۲ 
دسته مي شــويد. قبل از بازي 
هم بايد تكه كاغذهايي را كنار 
بگذاريــد. روي هــر كاغذ هم 
ضرب المثلي را مي نويســيد. 
ايــن كاغذهــا را يــك طرف 
گذاشــته و بــازي را شــروع 
مي كنيد. اما چطــور؟ خيلي 
ساده اســت. تيم اول، شروع 
به بازي مي كنــد. يكي از اعضا 
كاغذي را برمــي دارد و وقتي 
فهميد كه از چه ضرب المثلي 
بايد استفاده كند، روي كاغذ يا 
تخته، شروع به نقاشي مي كند. 
هم تيمي هــاي او بايد حدس 
بزنند كه اين نقاشي، قصد دارد 
چه ضرب المثلي را معرفي كند. 
سپس نوبت تيم بعدي مي شود. 
اگر اعضاي تيم نتوانند حدس 
بزنند، امتياز منفي و در غيراين 
صورت امتيــاز مثبت دريافت 
مي كننــد. در پايــان بــازي، 
تركيب اين امتيازهــا برنده و 
بازنده را مشخص مي كند؛ به 
همين راحتي. البته كمي بايد 
نقاشــي تان هم خوب باشــد، 
ولي حاال اگر نقاش خوبي هم 
نبوديــد مي توانيد به راحتي از 
پس كار برآييد. فقــط به ياد 
داشته باشيد كه حق نداريد با 
هم تيمي هــاي خودتان حين 
نقاشــي كردن صحبت كنيد. 

فقط بايد آري يا نه بگوييد.

2 پيشنهاد

فرارازفقرحركتي

مثلهاومتلها

1 پيشنهاد

سوغاتازفرنگبرگشتهها
كافه نادري كه اين روز ها كركره اش در گوشــه اي از خيابان جمهوري 
باال كشيده مي شــود، روزگاري پا به اين خيابان گذاشت كه نام خودش 
را بر پيشاني آن داشــت. آن وقت ها خيابان نادري يكي از پرآوازه ترين 
خيابان هاي ســنگفرش تهران بود كه به دليل نزديكي به خيابان الله زار 
و بهارستان از طرفي و ميدان توپخانه و خيابان فردوسي از طرف ديگر، 
بازارش حسابي ســكه بود و وقت سر خاراندن نداشــت. شايد به همين 
دليل ماديكيانس روس، حدود ۹۰سال پيش به ذهنش خطور كرد كه 
كافه نادري را در اين خيابان راه بيندازد و جيب هايش را پر از پول كند. 
كافه نادري از دل مهمانخانه نــادري درآمد؛ مهمانخانه اي كه باغ بزرگ 
و مصفايي داشت. بعد ها در بخش شــمالي اين باغ، كافه نادري با ميز و 
صندلي هاي نو شكل گرفت. مشتري هايي كه چراغ كافه نادري را روشن 
كردند در ابتدا شاگردان تيزهوش دارالفنون بودند كه بورسيه فرنگ گرفته 
بودند و پا به شهر هنر و ادبيات و به قول ارنست همينگوي، نويسنده شهير 
آمريكايي، شهر جشن هاي بيكران يعني پاريس گذاشته بودند. آنها سنت 
كافه نشيني را در اين شهر آموختند و آن را مثل سوغاتي از فرنگ به همراه 
خودشان به تهران آوردند. اما كم كم روزنامه نگاران و شاعران توجه شان 
به اين كافه جلب شد. شايد به دليل استقرار دفا تر نشر و چاپ در همين 
يك گله جاي تهران، وقتي عصر از ســر كار راه منزل پيش مي گرفتند، 

كافه را محلي مناسب براي صحبت و تبادل  نظر و شعر خواني مي ديدند.

حفظيادگارهايفرهنگيقلبتهران
حاال ديگر كافه نادري نماد و نشانه اي براي سنت كافه نشيني 
در تهران اســت و به اعتبار نويســندگان و شــعرا و خالصه 
آدم هايي كه سرشان به تنشان مي ارزيد و حاال خيلي هايشان 
بين ما نيستند و به اين كافه رفت وآمد داشته اند، مي تواند به 
نمادي براي خيابان جمهوري هم تبديل شــود. همانطور كه 
كافه هاي مشهور سن ميشــل در پاريس به اين اعتبار ساالنه 
هزاران گردشگر را به پاريس مي كشاند. اگر كافه هاي فرانسه 
براي خودشان نام و نشاني در دنيا پيدا كرده اند چرا كافه نادري 
هم چنين جايگاهي پيدا نكنــد؟ در اهميت اين كافه همين 

بس كه هر وقت نامي از كافه هاي تهــران و قديمي ترين آنها 
به ميان مي آيد، كافه نادري نخستين جايي است كه به ذهن 
خطور مي كند. بي دليل نيست كه سال 13۸۲ نام اين كافه در 
فهرست آثار ملي رفت تا احيانا اين يادگار چندين و چند ساله 
هم مثل خيلي ديگر از يادگارهاي ما به چنگ بساز و بفروش ها 
نيفتد و جايش يك برج چندطبقه سبز نشود. به هر حال تهران 
از اين دست يادگار ها كم ندارد و اگر برنامه ريزي درستي براي 
آنها انجام شــود قطعا مي تواند پاي توريست هاي زيادي را به 

اينجا باز كند.

آلاحمد،هدايت،سپانلو،شاملوو...
شاعران و نويســندگان آن روز ها كه تازه ديكتاتوري پهلوي 
اول را پشت سر گذاشته بودند، افكار و اشعاري آزاديخواهانه 
داشتند. ارتباط با دنياي خارج قوت گرفته بود. خيلي از جوانان 
تحصيل كرده زبان مي دانستند. آنها تحت تأثير ادبيات مدرن 
اروپا قرار گرفتند و در خالل اين نشست ها و بررسي ها هر روز بر 
تعدادشان در كافه ها افزوده مي شد. روشنفكران و هنرمندان 
همفكرانشان را پيدا مي كردند و هر گروه كافه اي را براي خود 
انتخاب مي كرد. نيما، هدايت، آل احمد، دانشور، شاملو، سپانلو، 
آتشــي و بســياري ديگر از چهره هاي ادبيات ايران در كافه 
نادري صاحب كرسي بودند و آتش بحث ها و جدل ها را گرم 
نگه مي داشتند. معموال كساني كه در كافه نادري مي نشستند 

و يك چاي ليواني با ليموي قاچ زده مي خوردند، دغدغه شان 
ادبيات مدرن بود. بچه هاي نادري اهل شعر و روزنامه و داستان 
بودند. شايد همين عامل سبب شده كافه نادري پس از اين 
سال هاي طوالني كه از ۵۰ تجاوز مي كند، هنوز سرپا ايستاده 
اســت. يكي ديگر از ويژگي هاي جالب كافه نادري، داشتن 
جاي مخصوص براي ساكنانش بود؛ افرادي كه از صبح تا شب 
همان جا مي نشستند، شــعر مي خواندند، مي نوشتند، چاي 
مي خوردند و سيگار دود مي كردند. وقتي هم نبودند، جايشان 
خالي مي ماند يا به محض ورود خالي مي شد. واژه هاي زيادي 
در همين كافه و پشت همين ميز ها روي كاغذ ريخته و آثار 

زيادي متولد شد.

طهران قديم 5محله داشــت؛ عودالجان، ســنگلج، بازار، چاله ميدان و 
محله دولت كه البته اين آخري بعد ها در زمان ناصرالدين شاه اضافه شد و 
محدوده الله زار و خيابان اسالمبول و... را دربر مي گرفت و تهراني هاي آن 
دوره، آن را به چشم يك محله حاشيه اي و اقماري نگاه مي كردند. اين پنج 
محله با معابري به هم متصل مي شدند كه به آنها گذر مي گفتند. گذرهايي كه 
اگرچه به نيت عبور و مرور ساخته شده بودند، اما گاهي وقت ها حكم تفرجگاه 
يا بازار را براي مردم پيدا مي كردند. درست مثل گذر الله زار كه در واقع خيابان 
بود، اما چون در گذر زمان آباد شد و حكم شــاهراه را پيدا كرد، بين مردم 

به عنوان يك گذر شناخته شد.

  هشتصد قدم طول داشت
نگاه نكنيد كه الله زار امروز يك خيابان طوالني و كســل كننده است كه 
پهلو به پهلوي آن را لوسترفروشــي ها و الكترونيكي ها قرق كرده اند. البته 
بخش زيادي از آن را اين روزها پياده راه كرده اند تا هم شــكل و شــمايل 
بهتري پيدا كند و هم شايد اين هويت تاريخي را حفظ كنند. خيابان الله زار 
در دوراني نه چندان دور فرهنگي ترين خيابان شهر بود كه قدم زدن در آن 
مي توانست به معناي وارد شدن به دنياي روشنفكري و مد و هنر مدرن باشد! 
جعفر شهري در كتاب »طهران قديم« مي نويسد: »بي كاره ها طول الله زار را 
هشتصد قدم تعيين كرده بودند كه از ميدان توپخانه شروع شده، به سه راه 
الله زار مي رسيد. اين خيابان از آنجا الله زار نام گرفته بود كه قسمت شرق 
آن تا فيلخانه )شمال خيابان اكباتان امروزي( و غرب آن يكسره تا خيابان 
عالء الدوله )فردوسي( باغ خالصه پردار و درخت هاي مصفايي بوده كه الله هاي 
خودرو در آن مي روئيده و با نرده هاي چوبي اش از جمله تفرجگاه ها به حساب 

مي آمده است«.

  مي برمت الله زار
وقتي ناصرالدين شاه از نخستين ســفر فرنگش برگشت، با تأثير گرفتن از 
خيابان هاي منظم و ميدان هاي بزرگ خارجي ها تصميم گرفت يك شانزه ليزه 
تمام عيار در تهران برپا كند و نام آن را »دارالخالفه« بگذارد. بنابراين قبل از 
هر چيز دستور داد نرده هاي چوبي دور باغ را بكنند، درخت ها را قطع كنند 
و بخش هاي زيادي از الله زار را از بين ببرنــد. در همين حين، زمين ها بين 
اطرافيان ناصرالدين شاه تقسيم شد و هر يك از آنها شروع به ساخت وساز 
در منطقه كردند تا الله زار از يك باغ راه سرســبز و وحشي به يك خيابان 
پررفت وآمد تبديل شود. نوسازي الله زار باعث شد جوانان زيادي روانه اين 
گذر شوند و تاجران براي راه اندازي لوكس فروشي هايشان در الله زار با هم 
رقابت كنند. بعد ها نخستين هتل، نخستين سالن سينما و نخستين سالن 
تئا تر هم در الله زار ساخته شــد تا اين گذر به خيابان فرهنگ و هنر تهران 

تبديل شود و تازه ترين مد ها از همين خيابان سربرآورد!

  ده شاهي بده سيم نما!
اولين سينمايي كه در الله زار تاسيس شد، خورشــيد بود كه   همان اوايل 
خيابان بود، بعد ها سينما ايران و سينما ماياك و 12سينماي ديگر هم به اين 
جمع اضافه شدند تا الله زار پاتوق سينمادوستان شود. مردم دوره قاجار به 
سينما »سيم نما« مي گفتند، شايد به تصور اينكه سيم هاي برق يك اعجاز 
ديگر از خود نشان مي دهند و آن پخش تصاوير است! بليت سينماهاي الله زار 
10شاهي بود و چون آپارات هاي آنها به اندازه كافي بزرگ نبود، هر 20دقيقه 
يك بار فيلم قطع مي شد تا حلقه فيلم را عوض كنند. در عوض تماشاگران 

مي توانستند هر تعداد سانسي كه دوست دارند در سينما بمانند!

  اولين  هتل ايران
تا قبل از روي كار آمدن قاجاري ها، ايران فقط كاروانسرا داشت و خانه هاي 
شخصي كه به مســافران اجاره داده مي شــد. اما بعد ها كم كم پاي هتل و 
مســافرخانه هم به ميان آمد تا در آخرين روزهاي حكومت قاجار، تهران 
صاحب نخستين  هتل خود شود. گراند هتل معروف الله زار قديمي ترين هتل 
ايران است كه به دســت يك مهاجر قفقازي به نام باقرخان ساخته شد و به 
سبك اروپايي از مسافرانش پذيرايي مي كرد. اگر اين روز ها سري به الله زار 
بزنيد و سراغ گراند هتل را در خيابان الله زار جنوبي بگيريد، يك ساختمان 
نيمه مخروبه را نشانتان مي دهند كه فروشــندگان لوازم الكترونيكي در 
اتاق هاي آن مستقر شده اند و كاسبي شــان را البه الي اتاق هاي دوبلكس، 
درهاي قدي شيشــه اي، آجركاري هاي ظريف و زير ســقف هاي بلند راه 
انداخته اند. اين هتل تا پايان دوره رضا شاه اعتبار خود را حفظ كرده بود و تا 
نيمه هاي حكومت محمدرضاشاه هم به كار خود ادامه مي داد، اما بعد كم كم از 

رونق افتاد و تعطيل شد.

هنوزهمميتواننشانههاييازگذرروشنفكرانقديممشاهدهكرد

وقتياللهزارهنوزاللهزاربود

پشت پنجره تنها هاله اي از دود پيداست و رد گم و تقريبا شبه گونه آدم هايي كه نوري از 
دستشان گر مي گيرد و لختي بعد دوباره راه به خاموشي مي برد. آدم هاي اينجا مدام به 
سيگار هايشان پك مي زنند و وقتي مي خواهند به خودشان و حنجره شان كه مدام كلمات 
را از مجرايش عبور مي دهد استراحت دهند، فنجان قهوه را سر مي كشند و دوباره سيگار و 
بحث و حرف و...؛ اين دور انگار در اين كافه تمامي ندارد! پيرمرد ها خاطرات قديمي شان را 
ورق مي زنند و جوان ها آمده اند كه خاطراتشان را اينجا بسازند. شايد وقتي به سن و سال 

اين پيرمرد ها رسيدند، مي آيند خاطرات آن سال ها را كه مي آمدند اينجا مي نشستند 
و قهوه مي خوردند با سوپ برش يا بيف استراگانف را مرور كنند. اين گوشه و آن گوشه 
هم دو،سه نفري سرشان را كرده اند در روزنامه و كتاب و با كلمات دمخور شده اند. اينجا 
كافه نادري است؛ يادگار نسلي آرمانگرا كه عقايد و اميد هايش را در قالب داستان و شعر 
و مقاله هاي آتشين مي ريخت و دمار از روزگار مأموران رژيم پهلوي درآورده بود؛ كافه اي 

كه محل تولد بسياري از شعر ها و رمان هاي مشهور دوران معاصرشد.

بهعشقكافهنادري
رضا يزداني، خواننده شناخته شده درباره كافه نادري مي گويد: »همه آدم ها نوستالژيك هستند، فقط اندازه اش فرق مي كند. همه به 
گذشته شان نگاه مي كنند. حاال يكي ممكن است خيلي در گذشته اش بچرخد و حتي به دنبال شجره نامه خانوادگي اش هم برود. خيلي 
از آدم ها با خاطرات و نوستالژي هايشان زندگي مي كنند. من هم از اين قاعده مستثنا نيستم. كافه نادري يكي از همين نوستاژي هاي 
بزرگ من است، آنقدر درباره اش دغدغه دارم كه در آلبوم »پرنده بي پرنده« قطعه كافه نادري و الله زار را خواندم. به عقيده من اينكه 
خواننده اي برود سراغ اين موضوع ها باعث مي شود موزيك و ترانه اش تاريخ مصرف پيدا نكند. مردم يك سال، ۲سال، 1۰سال و حتي 
بيشتر مي توانند ترانه هاي من را گوش بدهند، كافه نادري با خاطرات مردم تهران گره خورده، ولي ممكن است كاربري شان عوض شود و 
مثال الله زار بشود بورس لباس به جاي بورس برق! اما خاطراتشان هيچ وقت كمرنگ نمي شود. در كشورهاي ديگر اجازه نمي دهند بناهاي 
تاريخي و مكان هايي كه هويت شهر هستند را از بين ببرند و خيلي راحت اجازه تخريبشان را نمي دهند، اما اينجا درست برعكس است!«

لقانطه؛كافهايكهدرميدانبهارستانپاتوقروشنفكرانشد

يكفنجانقهوهتاپاريس
قبل از انقالب در ضلع جنوبي ميدان بهارستان، ورودي يكي از مشهور ترين كافه هاي تهران كافه 
لقانطه قرار داشت كه مدير آن معروف به حاج لقانطه بود. آب قنات لقانطه در همين جا رو مي آمد 
كه به همين دليل بعد ها تبديل به استخري براي شنا شد. اين كافه مانند كافه هاي فرانسه بعد 

از انقالب كبير يكي از مشهور ترين پاتوق هاي روشنفكران، آزادي خواهان و انديشمندان بود.
احمد محيط طباطبايي كه سال هاست در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در سمت هاي 
مختلف كاركرده و در بين اصحاب فرهنگ شهره است، يكي از كساني است كه به دليل رفت وآمد 

پدرش-كه دســتي در ادبيات داشــت- به كافه لقانطه خاطرات جالبي دارد؛ »از ويژگي هاي 
برجسته اين كافه اين بود كه در پيرامون آن به وسيله صني الملك غفاري )نقاش( و ساير نقاشان 
وقت، به كارفرمايي لقانطه و سفارش هاي او، تابلوهاي زيادي ترسيم شد. يكي از آنها صف سالم 
دوره قاجار كافه لقانطه است كه االن بايد در اتاق ضلع غربي تاالر ايوان كاخ مرمر به ديدنش رفت. 
االن مجموعه اي از اين تابلوهاي نقاشي در اين مكان است. بعضي ديگر از اين تابلو ها مانند تابلوي 
نبرد گنجه اثر پاسكوويچ كه در آن قشون فتحعلي شاه و عباس ميرزا به تصوير كشيده شده، امروز 
در طبقه دوم موزه ايران باستان به ديوار اســت. برخي ديگر از اين تابلو ها هم در مجموعه كاخ 
گلستان و موزه هاي ديگر نگهداري مي شوند كه قرار است بعد ها بعضي از آنها كه تصاويري از 

مردان سياسي وقت است به كتابخانه مجلس و جاهاي ديگر منتقل  شوند.«
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آموزش معماري را از كودكان شروع كنيم
هومن باالزاده به عنوان يك مهندس معمار كه سابقه تدريس در دانشگاه را هم دارد، نسل جوان 
معماري كشورمان را اين طور ارزيابي مي كند: »من اگر جايگاهي داشتم كه مي توانستم براي اين 
موضوع برنامه ريزي كنم، تمركزم را روي آموزش مي گذاشتم. متأسفانه ما در آموزش، كيفيت را 
فداي كميت مي كنيم. اگر به جاي اينكه روي مســئله كّمي مانور دهيم و بگوييم مثال اين تعداد 
دانشجوي معماري داريم، تالش كنيم چند دانشجوي معماري با توانمندي هاي باال پرورش دهيم، 
قطعا تأثير بهتري در جامعه معماري مان خواهد گذاشت. ضمن اينكه بشخصه معتقدم آموزش 
در حوزه معماري را بايد از كودكان مان شــروع كنيم. اگر برنامه ريزي هاي پايه اي داشته باشيم، 
كودكان مان از همان كودكي با مفهوم شهر، زيبايي يك شهر و نگاه معمارانه آشنا خواهند شد و 
وقتي به سن هجده سالگي برسند، نسبت به شهرشان بسيار آگاه تر هستند و سليقه باالتري در اين 
زمينه پيدا مي كنند. چنين افرادي مي توانند آينده شهرشان را تغيير دهند«. باالزاده توضيحاتي 
هم درباره پروژه طراحي دفتر مركزي آجر كهن سرام كه برنده جايزه َمستر پِرايز شد و در بخش 
ساختمان تجاري جايزه معتبر ديزين 2020  دريافت كرد مي دهد: »پروژه كهن سرام هم پروژه اي 
مانند همه ساختمان هايي بود كه در شهر ساخته مي شود. وقتي سفارش اين پروژه را از يك كارخانه 
آجر دريافت كرديم، به اين موضوع فكر كرديم كه شهر ما به چه چيزي نياز دارد؟ يعني شهر ما چه 
مشكالتي دارد و چطور مي توان از طريق يك پروژه به آن پاسخ داد؟ تهران در كنار نور زيادي كه 
دارد، گاهي در انتقال درست نور به همه فضاها ناتوان است، ضمن اينكه شهر تهران مملو از مصالح و 
فرم هاي مختلف است كه از كنار هم قرار گرفتن آنها، تصوير ناهمگوني ايجاد شده است. اين دو عامل 
باعث ابداع متريال جديدي شد كه من اسم آن را »آجر عينكي« گذاشته ام؛ اين محصول، تركيبي از 
آجر و شيشه است كه هم مي تواند نور را از خودش عبور دهد، هم عايق است و هم همزمان ديواري 
را شكل  مي دهد كه درون و بيرونش يكي است. با استفاده از اين مصالح جديد در پروژه كهن سرام، 

درواقع با يك تير چند نشان زده شد.

پرنيان سلطاني

  European War 4: 
Napoleon
ايــن شــما و اين هــم يكي 
از معروف تريــن بازي هــاي 
اندرويدي و موبايلي جهان كه 
مي توانيد از درگاه هاي مناسب 
دانلودي، براي خودتان دانلود 
و بازي كنيــد. بازي، يك بازي 
اكشن است كه در فضاي قرن 
هجدهم ميالدي در اروپا اتفاق 
مي افتد؛ همــان قرني كه يك 
نابغــه نظامي به نــام ناپلئون 
بناپــارت، تصميم گرفت اداي 
اسكندر و فاتحان بزرگ را در 
بياورد و آخرش هم كارش به 
شكست رسيد. اما با اين همه 
از او به عنوان يك نظامي نابغه 
ياد مي كننــد. حــاال در اين 
بازي كه به ســبك استراتژي 
و نقش آفرينــي توليد شــده، 
شــما بايد به اين نبردها ورود 
كنيد و با آنها پيش برويد. بازي 
گرافيك و گيم پلي خوبي دارد 
و شــما در حالت هاي مختلف 
مي توانيــد ظاهر شــويد. در 
حالت campaign، شما بايد 
چند مأموريــت مهيج را انجام 
دهيد. در ابتدا تنها 2مأموريت 
باز وجود دارد كــه درصورت 
موفقيت در آنها، مي توانيد به 
مأموريت هاي جديد برســيد. 
اين بازي روي هم رفته، 6جنگ 
شامل 84مأموريت در 8شهر 
مختلف جهان دارد. در حالت 
conquet هم شــما 6نقشه 
داريد كه در 40كشور مي تواند 
بازي شــود و هدفش هم فتح 
همه شــهرهاي دشــمن در 
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  اساسا معماري تا چه اندازه مي تواند باعث ايجاد 
حال خوب در شهر و شهروندانش شود؟

اگر شهر را به عنوان يك موجود زنده تصور كنيم كه درون خودش 
پذيراي ما انسان هاست، بايد بپذيريم كه اين موجود زنده اول بايد 
حال خودش خوب باشد تا بتواند حال كساني را كه درونش زندگي 
مي كنند، خــوب كند. حاال چطور حال ايــن موجود زنده خوب 
خواهد بود؟ از طريق زيبايي هاي بصري كه درونش وجود دارد، 
سالمت هوايي كه در آن جاري است، فضاهاي عمومي موجود در 
آن و امكاناتي كه مي تواند در اختيار انسان ها قرار بدهد تا بتوانند 

با يكديگر تعامل كنند. 
  برخالف بســياري از شهرهاي معروف 

دنيا كه با معماري شان شناخته مي شوند، 
معماري تهران، نظم و هارموني خاصي 

ندارد. به نظرتان اين مشــكل چطور 
به وجود آمده؟

تهران به واسطه طرح هاي جامعي كه بارها و بارها 
برايش ريخته شــد و تغييراتي كه در نتيجه 

اجراي اين طرح ها به وجود آمد، ناهماهنگ و 
ناهمگون رشد كرد. اصلي ترين دليلش هم 
اين است كه ما مدام اليه هاي تاريخي شهر 
را پاك كرده و اجــازه مي دهيم روي آن 
ساخته شود؛ درحالي كه شهرهاي مختلف 

دنيا توجه ويژه اي به اليه هاي تاريخي شان 
دارند و در هر تغيير و ساخت و سازي  مراقبت 
مي كنند تا به بافت شهرشان آسيبي وارد 
نشــود. به همين دليل است كه معماري 
تهران برخالف بســياري از شهرهاي دنيا 

داراي هويت و كاراكتر خاصي نيست و ناهماهنگ رشد كرده است. 
حاال براي اينكه شهرمان هويت خودش را به دست بياورد، نيازمند 
يك برنامه ريزي جامع و اصولي هســتيم تا با ايجاد هماهنگي در 
مصالح، ارتفاع، الگوي همجواري ها، سبك و متد ساخت و... در آينده 

شاهد شهري با هماهنگي و هارموني بهتري باشيم.
  مديريت شهري را چقدر با جامعه آرشيتكت ها و 

معمارها همراه و همسو مي بينيد؟
تصويب طرح ها به صــورت از باال به پايين اســت؛ يعني قاعده اي 
براي شهر تعريف مي شــود و تمام عناصر ســاختماني بايد از آن 
الگو تبعيت كنند. قانون بايد هوشــمند و منعطف باشــد و هرجا 
كه نياز به تغيير بود، خودش را تغيير دهــد، در غير اين صورت 
با قانون هاي بسته ُسلبي كه از باال به پايين تعريف شده و قادر 
به رصدكردن ساختارهاي زيرين خودش نيست، نمي توان 
خيلي به دنبال تغيير بنيادين و مؤثري بود. براي دستيابي به 
اين جريان بايد فضايي شكل گيرد كه در آن معماران بتوانند 
الگوهاي جديدي پيشنهاد دهند و از آن طرف سازمان هاي 
تصميم گيرنده با استقبال و حمايت از اين الگوهاي جديد، 
زمينه اي فراهم كنند كه ســازنده ها هم نسبت به 

ساخت وسازهاي اينچنيني ترغيب شوند. 
  در وضعيت فعلي تهــران با توجه به 
اينكه فضاي بسيار كمي براي تفريح و 
گردش شهروندان وجود دارد، مي توان 
از نگاه معمارانه استفاده كرد و كيفيت 

زندگي شهروندان را باالتر برد؟
اين موضوع همواره يكي از دغدغه هاي فكري خودمان 
هم بوده و هست. ما فضاهاي خالي ای در شهر داريم كه 
تكليف آنها مشخص است؛ پارك ها يا فضاهاي عمومي 

 گفت وگو با هومن باالزاده، مهندس معماري 
كه طراح بسياري از پروژه هاي متفاوت كشور است

معماری  تهران 
ناهمگون است

اگر به تازگي از بزرگراه شهيدستاري گذر كرده باشيد، حتما بين ساختمان هاي ريز و درشت 
كنار بزرگراه، نگاه تان روي يك بناي خاص و منحصربه فرد ثابت مانده است؛ ساختماني كه به 
كارخانه آجر كهن سرام تعلق دارد و معماري خاص آن  كار هومن باالزاده، آرشيتكت جوان و 
موفق كشور است. اين ساختمان متفاوت و چشم نواز غرب تهران در سال 1398 جايزه معماری 
در بخش ساختمان هاي عمومي را به طراحش رساند و امسال نيز عالوه بر اول شدن در جايزه معماري »َمستر پِرايز«، در 
بخش ساختمان تجاري جايزه معتبر »ديزين« 2020 به عنوان نامزد نهايي معرفي شده است. سراغ هومن باالزاده رفته ايم؛ 

معمار نام آشنايي كه كارشناسي ارشد معماري دارد و بيش از 100پروژه متفاوت و زيبا در سراسر كشور اجرا كرده  است.

ساختمان اداري شريف
  سال ساخت: 1397

  نشــاني: خيابــان آزادي، 
خيابان اكبري، خيابان ناهيد

  تحصيالت
كارشناس ارشــد معماري، مدرس دانشگاه و 

مؤسس دفتري معماري »هوبا طرح«
  متولد

 19مرداد 1357، تبريز
  فعاليت ها

طراحي قريب به 130پروژه معماري در كشور 
ازجمله ساختمان اداري شــريف، ساختمان 
اداري كارخانه آپتوس، كارخانه ريســندگي و 
بافندگي احسان پود، كافه اسپريس، برج اداري 
-تجاري شــاهكرم، ســاختمان دفتر مركزي 

كارخانه آجر كهن سرام و...
  افتخارات

كسب رتبه اول جايزه معماري »مستر پرايز« 
در سال 2020، كسب رتبه نخست بيستمين 
جايزه معمار ســال 1399، برنده جايزه معمار 
سال 1398 در بخش ساختمان هاي عمومي، 
برنــده اول مســابقه معمــاري »آركيتايزر« 
نيويــورك در ســال2015، منتخــب جايزه 
»وينربرگ« اتريش در ســال2015، رتبه اول 
مسابقه معماري آســيا تركيه در سال2015، 
برنده اول معمــاري داخلي در ايــران و طرح 
منتخب در مسابقه بين المللي داخلي WAF در 

بارسلون در سال1389و... .

مانند سراهاي محله. اما يك مدل از فضاهاي عمومي هم 
هست كه مي توان آنها را درون ساختمان ها ايجاد كرد. 
به عنوان مثال ايجاد رستوران ها، كافي شاپ ها، محل هاي 
گردهمايي شهروندان و... در دل ساختمان هاي اداري و 
تجاري مي تواند در اين موضوع قرار گيرد. اما اين اتفاق 
فقط با تالش معمارانه رخ نمي دهد و نياز به همان ساختار 
برد -بردي دارد كه راجع به آن صحبت كرديم. درواقع ما 
بايد اول ببينيم منافع شهرمان در چيست و بعد به دنبال 
راهكارهاي دســتيابي به اين منافع باشيم. پويايي يك 
شهر به فضاهاي عمومي آن است و اگر به دنبال شهري 
زنده و پويا هستيم، بايد با تمام قدرتمان براي دستيابي به 

فضاهاي عمومي بيشتر تالش كنيم.
  معمــوال وقتــي از معمــاري زيبا و 
منحصربه فرد صحبــت مي كنيم، خانه هاي 
وياليــي و ســاختمان هاي اداري و تجاري 
در ذهن مان نقش مي بنــدد. در تهراني كه 
داراي آپارتمــان و خانه هاي كوچك مقياس 
اســت هم مي توان به دنبال نگاه معمارانه و 

زيبايي شناسي بود؟
اصوال مســئله معماري در پروژه هاي شهري و عمومي، 
مســئله جدي تري اســت. اما اين به آن معنا نيست كه 
در تكدانه ها نتوانيم به دنبال نگاه معمارانه باشــيم. اتفاقا 
پروژه هاي خيلي كوچكي هم وجود داشته اند كه تبديل 
به الماني براي نشانه گذاري محله شــان شده اند و حتي 
توانسته اند خودشان را در سطح دنيا مطرح كنند. بدون 
شــك اگر جامعه معماران بتوانند زمينــه جغرافيايي، 
اقليمي، تاريخي، فرهنگي و... اين تكدانه ها را شناسايي 

كنند و از اين منظــر به آنها شــخصيت دهند، آن وقت 
اين پروژه هاي كوچك مقيــاس هم تبديل به پروژه هاي 

معماري منحصر به فردي خواهند شد.
  و اين موضوع چقدر مي تواند به تحقق 
هدفي كه به دنبال آن هســتيم، كمك كند؛ 
اينكه از طريق هميــن به اصطالح تكدانه ها 
بتوانيم به يك معماري مشــخص و شكل 

همگون در شهر برسيم؟
براي پاسخ دادن به اين ســؤال بياييد اول به اين سؤال 
جواب دهيم كه اساســا شكل يك شــهر را چه عواملي 
مي سازند؟ شكل يك شهر در ابتدا با جغرافياي آن ساخته 
مي شود. به عنوان مثال تهران در قدم اول به واسطه كوه ها 
و شيبي كه دارد شــناخته مي شود. اگر حفظ اين شكل 
جغرافيايي براي ما ارزشمند باشد، آن وقت بايد طوري 
برنامه ريزي كنيم تا شهرسازي مان در راه نمايش بهتر اين 
شكل جغرافيايي قرار گيرد؛ اتفاقي كه در برخي از شهرها 
افتاده و مزيتي به وجود آورده كه باعث جذب توريست 
شده است. بعد از عامل اقليمي، اين تكدانه ها هستند كه 
شكل كلي شهر را مي ســازند و اتفاقا به دليل تكثرشان، 
تأثير بســياري بر شكل شــهر دارند. اگر ما مي خواهيم 
شهرمان را زيبا كنيم، بايد به دنبال يك اتفاق هماهنگ 
باشيم و اين اتفاق رخ نمي دهد مگر اينكه تكدانه هاي ما در 

بستر جغرافيايي و طرح جامع، زيبا و اصولي رشد كنند.
  به نظر مي رسد در شــهرهاي بزرگي 
مثل تهران، نگاه زيبايي شناسي و معمارانه 
قرباني سرعت ساخت وســاز شده است. 
با اين ضرباهنگ تند توســعه شهر، باز هم 

مي توانيم نگاه معماري را به ساختمان هاي 
شهر اضافه كنيم؟

بله، اين موضوعي اســت كه تا امروز خيلي كم اهميت 
و كمرنگ بوده اســت، چون ارگاني وجود نداشــته تا 
جريان برد -برد شهر و ســازنده را توأمان درنظر بگيرد، 
اما هم اكنون نگاه جدي تري به اين موضوع مي شود. اگر 
ما بتوانيم معادله قوانين موجود را تغيير بدهيم، چرا كه 
نه؟ مي توانيم در همين ضرباهنگ تند گسترش شهر هم 
به دنبال نگاه معماري و زيبايي شناسانه باشيم كه باعث 

شود بعد از 20سال شهرمان به گونه ديگري ديده شود.
  جايگاه معماري ما در مقايسه با معماري 

دنيا كجاست؟
اين ســؤالي اســت كه پاســخ به آن نياز به يك كار 
تحقيقاتي دارد. امــا به هر حال مــا در دوره هايي از 
تاريخ مان، صادركننده معمــاري بوديم. حاال هم نه 
ما، هر كشوري كه بخواهد در زمينه معماري حرفي 
براي گفتن داشته باشد، بايد به دنبال معماري خاص 
خودش بگردد؛ يعني بســتر جغرافيايــي محدوده 
خودش را شناســايي كنــد و براســاس آن، طرحي 
معمارانه ارائه كنــد كه اين معمــاري كامال مربوط 
به خودش است و با آن جريان بين المللي كه همه جا در 
حال رخ دادن است، فرق دارد. اساسا قرن بيست و يكم 
معماري راجع به معماري بستر خواهد بود، نه الگوي 
بين المللي تكرار شونده در همه جاي دنيا. براي همين 
اگر به دنبال پيدا كردن جايگاهــي در معماري دنيا 
هستيم، بايد سعي كنيم به بيان شخصي خودمان در 

معماري رسيده و آن را به دنيا ارائه بدهيم.



15 ورزش پنجشنبه 15 آبان 99  شماره 8077  2 3 0 2 3 6 1 1

رقابت هاي انتخابي كشتي آزاد و فرنگي امروز در 17وزن در سالن 
12هزار نفري آزادي برگزار مي شود. اين رقابت ها براي معرفي نفرات 
برتر اعزامي به مســابقات جهاني صربستان است كه البته برگزاري 
آن مسابقات با توجه به شيوع ويروس كرونا در هاله اي از ابهام قرار 

دارد. در كشــتي آزاد رقابت هاي انتخابي تيم ملي در 3وزن برگزار 
شده و كشــتي گيران در 7وزن باقيمانده امروز مقابل يكديگر قرار 
خواهند گرفت. اينطور كه اعالم شده در اين مسابقات تست دوپينگ 
نيز از كشتي گيران گرفته خواهد شــد. در نخستين اتفاق مهم اين 
مسابقات، روز گذشته عباس فروتن كشتي گير دسته فوق سنگين 
در اقدامي غيرمنتظره در تست كرونا قبل از قرنطينه حاضر نشد و 
مصدوميت را دليل غيبت خودش اعالم كرد. اين در حالي است كه 
او تا چندي پيش در اردوي تيم ملي حاضر بود و هيچ نشــانه اي از 
مصدوميت نداشــت. او كه به تازگي به دسته فوق سنگين آمده در 
رقابت هاي ليگ در يك كشــتي نزديك توانســت امين طاهري را 

ملــي روي ايــن تيم شكســت دهد. گفته مي شود كادر فني 
ماجرا حساس شــده و اعالم كرده فروتن براي مصدوميتش حتما 
بايد تأييديه پزشك ارائه دهد. غايب ديگر كشتي آزاد محمدجواد 
ابراهيمي در وزن 92كيلوگرم است كه پراميدترين كشتي گير اين 
وزن براي كسب دوبنده تيم ملي محسوب مي شد. او در آخرين جلسه 
تمريني در اردوي تيم ملي از ناحيه زانو دچار مصدوميت شــد و با 
معاينه پزشكي مشخص شد رباط صليبي و مينيسك پايش پاره شده 
است. به اين ترتيب او قطعا مسابقات جهاني2020 را از دست داده 
است.در كشتي فرنگي شرايط متفاوت است. محمد بنا سرمربي تيم 
ملي در حالي رضايت به برگزاري انتخابي تيم ملي در 10وزن داده 

كه قبل از شروع مسابقات انتخابي تيم ملي نفرات دعوت شده به اردو 
را معرفي كرده است. غايبان كشتي فرنگي محمدرضا گرايي، مهدي 
محسن نژاد و امين اميرزاده 3كشتي گيري هستند كه به دليل ابتال به 
ويروس كرونا در مسابقات انتخابي تيم ملي حضور نخواهند داشت. 
3روز ديگر قرار است اتحاديه جهاني كشتي جلسه اي تشكيل دهد 
تا مشخص شود در شرايط موجود امكان برگزاري مسابقات جهاني 
وجود دارد يا خير. تا كنون كشورهاي آمريكا، ژاپن و كانادا از حضور 
در مسابقات جهاني رسما انصراف داده اند و سالن برگزاري مسابقات 
در صربستان نيز به بيمارستان تبديل شده است. با شرايط موجود 

بعيد به نظر مي رسد مسابقات قهرماني جهان برگزار شود.

 كشتي؛ سرشاخ با كرونا
  مسابقات انتخابي تيم  هاي ملي كشتي امروز برگزار 
مي شوداما معلوم نيست مسابقات جهاني در كار باشد
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بيستمين دوره مســابقات ليگ برتر فوتبال ايران از 
فردا آغاز خواهد شد. ابتدا قرار بود اين بازی ها از دهم 
آبان شروع شــود، اما در پی دستور ستاد ملی مبارزه 
با كرونا، آغاز مســابقات 6 روز به تعويق افتاد. اين در 
حالی اســت كه اوضاع همه گيری ويــروس در حال 
حاضر نســبت به 6 روز قبل بهتر نشده است. به اين 
ترتيب روشن نيست كه منطق اين تعويق مختصر چه 
بود؛ اگرچه همچنان هم به صورت جسته و گريخته 
شــايعاتی در مورد احتمال تعويق دوباره مسابقات 
ليگ به گوش می رسد. با اين همه سازمان ليگ حتی 
اسامی داوران مسابقات را هم اعالم كرده تا همه چيز 
مهيای متفاوت ترين اســتارت تاريخ ليگ برتر باشد. 
چنان كه گفته شــد، اين بيستمين فصل از باالترين 
سطح مسابقات باشگاهی فوتبال در ايران است. در 19 
دوره قبلی پرسپوليس 6 بار، سپاهان 5 بار، استقالل 
3 بار، فوالد 2 بار و پاس تهران، ســايپا و اســتقالل 
خوزستان هر كدام يك بار به عنوان قهرمانی دست 
يافته اند. بايد ديد اين بار شــنل قهرمانی روی دوش 
كدام تيم قرار می گيرد و در ليگ بيســتم چه كسی 

»بيست« خواهد گرفت.

  پرسپوليس؛ گام اول در جاده گالت؟
در اولين مســابقه از فصل جديد ليــگ برتر، فردا از 
ساعت 16:30 پرسپوليس در ورزشگاه پاس قوامين 
ميهمان سايپا خواهد بود. عصر ديروز خبر رسيد كه 
بعيد نيست اين بازي به ورزشگاه  آزادي يا ورزشگاه 
شهر قدس منتقل شود. نارنجی پوشان فصل گذشته 
يكی از 3 تيمی بودند كه تا آخر مسابقات سرمربی شان 
را تغيير ندادند. هدايت ســايپا از ابتدا تا انتهای ليگ 
برتر برعهده ابراهيم صادقی بود. او به ســختی سايپا 
را در ليگ برتر نگه داشــت و در آغاز فصل جديد هم 
خود صادقی روی نيمكت اين تيم می نشيند. سايپا 
كه پارســال هم تيم جوانی داشت، در نقل وانتقاالت 
پيش فصل آرمان رمضانی را به همين پرسپوليس داد. 
آنها همچنين بازيكنان مهمی مثل حامد فالح زاده، 
خالد شفيعی، آرمين ســهرابيان، معين عباسيان، و 
روزبه شاه عليدوست را از دســت دادند تا وضع شان 

نسبت به ليگ نوزدهم حتی عجيب تر شود. اين تيم 
البته حســين مالكی، فريبرز گرامی، كوروش ملكی 
و مهرداد عبدی را جذب كرده، اما شــايد مهم ترين 
خريد آنها حسين ماهينی باشــد؛ كاپيتان پيشين 
پرســپوليس كه از قضا اولين بازی اش را برابر همين 
تيم بايد انجام بدهد. وضع پرسپوليس را هم كه همه 
می دانيد؛ سرخ ها شــجاع خليل زاده، مهدی ترابی و 
علی عليپور را از دست داده اند. خريدهای جديد اين 
تيم در ليگ قهرمانان آسيا خوش درخشيدند و افكار 
عمومی حداكثر آشنايی با آنها را دارد، اما فعال عيسی 
آل كثير به دليل محروميت قادر به حضور در ميادين 
نيست. پرســپوليس قهرمان 4 دوره قبلی ليگ برتر 
اســت و پوكر كرده؛ اين تيم فرصت آن را دارد كه در 
ليگ بيستم پنجمين قهرمانی را به دست بياورد و به 

اصطالح »گالت« كند.

   تراكتور؛ اولين دستپخت عليمنصور
در ديگر بازی مهم فردا اما تراكتور از ســاعت 16:45 
ميزبان نفت مسجد ســليمان خواهد بود. اين اولين 
حضور رســمی عليرضا منصوريان روی نيمكت تيم 
تبريزی خواهد بود. عليمنصور قاعدتا بايد در نخستين 
تجربه اش در چارچوب سوپرجام رودرروی پرسپوليس 
می ايستاد، اما برگزاری اين مسابقه به تعطيالت بين 2 
نيم فصل موكول شد. تراكتور در پنجره پيش از شروع 
ليگ بيستم چند بازيكن مهمش را از دست داد. رشيد 
مظاهری در انتقالی جنجالی از اين تيم جدا شد و به 
استقالل پيوست، رضا اسدی كه ميانه ميدان را جمع 
می كرد لژيونر شد، ساسان انصاری به فوالد برگشت 
و محمدرضا آزادی هم راه خروج از كشور را در پيش 
گرفت. گفته می شود ايمان سليمی هم همين مسير 
را خواهد پيمود. در ليســت ورودی های تراكتور اما 
اسم نفراتی مثل هادی محمدی، وفا هخامنش، سعيد 
واسعی، حبيب فرعباســی، حميد بوحمدان و امين 
اسدی به چشــم می خورد. با اين حال برای تراكتور 
مهم تر از خريدها، حفظ نفرات كليدی از جمله احسان 
حاج صفی و اشكان دژاگه بود. در اردوگاه نفت مسجد 
سليمان هم مثل هميشه مشــكالت مالی حرف اول 

را می زند. آنها پارســال با مهدی تارتار فصل موفقی 
را پشت سر گذاشــتند، اما برای فصل جديد مجتبی 
حسينی جانشين او شــد و در چند نوبت شايعه قطع 
همكاری اش برســر زبان ها افتاد. خروجی های نفت 
حبيب فرعباســی، پيام ملكيان، احمــد الجبوری، 
حسين ابراهيمی و... بوده اند. در عوض اين تيم نفراتی 
مثل فريد بهزادی كريمی و امين جهان كهن را جذب 

كرده است.

   سایر مسابقات
روز جمعــه 2 ديدار ديگــر بين ذوب آهــن- فوالد 
از ســاعت 16:30 و آلومينيــوم اراک- نســاجی 
مازندران از ســاعت 16:40برگزار می شــود. زمان 
 انجام بقيه بازی های اين هفته اما روز شــنبه خواهد 

بود.

  چه كسی »بیست« می گیرد؟
    فصل جدید ليگ برتر فوتبال، از فردا در شرایط ویژه كرونایی آغاز می شود

پيشگويي نواف: آل كثير بخشيده شد
نواف االسيوی، خبرنگار عربســتانی مدعی شد 
عيسی آل كثير تبرئه شده است. این در حالي است 
كه جلسه مجازي كميته اســتيناف براي شنيدن 
دفاعيات آل كثير تازه امروز برگزار مي شود! مهاجم 
پرسپوليس به دليل شــادي بعد از گلش در بازي 
با پاختاكور كه شائبه نژادپرســتي ایجاد كرده به 
مدت 6ماه از فوتبال محروم شده و باشگاه ایراني 
به دنبال بخشش و یا تخفيف در جریمه این بازیكن 
است. درخواست پرسپوليسي ها به AFC ارسال 
شده و از ساعت9:30 امروز جلسه كميته استيناف 
در خصوص پرونده آل كثير به صورت آنالین برگزار 
خواهد شــد. اما یك روز قبل از این جلسه، نواف 
االسيوي خبرنگار عربســتانی در یك گفت وگوی 
رادیویی مدعي شــد مهاجم پرسپوليس از سوی 
AFC تبرئه شده و این رای به زودی اعالم خواهد 
شد. او همچنين درباره شكایت باشگاه النصر نيز 
اعالم كرد این باشگاه عربستاني هيچ راهی برای 
فيناليست شــدن در ليگ قهرمانان آسيا ندارد و 

باید باخت را بپذیرد.

اميرحســين اعظمي| با اینكــه یك روز به 
شروع مسابقات ليگ برتر باقي مانده ولي 
به نظر مي رســد ذهن پرسپوليسي ها از 
حاال درگير فينال ليگ قهرمانان آسياست 
تا شــاید با قهرماني در ایــن تورنمنت، 
تاریخ سازي كنند و راهي جام باشگاه هاي 
جهان شوند. گفت و گوي همشهري ورزشي 
با محمدحسين كنعاني زادگان این موضوع 

را بهتر نشان مي دهد.

 از شــرایط ایــن روزهاي 
پرسپوليس در آســتانه شروع فصل 

جدید شروع كنيم.
ما بعد از رســيدن به فينال ليــگ قهرمانان 
چند روز اســتراحت كرديم و ســپس براي 
فصل جديد اســتارت زديــم. در اين مدت 
هم تمرينات منظمي را زيرنظــر كادر فني 
پشت سر گذاشتيم و چند بازي دوستانه هم 
انجام داديم تا كادر فني از شــرايط تاكتيكي 
تيم و وضعيت بدني بازيكنان مطلع شــود. 
خوشــبختانه وضعيت روحي تيم هم خوب 

است و آماده شروع بازي ها هستيم.
 پرسپوليس امسال هم شانس 

اول قهرماني است؟
خيلــي از تيم ها خــوب هزينــه كرده اند و 
بازيكنان خوبي هم به خدمــت گرفته اند. با 
وجود اين ما هم پرســپوليس هستيم و فقط 
براي قهرماني در ليــگ مي جنگيم تا دوباره 

هواداران را خوشحال كنيم.
 شرایط خودت چطور است؟

خوشــبختانه شــرايط خوبــي دارم. حضور 
همزمان در تيــم ملي و پرســپوليس باعث 
مي شــود كه خيلي خوب به فكر ريكاوري و 
استراحت باشــم و اميدوارم هيچ بازيكني در 
فصل جديد با مصدوميت هاي جدي روبه رو 
نشود. امسال سال خيلي ســختي در پيش 
داريم چون بايد در ليگ برتر، جام حذفي، ليگ 

قهرمانان آسيا و باشگاه هاي جهان بجنگيم.
 پس از 
االن پرسپوليس 
را قهرمان آسيا 

مي داني كه از حضور در جام باشگاه هاي 
جهان صحبت مي كني.

هدف مــا چيزي جــز قهرماني نيســت. ما 
مســير ســختي را تا اينجا طــي كرده ايم و 
حاال هم دنبال قهرماني هســتيم. البته اين 
را هم شنيده  ايم كه شايد ســهميه آسيا در 

باشگاه هاي جهان زياد شود.
 براي فينــال وحيد اميري 
واحسان پهلوان را قطعا ندارید و آل كثير 
هم معلوم نيســت بخشيده مي شود یا 
خير. شجاع هم كه از تيم رفته است. با 
این وضعيت فكر مي كني پرسپوليس 

شانسي براي قهرماني دارد؟
همــه بازيكناني كــه اســم برديــد واقعا 
فوتباليســت هاي باكيفيتي هستند و چقدر 
خوب مي شد اگر همه آنها را در اختيار داشتيم 
ولي متأسفانه غيبت آنها شــرايط را سخت 
مي كنــد. كاش محروميت عيســي آل كثير 
بخشيده شود ولي متأسفانه هنوز اين اتفاق 
رخ نداده. البته اين را هم بايــد بگويم كه ما 
يك تيم هستيم و به هيچ عنوان فردي فوتبال 
بازي نمي كنيم. بازي پرســپوليس براساس 
كارگروهي اســت و هر بازيكنــي در زمين 
مســابقه اســت با جان و دلش فوتبال بازي 
مي كند. همه ما هميشه پشت هم هستيم و 
مطمئنيم كه دعاي خير هواداران هم پشت 
سر ماست. با اينكه همچنان حضور تماشاگران 
در ورزشگاه ها ممنوع است ولي ما به حمايت 

و دعاي هواداران نياز داريم.
 چقدر احتمــال مي دهي 
پرسپوليس براي نخستين بار در تاریخ 
این باشــگاه، قهرمان ليگ قهرمانان 

شود؟
ما راه ســختي را براي رســيدن بــه فينال 
پشت ســر گذاشــتيم و مرد روزهاي سخت 
هستيم. مطمئن باشــيد مي جنگيم تا جام 
آسيايي را به ايران بياوريم. اميدوارم مردم دعا 

كنند و خدا هم كمك مان كند.
 تو قبال گفته بــودي كه اگر 
پرســپوليس به فينال آســيا برسد، 
ریش هایت را كوتاه مي كني. چرا این كار 

را انجام ندادي؟
نمي دانم چرا اين كار را نكردم. قول 
مي دهم اگر قهرمان آسيا شديم يك 

خوشحالي ويژه و خاص انجام دهم.
 در مورد جدایي شجاع 
خليل زاده و حاشيه هایي كه براي او 

درست شد چه صحبتي داري؟
از نظر حرفه اي درســت نيســت در اين 
خصوص صحبت كنم. به هــر حال اين 
تصميمي بوده كه شجاع گرفته و برايش 

آرزوي موفقيت دارم.
 هم اكنون فقط تو و سيدجالل 
مدافعان مياني پرسپوليس هستيد. فكر 
نمي كني پرسپوليس در قلب خط دفاعي 

با كمبود بازیكن روبه روست؟
بازي كردن در كنار سيدجالل افتخار 
است، در ضمن ما در اين پست 
احسان حســيني را هم داريم 
كه بازيكن آينده داري است 
و امســال مي تواند خودش 
را نشان دهد. اميدوارم در 
قلب خط دفاعي با مشكل 

خاصي مواجه نشويم.

  كنعاني زادگان: بايد در جام 
باشگاه هاي جهان هم بجنگیم

    مدافع پرسپوليس مدعي است این تيم براي رسيدن  به فينال
   ليگ قهرمانان مسير سختي را پشت سر گذاشته و با وجود   غيبت

  مهره هاي  كليدي  به جز قهرماني به چيز دیگري فكر نمي كند

فوتبال جهان
    گلزن ترين بچه قرن

رودريگو فصل قبل در ليگ قهرمانان پرفكت هت تريك كرد )گل با  پاي راست، چپ و سر( اما 
زيدان بعدا كمتر به اين جوان برزيلي بازي داد و بيشتر وقتش را براي وينيسيوس هدر داد. حاال 
اين بازيكن برزيلي رئال را در ليگ قهرمانان زنده نگه داشته و گل برتري اين تيم را وارد دروازه 
اينتر كرده است. او در 8بازي در اين رقابت ها 5گل و 3پاس گل به نام خود ثبت كرده و نخستين 

بازيكن متولد قرن21است كه به ركورد 5گل زده در ليگ قهرمانان مي رسد.

    تيم 31و بازي250
اينتر سی ويكمين تيمي است كه كريم بنزما موفق شد در ليگ قهرمانان اروپا به آن گل بزند. 
كريم پنجمين گلزن برتر تاريخ ليگ قهرمانان است. روبرت لواندوفسكي در 93بازي  در ليگ 
قهرمانان اروپا، 70گل به ثمر رسانده اســت و رتبه چهارم برترين گلزنان اين مسابقات را در 
اختيار دارد.كاســميرو هم در بازي با اينتر براي بار دويست وپنجاهم پيراهن رئال مادريد را 

بر تن كرد.

      شماره4كاذب!
شماره9كاذب شنيده بوديد؟ حاال سرخيو راموس با نقشي كه در گلزني رئال دارد، شبيه يك 
شــماره4كاذب عمل مي كند؛ مدافعي كه گل مي زند و وقتي در تركيب نيست، تيم مي بازد. 
او صدمين گلش را براي رئال )در 659بازي در كنــار 40پاس گل( مقابل اينتر ثبت كرد كه 
البته هنوز 27گل از آمار گلزني ايه رو كمتر است. او نخستين بازيكن ليگ قهرمانان است كه 
8گل با سر مي زند. نخستين گلش هم با پيراهن رئال در ليگ قهرمانان به ثمر رسيده بود. اين 
صدوبيست وششمين بازي راموس با رئال در ليگ قهرمانان بود كه 6بازي از رائول كمتر است.

        كيسه بوكس اروپا
به گل هاي خورده اينتر و رئال در دور رفت مرحله گروهي ليگ قهرمانان نگاه كنيد، خنده تان 
مي گيرد. آنها هر كدام 7گل دريافت كرده اند. حتي اتلتيكو هم مثل قديم كم گل نمي خورد. 
از 15ضربه پنالتي كه به دروازه اوبالک روانه شــده، 13تا به تور چسبيده و دو تا هم به بيرون 
رفته است. ليورپول، چلسي و سويا تنها تيم هايي هستند كه در اين فصل از رقابت هاي ليگ 

قهرمانان اروپا تاكنون گلي دريافت نكرده اند. هانســي فليك مربي عجيبي است. از زماني كه 
به عنوان سرمربي موقت و سپس ثابت بايرن مونيخ منصوب شده، فقط 4مسابقه را نبرده كه 
يكي از آنها در اين فصل و مربوط به شكست 1-4مقابل هوفنهايم است. او از 48باري كه بايرن 
را هدايت كرده، 44پيروزي به دســت آورده ازجمله 11برد پياپي در ليگ قهرمانان. پيروزي 
2-6مقابل سالزبورگ البته چهاردهمين برد پياپي بايرن در اين رقابت ها بود؛ 3 برد قبلي را نيكو 
كوواچ به دست آورده بود. بايرن زيرنظر فليك در 11 بازي ليگ قهرمانان 42 گل به ثمر رسانده.

      مارادونا به هوش آمد و شوخي كرد
مارادونا در تولد 60ســالگي اش روانه بيمارستان شــد اما فعال حال او خوب است. اسطوره 
آرژانتين پس از عمل به هوش آمد و با اطرافيانش شوخي كرد تا نشان دهد حالش خوب است. 
البته در مغز او لكه خون پيدا شــده كه موضوع پيچيده و خطرناكي نيست و خودش خوب 
مي شود. اهالي فوتبال در اين روزها براي مارادونا پيغام حمايتي و احساسي فرستادند؛ ازجمله 

زيدان و مسي. 

زيست بوم

ميانكاله در 2روز گذشته 3بار آتش گرفت 
از بامداد ديروز 3آتش عمدي به  جان ميانكاله، اين  

منابع 
پناهگاه حيات وحش افتاد تا روند آتش سوزي هاي طبيعي

سريالي در اين شــبه جزيره حفاظت شده همچنان 
ادامه داشته باشد.

به گــزارش همشــهري از ابتداي ســال جاري تاكنــون بالغ بر 
15آتش سوزي در اين منطقه رخ داده و اين روند با امكانات اندک 
كنترل حريق، همچنان نگران كننده اســت. اين بار نيز همچون 

موارد گذشته عامل انساني عامل حريق ميانكاله بود.
آتش سوزي تازه در ميانكاله از ساعت 2بعدازظهر روز سه شنبه در 
حد فاصل ميان شركت تعاوني آزادگان و شهداي بندرگز آغاز شد 
و تا عصر آن روز ادامه داشت. آتش سوزي  دوم نيز از ساعت 6 عصر 
روز سه شنبه آغاز شد و سومين آتش سوزي از ساعت3 بامداد روز 
چهارشنبه در منطقه استادباقر رخ داد كه با حضور بموقع مأموران 
يگان حفاظت محيط زيست شهرستان بهشهر مستقر در پناهگاه 
حيات وحش ميانكاله مهار شد. وســعت منطقه آتش سوزي در 
پناهگاه حيات وحش ميانكاله 4هكتار برآورد شــده اســت كه 
60درصد از گونه هاي گياهي ســازيل و40درصد از درختان گز 

محدوده دچار حريق را در اين پناهگاه حيات وحش از بين برد.
ميثم عبدالملكي نماينده شيالت كه در اين منطقه حضور داشت 
به همشهري گفت: امكانات اندک موجب شد فقط تانكر آب داشته 
باشــيم و با آبپاش به جنگ آتش برويم. اين وضع حمايت همه 
نهادهاي دخيل را مي طلبد و بايد يك لودر براي مقابله با حريق ها 
در ميانكاله وجود داشته باشد. ميانكاله پناهگاهي است كه آخرين 
خانه پرندگان مهاجر و ماهي هاي استخواني خزر محسوب مي شود 
و بايد مورد حمايت بيشــتر قرار گيرد. محيط باناني كه در مهار 
آتش سوزي  ميانكاله نيز همكاري كرده اند، وظيفه مقابله با آتش 
را ندارند اما همه آنها به مهار آتش در اين منطقه حفاظت شــده 

بين المللي شتافتند.
عبدالملكي گفت: اين منطقه كامال حفاظت شده است و با تردد 
غيرمجاز برخي افراد كــه با خودروهاي آفرود بــه ميانكاله وارد 
مي شوند، حوادثي رخ مي دهد كه بايد فكر اساسي براي حل اين 

مشكل در ميانكاله داشت.
حســينعلي ابراهيمي كارنامي، مديركل حفاظت محيط زيست 
اســتان مازندران نيز درباره آتش ســوزي ســريالي ميانكاله به 
همشهري گفت: در فصل پاييز هستيم اما همچنان بارش جوي 
نداريم. پوشش علفي نيز امسال در بخش جنگلي و مرتعي ميانكاله 
رشد باال داشته و گياهان  سازيل و درختان گز در معرض حريق 
قرار دارند. همچنين افرادي كه براي گردشگري و طبيعت گردي 
به ميانكاله مي روند در اثر ســهل انگاري موجب آتش سوزي در 
ميانكاله مي شوند. او تأكيد كرد: يكي از گاليه هاي ما  اين بود كه 
در قانون مديريت بحران كه سال گذشته در مجلس مصوب شد، 
نام محيط زيست حذف شــد و يك ريال اعتبار تعلق نگرفت و در 
اين شــرايط كه نه تجهيزات و اعتبار مناسب و نه نيروي انساني 
كافي داريم، بايد با دست خالي به جنگ آتش برويم. درحالي كه 
اطفاي حريق به عهده جهادكشــاورزي و منابع طبيعي است، اما 
محيط بانان با حريق مقابله مي كننــد. ابراهيمی كارنامی گفت: 
متأسفانه 58درصد رديف پســت محيط بان در استان مازندران 
خالي است و براي تامين ســوخت و جيره غذايي محيط بان ها با 
سيلي صورتمان را سرخ نگاه مي داريم و با دست خالي نمي شود 
كاري از پيش برد. او درباره احتمال آتش زدن ميانكاله از ســوي 
سوداگران ماريجوانا اعالم كرد: اين موارد را داشته ايم و در منطقه 
با آنها برخورد صورت گرفته و اگر كشت ديگري از اين گياه مخدر 

وجود داشته باشد بايد از بين برود.
ابراهيمی اعالم كرد: احتمال آتش زدن مزارع غيرقانوني ماريجوانا 
در آتش سوزي اخير ميانكاله توســط سوداگران وجود دارد اما تا 
پرونده اين آتش سوزي به مرجع قضايي نرود، مشخص نمي شود 
عامل اصلي چيست. با اين حال بايد جلوي سوداگراني كه اقدام 
 به كشــت گياه ماريجوانا در ميانكاله مي كننــد با جديت گرفته

 شود. 

90هزار خودرو در نخستين روز 
ممنوعيت سفر،به شمال رسيدند

سفر به 25استان كشور به دليل طغيان پاندمي كرونا 
به مدت 4روز، از 12ظهر 12آبان ماه ممنوع شــد و گردشگري

خودروهايي كه با پالک غيربومي به آن 25اســتان 
سفر كردند با جريمه 500هزار توماني مواجه شدند. در فهرست 

ممنوعيت سفر اما نام 3استان شمالي وجود نداشت.
مقامات مديريت راه هاي اســتان مازندران به همشــهري خبر 
داده اند كه محدوديت هاي اعمال شده كه از ظهر روز 12آبان ماه 
براي سفر به 25استان كشور برقرار شــد نتوانست از سفر به اين 

استان تا پيش از ساعت 12ظهر روز 12آبان جلوگيري كند.
محسن هاشمي، رئيس مركز اطالعات و مديريت راه هاي استان 
مازندران از افزايش 3برابري خودروهاي ورودي به اين استان از 
بامداد روز 12آبان ماه تا ظهر همان روز، خبر داد و به همشــهري 
گفت:  تعداد خودروهاي وارد شده به استان مازندران 14درصد 
رشــد داشــت و تا ظهر روز 12آبان ماه، بيش از 43هزار دستگاه 
خودرو از 3محور فيروزكوه، كندوان و هراز به اســتان مازندران 
وارد شدند. با محاسبه ضريب 3.5سرنشين براي هر وسيله نقليه، 
حدود 150هزار مسافر تنها در چند ساعت مانده به نخستين روز 
آغاز ممنوعيت سفر خود را به شهرهاي استان مازندران رساندند.
استان گيالن نيز مشمول اعالم ممنوعيت سفر به 25استان كشور 
نشد؛ به همين دليل و براساس آنچه عارف بابازاده، سرپرست اداره 
مديريت و اطالعات راه هاي اســتان گيالن به همشهري گفت، 
20هزار و 772دستگاه خودرو از 6محور ورودي به اين استان، از 
بامداد تا 12ظهر روز 12آبان ماه به گيالن وارد شدند. بدين ترتيب 
مي توان گفت، حدود 73هزار مسافر ورودي نيز تا ظهر 12آبان ماه 
به شهرهاي گيالن رسيدند. از استان گلستان نيز خبر مي رسد كه 
تعداد 24هزار خودرو در نخستين روز اعالم ممنوعيت سفر به اين 
استان وارد شدند كه باز هم با احتساب ضريب 3.5سرنشين براي 
هر خودرو، 84هزار مسافر به شهرهاي استان گلستان سفر كردند.
مســئوالن اداره مديريت و اطالعات راه هاي هر 3استان شمالي 
كشــور تأكيد دارند كه محدوديت هاي سفر به 25استان كشور، 
بهتر بود از بامداد همان 12آبان ماه وضع مي شــد تا مسافران از 
فرصت خالي ايجاد شده براي رساندن خود به شهرهاي شمالي 

كشور استفاده نمی كردند.
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در چهارمين ســالگرد درگذشــت منصور پورحيــدري، همه 
استقاللي ها و به خصوص شاگردان آن مرحوم پيام هاي تسليت 
منتشــر كردند. اما در اين ميان فرهاد مجيــدي حتي در پيام 
تســليتش هم به بعضي ها طعنه و كنايه زد تا ثابت كند در هيچ 
شرايطي دست از فرهاد مجيدي بودن برنمي دارد! او در بخشي 
از پيامش نوشته: »... حتي كسب 2 عنوان نايب قهرماني و بردن 
دربي نيز باعث نشد كه در مقابل حمالت جيره خواران افسوس 
غيبت آنها را نخورم. در فقدان اين بزرگان متأسفانه كار به جايي 
رسيده كه اين روزها مســير مصاحبه و تخريب با دريافت كارت 
هديه از چســبيده هاي بي هويت هموار مي شــود...« انصافا اگر 
فرهاد مجيــدي كمي - فقط كمي - بزرگ منشــي و رواداري از 
منصورخان ياد گرفته بود الاقل در پيام تسليتش از اين جمالت 
استفاده  نمي كرد. اصال گيريم كه تمام حق با شماست؛ وسط پيام 

تسليت، جاي گرفتن حق است مومن؟

اينجاجاياينحرفهاست؟

محمود فكري گفته: »قبل از حضورم در اســتقالل، به من گفته 
بودند بازيكنان تيم گســتاخ شــده اند، اما در طول همين مدت 
حضورم متوجه شدم خيلي بچه هاي خوش قلب و خوبي هستند.« 
خب خدا را صد هزار مرتبه شــكر كه تصورات اوليه اشتباه بوده. 
همه اش يك مشت حرف و حديث الكي است. شما بد به دل تان راه 
ندهيد. البته »گستاخ« عين لفظي است كه خود آقاي فكري در 
برنامه تلويزيوني استفاده كرده، وگرنه ما كي باشيم كه بخواهيم در 
مورد فوتباليست هاي نازپرورده با اين ادبيات صحبت كنيم. فقط 
حيف كه بازيكنان استقالل وســط اين همه خوش قلبي فرصت 
نكردند يك معذرت خواهي ساده از دكتر تيم انجام بدهند و كادر 
پزشكي بعد از ربع قرن تغيير كرد. يك مقدار هم حاشيه هاي بازي 
دوستانه با چوكا كه به جدايي ميالد زكي پور منجر شد توي ذوق 

مي زد. وگرنه خدا را شكر اصال چيز خاصي نيست.

خداراشكركهنبودند

محسن مسلمان در طول اين سال ها تقريبا در ليست مازاد همه 
مربيانش قرار گرفته؛ فقط در مورد برانكو كمي طول كشيد تا 
اين اتفاق رخ بدهد و همين فاصله، به بهترين سال هاي فوتبال 
محسن تبديل شــد. مســلمان در دفاع از خودش در ماجراي 
اختالف با برانكو مي گويد: »در بازي با االهلي مرا تعويض كرد 
و من هم با ناراحتي بيرون آمدم. از من توضيح خواست و گفتم 
بهتر بود بازيكنان ديگر را تعويض كني. من داشتم خوب بازي 
مي كردم، اما بين بقيه نفــرات گزينه هاي بهتري براي تعويض 
وجود داشــت. « همين. واقعا اين برانكو آدم سنگدلي بود كه 
به خاطر همين چند جمله، با مسلمان چپ افتاد. اصال پروفسور 
بايد از هوش تاكتيكي مســلمان به وجد مي آمد و در مسابقات 
بعدي براي ارنج و كوچينگ و تعويض از او مشورت مي گرفت. 

حق با شماست آقاي مسلمان؛ برانكو نمي فهميد.

حقباشماستآقايمسلمان!

حميد مطهري دســتيار يحيــي گل محمدي كــه اين اواخر 
حرف هــاي ســرمربي پرســپوليس را مي زنــد، در تازه ترين 
مصاحبه اش در مورد مديرعامل جديد سرخپوشان گفته: »قطعا 
سميعي مدير موفقي بوده كه به عنوان مديرعامل پرسپوليس 
معرفي شده است. « آفرين. چقدر اســتدالل كامل و درستي 
بود. بنابراين نتيجــه مي گيريم مهدي رســول پناه هم مدير 
خوبي بود كه به عنوان نفر اول پرســپوليس انتخاب شد. خب 
اگر اينطور است پس حرف هاي رسول پناه را در مورد يحيي و 
بقيه مســايل بايد جدي بگيريم، اما شايد اين يك استثنا بوده. 
بنابراين مي توانيم سراغ مديران بعدي برويم. حتما ايرج عرب 
و محمدحســن انصاري فرد هم مديران موفقي بودند كه براي 
حضور در پرسپوليس انتخاب شدند. اي بابا!  اين هم 2 استثناي 
ديگر... خب جناب مطهري گاهي هم الزم است آدم به بعضي 

سؤاالت جواب ندهد. 

يعنيعربوانصاريفردهمموفقبودند؟

نكته بازي
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  بعد از 2سال كه در اواسط فصل به تيم هاي 
ايراني مي آمدي، اين بار قرار است از همان هفته اول در 
ليگ برتر ايران بازي كني. براي نخستين بار تمرينات 
پيش فصل را هم در كنار تيــم بوده اي و اين مي تواند 
باعث شود موفق ترين فصل خودت را در ايران داشته 

باشي. نظر خودت چيست؟
بله من هميشه دوست داشــتم از تمرينات پيش فصل كنار 
تيم باشم اما اين اتفاق رخ نمي داد. حاال خيلي حس خوبي از 
اين بابت دارم و از باشگاه فوالد هم ممنونم كه همه شرايط 
را فراهم كرد تا من خيلي زود به ايران بيايم و از همان ابتدا 
در تمرينات حضور داشته باشم. ما سه چهار هفته تمرينات 
سختی را پشت سر گذاشتيم و توانستيم با همديگر آشنا و 
هماهنگ شويم. كادر فني حرفه اي و قدرتمندي هم داريم 
كه دائما ما را ترغيب مي كنند جدي تر كار كنيم و به بازدهي 
صد درصد برسيم. با اين شرايط قطعا مي توانيم فصل خوب 

و موفقي داشته باشيم.
  حتما خبــر داري كــه ورود بازيكن و 
مربي خارجي به ايران ممنوع شــده است. يعني اگر 
نيم فصل پارسال به ايران برنمي گشتي امسال ديگر 

نمي توانستي اينجا باشي.
بله قبل از پايان فصل از اين قانون جديد باخبر شدم. خيلي 
خوب شد كه قبل از اين اتفاق، من با فوالد قرارداد بسته بودم. 
از همان ابتدا كه با فوالدي ها صحبت كردم برنامه بلندمدتي 
داشتيم و دوست داشــتيم كه مدت زيادي با هم همكاري 
كنيم. فوالد يك باشگاه بزرگ با مديران حرفه اي است و من 
خيلي خوشحالم كه در اين باشگاه هســتم. اينجا همه  چيز 

مرتب است و همه حقوق ها هم به موقع پرداخت مي شود.
  فوالد پارسال تيمي بود كه خيلي سخت گل 
مي خورد اما در گل زدن مشكل داشت. نيم فصل كه تو و 
فرشاد احمدزاده آمديد اوضاع در جلوي زمين هم بهتر 
شد. اين فصل ساسان انصاري هم به شما اضافه شده، 

فكر مي كني بتوانيد امسال گل هاي زيادي بزنيد؟
بله بازيكن هاي خيلي خوبــي به ما اضافه شــده اند. به جز 
اسم هايي كه گفتي، يك وينگر چپ هم از ذوب آهن آمده كه 
بازيكن خيلي خوبي است. تمرينات متنوع و مرتبي هم براي 
گلزني انجام داده ايم. نكته خوب اين است كه بازيكنان جديد 
ما بازيكنان خيلي باتجربه اي هستند و مي توانند به سرعت 
در تيم جا بيفتند. با اين شرايط اميدواريم كه گل هاي خيلي 

زيادي بزنيم. ان شاءاهلل! )اين كلمه را مي گويد و مي خندد.(
 به جز »ان شــاءاهلل« تا چه حد به زبان ما 

آشنا شده اي؟
كم، خيلي كم. فقط دو سه جمله مي توانم فارسي حرف بزنم.

هم اتاقي تو در اردوهاي فوالد كيست؟
موسي كوليبالي.

  گويا قبال با ايوب والي هم اتاق بودي و هيچ 
ارتباطي نمي توانستيد برقرار كنيد!

)مي خندد( دقيقا منتظر بودم از ايوب والي بگويي. بله، با ايوب 
حتي يك كلمه هم نمي توانســتيم صحبت كنيم و اگر الزم 

مي شد فقط با ايما و اشاره و زبان بدن ارتباط برقرار مي كرديم.
  در كل با كدام بازيكن ها در فوالد صميمي تر 

هستي؟
من با همه خوبم و سعي مي كنم با آنها شوخي كنم و ارتباط 
خوبي داشته باشم. حاال بعضي ها چون كمتر زبان انگليسي 
بلدند كمتر صحبت مي كنيم. در كل با موسي و شيمبا كه مثل 
من خارجي هستند ارتباط بيشتري دارم و با فرشاد احمدزاده 
هم زياد صحبت مي كنم. اگر كاري داشته باشم به اين چند 

نفر زنگ مي زنم.
  اگر قرار باشــد براي تعطيــالت يكي از 
همبازي ها را به خانه ات در آفريقاي جنوبي دعوت كني، 

كدام شان را مي بري؟
فرشاد را مي برم )از خنده روده بر مي شود( بله حتما فرشاد را 

مي برم. با او خيلي خوش مي گذرد.
  از لحاظ فني، كدام بازيكــن را بهترين 

خارجي حاضر در ليگ ايران مي داني؟
خودم را هم حساب كنم؟

 حتما.
خب... نه، ســعي مي كنم خودم را بگذارم كنار! به نظرم شيخ 
دياباته خيلي خوب بازي كرده و براي اســتقالل عالي بوده 
اســت. با آن جوان ايراني كه كنارش بازي مي كند هم كامال 
هماهنگ شده و خط حمله خوبي براي استقالل ساخته اند. 
شيمبا هم بازيكن بزرگ و باتجربه اي است. موسي هم خوب 

است. من اين 3 نفر را انتخاب مي كنم.
 جايي گفته بودي پاس گل دادن را بيشتر از 

گل زدن دوست داري. همينطور است؟
گل زدن هم خيلي خوب اســت، به خصوص براي اينكه اسم 
شما ســر زبان ها بيفتد. اما براي من پيروزي تيم در اولويت 

است، چه با گل زدن چه با پاس گل.
 فصل گذشــته بازي هاي كمي براي فوالد 

كردي. آمار گل و پاس گلت در آن بازي ها چطور بود؟
بله تا قبل از كرونا 4بازي كردم كه 3بار برديم و يك بار باختيم. 

من هم 2گل زدم.
 بعد از تعطيالت طوالني كه به خاطر كرونا 
پيش آمد، با شــرايط فيزيكي خيلي بدي برگشتي و 
اصال آماده نبودي. در تعطيالت اصال تمرين نمي كردي؟

قوانين مربوط به كرونا در آفريقاي جنوبي خيلي ســخت 
بود و به خاطر اين قوانين نمي توانســتم تمرين كنم. فقط 
مي توانستم در خانه يك سري تمرينات ساده را انجام بدهم. 
وقتي برگشتم شــرايط بازي نداشــتم و مربي و مسئوالن 
باشگاه را درك مي كردم چون خيلي به من نياز داشتند. بعد 
از آن اتفاقات سعي كردم سرخورده نشوم و تالشم را بيشتر 
كنم تا براي فصل جديد به آمادگي كامل برســم. اميدوارم 
بتوانم در فصل جديد به باشــگاه كمك كنــم تا همه  چيز 

جبران شود.
 مي تواني بگويي از آن زمان تا االن چقدر 

وزن كم كرده اي و شرايط بدني ات چطور است؟
به نظرم بهتر است منتظر باشيد و شرايط بدني ام را در زمين 

ببينيد. هر كس درباره آمادگي ام مي پرسد و از اتفاقات فصل 
قبل صحبت مي كند، من به او مي گويم فصل جديد را ببيند. 
آماده ام تا از همان شروع مسابقات، آمادگي ام را نشان دهم و 

به فوالد كمك كنم كه بازي هايش را برنده شود.
 به نظرت امسال به آمار چند گل و چند پاس 

گل می رسي؟ به عدد خاصي فكر كرده اي؟
)به مدير برنامه هايش كه كنار او نشسته اشاره مي كند( من با 
اين آقا يك شرطي بسته ام كه در اين فصل چند گل مي زنم. 
االن عدد را نمي گويم اما وقتي شــرط را بردم مي توانيد از 

ايشان بپرسيد. فعال سعي مي كنم با صداي بلند نگويم.
 خب با صداي آرام بگو!

)خنده( نه، اگر بگويــم فكر مي كنيد توهــم زده ام يا دچار 
اعتماد به نفس كاذب شده ام.

 پس با اين اوصافــي كه گفتي، من حدس 
مي زنم مي خواهي 10گل بزني و 10پاس گل بدهي.

ان شاءاهلل. ان شاءاهلل.
  فوالد پارسال سوم شد. امسال كه قوي تر 

هم شده ايد البد دنبال رتبه بهتري هستيد؟
ما سعي مي كنيم كه بهترين مقام را به دست بياوريم. اما راه 
خيلي درازي مانده و نمي شود گفت چندم مي شويم. البته 
دوست داريم رتبه باالتري به دســت بياوريم اما اگر از االن 

بگوييم شايد دچار غرور شويم و قضيه برعكس شود.
 در رزومه ات 12بازي و 3گل ملي هم ثبت 

شده است. آخرين بازي ملي ات چه زماني بود؟
فكر مي كنم 2سال پيش بود.

 اميدواري كه باز هم به تيم ملي برگردي و 
به اين آمار اضافه كني؟

صد درصد. خيلي اميدوارم و خيلي براي اين موضوع تالش 
مي كنم. االن 27ساله هستم و وقتي با بازيكن هاي هموطن 
خودم صحبت مي كنم آنها هم معتقدند شانس زيادي براي 
برگشــتن به تيم ملي دارم. االن تيم ملي آفريقاي جنوبي در 
پست من بازيكني دارد كه در اندرلخت بلژيك بازي مي كند. 
يكي دو بازيكن ديگر هم هستند كه در ليگ داخلي خودمان 
در آفريقاي جنوبــي بازي مي كنند. من فقــط نياز دارم كه 
در كشورم همه بدانند ليگ ايران ســخت تر و سنگين تر از 
ليگ آفريقاي جنوبي است. در آن صورت شانس من بيشتر 

مي شود و دوباره فرصت بازي پيدا مي كنم.
 تو در مقابل برزيل و نيمار هم بازي كرده اي. 

درست است؟
بله مقابل او بازي كردم. نيمار و رونالدو بازيكنان موردعالقه 

من هستند و سبك بازي آنها را خيلي دوست دارم.
 ســبك بازي خودت را شبيه كدام يك از 

ستاره ها مي داني؟
اينيســتا. من چون منطقــه بازي ام چيزي بين پســت8 و 
پست10 بوده سعي كردم مدل بازي كردنم را شبيه اينيستا 
كنم و او را الگوي خودم قرار دادم. البته هرچه گذشــت به 
سمت پست شماره10 رفتم و االن بيشــتر يك شماره10 

هستم. اما مدل بازي اينيستا را خيلي دوست دارم.

پاتوسی:رويگلهايامسالمشرطبستهام
   هافبك خوش تكنيك فوالد، شيخ دياباته را بهترين بازيكن خارجی ليگ  ايران می داند 

  اما ممكن است   امسال اين عنوان را از شيخ بدزدد
مجتبي هاشمي| آياندا پاتوسي يكي از باكيفيت ترين بازيكناني است كه در تاريخ ليگ برتر به ايران آمده اند، اما هنوز نتوانسته به اندازه كيفيتش در ايران موفقيت كسب كند. در 
ليگ هجدهم از اواسط فصل به استقالل آمد و مي توانست با اين تيم قهرمان شود اما نشد. وقتي شــفر از استقالل رفت براي لجبازي با آبي ها، پاتوسي را هم به ليگ امارات برد اما 
ستاره خوش تكنيك آفريقايي در بن ياس دوام نياورد و در نيم فصل دوباره به ايران برگشت و اين بار به فوالد پيوست. او بعد از يك نيم فصل پرحاشيه، حاال از ابتداي فصل در خدمت 
فوالدي هاست و هر دو طرف اميدوارند كه باالخره اين ستاره اهل آفريقاي جنوبي امسال به اندازه لياقتش دستاورد داشته باشد. وقتي در البي هتل منتظرش بوديم، يكي از مربيان 
فوالد با شور و حرارت خاصي از كيفيت اين بازيكن حرف مي زد و او را ستاره اي فراتر از ليگ ايران مي خواند. اين ستاره گران قيمت كه شايد اين فصل به برترين بازيكن ليگ تبديل 
شود، دقايقي بعد به البي رسيد و به سؤاالت همشهري پاسخ داد. البته مسئوالن فوالد كه به سختي به بازيكنان خود اجازه مصاحبه مي دهند با اين شرط به اين گفت وگو رضايت دادند 

كه هيچ سؤالي درباره استقالل پرسيده نشود.
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شاهنامه
3- پند گرفتــن- رجحان- 

خاندان
4- پشيماني- سازمان پيمان  

مركزي- ردياب
5- دشــمن آتش- روشــي 
بــراي اتصــال كامپيوتر به 

شبكه- عاشق پرواز
6- ايــوان عبــرت- به هم 
برخــورد كــردن- مــادر 

آذربايجاني
7- نقاش ايراني عهد تيموري 

و صفوي- برتر و باالتر
هنــد-  پايتخــت   -8
ضد يكديگر- مركز اســتان 

نينوا در عراق
9- خريــدار يا فروشــنده- 

هدايت كننده
10- ظرف لباسشويي- سوره 

شصت و چهارم قرآن- ترديد
نوعــي  خردهــا-   -11

انبردست- كاروان
12- واگذار كــردن- فرياد 

شادي- پاراگراف
13- قدم يكپا- اقامت موقت 

در سفر- زين و برگ اسب
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نشان تجاري كاال

15- مطيع و حرف شــنو- 
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خميده- دست ماليدن
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هواپيماي سبك بي موتور
مرفــه-  زندگــي   -3
روضه خوان- شبكه گسترده 

جهاني
4- فــرار كــردن- معاينه 

پزشكي- كرايه بها
5- هادي الكتريسيته- اماكن 

مقدس زيارتي
6- فرزنداني كه از يك پدر و 
مادر نيستند- بيني- عارفان

7- پدربــزرگ- گرمــي و 
حرارت- برقرار كردن ارتباط 

تلفني- ابزار درودگري
8- مــورخ ايرانــي دربــار 
غزنويــان و صاحــب كتاب 

تاريخ بيهقي
9- بــه رو خوابيده- قدرت- 

رشد- سنگ آسياب
10- شــهري در انگلستان- 

توانا- چرا كردن
11- نوعي قلم رســم- آگاه 

و بيدار
12- كوهي مشرف به سنندج- 

سرزمين قومس- ديروز عرب
13- درون صـــــــــدف- 

كالبدشناسي- خواربارفروش
14- به جا آوردن- از ملزومات 
بهداشــت فــردي- نشــانه 

مفعولي
15- راه آذري- معروف تريــن 
تلســكوپ فضايــي- دوربين 

فيلمبرداري قابل حمل

اعداد1تا9راطوريدرخانههايسفيدقراردهيدكههررقمدرسطرها،ستونهاومربعهايكوچك3در3يكبارجدول اعداد | 3786
ديدهشود.پاسخهادرادامهآمدهاست.

سخت

364197258
718523694
259486137
986271345
423965781
571834962
147359826
632748519
895612473

متوسط

     9   2
  7   4 8  3
6    8   5  
7 6  3      
  8    6   
     5  2 1
 3   7    9
1  6 4   5   
5   1      194528367

836719542
527436198
958371624
372684915
641295783
769852431
483167259
215943876

ساده

متوسط

483659172
957214863
621783954
765321498
218947635
349865721
834576219
196432587
572198346

سخت

3        8
     3 6   
 5  4     7
  6   1  4  
4    6    1
 7  8   9   
1     9  2  
  2 7      
8        3

ساده

9   2   6  
8 3  7  9  4 2
   4 3 6    
9        4
 3 7      1  
6        8 3
   8 5 2    
4 8  1 6 7  5 9
 1   4   7  
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  انتخابات آمريكا چرا مهم است درحالي كه تحريم ها مهم نيست
درحالي كه مســئوالن مدام عنوان مي كنند كه تحريم هاي ظالمانه 
آمريكا كمترين اهميتي ندارد، چرا انتخابات آنها آنقدر مهم است كه 

همه رسانه هاي رسمي و فضاي مجازي پر از اخبار آنهاست.
دانيالي از تهران 

  برنامه هاي صدا و سيما تكراری و خسته كننده است
در شــرايطي كه به دليل كرونا و گراني اينترنت ســرگرمي ديگري 
جز تماشــاي تلويزيون نداريم، برنامه هاي صدا و ســيما تكراري و 
خسته كننده است و سريال ها مناسب و جذاب نيست. در مناسبت هاي 
عزا كه يك فيلم سينمايي نمايش داده نمي شود و مدام برخي سريال ها 
را تكرار مي كنند. در ايام شادي هم فقط مولودي هاي شبه عزاداري و 
فيلم ها و سريال هاي غيرجذاب و تكراري. حتي نوشته ها و متن هايشان 

هم تكراري است. واقعا اين چه وضعي است؟
چايچي از گيالن

  مردم براي تدفين همراه درگذشتگان نيايند
هيچ حالي بدتر از دقايقي نيست كه مجبوريم همراهان درگذشتگان 
رابا اشك و آه از در بهشت زهرا برگردانيم. واقعا تحمل اين وضع براي 
ما هم سخت است. مردم شرايط را درك كنند و همچنان براي دفن 

درگذشتگان خود به بهشت زهرا نيايند.
از پرسنل بهشت زهرا

  صف هاي طوالني گاز مايع در نهبندان
نهبندان در اســتان خراســان جنوبي گاز كشي شــده اما عده اي 
نتوانسته اند از اين نعمت برخوردار شوند. زيرا براي گازكشي 5ميليون 
تومان نياز است كه با وضعيت كنوني و توان اقتصادي مردم حتي اگر 
قسط بندي شــود همخواني ندارد، به همين دليل همه روزه شاهد 
تشكيل صف هاي طوالني براي دريافت گاز مايع هستيم كه مسئوالن 

تاكنون نتوانسته اند به هيچ شكلی آن را ساماندهي كنند.
زيراچي از نهبندان بيرجند

  خبري از سهميه بنزين راننده هاي آژانس نشد
به رغم وعده چند باره درخصوص سهميه بنزين راننده هاي آژانس و 
ثبت نام آنها با دريافت 25 تا 30هزار تومان هنوز خبري از اختصاص 
سهميه به تعدادي از اين قشر نشده است. در اين بحبوحه كرونا كسي 

پيگير مشكل ما نيست.
امينيان از تهران 

  كم فروشي در مخابرات ادامه دارد
اينترنتي براي منزل خريدم كه قرار بود يك ماهه باشد، اما با استفاده به 
روال هميشگي ظرف 7روز تمام شد و تماس با شماره2020 مخابرات 

هم بي فايده بود. معلوم است كه نظارتي بر كار مخابرات نمي شود.
رحيمي از مشهد

  كارتن خواب ها را جمع كنند
پارك تنها جايي است كه امكان پياده روي در روزهاي كرونايي در آن 
وجود دارد كه آن هم به دليل وضعيت نابســامان اقتصادي اين روزها 
اغلب جوالنگاه اوباش و افراد بيكار يا كارتن خواب هاي معتاد شده است. 

لطفا سازمان و ارگاني به اين وضع اسفبار سامان دهد.
مرداني از تهران

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

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

با مردم

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

پاسخ مسئوالن

كوتاه از حادثه

راز جسدي در دره 
به دنبال كشف جسد مردي در دره اي حوالي 
روســتاي ورديج، تحقيقات براي كشف راز 

مرگ او با دستگيري 3مظنون همراه شد.
به گزارش همشهري، ساعت12:30 دوازدهم 
آبان ماه، كشــاورزي كه براي ســر زدن به 
زمين هاي كشاورزي اش به اطراف روستاي 
ورديج در اطــراف تهران رفته بــود ناگهان 

چشمش به پيكر بي جان مردي افتاد.
 پيكر ايــن مــرد در دره اي افتــاده بود كه 
درست كنار زمين كشاورزي وي و در حوالي 
قهوه خانه اي بود كه در آنجا قرار داشت. مرد 
كشــاورز با پليس و اورژانس تماس گرفت 
و طولي نكشــيد كه مأمــوران و امدادگران 
اورژانس در محل حاضر شدند و پيكر بي جان 

مرد را از دره بيرون كشيدند. 
صورت اين مرد كامال متالشي شده و نشان 
مي داد چند ســاعتي از مرگــش مي گذرد. 
در ادامــه تحقيقات مشــخص شــد كه او 
مردي 84ســاله و از اهالي روستاست. همه 
او را مي شــناختند و مي گفتنــد پاتوقــش 
در قهوه خانــه روســتا بوده اســت؛ همان 
قهوه خانه اي كه درســت در نزديكي محل 
كشــف جســد قرار داشــت. علت مرگ او 
مشــخص نبود اما به نظر مي رسيد دقايقي 
پس از پرت شدن به دره زنده بوده و پس از آن 

فوت شده است. 
در اين شرايط ماجراي اين حادثه مرگبار به 
قاضي ساسان غالمي، كشيك پايتخت اطالع 
داده شد كه او دستور انتقال جسد به پزشكي 
قانوني را صادر كرد تا مشــخص شود دليل 
مرگ اين مرد چه بوده است. از سوي ديگر، 
مأموران به تحقيقات خــود در محل ادامه 
دادند ودريافتند كه متوفي يك روز قبل تر به 
قهوه خانه رفته و پس از آن ناپديد شده است. 
كاركنان قهوه خانه مي گفتند كه او اغلب براي 
صرف چاي يا غذا به قهوه خانه مي آمد و آن 
روز هم به همين دليل راهي آنجا شــده بود. 
به گفته كاركنان، او پس از نوشــيدن چاي، 
قهوه خانه را براي رفتن بــه خانه فرزندانش 
ترك كرده است و پس از آن ديگر كسي او را 
نديده بود. فرزندان متوفي نيز هركدامشان 
 تصور مي كردند كه پدرشان در خانه ديگري

بوده است.
با انجام تحقيقات ميدانــي، بازپرس جنايي 
تهران دســتور بازداشــت 3نفر را به عنوان 
مظنون در اين پرونــده  صادر كرد تا با انجام 
تحقيقات از آنها اســرار مرگ قرباني برمال 
شود. از ســوي ديگر بازپرس جنايي دستور 
تحقيقات بيشتر از اهالي روســتا و بازبيني 
تصاوير دوربين هاي مداربسته اطراف محل 

كشف جسد را صادر كرد.

توليد روغن تقلبي 
كاسبي جديد شيادان

شيادان و سودجويان كه هر لحظه منتظرند 
تا از آب گل آلود اوضاع اقتصادي كشور ماهي 
بگيرند، اين بار به توليد روغن خوراكي تقلبي 

روي آوردند.
به گزارش همشهري، از مدتي قبل و به دنبال 
كمياب شــدن روغن خوراكي در مغازه ها و 
خواربارفروشــي ها، عده اي از سودجويان بر 
آن شــدند كه با توليد و فروش روغن تقلبي 
جيب هايشــان را پر پول كنند. يكي از آنها 
مالك كارگاهي اســت كه به تازگي از سوي 
پليس دستگير و در كارگاه او 1500تن روغن 

خوراكي تقلبي كشف شده است.
ســرهنگ جليل موقوفــه اي، رئيس پليس 
پيشگيري تهران با بيان اين خبر گفت: مدتي 
قبل خبري در اختيار مأموران كالنتري160 
خزانه قرار گرفت كه نشان مي داد در كارگاهي 
در محدوده محله خاني آباد، روغن خوراكي 
تقلبي توليد مي شــود. وي ادامه داد: تيمي 
از مأموران كالنتري بررســي اين موضوع را 
آغاز كردند و با اطالعاتي كه در اختيارشــان 
قرار گرفته بود، توانستند كارگاه مورد نظر را 

شناسايي كنند.
 هويت مالك كارگاه و محــل دقيق كارگاه 
شناسايي و مشخص شد كه مالك كارگاه با 
همكاري همدستش روغن هاي توليد داخلي 
را با بســته بندي جديد به عنوان روغن هاي 
خارجي با قيمت باالتر از قيمت واقعي به بازار 

مصرف عرضه مي كند.
رئيس پليس پيشــگيري با اشــاره به اينكه 
نتيجه تحقيقات انجام شده به مرجع قضايي 
منعكــس و دســتور دســتگيري متهمان 
و بازرسي از كارگاه اخذ شــد، تصريح كرد: 
تيمي از مأموران كالنتــري خزانه به محل 
كارگاه اعزام و در بازرسي از اين كارگاه يك 
هــزار و 500 ليتر روغن خوراكــي تقلبي و 
2500قوطــي خارجي بــا ليبل هاي تقلبي 
كشف شد. اين مقام پليسي با اشاره به اينكه 
ارزش ريالي اموال كشف شده در حال بررسي 
اســت، افزود: هردو متهم براي سير مراحل 

قانوني در اختيار مرجع قضايي قرار گرفتند.

»ما را از خانه مان بيرون كردند. مادرم را ربودند و تهديد 
كردند جان مان را مي گيرند. حاال مدتي است كه در داخلي

ماشين زندگي مي كنيم و آواره هستيم.« اين اظهارات 
پسر جواني است كه مدعي است بعد از فوت پدرش، برادران ناتني او 
كه حاصل نخستين ازدواج پدرش هستند به خانه شان حمله و او، 
مادر، برادر و خواهرانش را از خانه بيرون و آواره كرده اند. حاال مدت ها 
از اين حادثه مي گذرد و آنها از ترس جانشــان نمي توانند به خانه 

برگردند.
به گزارش همشهري، همه  چيز پس از فوت پدر پسر جوان آغاز شد. 
او كه از ازدواج اولش 3پسر داشت، سال ها پيش با زن ديگري ازدواج 
كرد و همزمان دو همسر داشت. تا پيش از فوتش زندگي دو همسر و 
فرزندانش در يكي از محله هاي اهواز در آرامش ادامه داشت، اما بعد 
از آن، درگيري بين آنها آغاز شد. شاكي كه 21سال دارد و حاصل 
دومين ازدواج پدرش است در اين باره به همشهري مي گويد: ما با 
همسر اول پدرم و برادران ناتني ام هيچ ارتباطي نداشتيم و من همراه 
مادرم، برادر و دو خواهرم در خانه مان زندگي آرامي داشتيم. بعد از 
فوت پدرم يك روز برادران ناتني ام مــادرم را در نزديكي خانه مان 
ديده و با چــوب و چاقو دنبالش كرده بودند. آنهــا او را به باد كتك 
گرفته بودند و مادرم از ترس جانش با زحمت توانســته بود خود را 

به خانه برساند.
او ادامه مي دهــد: آنها خانه مــان را محاصره كــرده بودند و مدام 
تهديدمان مي كردند. آن شب يكي از سخت ترين شب هاي زندگي 
مان بود. آنها تا نيمه شب جلوي خانه مان بودند تا اينكه ما شبانه از 
خانه مان فرار كرديم. فرداي آن روز شنيديم كه آنها با شكستن قفل 
در وارد خانه شــده و آنجا را تصرف كرده اند. از آن روز به بعد ديگر 

جرأت نكرديم به خانه مان برگرديم و به جاي امني فرار كرديم.
آنطور كه پسر جوان مي گويد بعد از اين حادثه آنها تالش كردند از 
چند وكيل كمك بگيرند و از برادران ناتني شــان شكايت كنند،اما 
تهديدهاي آنها به حدي بود كه هيچ وكيلي حاضر به پذيرفتن پرونده 
نبود. او مي گويد: چند وكيل قبول كردند كه كارمان را پيگيري كنند، 

اما در ادامه چون تهديد به مرگ شــدند از پرونده كنار كشيدند تا 
اينكه به تازگي يك وكيل دادگستري، پيگيري پرونده ما را به عهده 

گرفته است.
او مي گويد: يــك روز كه براي پيگيــري ماجرا به دادســرا رفته 
بوديم، چند لحظه بعد از خروج درحالي كه ســوار تاكسي بوديم و 
مي خواستيم به فرودگاه برويم، يك ماشين سد راهمان شد. برادران 
ناتني ام پياده شدند و درحالي كه مسلح بودند ما را كتك زدند و مادرم 
را با تهديد با خود بردند. باورم نمي شد كه جلوي چشمانم بتوانند 
مادرم را با خودشــان ببرند و من كاري از دستم بر نيايد. به ناچار به 
پليس آگاهي رفتيم و كمك خواســتيم. تهديد هاي آنها همچنان 
ادامه داشت تا اينكه وفتي فهميدند پاي پليس وسط كشيده شده 
است، روز بعد از طريق يك واسطه مادرم را آزاد كردند. آنها در همين 
24ساعت مادرم را شكنجه كرده بودند. همه لباس هايش پاره بود، 
دست هايش را با چاقو زخمي كرده بودند و تهديد كرده بودند كه بايد 
خانه اي را كه پدرم به نامش زده بــه آنها بدهد. آنها گفته بودند اگر 
مي خواهيد در اين شهر زندگي كنيد بايد خانه تان را به ما بدهيد واال 

روي آرامش را نمي بينيد.
با اينكه ماه ها از اين آدم ربايي مي گذرد اما پسر جوان و خانواده اش 
هنوز جرأت نكرده اند به خانه پدري اش برگردند. او مي گويد: ما از 
ترس مان سوار ماشين شديم و از اهواز فرار كرديم و به مشهد رفتيم. 
مدام پيام هاي تهديد آميز ادامه داشــت. نمي دانم برادران ناتني ام 
از چه طريقي متوجه شدند كه درمشــهد هستيم. به همين دليل 
به تهران آمديم و از آن روز آواره خيابان هاي پايتخت هستيم و در 
ماشين زندگي مي كنيم و شب ها همراه مادر، برادر و خواهرانم در 
چادر كنار خيابان مي خوابيم. در اين مدت خواهرانم نتوانستند درس 
بخوانند. من و برادرم نتوانستيم سر كار برويم و ديگر چيزي براي مان 
باقي نمانده است. شما تصور كنيد كه ماه ها در ماشين زندگي كنيد. 
خيلي سخت است. او در ادامه مي گويد: من و خانواده ام امنيت جاني 
نداريم و سايه برادران ناتني ام را هميشه حس مي كنيم. به همين 
دليل از آيت اهلل رئيســي، رئيس قوه قضاييه كمك مي خواهيم تا 

هرچه زودتر به شكايت مان رسيدگي شود و بتوانيم به زندگي عادي 
برگرديم. به گفته وكيل اين خانواده، عليه متهمان به اتهام آدم ربايي 
و تهديد و ضرب و شتم شكايت شــده و رسيدگي به اين پرونده در 

دادسرا در حال انجام است.

فرشته نجات يا آزارگر؟
درحالي كه دختر 14ساله با شكايت 

از مرد راننده، مدعي است كه وي او را دادسرا
ربوده و تسليم نيت شوم خود كرده 
است، متهم اما ادعا مي كند كه نه تنها آزارگر نيست، 
بلكه دختر نوجوان را از چنگال يك موتور ســوار 

متجاوز نجات داده است.
به گزارش همشهري، شــامگاه دوشنبه دختري 
14ساله پشــت ترافيك خياباني حوالي مشيريه، 
از خودروي پژو405 پياده شد و به سمت مأموران 
گشت پليس كه در همان نزديكي بودند دويد. او كه 
سراسيمه و وحشت زده بود وقتي به مأموران رسيد، 
با دست خودروي پژو را نشان داد و گفت: »راننده 
اين خودرو مرا ربود و مــورد آزار و اذيت قرار داد.« 
با گفتن اين جمله مأموران كالنتري مشيريه وارد 
عمل شدند تا متهم را دستگير كنند. مرد پژوسوار 
اما به محض ديدن مأموران به جاي توقف، پايش 
را روي پدال گاز گذاشت و فرار كرد. همين كافي 
بود تا عمليات تعقيب و گريز آغاز شــود. به دليل 
راهبندان و شــلوغی خيابان هاراننده پژو در فرار 

ناكام ماند و دستگير شد.

شكايت دختر 14ساله 
با دســتگيري اين مرد مأموران در نخستين گام 
به تحقيق از دختر نوجوان پرداختند. او گفت: ما 
حوالي ميدان شوش زندگي مي كنيم. ساعتي قبل 
مادرم به من صد هزارتومان پــول داد و گفت به 
رستوراني در نزديكي خانه مان بروم و 2پرس غذا 
براي شام بخرم. من هم پول را از مادرم گرفتم و از 
خانه بيرون رفتم. اما در بين راه مرد پژو سوار سد 
راهم شد. او از ماشــين پياده شد و به سمتم آمد. 
چاقويي در دست داشت كه با آن مرا تهديد به قتل 
كرد. اومي گفت اگر فرياد بكشي جانت را مي گيرم 

و پس از آن با تهديد مرا سوار ماشينش كرد.
دختر 14ســاله ادامه داد: راننده پژو با تهديد مرا 
مورد آزار و اذيت قرار داد و 100هزارتومان پولي 
را كه همراهم بود ســرقت كرد. بعد از آن حركت 
كرد به سمت مشيريه و درحالي كه پشت ترافيك 
گرفتار شده بود، از فرصت استفاده كردم و با ديدن 

گشت پليس از ماشين بيرون پريدم و درخواست 
كمك كردم.

دفاع متهم 
مرد پژو ســوار اما در بازجويي ها خــود را بيگناه 
دانســت. او مدعي بود كه دختر نوجــوان دروغ 
مي گويد و داستان ســرايي مي كند. او گفت: من 
آهنگساز هستم و در زمينه ساخت كليپ فعاليت 
دارم. شب حادثه هم در استوديو سرگرم ساخت 
كليپ موســيقي بودم كه وقتي كارم تمام شد از 
دفتر بيرون آمدم و ســوار ماشينم شدم تا به خانه 

پليستهران:عليداييفالگيرتبهكارزورگيريميكرد
فرقيباسايرشاكيانندارد

مسافران مترو زمان سفر خود را مديريت كنند
روابط عمومي شــركت بهره برداري راه آهن شــهري تهران و حومه 
پيرو انتشــار پيام مردمي با عنوان »مترو و اتوبوس ها با مسافر ركورد 
مي زنند« در ســتون با مردم روز 5آبان ماه در صفحه 17 پاسخ داده 
است: موضوع شلوغي مترو و ازدحام مســافر در ساعات پيك مسافر 
واقعيتي اســت كه هم اكنون به دليل كمبود واگن با آن مواجهيم و 
اميد است كه با پرداخت بودجه هاي مصوب توسط دولت اين مشكل 
تا حدي برطرف شود. گفتني است شركت بهره برداري متروي تهران 
به منظور پيشگيري از شيوع ويروس كرونا با تشكيل ستاد ويژه اقدامات 
قابل توجهي انجام داده است كه ازجمله آنها به كاهش سرفاصله حركت 
قطارها در خط2 از 3.5 به 3دقيقه و در خط3 از 7 به 6دقيقه اشاره كرد. 
در اين شرايط حساس از مسافران محترم انتظار مي رود حتي المقدور با 
مديريت بهينه زمان تردد به سالمت خود و ديگر مسافران كمك كنند. 
درخصوص تهويه قطارهاي مترو نيز بايد گفت، تهويه قطارها به صورت 
مستمر در بخش نگهداري و تعميرات ناوگان رصد مي شود و سيستم 
تهويه مطبوع قطارها روزانه چند نوبت رفع عيب مي گردند. همچنين 
شــركت بهره برداري مترو با تمام امكانات از حضور دستفروشــان و 
متكديان جلوگيري مي كند ولي در ايــن خصوص نيازمند همراهي 
سازمان هاي متولي و همياري مسافران هستيم و در اين زمينه مدام 
از طريق پخش فيلم هــا و نصب بنرهاي آموزشــي مضرات خريد از 

دستفروشان به شهروندان يادآوري مي شود.«

نظرسنجي ها و  انتخابات آمريكا
به دليل فشارهاي ســنگين و مخالفت عمومي  ادامه از 

جريان رســانه اي آمريكا با ترامپ، بســياري از صفحه اول
شهروندان آمريكايي كه تمايل به رأي آوري ترامپ داشتند، در پاسخ به 
افكارسنجي هايي كه از سوي مؤسسات معتبر در آمريكا درباره رأي 
خود داشته اند، رأي خود به ترامپ را براي فرار از فشار رسانه اي كتمان 
كرده و با اين اقدام، مؤسسات نظرسنجي حرفه اي را به اشتباه انداختند. 
معتقدم، صرف يك نظرسنجي اشتباه نبايد سبب زير سوال رفتن اعتبار 
و ارزش فعاليت مؤسسات نظرسنجي شود و عملكرد آنها را در ارزيابي 
رفتارهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و مانند آن نبايد زير سؤال برد. 
بر اين باورم با وجود همه سختگيري ها و رعايت همه استانداردهاي 
علمي و تحقيقاتي، وجود خطا در نظرسنجي موضوعي بديهي است و 
اين خطا با فشرده شــدن فعاليت هاي نظرسنجي و گستردگي دايره 
نظرســنجي از افراد رخ خواهد داد. در چنين شرايطي بايد بپذيريم 
شكست يك مؤسســه نظرســنجي در ارزيابي رفتار افراد به  معناي 
شكست اصل نظرسنجي از افكار عمومي نيست و نبايد آن را به جهان 

و كشورهاي ديگر تعميم داد.

مرد فالگير پس از شناسايي طعمه هايش، وقتي مطمئن مي شد كه 
آنها در خانه تنها هستند به بهانه فالگيري و نوشتن طلسم خوشبختي 

وارد خانه مي شد و با تهديد دست به زورگيري مي زد.
به گزارش همشهري، آخرين ســرقتي كه اين مرد 50ساله رقم زد 
زورگيري از زني در شيراز بود. شاكي در تشريح ماجراي سرقت به 
مأموران گفت: مدتي قبل مردي به مقابل خانه ما آمد و مدعي شد كه 
فالگير است و مي تواند خبر از آينده بدهد و حتي طلسم خوشبختي 
بنويسد. من كه حرف او را باور كرده بودم خواستم فالم را بگيرد و او 
گفت كه بايد اين كار را در داخل خانه انجام دهد. من هم بي خبر از 
همه جا او را به داخل خانه دعوت كردم اما لحظاتي بعد از اينكه وارد 
شد، با چاقو شروع به تهديد كرد و همه طالهايم را دزديد و فرار كرد.

با شكايت اين زن، دســتور بازداشــت فالگير زورگير آغاز شد و از 
آنجا كه احتمال مي رفت اين مرد ســرقت هاي زيادي با اين شگرد 
انجام داده باشد، تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي استان فارس به 
جست وجو براي يافتن ردي از او پرداختند. حدس مأموران درست از 
آب درآمد و مشخص شد كه اين مرد از افراد ديگري هم با اين شگرد 
زورگيري كرده است. كارآگاهان با تحقيق از شاكيان و در بررسي هاي 
تخصصي سرنخ هايي از مرد فالگير به دست آوردند و موفق شدند محل 
زندگي اش را شناسايي و او را در يك عمليات ضربتي دستگير كنند. 
متهم پس از انتقال به اداره آگاهي به سرقت از شاكيان اعتراف كرد و 
گفت: با گشتن در كوچه ها يا از طريق شبكه هاي اجتماعي، زناني را 
كه تنها زندگي مي كردند يا در زندگي شان مشكل داشتند شناسايي 
مي كردم. سپس آنها را زيرنظر مي گرفتم و به بهانه فالگيري و خبر 
دادن از آينده و نوشتن دعاي مهر و محبت و خوشبختي سراغ شان 
مي رفتم. وقتي اعتمادشان جلب مي شد و مطمئن مي شدم كه در 
خانه تنها هستند به بهانه فالگيري سراغشان مي رفتم و وقتي مرا به 

داخل خانه دعوت مي كردند، با تهديد اموال باارزش و طالهايشان 
را سرقت مي كردم. 

ســرهنگ كاووس حبيبي، رئيس پليس آگاهي اســتان فارس با 
بيان اين خبر گفت: متهم پس از اعتراف به جرم خود با قرار قانوني 
راهي زندان شــد و تحقيقات تكميلي در اين پرونده ادامه دارد. وي 
از شهروندان خواست نسبت به اطراف خود هوشيار باشند و هرگز 
اسرار زندگي شان را نزد افراد غريبه فاش نكنند و به افرادي كه خود را 
پيشگو و يا فالگير معرفي مي كنند اعتماد نكرده و از ورود آنها به محل 

كار و به خصوص محل زندگي خود جدا خودداري كنند.

به دنبال حواشي مطرح شده پس از انتشار خبر دستگيري سارق گردنبند علي دايي، 
پليس به اين حواشي پاسخ داد.

به گزارش همشهري، هفته گذشته بود كه انتشــار فيلم سرقت گردنبند علي دايي 
توسط جوان زورگير در شبكه هاي اجتماعي منتشر شد و بازتاب گسترده اي داشت. 
زمان زيادي از وقوع اين سرقت نگذشته بود كه پليس اعالم كرد سارق دستگير شده 
است. خبري كه حاشيه هايي را ايجاد كرد، چرا كه برخي معتقد بودند اين سارق چون 

از چهره اي مشهور سرقت كرده بود خيلي زود دستگير شده است.
روز گذشته ســرهنگ علي صباحي، رئيس مركز اطالع رساني پليس تهران بزرگ 
ضمن پاسخ به اين حواشي گفت: حدود 3 روز بعد از وقوع سرقت از علي دايي مأموران 
پليس سارقي را دستگير كردند. مطابق معمول سارق به مقر پليس منتقل شد و  تحت 

بازجويي قرار گرفت كه در بازجويي ها به سرقت از دايي نيز اعتراف كرد.
صباحي ادامه داد: بررسي سوابق متهم نشان داد كه متهم پيش از اين 5 سال در زندان 

بوده و سوابق متعدد مربوط به سرقت را در پرونده اش دارد.
وي در مورد برخي انتقادات مطرح شده از پليس در اين خصوص گفت: متأسفانه در 
برخي خبرها موضوع طوري مطرح شــد كه گويا پرونده به شكل ويژه و جدا از ديگر 
شاكيان بررسي شده است؛ درحالي كه اينطور نبوده و از نظر پليس هيچ فرقي بين 
شهروندان وجود ندارد. اگر فردي مرتكب جرمي هم شود از نظر پليس تفاوتي ميان 
شناخته شده بودن يا نبودن وي وجود ندارد. در مورد پرونده آقاي دايي هم اين موضوع 
مورد رسيدگي قرار گرفت و اتفاقا اين ســارق به سبب سرقت ديگري كه انجام داده 
بود از چند روز قبل از سرقت از آقاي دايي نيز تحت تعقيب پليس قرار داشت و هنگام 
دستگيري هم مأموران ابتدا نمي دانستند كه فرد دستگير شده سارق گردنبند آقاي 

دايي است و در جريان بازجويي ها و كسب شواهد متوجه آن شدند.
به گفته وي هم اكنون متهم در بازداشت به ســر مي برد و تحقيقات براي دستگيري 

همدستش ادامه دارد.

 خانواده اهوازي؛
آواره خيابان هاي پايتخت

درگيري خونين برادران ناتني بر سر خانه پدري

بروم. حوالي مشيريه بود كه مردي كه به اتهام آزار دختر 14ساله دستگير شده ادعاي عجيبي را مطرح كرد
چشمم به يك موتور سوار 
افتاد. او با تهديد دختر 
نوجــوان را گــروگان 
گرفته و قصد داشت با 
زور او را سوار موتورش 
كند. با ديدن اين صحنه 
تصميم گرفتم به كمك 
دختر نوجوان بروم و او را 
از دست موتور سوار نجات 
بدهم. خوشــبختانه تالشــم 
نتيجه داد و دختر نوجوان را نجات 
دادم. پس از آن او را سوار ماشينم كردم تا 
به خانه اش برسانم. نمي دانم اما چه شد كه پشت 
ترافيك ناگهان دختر نوجوان خودش را به بيرون 
از ماشين  پرتاب كرد و نزد پليس رفت. نمي دانم 
چرا داستان سرايي كرده و مي گويد من او را مورد 
آزار و اذيت قــرار دادم؟ وي ادامــه داد: اگر هم با 
ديدن پليس فرار كردم، ترســيدم. نمي دانم چرا 
چنين واكنشي نشان دادم اما واقعا بي گناهم و با 
ديدن مأموران بي آنكه نيتي داشته باشم تصميم 

به فرار گرفتم.
اين متهم با قرار قانوني بازداشت شده و تحقيقات 
در اين پرونده براي روشــن شــدن حقايق ماجرا 

ادامه دارد.
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محمدناصر احدی
روزنامه نگار

يك فيلم/ يك رئيس جمهور
توماس جفرســون، از پدران اســتقالل آمريكا و سومين 
رئيس جمهور آمريكا، فرانكلين دالنو روزولت رئيس جمهور 
دوران جنــگ جهانــي دوم كــه طوالني تريــن دوره 
رياســت جمهوري تاريخ آمريكا نيز متعلق به وي است، 
ليندون بينز جانسون رئيس جمهوري كه بالفاصله پس از 
ترور كندي به قدرت رسيد و اتفاقات مهمي نظير آغاز جنگ 
ويتنام در زمان رياست وي رخ داد. كلينتون رئيس جمهوري 
كه به بحران در يوگســالوي خاتمه داد و شايعات زيادي 
پيرامون روابطش وجود داشــت و جورج دبليو بوش كه در 
دوره رياست جمهوري خود عراق و افغانستان را مورد حمله 
قرار داد، نيز ازجمله روساي جمهوري بودند كه به طور ويژه 
مورد توجه فيلمسازان قرار گرفتند.  جفرسون در پاريس، 
رنگ هاي اوليه، دبليو، ال بي جي و هايد پارك در هادسون 
فيلم هايي هستند كه براساس زندگينامه و زندگي سياسي 

اين روساي جمهور ساخته شده اند. 
 جفرســون در پاريس / جيمز آيوري: فيلم فرانســوي - 
آمريكايي و تاريخي كه در ســال 1995ساخته شد. در اين 
فيلم دوران سفارت توماس جفرســون در پاريس روايت 
مي شود. توماس جفرسون بعدها ســومين رئيس جمهور 
آمريكا شد. نيك نولتي در اين فيلم در نقش توماس جفرسون 

بازي مي كند. 
رنگ هاي اوليه/ مايك نيكولز: اين فيلم با اقتباس از رمان 
»رنگ هاي اوليه: رماني درباره سياســت ها« در سال1998 
ساخته شده و درباره نخستين دوره مبارزات انتخاباتي بيل 
كلينتون، رئيس جمهور اسبق آمريكاست. جان تراولتا در 
اين فيلم در نقش شخصيت خيالي جك استانتون )كلينتون( 

بازي مي كند. 
هايد پارك در هادســون / راجر ميچل: فيلمي تاريخي - 
كمدي اســت كه راجر ميچل آن را در ســال2012 ساخته 
اســت. در اين فيلم بيل موراي در نقش »فرانكلين دالنو 
روزولت« ســي و دومين رئيس جمهور آمريكا بازي كرده 
است. اين فيلم براســاس يادداشــت هاي به جا مانده از 
مارگارت ديزي ســوكلي، يكي از دخترعموها و نزديكان 
فرانكلين دالنــو روزولت كه در زمان رياســت جمهوري 
 وي در كاخ ســفيد اقامت داشــته، ســاخته شده است. 
ال بي جي / رابــي رينر: فيلــم ال بي جي دربــاره آغاز 
رياست جمهوري ليندون بينز جانسون است. اين فيلم در 
سال2017 ساخته شــده. ليندون جانسون بالفاصله بعد از 
ترور كندي به عنوان رئيس جمهور آمريكا سوگند خورد. اين 
فيلم توسط رابي رينر كارگرداني شده است. وودي هارلسون  

در اين فيلم در نقش جانسون بازي كرده است. 
»دبليو«/ اوليور استون: فيلمي زندگينامه اي درباره زندگي 
جورج دبليو بوش، رئيس جمهور اسبق آمريكاست. اين فيلم 

در سال 2008ساخته شده و اوليور استون اين فيلم را 
كارگرداني كرده و فيلمنامه آن را نيز استنلي 

ويزر نوشته اســت. جاش برولين در اين 
فيلم در نقش جورج دبليو بوش بازي 

مي كند. 

لينكلن؛ سوژه اي براي تمام فصول
زندگي سخت و پرماجراي پيش از كانديداتوري در 
رياست جمهوري آمريكا، موفقيت در لغو برده داري و 
پيروزي بر اياالت جنوبي آمريكا در جنگ داخلي اين 
كشور و ترور تراژيك در سالن تئاتر، از آبراهام لينكلن 
يك شخصيت برجسته در تاريخ آمريكا ساخته كه هر 
فيلمسازي را به نوعي ترغيب به ساخت فيلمي جذاب 
از وي مي كند.  برخي از شناخته شده ترين فيلم هاي 
ساخته شــده درباره لينكلن در ســال هاي1924، 
1930، 1939، 2012، 2012و 2014 ســاخته 

شده اند. 
 آبراهام لينكلن/ »جي. ســرلي داولي«، تهيه كننده 
لي د فورست: اين فيلم در ســال1924 با اقتباس از 
نمايش لينكلن نوشــته »جان درينكواتر« ساخته 
شده اســت. فرانك مك گلين در اين فيلم در نقش 
آبراهام لينكلن بازي كرده است.  آبراهام لينكلن / دي 
دابليو گريفيث: فيلمي زندگينامه اي درباره لينكلن 
است كه در سال 1930ساخته شده است. نويسنده 
فيلمنامه آبراهام لينكلن، استيفن وينسنت بنت است. 
والتر هيوستون در اين فيلم در نقش آبراهام لينكلن 
بازي كرده است.  آقاي لينكلن جوان / جان فورد: در 
اين فيلم كه در سال1939 ساخته شده، به سال هاي 
اوليه زندگي و دوران جواني آبراهام لينكلن پرداخته 
شده. اين فيلم توسط جان فورد ساخته شده و هنري 
فوندا در آن ايفاي نقش كرده است. المار توتي به خاطر 
بهترين فيلمنامه غيراقتباسي براي فيلم آقاي لينكلن 
جوان نيز نامزد دريافت جايزه اسكار شد. اين فيلم در 
آرشيو فيلم كتابخانه كنگره آمريكا در رده فيلم هاي 
تأثيرگــذار و مهم از جهت فرهنگــي و تاريخي قرار 
گرفته است. لينكلن/ استيون اســپيلبرگ: فيلمي 
زندگينامه اي - تاريخي ساخته شده در سال2012 
به كارگرداني استيون اســپيلبرگ با بازي دنيل دي 
لوئيس در نقش آبراهام لينكلن اســت. توني كوشنر 
فيلمنامه لينكلن را با اقتباس از كتاب »تيمي از رقبا: 

نبوغ سياســي آبراهام لينكلن« اثر دوريس كرنس 
گودوين نگاشته است. 

آبراهام لينكلن: شــكارچي خون آشــام ها / تيمور 
بكمامبتوف: فيلمي در ژانر فانتزي ســياه و مهيج و 
ترســناك به كارگرداني تيمور بكمامبتوف ساخته 
شده در سال2012 است. در اين فيلم بنجامين والكر 
در نقش آبراهام لينكلن، شانزدهمين رئيس جمهور 
آمريكا بازي مي كند. لينكلــن در اين فيلم همزمان 
با عهده دار بودن وظايف رياســت جمهوري به شكار 
خون آشام ها نيز مي پردازد. فرشته هاي بهتر/ اي جي 
ادوادز. فيلمي درباره دوران نوجواني و جواني آبراهام 
لينكلن، شانزدهمين رئيس جمهور آمريكا، ساخته 
شده در سال 2014است. اين فيلم به تهيه كنندگي 
ترنس ماليك ساخته شده است. برايدون دني در اين 

فيلم در نقش جواني هاي لينكلن بازي كرده است. 

نيكسون؛ سوژه اي تراژيك براي فيلمسازان
ريچارد نيكســون نيز مانند آبراهــام لينكلن يكي 
از روساي جمهور آمريكاســت كه بيشترين تعداد 
فيلم ها درباره او ساخته شــده، اما برخالف لينكلن، 
خوشنامي سبب ساخت اين فيلم ها درباره او نشده، 
بلكه سرنوشت تراژيك سياســي اين رئيس جمهور 
بيشتر مورد توجه فيلمســازان است. نيكسون از آن 
جهت براي فيلمسازان مهم است كه در زمان او، يكي 
از بزرگ ترين رسوايي هاي تاريخي آمريكا موسوم به 
»واترگيت« به وقوع پيوست. درنتيجه اين رسوايي و 
حوادث پس از آن ريچارد نيكسون تبديل به نخستين 
رئيس جمهوري شد كه پيش از استيضاح در كنگره 
آمريكا از مقامش كناره گيري كرد. از نيكســون در 
فاصله ســال هاي 1984تــا 2016فيلم هاي زيادي 
ســاخته شــده كه مي توان مهم ترين اين فيلم ها را 
نيكسون به كارگرداني اليور اســتون با بازي آنتوني 
هاپكينز دانست.  افتخار مخفي / رابرت آلتمن: فيلمي 
داســتاني درباره ريچارد نيكســون، رئيس جمهور 

اســبق آمريكا به كارگرداني رابرت آلتمن، ساخته 
شده در سال1984 اســت. فيليپ بيكرهال در اين 
فيلم در نقش ريچارد نيكســون بازي كرده است. در 
اين فيلم داستاني تالش شــده شخصيت، زندگي و 
رفتار نيكسون مورد بررسي قرار گيرد. نيكسون/ اليور 
استون: فيلم نيكســون در سال 1995به كارگرداني 
اليور استون ساخته شده اســت. اين فيلم زندگي و 
وقايع رياســت جمهوري ريچارد نيكسون را روايت 
مي كند.  آنتوني هاپكينز، بازيگر مشهور بريتانيايي در 

اين فيلم در نقش نيكسون بازي كرده است. 
ديك/ آندرو فلمينگ: اين فيلم در سال 1999ساخته 
شــده اســت. در اين فيلم از زاويه كمدي، به وقايع 
واترگيت كه در دوران رياست جمهوري نيكسون رخ 
داد پرداخته شده است. دان هايدا در اين فيلم در نقش 

نيكسون ظاهر شده است. 
فراســت/ نيكســون، كارگردان  ران هــاوارد: اين 
فيلم كه در سال 2008ســاخته شده، پشت صحنه 
گفت وگوهاي ديويد فراســت با نيكســون را روايت 
مي كند. فيلم فراست/ نيكسون توسط ران هاوارد با 
اقتباس از نمايشــنامه اي به همين نام ساخته شده 
است. در اين فيلم فرانك النگال در نقش نيكسون و 

مايكل شين در نقش فراست بازي كرده اند. 
الويس و نيكسون/ ليزا جانسون: فيلمي ساخته شده 
در ســال 2016در ژانر كمدي و درام به كارگرداني 
ليزا جانسون است. جوي ســگال فيلمنامه الويس 
و نيكسون را نوشته اســت. اين فيلم بر ديدار ميان 
الويس پريســتلي و ريچارد نيكسون، رئيس جمهور 
اسبق آمريكا در سال 1970)1349( در كاخ سفيد 
متمركز اســت. در اين فيلم، مايكل شانون در نقش 
الويس پريســتلي و كوين اسپيسي در نقش ريچارد 

نيكسون بازي مي كنند. 

كندي؛ جذاب ترين رئيس جمهور براي فيلمسازان
كندي ديگر رئيس جمهور آمريكاســت كه به دليل 

ظاهر جذاب و موفقيت هاي سياســي اش به ويژه در 
حل بدون جنگ بحران موشكي كوبا و حادثه ترورش 
در اوج قدرت سياســي، تبديل بــه چهره اي جذاب 
براي فيلمسازان هاليوودي شــده و آنها زندگي وي 
را در تعدادي از فيلم ها به تصوير كشيده اند. ازجمله 
مهم ترين اين فيلم ها مي توان بــه »پي تي 109« و 
»13روز« اشاره كرد.  پي تي 109/ لزلي مارتينسون 
و لوئيس ميلســتون: فيلمي زندگينامه اي و جنگي 
ساخته شده در سال 1963است كه در آن عملكرد 
»جان اف كندي« به عنوان يك افسر نيروي دريايي 
آمريكا و فرمانده قايق پي تي 109 به تصوير كشيده 
شده است.  لزلي اچ مارتينسون و لوئيس ميلستون 
كارگرداني اين فيلم را عهده دار بودند. كليف رابرتسون 
در اين فيلم در نقش جان اف كندي بازي كرده است. 
13روز/ راجر دونالدسون: فيلمي تاريخي – سياسي 
كه در سال 2000ساخته شده است. راجر دونالدسون 
اين فيلــم را كارگرداني كرده اســت. 13روز درباره 
بحران موشكي كوبا در زمان رياست جمهوري جان 
اف كندي است. بروس گرينوود در اين فيلم در نقش 

جان اف كندي بازي مي كند. 

اوباما؛ نگاه فيلمسازان به رئيس جمهور تغيير
سمت جنوب شيكاگو همراه تو/ ريچارد تانه: فيلمي 
زندگينامــه اي و رمانتيك به كارگردانــي ريچارد 
تانه اســت. در اين فيلم كه در ســال 2016ساخته 
شده، پاركر ســايرز و تيكا ســامپتر در نقش باراك 
اوباما و ميشــل اوباما نقش آفريني مي كنند. داستان 
اين فيلم بر محور نخســتين ديدار اين زوج در سال 
1989متمركز اســت.  بري/ ويكــرام گاندي: اين 
فيلم به روايت نخستين ســال هاي تحصيل باراك 
اوباما، رئيس جمهور سابق آمريكا در دانشگاه كلمبيا 
مي پردازد. در اين فيلم كه در سال 2016ساخته شده 
دوون ترل در نقش باراك اوباماي جوان بازي مي كند. 
 ويكرام گاندي اين فيلم را كارگرداني كرده اســت. 

از لينكلن تا كلينتون

چهره رؤساي جمهور آمريكا در هاليوود
نگاهي به كتاب در روشناي دانش

نماي نزديك رئيس جمهور
كتاب

بابك رضاپورجمهور 
نويسنده

به تازگي كتــاب »درروشــناي دانش« 
حاصل گفت وگوي دكتر سعيد پورعظيمي 
با عليرضــا ذكاوتي قراگوزلــو مترجم و 

نويسنده مشهور همداني منتشر شده. اهل فرهنگ به خوبي با نام و آثار 
ذكاوتي قراگوزلو آشنايند، يا دستكم مي دانند او از معدود نويسندگان 
و مترجمان كشورمان است كه 2 بار برنده جايزه كتاب سال جمهوري 
اسالمي شده.  كتاب »در روشناي دانش« در 4فصل و 455صفحه تنظيم 
شده. فصل يكم زيست نامه مختصري است كه به زندگي، تحصيل و شرح 
احوال ايشان و خاندان ذكاوتي اختصاص دارد. فصل دوم به معرفي آثار 
ايشان پرداخته كه حاوي نكات جالب و خواندني بسياري درباره  انگيزه 
تأليف با ترجمه و محتواي آثار است. فصل سوم با عنوان »ديدگاه ها و  
نكته  ها« خواندني ترين و به تعبير درســت؛ مهم ترين و ماندني ترين و 
درخشان ترين فصول كتاب است كه حسب فرايند گفت وگو و ترتيب 
پرسش ها و پاسخ ها، در 5 بخش: مباحث قرآني، حديثي، فرق و مذاهب 
و انديشــه ورزان، مباحث فقهي و ادبي و تاريخي - اجتماعي و موضوع 
كتاب و پژوهش عرضه شده اســت. فصل چهارم يا فصل پاياني هم با 
عنوان »خاطرات استاد« حاوي نكات قابل تامل و تدبري از همدان قديم 
و ايام انقالب و مسائل ديگر است. كتاب »در روشناي دانش« درحقيقت 
از جنس تاريخ شفاهي و مبتني بر مصاحبه با عليرضا ذكاوتي قراگوزلوي 
همداني است. اما بايد گفت كه خواندنش  راحت نيست، چرا كه از جنس 
گفت وگوي مبتني بر شرح خاطرات نيست و تعداد صفحات ناچيزي كه 
به زندگي شخصي ذكاوتي اختصاص يافته، عالوه بر اينكه نشانه فروتني 
ايشان اســت، فرصتي فراهم كرده كه ايشان انبوهي از اطالع و آگاهي 
ناب و ارزشمند و چالش برانگيز را در كوتاه ترين جمالت و مختصرترين 
عبارات از ذهن به زبان جاري سازند كه به واسطه آن، اين كتاب بدل به 
دانشنامه اي كم حجم شده كه خوانش و فهمش حتي براي خواننده اهل 
اصطالح هم چالشي سخت است. به عبارت ساده تر، كتاب در روشناي 
دانش نه يك كتاب كه مجموعه اي از كتاب هاست و گويا ذكاوتي همداني 
با پذيرفتن اين مصاحبه و بيان چكيده يافته هايش از چند دهه خوانش 
و پژوهش را كه به هر علتي تاكنون نتوانسته يا نخواسته بيان كند، در 
قالب كلماتي دقيق و جمالتي صريح و آشكارا تراش خورده از ذهن بر 

زبان جاري ساخته و گوهر تفكر و فرزانش اش 
را به رايگان و به مثابــه ميراثي گرانقدر براي 
پژوهشــگران بعد از خود به يادگار گذاشته 
اســت، گو اينكه در آخرين صفحات كتاب، 
با صراحت مثال زدنــي و نقد نظام آموزش و 
پرورش و تعليم و تعلم در ايــران كنوني، از 
برآمدن پژوهشگراني كه پوينده راهش باشند، 

اظهار نااميدي كرده است.

كتاب كتاب هاي نگار مكتب نرفته همداني

نزهت اميري، رهبر اركستر سمفونيك 
بانوان ســرزمين مادري، در فصل 
تابستان در محوطه  باز تاالر وحدت، 
قطعاتي از سمفوني شهرزاد را اجرا 
كرد. اين اجرا از معــدود اجراهاي 
موسيقي كالسيك در دوران كرونا 
محسوب مي شود. اميري 58ساله، 
به عنوان تنها رهبر اركستر زن ايراني 
ســاكن ايران، دروس دانشگاهي 
موسيقي را پيش از ورود به دانشگاه 
نزد اســتادان موســيقي به پايان 
رساند. او در اوايل دهه 80 در مقطع 
كارشناسي ارشد رشته آهنگسازي 
فارغ التحصيل شــد. نزهت اميري 
عالوه بــر آهنگســازي و رهبري 
اركستر در زمينه  موسيقي كودكان 
نيز فعاليت دارد و كارهاي پژوهشي 
و آموزشــي زيادي انجام داده. اين 
معلم موسيقي، كتاب هاي »ترانه هاي 
كودك«، »آموزش موســيقي براي 
مهد كودك ها« و... را نيز تدوين كرده 

است.

نزهت اميري درباره انتخاب اجراي 
ســمفوني »شــهرزاد« كه رهبري 
اركســتر آن را برعهده داشت، به 
همشهري مي گويد: »هزار سال قبل، 
شهرزاد قصه گو، با روايت قصه هاي 
اســاطيري و تمثيلي، جان هزاران 
دختر نوبــاوه زادبومش را نجات داد 
و با اين كار، خود نيز هزاره ها پاييد. 
قرن ها بعد، امين اهلل حسين، با ساختن 
بالت سمفوني شهرزاد، به اين بانوي 

اســطوره ها جاني تازه داد.« وي در 
ادامه توضيح مي دهد: »اركســتر 
ســرزمين مادري، در شرايط دشوار 
كرونايي، با انتخاب سوئيت هايي از 
باله شهرزاد، همراهي و هم صدايي 
جمعي از دختران و بانوان هنرمند را 
با ايثارگران عرصه درمان، به نمايش 
گذاشــت؛ با اين اميد كه مرهمي بر 
درِد خستگي كادِر بهداشت و درمان 
گذارده و پيام آور صلح و دوســتي 

كريســتوفر نوالن، كارگردان سينما 
كه امســال فيلم »Tenet« )عنوانی 
كه از هر دو ســو به يك شكل خوانده 
می شود( را بر پرده داشت، در گفت وگو با ورايتی گفته كه از فروش 350 ميليون دالری 
فيلمش هيجان زده است و استوديوها نبايد همان انتظاری را از فيلم ها در گيشه داشته 
باشند كه پيش از شيوع پاندمی كرونا داشتند. نوالن كه هميشه از طرفداران تماشای فيلم 
بر روی پرده سينما بوده، فروش فيلمش را موفقيتی ارزيابی كرده كه در شرايط فعلی، 
سينما به آن نياز داشته و نگران است استوديوهای فيلمسازی ميزان فروش فيلم را به پای 
شكست آن بگذارند. نوالن معتقد است كه استوديوی برادران وارنر جرأت ريسك داشته 
و برخالف ساير استوديوهای فيلمسازی كه اكران فيلم هايشان را عقب انداخته اند، اكران 
»تنت« را به تاريخ ديگری موكول نكرد. پيش بينی می شود كه در نهايت اكران فيلم تنت 
برای استوديوی برادران وارنر 50 تا 100 ميليون دالر ضرر داشته باشد. البته، همزمان 
با اكران فيلم جديد نوالن، برخی ها داستان بيش از حد پيچيده اين فيلم را عامل ناكامی 
آن در برقراری ارتباط با  تماشاگر دانسته بودند.  واقعيت اين است كه كريستوفر نوالن 
فيلمسازی است كه فيلم هايش هميشه در گيشه، فروش موفقی داشته اند و از كارگردانانی 

به شمار می رود كه نامش همچون ستاره های سينماـ  كه معموال بازيگران هستندـ  برای 
سينماروها هيجان انگيز است. تمام فيلم های پيشين نوالن چندين و چند برابر بودجه 
توليدشان فروش كرده اند و عجيب نيست اگر فروش 350 ميليون دالری تنت را به پای 

شكستش بگذارند. 

رضايت كريستوفر نوالن  از فروش فيلم جديدش  350 ميليون دالر؛ شكست يا موفقيت

نزهت اميري  از اجراي سمفوني »شهرزاد« 
و مشكالت گروه هاي موسيقي مي گويد

سمفوني شهرزاد  
نا اميد از تلويزيون

باشد.« اميري با بيان اين مطلب كه 
در اين مسير، دشواري هاي بسياري 
را پشت ســر گذاشــته ايم، اضافه 
مي كند: »هنرمنداني كه بيمار شدند، 
نوازندگاني كه عزيزان شان را از دست 
دادند، آناني كه با ناامني شغلي مواجه 
شدند، آناني كه در روز اجرا بستري 
شدند، آناني كه با وجود ميل باطني، 
براي حفظ سالمت خانواده، از شركت 
در كنسرت محروم شدند و آناني كه با 
وجود همه مصايب -شهرزادگونه- تا 
پايان مقاومت كردند و از اين مبارزه 

سربلند بيرون آمدند.«
اين هنرمند موســيقي از حمايت ها 
مي گويد و اينكه در شــرايط سخت 
مي توان از گروه هاي موسيقي حمايت 
كرد، اما اين حمايت صورت نمي گيرد؛ 
حمايتي كه مي تواند اجرا و برگزاري 
آن در باال بــردن روحيه مردم مؤثر 
باشــد. وي عنوان مي كند: »اولين، 
بديهي تريــن و بي هزينه ترين كار، 
پخش اين اجرا از تلويزيون براي همه 
مردم ميهن مان بود. در شرايطي كه 
خبر مرگ انسان ها، بيشترين بخش 
خبر را تشكيل مي دهد، در زماني كه 
اميدبخشي به آينده، نياز حياتي مردم 
بي پناه و دردمند است و پخش چنين 
آثاري، دســت يافتني است، چنين 
كوتاهي تعمدي، قابل درك نيست. 
موسيقي زيبايي كه با تالش تيم ۴0 
نفره، با هنرمنــدي دختران و بانوان 
ايراني پس از ماه ها به بار نشست، در 
هر جاي دنيا اجرا مي شــد، باالترين 
بيننده را به خــود اختصاص مي داد، 
اما دريغ كه اميدي به پخش از رسانه 

ملي نيست.«

)عنوان جدول = جدول بودجه تولید و فروش فیلم های کریستوفر نوالن(
میزان فروش )به دالر(بودجه تولید )به دالر(تاریخ اکراننام فیلم
48 هزار و 6482 هزار 1999ـ  1998تعقیب

39.9 میلیون4.5 میلیون2001ـ  2000یادآوری
113.8 میلیون46 میلیون2002بی خوابی

373.6 میلیون150 میلیون2005بتمن می آغازد
109.7 میلیون40 میلیون2006پرستیژ

1.005 میلیارد185 میلیون2008شوالیه تاریکی
836.8 میلیارد160 میلیون2010تلقین

1.081 میلیارد300ـ  250 میلیون2012بتمین برمی خیزد
696.3 میلیون165 میلیون2014میان ستاره ای

526.9 میلیون150ـ  100 میلیون2017دانکرک
350 میلیون200 میلیونTenet2020 )اعتقاد(

  اخبار و رويدادها و حوادث پيرامون انتخابات رياست جمهوري 
آمريكا كه همواره از سوي خبرنگاران و دوربين هاي تلويزيوني 
به دقت ثبت شده، هميشه مخاطبان پرشمار خود را داشته 
است. اما عالقه بسياري از مخاطبان به دانستن ويژگي هاي روحي، شخصيتي و سياسي رؤساي جمهور 

آمريكا، فيلمسازان را از همان سال هاي اوليه تاريخ سينما بر آن داشته تا فيلم هاي جذابي درباره زندگي 
رؤساي جمهور آمريكا بسازند. برخي از فيلمسازان نيز برهه هايي از زندگي روساي جمهور آمريكا را 
دستمايه فيلم هاي كمدي قرار داده اند.  تا كنون بيشترين فيلم هاي مهم و مشهور بر محوريت شخصيت 

و وقايع سياسي دوران آبراهام لينكلن و ريچارد نيكسون ساخته شده است. 

آرش نهاوندي
مترجم

فهيمه پناه آذر
روزنامه نگار
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كيوسك

اما در شــب انتخابات، همه  چيز   
بــه نفــع ترامــپ بــود و عمال 
پيش بيني ها نادرســت از آب در آمد. عالوه بر بايدن   
 مؤسســات نظرســنجي هم لطمه بزرگي خوردند و 
برخي معتقدند صنعت نظرسنجي در آمريكا، حتي 
اگر بايدن موفق شــود امروز و فردا ورق را برگرداند، 
براي هميشــه دگرگون خواهد شــد چون ميانگين 
چيزي كه مؤسسات مختلف گفته بودند، با واقعيتي 
كه مردم آمريكا و جهان با آن مواجه شده اند اختالفي 

فاحش داشته است.

پيروزي، به سبك ترامپ
پيشتازي ترامپ در ســاعت هاي نخستين شمارش 
آرا، چنان زياد بود كه بايدن به نوعي مجبور شــد در 
جمع هوادارانش سخنراني كند و به آنها يادآوري كند 
كه انتخابات تمام نشده و او و تيمش معتقدند كه در 
مسير پيروزي هستند. اين ســخنراني، براي حفظ 
روحيه دمكرات ها كامال حياتي بود، اما ســخنراني 
ترامپ در كاخ سفيد بعد از سخنراني بايدن، كابوس 
ديگري مقابل دمكرات ها قرار داد. او در اين سخنراني 
گفت كه خود را براي يك جشــن بزرگ آماده كرده 
بود، اما كســاني كه مي خواهند انتخابات را بدزدند، 
مانع اين كار شــدند. او، هيجان زده از اينكه فلوريدا 
و تگزاس به او رأي داده اند، خــود را برنده انتخابات 
خواند و گفت كه عليه تقلبي كه آمريكا را شرمســار 
كرده به ديوان عالي شكايت مي برد. اين ادعا، بدون 
هيچ پشتوانه اي صرفا از ســوي ترامپ مطرح شده 
و شــبكه هاي اجتماعي بزرگي مانند فيســبوك و 
توييتر مجبور شــدند بــاالي پســت هاي ترامپ، 
برچسب هاي هشدارآميز بدهند. نه تنها دمكرات ها، 
كــه جمهوريخواهان از اين صحبت ها شــگفت زده 
شدند. دايره شگفتي حتي به اروپا هم رسيده و آنگرت 
كرامپ-كارنباوئر، وزير دفــاع آلمان، در گفت وگو با 
زد دي اف، در واكنش به صحبت هاي ترامپ، درباره 
بروز بحران قانون اساســي در آمريكا هشدار داد. او 
همچنين گفت: »وضعيت انفجاري است. انتخابات 

تمام نشده چون هنوز رأي ها شمرده مي شوند.«
تهديد ترامپ به كشاندن موضوع انتخابات به ديوان 
عالي، هشــداري جدي درباره ســرانجام شمارش 
آرا در ايالت هايي مانند پنســيلوانيا، ميشــيگان و 
ويسكانسن است كه آراي پستي بسيار زيادي دارند. 
ترامپ از ماه ها پيش مدعي شده بود كه آراي پستي 
زمينه ســاز تقلب هســتند و احتماال منظورش از 
تقلب در شــب انتخابات، شــمارش همين آراست. 
يك سناريوي ترســناك براي دمكرات ها اين است 
كه بايدن در ميشــيگان، ويسكانســن و پنسيلوانيا 
دستاوردهاي بزرگي داشته باشد، اما ترامپ نتايج را 

به چالش بكشد و در نهايت، ديوان عالي كه اكثريت 
آن محافظه كاران هستند، به نفع ترامپ رأي بدهد.

ناكامي در جنوب 
مي توان گفت بايدن به هيچ ايالتي به اندازه تگزاس 
و فلوريدا توجه نشــان نداده بــود و از ميان اين دو 
ايالت، ســتاد او اميدوار بود فلوريــدا را آبي كند. اما 
نه تنها تگــزاس و تمامي 38آراي الكتــرال آن، كه 
فلوريدا و 29رأي الكترال آن هم به ترامپ رســيد. 
ريختن آراي تگزاس در ســبد ترامپ طبيعي به نظر 
مي رســيد و بايدن تنها درصورتي مي توانست برنده 
اين اياالت باشــد كه سونامي آبي شــكل بگيرد، اما 
ماجراي فلوريدا فرق مي كرد و بايدن،  سرمايه گذاري 
زيادي در اين ايالت كرده و صدهــا ميليون دالر در 
آن هزينه تبليغات كرده بود. ســتاد بايدن، حساب 
زيادي  روي التين تبارها در ايــن انتخابات كرده بود 
و انتظار مي رفت اين اقليت، دســت كم در فلوريدا به 
نفع او وارد عمل شود. با اين حال، آنطور كه نيويورك 
تايمز گزارش داده، برخي از مقامات ستاد بايدن در 
جلســه توجيهي به حاميان مالي اين ستاد گفته اند 
كه آمريكايي -كوبايي ها در ايــن ايالت، به خصوص 
آنهايي كه در ميامي هستند، به نفع ترامپ وارد عمل 
شده اند و بايدن را به زير كشيده اند. بي بي سي هم در 
تحليلي در اين باره نوشته است كه نگراني از گسترش 
سوسياليســم اين اقليت را متقاعد كرده است كه از 
ترامپ حمايت كند. نســل اول بسياري از اين افراد، 
افرادي هســتند كه از حكومت كمونيســتي فيدل 
كاســترو، رهبر انقالب كوبا به  فلوريدا پناه برده اند 
و به نظر مي رســد شــعارهاي ترامپ دربــاره اينكه 
دمكرات ها سوسياليســم را به آمريكا خواهند آورد 

روي آنها اثر گذاشته است.

حضور تاريخي
تنها كاري كه هر دو ستاد به خوبي در انجام آن موفق 
بودند،  باال بردن مشــاركت در انتخابات بوده است. 
موفقيت هر دو ستاد، حتي پيش از برگزاري انتخابات 
مشخص بود و صف هاي بســيار طوالني براي ثبت 
آراي زودهنگام، خيره كننــده بود. نرخ حضور مردم 
در انتخابات، از سال1900 به بعد بي سابقه بوده و از 
اين منظر، يك ركورد به شمار مي رود. براساس آمار 
اعالم شده توسط موسسه الكت پراجكت،160ميليون 
آمريكايــي در انتخابات شــركت كرده اند كه حدود 
101ميليون نفر از آنها آراي خود را به صورت پستي 
و يا زودهنگام به صندوق انداخته اند. با اين حساب، 
نرخ مشاركت مردم در انتخابات 66.9درصد است كه 
در 120سال اخير بي ســابقه بوده است. اين رقم در 

سال1900 ميالدي 73.7درصد بوده است.

نتايج خالف نظرسنجي ها در اين انتخابات و چند عامل ديگر، براي 
دومين بار جامعه آمريكايي و البته جهاني را غافلگير كرده است

غافلگيري آمريكايي

   كار سخت دمكرات ها در كنگره
همزمان با انتخابات رياست جمهوري آمريكا،  دمكرات ها و جمهوريخواهان رقابت سختي براي كسب اكثريت در كنگره 
داشتند. در سنا، جايي كه اكثريت با جمهوري خواهان بوده اســت، دموكرات ها تنها يك كرسي را از آن خود كردند و 
همچنان 3 كرسي ديگر براي كسب اكثريت نياز داشــتند. در مجلس، نمايندگان هم با وجود از دست دادن 2 كرسي، 
همچنان 10 كرسي بيشتر از جمهوريخواهان دارند و اكثريت را حفظ كرده اند. انتظار مي رود شمارش آراي انتخابات كنگره 

و اعالم قطعي نتايج آن، مدت زمان زيادي طول بكشد.

تفاوت ترامپ با ترامپيسم
سياست هاي مالياتي ترامپ هم درواقع تبعيت 
از ديدگاه هاي سنتي جمهوريخواهان يعني 
سرازيركردن عوايد مالياتي به جيب ثروتمندان با تحميل ماليات 
بيشــتر بر طبقه كارگر و كارمند بوده اســت. مواضع او در زمينه 
حقوق زنان نيز متاثر از ديدگاه هاي اين حزب اســت كه ريشه در 

باورهاي پايه اي مسيحيت دارد.
موضع ترامپ در قبال قوانين مختلف مانند صنايع و محيط زيست 
را مي توان در قالب افراط گرايي در مقررات زدايي خالصه كرد. اين 
نوع گرايش به حذف قوانين يكي از مواضع اصلي اين حزب از زمان 
رياست جمهوري رونالد ريگان بوده است. نگرش ترامپ به موضوع 
مهاجرت نيز بازتابي از گرايش هاي سختگيرانه حزب جمهوريخواه 
با تشكيل جنبش »حزب چاي« و بعدها »انجمن آزادي« است كه 

از زمان رياست جمهوري جورج دبليو بوش آغاز شد.
شايد در ظاهر به نظر برسد كه نگاه رئيس جمهور آمريكا به موضوع 
نژاد، مسير او را از جمهوريخواهان جدا مي كند. او آشكارا مواضع 
نژادپرستي ضد سياهپوستان را مطرح كرده است. ترامپ زير بار 
محكوم كردن حاميان نئونازي نرفته و هيچ وقت تمايل خود به اين 
گروه را پنهان نكرده است. اما بايد مواضع نژادي حزب جمهوريخواه 

را بررسي كنيم تا ببينيم ترامپ از حزب فاصله گرفته يا نه.
وقتي جان اف كندي از جنبش هاي حقوق مدني اســتقبال كرد، 
دشمني سياستمداران و رأي دهندگان نژادپرست را در ايالت هاي 
جنوبي كه در طول جنگ هاي داخلي آمريــكا از برده داري دفاع 
كرده بودند، برانگيخت. زيرا بخش زيــادي از اقتصاد اين ايالت ها 
بر پايه برده داري بنا شــده بود. در دوره پســاحقوق مدني، ديگر 
حمايت آشكار از نژادپرســتي پذيرفته نبود و به جاي آن، كم كم 
گفتمان هاي ديگر در بين رأي دهندگان سفيدپوست ايالت هاي 
جنوبي محبوبيت پيدا كرد. صحبــت از »نظم و قانون« يا دفاع از 
»حقوق ايالتي« شيوه جديدي براي سياستمداران سفيدپوست 
بود تا از خطــر سياهپوســتان بگويند؛ بدون اينكــه محكوم به 

نژادپرستي شوند.
ريچارد نيكسون در ســال1968 در بهره گيري از اين گفتمان ها 
موفق بود و اين ديدگاه به عنوان »اســتراتژي جنوبي« شناخته 
شد. اين نوع از نژادپرســتي مخفيانه و زيرپوستي )چشمك زدن 
به سفيدپوستان كه ما با شما هستيم( هيچ وقت جايگاه خود را در 
سياست هاي جمهوريخواهان از دست نداده است. حتي دمكراتي 
مانند بيل كلينتون كه اهل جنوب است هم مجبور بود از كدهاي 

زباني براي جلب اطمينان سفيدپوستان استفاده كند.
به اعتقاد برخي آمريكايي هاي آفريقايي تبار برجسته، سفيدپوستان 
با انتخاب ترامپ در واقع سياهپوستان و هم پيمانانشان را به دليل 
انتخاب يك رئيس جمهور سياهپوســت يعني باراك اوباما تنبيه 
كردند. به ياد داشته باشيم كه ترامپيسم يك شاخه جدا از روابط 
نژادي در تاريخ آمريكا نيســت و در دوره اي از تاريخ اين كشــور 
ر وساي جمهور )جورج واشنگتن، توماس جفرسون و جيمز مونرو( 
در كاخ سفيد خريد و فروش برده انجام مي دادند. محققان معتقدند 
كه آلمان نازي، سياست ها و حقوق نژادي خود را از آمريكا اتخاذ 
كرده بود. جو بايدن بارها گفته اســت  »اين كمپين فقط به دنبال 
بردن رأي ها نيست؛ بلكه هدفش پيروزي در قلب هاست؛ بله، روح 

آمريكا« كه اين گفته يك كشمكش واقعي را نشان مي دهد.
نگاه ترامپ به آمريكا يك تصوير ايده آل از دهه1950 است. در آن 
زمان بعد از جنگ جهاني دوم، شرايط براي سفيدپوستان ايده آل 
بود؛ سياهان و مهاجران در قســمت عقب اتوبوس مي نشستند، 
جاي زنان در آشپزخانه بود و هنوز جنبش هاي فمينيسم پا نگرفته 
بود. در واقع نقش اقليت ها فقط خدمت كردن به سفيدپوستان بود. 
ارجاعات فرهنگي ترامپ همه نوستالژي دهه50 است؛ او بارها به 
برنامه هاي تلويزيوني، شخصيت ها و تصويرسازي هاي اين برهه از 

تاريخ اشاره كرده و انگار كه به نوعي نماينده گذشته است.
ترامپيسم در واقع درباره خشم نژادي و سياست هاي هويتي است. 
دفاع ترامپيسم از »برتري سفيدپوستان« بايد در بافت مناسب خود 
درك شود. برتري سفيدپوستان درباره دستاوردها و توانايي هاي 
فردي نيست و بايد در يك سيستم سياسي و اجتماعي ديده شود. 
ترامپيسم تنها يك شكل از پوپوليسم نيست كه در سرتاسر جهان 
رواج پيدا كرده است. اگرچه چنين شاخه هايي از پوپوليسم خود 
را به صورت فرهنگي نمايان مي كنند، اما مي توان ريشه هاي آنها 
را در زمينه هاي اقتصادي و سياسي  پيدا كرد. در بسياري از جوامع 
اروپا و آمريكا، افزايش فاصله اقتصادي، حذف خدمات اجتماعي 
و كاهش رفــاه )مانند آموزش عمومي و ســالمت( عواقب جدي 
به دنبال دارد. در جوامع نئوليبرال چنين شــرايطي به جاي اينكه 
به سيستم سياسي و اجتماعي نسبت داده شود، به عنوان شكست 
فردي ديده مي شــود. در نتيجه، احزاب و افراد جناح راست، اين 
انشــعاب اجتماعي را به گروه هايي مانند ســياهان، مهاجران و 
»مهاجران مسلمان« به عنوان دليل افزايش شكاف و شكست دولت 
در محافظت از شهروندانش نسبت مي دهند. از نظر آنها، اقليت ها 
شغل آنها را گرفته اند؛ درحالي كه در واقعيت دست كم در آمريكا 
مهاجران جزو گروه هاي اصلي مولد در جامعه هســتند و كمك 

بزرگي به اشتغال زايي كرده اند.
ترامپيسم و ديگر گفتمان هاي راست، اين ديدگاه »ديگران« را در 
بين خود زياد به كار مي برنــد. حتي امروز وقتي ترامپ مي خواهد 
درباره اوباما صحبت كنــد، مي گويد »باراك حســين اوباما«؛ با 
تأكيد بر كلمه حســين به عنوان نشــانه اي از »ديگري« بودن. يا 
تعمد او به اشــتباه تلفظ كردن نام كامال هريــس، معاون بايدن 
نيز از همين ديدگاه نشأت مي گيرد. مهم نيست كه او بارها گفته 
مسلمانان هميشه از آغاز بخشي از آمريكا بوده اند، زيرا به اعتقاد 
او، آمريكايي  بودن برابر با سفيدبودن است. به همين دليل كساني 

مانند اوباما هميشه يك »ديگري« باقي مي مانند.
دعواي بين دمكرات ها و جمهوريخواهان درباره آينده است. يك 
مزيت اين آمريكا اين است كه همچنان تضادهاي سياسي را تاب 

مي آورد و به مهاجران فرصت پيشرفت مي دهد.
دليل اينكه شــخص ترامپ به نماد پوپوليســم آمريكايي تبديل 
مي شود، به شناخت او از نقاط قوت و ضعف رسانه هاي اين كشور 
برمي گردد. او چرخه خبر و روزنامه نگاري را مي شناسد و مي داند 
كه چطور از ارزشي كه رسانه ها براي نهاد رياست جمهوري قائل 
هستند به نفع خود اســتفاده كند. يكي از ويژگي هاي مهم او اين 
است كه اهل خجالت و شرمندگي نيست. رئيس جمهور آمريكا از 
نيويورك، شهر روزنامه نگاري زرد مي آيد و از تأثير عواطف بر مردم 
آگاه است. او استاد خشم، ترس و شــكايت است كه خيلي از آنها 

پايه نژادي دارند.
ممكن است بايدن با تفاوت اندكي ترامپ را شكست دهد، اما اين 
يك باخت بزرگ براي آمريكا خواهد بود، زيرا اين كشور اين شانس 
را داشت كه ترامپيسم را به صورت قاطع شكست بدهد. حتي اگر 
ترامپ ببازد، ترامپيسم هميشه هست و خودش يا فرزندانش يك 
امپراتوري رسانه اي با تفكرات راســت افراطي، پر از ترس و نفرت 
پايه گذاري خواهند كرد. ترامپيســم بايد شكســت بخورد؛ يك 

شكست سنگين.

گارديــن در گــزارش خــود از انتخابــات 
رياســت جمهوري آمريكا، آن را هم اميدبخش 
و هم نگران كننده خوانده اســت. به نوشته اين 
روزنامه، در گوشه گوشه آمريكا، مردم ساعت ها در 
صف ايستادند تا در مورد سرنوشت دونالد ترامپ 
و سرنوشت خودشان تصميم بگيرند؛ تصميمي 
در مورد تعيين مسير آينده آمريكا. گاردين اين 
وجه انتخابات آمريكا را اميدبخش خوانده است. 
به نوشته اين روزنامه، همزمان نشانه هايي از به 
بحران كشيدن فضاي انتخاباتي آمريكا به چشم 
مي خورد كه سخنان دونالد ترامپ در مورد نتيجه، 

نقطه آغازين آن است.

هفته نامه نيويوركر ]آمريكا[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه گاردين ]انگليس[

آمريكا در صف

دعوا برسر آراي مردمي

انتخابات آمريكا زير سايه تهديد

نبرد بر سر روح آمريكا

نيويوركر نيز مثل ديگر مجالت و روزنامه هاي 
آمريكايي موضوع انتخابات رياست جمهوري اين 
كشور را مورد توجه قرار داده و صف راي دهندگان 
را در طرح جلد خود آورده است. اشاره نيويوركر 
به انگيزه باالي مردم آمريــكا براي حضور در 
انتخابات امسال و تعيين سرنوشت كشورشان 
است؛ افرادي كه 2سر طيف هواداران و مخالفان 
دونالد ترامپ را شــامل مي شوند و سعي دارند 
خواســته خود را در اين انتخابات به كرســي 

بنشانند.

نيويورك تايمز به بررســي وضعيت ايالت هاي 
باقي مانده در انتخابات رياست جمهوري آمريكا 
پرداخته و نوشــته كه 3ايالت ويسكانســين، 
ميشيگان و پنسيلوانيا اكنون سرنوشت انتخابات 
را تعيين مي كنند. ترامپ در ســال2016 با فتح 
همين ايالت ها بود كه توانست به كاخ سفيد راه پيدا 
كند. امسال بار ديگر همين ايالت ها تعيين كننده 
نتيجه نهايي شده اند اما اين بار كار او سخت شده 
است؛ شايد به همين دليل باشد كه ترامپ تصميم 

گرفته پيش از موعد اعالم پيروزي كند.

روزنامه العربي الجديد بخش مهمي از گزارش 
خود درباره انتخابات آمريكا را به فضاي امنيتي 
حاكم بر چند ايالت، همزمان با فرايند شمارش آرا 
اختصاص داده است. به نوشته اين روزنامه، چنين 
جو امنيتي به دليل برگزاري انتخابات در آمريكا 
بي سابقه است و براي بسياري از شهروندان اين 

كشور نگران كننده به نظر مي رسد. 

جهان عرب در انتظار نتيجه انتخابات آمريكا

تلويزيون ها، راديوها، روزنامه ها، سايت ها و البته 
تمام شــبكه هاي اجتماعي عربي طي 48ساعت 
گذشته شاهد پوششي بي ســابقه از انتخابات 
رياست جمهوري آمريكا و حواشي بعد از آن بوده؛ 
رخدادي كه قبل از هر چيــز بيانگر اهميت اين 
انتخابات براي افكار عمومي و نخبگان جهان عرب 
است. جالب آنكه شدت پيگيري اين اخبار از سوي 
برخي جريانات فكري و سياســي در كشورهاي 
عربي مورد انتقاد قرار گرفته اســت؛ براي مثال 
عبداهلل النفيسي، متفكر اســالمگراي كويتي 
در اين باره نوشــته: امتي كه سرنوشت خود را به 
رقابت بايدن-ترامپ گره مي زند بازنده است. با 
اين حال كمتر كســي را مي توان يافت كه منكر 
تأثيرگذاري اين انتخابات بر سرنوشت كشورهاي 
عربي، دست كم طي 4سال آينده باشد. شايد در 
نگاه اول اين حجم از حساسيت رسانه ها و افكار 
عمومي جهان عرب نســبت به رقابت هاي ميان 
بايدن و ترامپ چندان منطقي نباشــد، چرا كه 
براساس پيشفرض اوليه، معموال اختالف اساسي 
در رويكردهاي سياست خارجي اين رقبا وجود 
نداشته است. اما نگاهي به تجربه دولت ترامپ و 
تحوالت رخ داده در منطقه خاورميانه طي 4سال 
گذشــته واقعيت ديگري را به ما نشان مي دهد؛ 
واقعيتي كه بر مبناي آن، حضور بايدن يا ترامپ در 
كاخ سفيد براي تعيين مسير بخشي از مسائل مهم 

خاورميانه سرنوشت ساز است.

چرا رقابت بايدن-ترامپ براي جهان عرب مهم 
است؟

شايد نخستين و روشن ترين پاسخ به اين سؤال را 
بتوان در روابط بخشي از شبكه قدرت در واشنگتن 
با اسالمگرايان در خاورميانه يافت. مشهور است 
كه انقالب هــاي بهار عربي بــا محوريت جريان 
اسالمگراي اخوان المسلمين از حمايت كامل دولت 
دمكرات اوباما برخوردار بود؛ جرياني كه البته طي 
4سال گذشته در معرض فشارهاي بي سابقه اي از 
سوي دولت ترامپ قرار گرفته است. اين فشارها 
تا جايي بود كه نام گروه اخوان المسلمين تا يك 
قدمي ورود به ليست گروه هاي ترويستي وزارت 
خزانه داري پيش رفت. به اين ترتيب بدنه اجتماعي 
اخوان المسلمين و البته رسانه هاي با نفوذ اين گروه 
اميدوارند با شكست ترامپ و بازگشت دمكرات ها 
به دولت بخشي از فشارها بر آنها كاهش يابد. از 
سوي ديگر، دولت قطر كه اصلي ترين حامي مالي 
اخوان المسلمين در منطقه به شمار مي رود نيز در 
موضعي مشــابه، خواهان شكست رئيس جمهور 
راست گراي آمريكا و بازگشت دمكرات ها به كاخ 
سفيد است؛ رخدادي كه بدون شك منجر به پايان 
محاصره 3ساله قطر از سوي همسايگان عرب اين 
كشور خواهد شد. رويكرد شبكه الجزيره به عنوان 
بزرگ ترين رسانه قطري ها در حمايت از مواضع 
بايدن به روشــني اين واقعيت را نشان مي دهد. 
از سوي ديگر اما عربســتان سعودي و مخصوصا 
وليعهد اين كشور موضعي كامال متفاوت نسبت 
به انتخابات آمريكا دارد. به نوشته روزنامه العربي 
الجديد، محمد بن سلمان تمام تخم مرغ هاي خود 
را در ســبد ترامپ قرار داده و روشن است كه با 
پيروزي بايدن، پيامدهاي بسيار نگران كننده اي 
در انتظار اوست. شبكه الميادين در گزارش خود 
از اين هم فراتر رفته و از احتمال صدور قرار پيگرد 
قضايي توسط دادگاه عالي آمريكا عليه بن سلمان 
درصورت شكست ترامپ سخن مي گويد. در مقابل 

شــبكه الجزيره كه بزرگ ترين تلويزيون حامي 
دمكرات ها در جهان عرب به شمار مي رود، شبكه 
سعودي العربيه قرار دارد؛ شبكه اي كه با هزينه اي 
قابل توجه و آماده سازي  استوديويي خيره كننده، 
از 48ساعت قبل پوشــش لحظه به لحظه اخبار 
انتخابات آمريكا را با سوگيري آشكار به نفع ترامپ 
آغاز كرده اســت. بايد توجه داشت كه پيروزي 
بايدن و قرار گرفتن وليعهد سعودي در موقعيت 
بحراني، عالوه بر تغييــر معادله قدرت در رياض 
مي تواند به طور مســتقيم بر پرونده جنگ يمن 
نيز تأثير داشته باشد. عالوه بر تمام اينها، موضع 
متفاوت بايدن و ترامپ نسبت به پرونده هاي معامله 
قرن و توافق هسته اي ايران نيز بر حساسيت اين 
انتخابات نزد جريانات سياســي و افكار عمومي 
جهان عرب مي افزايد. عبداهلل الشايجي، استاد 
علوم سياسي دانشگاه كويت در اين باره به شبكه 
الجزيره مي گويد: بايدن روابط بســيار عميقي 
با اســرائيل دارد، اما سياســت هاي او بر مبناي 
چشــم انداز آمريكايي تعيين مي گردد، برخالف 
ترامپ كه به دليل نفوذ راســت افراطي، براساس 
چشم اندازي يهودي-اســرائيلي به خاورميانه 
مي نگرد. بر اين اساس مي توان گفت جريانات عربي 
كه موافق اجراي معامله قــرن و همچنين برنامه 
فشار حداكثري عليه ايران هستند نگاه مثبتي به 

پيروزي بايدن در انتخابات نخواهند داشت.

تحليلگران عرب چه مي گويند؟
لقاء مكي، اســتاد علوم سياسي دانشگاه بغداد: 
فارغ از اينكــه بايدن پيروز شــود و يا ترامپ 
رئيس جمهور باقي بمانــد، آمريكا به عنوان يك 
ابرقدرت، به دليل انقســام داخلي وارد مرحله 
انحطاط شده است. بدون شك آثار و نشانه هاي 
اين واقعيت، حداقل كمتر از يــك دهه نمايان 
نخواهد شــد. طي اين مدت، ضعف آمريكا خأل 
قدرت را خلق مي كند؛ خلئي كه توسط قدرت هاي 
بلندپرواز جهان پس از نبردهاي ســخت ميان 

يكديگر پر خواهد شد.
عبدالخالق عبداهلل: استاد علوم سياسي دانشگاه 
امارات : درست است كه حوزه عربي خليج فارس 
به عنوان يك مسئله در انتخابات آمريكا مطرح 
نشــده و نامي هم از آن در مناظرات ذكر نشده، 
مناظراتي كه به طور عمده بر موضوع كرونا متمركز 
بود، اما با وجود اين منطقه عربي خليج فارس از 
جايگاه مهمي نزد تفكر اســتراتژيك آمريكايي 
برخوردار اســت، چرا كه آمريكايي ها مي دانند 
اين منطقه در قرن21 و پــس از عصر نفت، مركز 
ثقل اقتصادي، مالــي، ديپلماتيك و علمي رو به 

رشدي است.
عبدالباري عطوان: ســردبير روزنامه رأي اليوم: 
وقتي ترامپ مي گويد براي حفاظت از پيروزي خود 
به دادگاه عالي رجوع مي كنيم يعني نبرد قضايي 
آغاز شده اســت، اين مرد به سادگي كاخ سفيد 
را ترك نمي كند و خبري از انتقال مسالمت آميز 
قدرت نيست. قبيله ترامپ براي آغاز جنگ داخلي 
در آمريكا آماده است و شبه نظاميان غيرقانوني 

سرفصل مرحله پيش رو در آمريكا خواهند بود.
حسن نافعه: استاد تاريخ دانشگاه قاهره: آمريكا 
وارد سناريو بحراني شده كه شدت انقسام داخلي 
در اين كشور را تا حد زيادي افزايش خواهد داد. 
اكنون اعالم پيروزي براي هريك از دو نامزد كار 
سختي است و اين زخم به راحتي التيام نمي يابد. 
ترامپ درصورت پيروزي با كنگره اي تحت سيطره 
دمكرات ها روبه رو خواهد بود و بايدن نيز در مقابل 
راست افراطي مسلحي است كه شايد تا پاي جنگ 

داخلي در آمريكا پيش برود.

ادامه از 
صفحه اول

براي اجراي دســتورالعمل ها 
نبايد به مردم التماس كرد، بايد 
قانون گذاشــت و از نيروي نظامي و انتظامي براي 
اجراي آن استفاده كرد و براي متخلفان مجازات هاي 
سنگين درنظر گرفت؛ چراكه انتشار بيماري مصداق 
قتل است: »آزمايشگاه ها شماره تماس افراد مبتال را 
در اختيار دارند. مخابرات به راحتي مي تواند تردد اين 
افراد را كنترل كند. بايد اين اتفاق بيفتد تا از خروج 
از خانه مبتاليان جلوگيري و بــا متخلفان برخورد 

شود.« قناعتي مي گويد، مسئوالني كه در مديريت 
كرونا كوتاهي كردند در روز قيامت، مسئول تك تك 
مرگ ها خواهند بود. 2روز پيش بود كه عليرضا زالي، 
فرمانده ســتاد مقابله با كروناي تهران از باال رفتن 
آمار فوتي ها و مبتاليان در 3هفته آينده خبر داد و 

سخنگوي وزارت بهداشت هم بر آن صحه گذاشت.
حاال در اين شرايط، زالي مي گويد بايد تهران 2هفته 
تعطيل شــود؛ مطالبه اي كه چندين هفته است از 
سوي مســئوالن مياني كشــور مطرح مي شود، اما 
ســتاد ملي مقابله با كرونا زير بارش نمي رود، ولي 
زالي مي گويد براي تجديد قواي نيروي درمان نياز 
به 2هفته تعطيلي در پايتخت اســت. او اينها را در 
جلســه اي با حضور دبير مجمع تشخيص مصلحت 

نظــام مي گويد. به گفتــه او، هم اكنــون تهران در 
پيك ســوم بيماري به ســر مي برد و در اين پيك، 
برخالف 2پيك قبلي، با ســرعت بيشــتري به اوج 
بيماري رســيديم كه اين موضوع نشــان مي دهد 
شــتاب گرفتاري بيماري در تهران افزايش داشته 
اســت. او مي گويد كه در پيك هاي بعــدي كرونا، 
شرايط سخت تر خواهد شــد: »وجود بيماري هاي 
تنفســي همراه با آلودگي هوا و تغييــرات فصلي 
سرما، عواملي اند كه منجر به افزايش بيماري كرونا 
مي شــوند. همچنين بيماري آنفلوآنــزا كه معموال 
از اواسط آبان ماه شروع مي شــود و تا اوايل دي ماه 
موج اول آن ادامه پيدا مي كند، مي تواند در افزايش 
روند كرونا نقش داشته باشد.« هشدارهاي فرمانده 

عمليات ستاد مقابله با كروناي تهران اما با نگراني هاي 
رئيس بخش عفوني بيمارســتان مسيح دانشوري 
همراه است. پيام طبرسي مي گويد كه حلقه محاصره 
كرونا تنگ تر از هميشه شده است، بيماري در حال 
چرخش سريع اســت و به نظر مي رسد تهاجمي و 
افسارگسيخته شده اســت. او به ايرنا مي گويد كه 
ويروس شايع در كشور از نوع اروپايي است كه داراي 
بيماري زايي بسيار شديد است. پيش از اين، ويروس 
آسياي جنوب شرقي يا ووهان شــايع شده بود كه 
ميزان انتقال و بيماري زايي آن كمتر بوده است، اما 
در ويروس نوع دوم، افراد خانوادگي يا دســته اي و 
خوشه اي مبتال مي شوند. همه اينها در شرايطي است 
كه هنوز شواهدي از شروع آنفلوآنزا ديده نشده است.

 پيك جديد كرونا 
شديد، پرشتاب و سخت
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پلرومي
پل رومي در واقــع پل كوچكي بوده كه منــازل كاركنان 
سفارت روسيه و تركيه را در شــمال تهران به هم متصل 
مي كرده اســت. عده اي معتقدنــد كه نام پــل از موالنا 

جالل الدين رومي گرفته شده است .

جواديه
بســياري از زمين هاي جواديه متعلق به شــخصي به نام 
فرددانش بوده اســت كه اهالي محل به او جواد آقا بزرگ 
مي گفته اند. گويا مسجد جامعي هم توسط جواد آقا بزرگ 
در اين منطقه بنا شده كه به نام مسجد فرددانش معروف 

است.

داووديه)بينميردامادوظفر(
ميرزا آقاخان نوري صدراعظم، اين اراضي را براي پسرش ، 
ميرزا داوودخان  خريد و آن را توسعه داد. اين منطقه در ابتدا 

ارغوانيه نام داشت و بعدها داووديه نام گرفت .

دركه
گرچه هنوز دليل اصلي نامگذاري اين محل مشخص نيست 
اما برخي آن را مرتبط به نوعي كفش براي حركت در برف 
كه در اين منطقه استفاده مي شــده و به زبان اصلي درگ 

ناميده مي شده است دانسته اند.

دزاشيب
روايت شده است كه قلعه بزرگي در اين منطقه به نام آِشب 
وجود داشته است و در گذشــته به اين منطقه دزآشوب و 

دزج سفلي و در لهجه محلي ددرشو مي گفتند.

زرگنده
احتماال دليل نامگذاري اين محل كشف سكه ها و اشياي 
قيمتي در اين محل بوده است. در گذشته اين منطقه ييالق 

كاركنان روسيه بوده است.

قلهك
كلمه قلهك از 2كلمه قله و ك  تشكيل شده است كه قله 
معرب كلمه كله ، مخفف كالت به معناي قلعه است . عقيده 
اهالي بر اين است كه به دليل اهميت  آبادي قلهك كه سه راه 
گذرگاه هاي لشكرك ، ونك و شــميران بوده است ، به آن 

)قله  - هك( گفته شده است .

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:الهوي اله معبود؛
هواي نفس، معبودي است كه آن  را پرستش كنند.
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بالي:دانشــگاهي در جزيره بالي چنانچه دانشجو ها نتوانند 
شــهريه خود را بپردازند، از آنها نارگيــل را هم به عنوان پول 
قبول مي كند. به گزارش ياهواليف، پس از شيوع كوويد-19 
برخي دانشجو ها يا خانواده شان درآمد كافي ندارند و بنابراين 
مي توانند بــا جمــع آوري نارگيل از پس پرداخت شــهريه 
خود برآيند. مســئوالن ونوس وان توريزم دربــاره اين طرح 
مي گويند: انتقاد هاي بي اساس اهميت ندارد، مهم اين است 

كه دانشجو هايمان از پس مخارج خود برآيند.

پكن: چيني هايي كه بچه هاي بازيگوش آنها از كنترل خارج شده 
است مردي را استخدام مي كنند كه از پشت تلفن اين بچه ها را 
مي ترساند. به گزارش آديتي سنترال، اين مرد 27ساله داراي صدا 
و سيماي خشني است و 99درصد بچه هاي 3 يا 4ساله اي كه او را 
ديده اند حسابي از كرده خود پشيمان شدند. هرچند روانشناس ها 
درباره عواقب ســوء چنين روش هايي براي ترساندن بچه ها به 
والدين هشــدار مي دهند اما در چين والدين حاضرند براي هر 

تماس با اين فرد معادل 10دالر پول خرج كنند.

كوئينزلند: پس از اينكه خانه مردي در اســتراليا دچار 
آتش سوزي شد طوطي خانگي و ســخنگوي او آنقدر او 
را صدا زد كه او بيدار شــد و توانســت از مهلكه فرار كند. 
به گزارش سايت بريتانيايي مترو، اين طوطي كه در خانه 
آزاد بود مي توانست فرار كند اما به گفته اين مرد به قدري 
جيغ كشيد و صاحبش را صدا زد كه حتي همسايه هاي اين 
مرد هم از آتش سوزي خانه او آگاه شدند. قرار است مدال 

افتخاري به اين طوطي سخنگو اهدا شود.

لندن: محققان در دانشــگاه بث بريتانيا مي گويند شواهدي 
به دســت آورده اند كه نئاندرتال ها براي نزديك به 100هزار 
سال در حال جنگ با انسان ها بوده اند تا از قلمرو خود محافظت 
كنند. به گزارش يورونيــوز، نئاندرتال ها، كــه 99.7درصد 
دي ان اي مشــترك با انســان فعلي داشــته اند، گروهي از 
هم خانواده هوموساپين ها )نسل فعلي انســان ها( بودند كه 
600هزار سال پيش برخالف هم تيره هاي خود كه در آفريقا 

ماندند، اين قاره را ترك كردند و به آسيا و اروپا رفتند.

جنگ100هزارسالهانسانونئاندرتالهاطوطيسخنگوصاحبشرانجاتداداستخداملولوخورخورهبرايكودكاندانشگاهيكهنارگيل،شهريهميگيرد

عكس:همشهري/حامدخورشيدي آتشسوزيميانكاله

پوراندخــت )پوري( ســلطاني شــيرازي 
)زاده يكم شــهريور 1310 - درگذشــته 

16آبان1394( دختر مهدي سلطاني 
شيرازي وكيل دادگســتري و از 
مريدان رحمت عليشــاه )شيخ 
عبــداهلل حائــري( و رقيه خانم 
حائــري )دختر شــيخ عبداهلل 

حائري مازندراني و آمنه خانم كرمانشاهي( از پايه گذاران علوم 
كتابداري و اطالع رساني در ايران و عضو هيأت علمي دانشگاه 
تهران بود. او طي 50سال كار مستمر، تأثير بسزايي بر فعاليت 
و شكل گيري كتابخانه ملي ايران داشت و با همكارانش آن را 
به سطح علمي و فني بزرگ ترين كتابخانه هاي ملي دنيا رساند. 
وي جايزه ترويج علــم ايران را از جانــب انجمن كتابداري و 
اطالع رساني ايران دريافت كرد. پوري سلطاني، همسر مرتضي 
كيوان بود.  مرتضي كيوان )1300 خ اصفهان - 27مهر1333 
تهران( نوه حاج مالعباسعلي كيوان قزويني )از شيوخ صوفيه(، 
فعال سياسي، شاعر، منتقد هنري، نخستين ويراستار ايراني، 
روزنامه نگار و تسلط قابل تحسين روي ادبيات مدرن چپ دنيا، 
به ويژه ادبيات روسيه داشت كه به ُدرستي حلقه اتصال بسياري 
از شاعران و نويسندگان بود. او عضو حزب توده ايران بود و به 
 همراه چندتن از افسران ارتش، به اتهام عضويت در تشكيالت 
مخفي حزب توده، در 27مهر1333 اعدام شد.  پس از اعدام 
كيوان، پوري سلطاني 2سال در بســتر بيماري بود، ولي در 
1335 براي ادامه تحصيل به لندن رفت. چند سالي را خارج از 
ايران زندگي كرد؛ اما باز به ايران برگشت و پس از مدتي مركز 
ملي كتابــداري را پايه گذاري كرد و تحول چشــمگيري در 
توســعه كتابداري در ايــران ايجاد كرد. او يــك اثر معروف 
غيركتابداري هم دارد؛ ترجمه كتاب »هنر عشق ورزيدن« از 
اريك فروم. مترجم »هنر عشق ورزيدن« در زندگي شخصي 
خودش هم هنرمندانه عشــق ورزيد؛ عشقي 60ساله؛ عشق 
مرتضي و پوري. اين زوج كه در ادبيات معاصر ما هم بســيار 

معروف هستند، فقط 3 ماه با هم زندگي مشترك داشته اند.
پوري ســلطاني در 27خرداد1333 با مرتضي كيوان ازدواج 
كرد، اما بعد از كودتاي 28مرداد و در سوم شهريور همان سال 
همراه با همسرش دستگير شــد و در 27مهر1333، كيوان 
تيرباران شد. تازه عروس بيوه شده، 5 ماه بعد از اعدام كيوان، 

در زندان ماند و پس از آزادي 2سال در بستر بيماري بود.
او باقي اين 60 سال را تنها زندگي كرد و به خاطره آن عشق 
3 ماهه وفادار ماند. داستان آشنايي و ازدواج پوري سلطاني با 
مرتضي كيوان را به نقل از خود خانم ســلطاني و از صفحات 
65 تا 71 كتاب »كتاب مرتضي كيوان«، با مقداري تلخيص 
انتخاب كرده ام تا يادي از اين بانوي فرهيخته باشد: »اگر اشتباه 
نكنم، سال1330 در مراسم نامزدي برادر سياوش كسرايي با 
مرتضي و سايه آشنا شدم. سياوش دوست زمان كودكي ام بود. 
قبال ذكر سايه و كيوان و شاملو را از دوستان و آشنايانم شنيده 
بودم. به همين دليل پس از نيم ساعت گفت وگو به نظرم رسيد 
كه سال هاست با هم دوست و آشنا بوده ايم... آن وقت ها او بيشتر 
با سايه و سياوش ]كسرايي[ و ]نادر[ نادرپور و شاملو و ]محمد 
جعفر[ محجوب محشور بود و براي من هيچ لذتي باالتر از اين 
نبود كه در جمع اين دوستان باشم. ما تقريبا تمام اوقات مان را 

با هم مي گذرانديم، به خصوص با 4نفر اول...
يك روز در خيابان ناصرخســرو بوديم. چند قــدم باالتر، از 
راننده تاكسي تقاضا كرد توقف كند. پياده شد و رفت آن طرف 
خيابان... لحظه اي بعد با يك پاكت نقل برگشــت. به راننده 
تعارف كرد و گفت: »خاصيت دارد، 40 روز شادي مي آورد.« 

اين همه عهد و پيمان ما بود.« 
پوري سلطاني، شنبه 16آبان1394 در 84سالگي بر اثر بيماري 

ريوي درگذشت.

كيوانپهلوانياد
نويسند   ه و پژوهشگر موسيقي

پوريسلطاني،پايهگذار
علمكتابداريواطالعرساني

توليد در 3واحد گندله ســازي فوالدسازي و ريخته گري مداوم 
مجتمع فــوالد مباركه اصفهــان افزايش يافــت و ركورد هاي 
جديدي به ثبت رســيد. در مهر ماه گذشته واحد گندله سازي 
مجتمع با توليد 432هزارو100تــن گندله، 20هزارو300تن 
بيش از ركورد قبلي توليد كرده و واحد فوالدسازي نيز با توليد 
246هزارو455تن تختال به افزايش توليد 9955تن دست يافت.

20 سال پيش 

ركوردهايتازهدرتوليداتمجتمع
فوالدمباركهثبتشد

هرآنكهكنجقناعتبهگنجدنياداد
فروختيوسفمصريبهكمترينثمني
گنج و كنج در شكل نگارشي به يكديگر همانند هستند. همين شباهت، شاعران 
را به آن سو كشــانده كه كنج قناعت را گنجي ارزشمند بدانند. خواجه شيراز در 

غزلي مي گويد:
گنج زر گر نبود، كنج قناعت باقيست / آنكه آن داد به شاهان، به گدايان اين داد

همانگونه كه از گنج عشق، گنج عمر، گنج عافيت، گنج سخن و... مي سرايند، طبق 
باور كهن بر آنند كه گنج را بايد در كنج ويرانه و خرابي جست وجو كرد، جايي كه 
شكنج ماري هم بر آن چنبره زده است. سعدي نيز گنج آزادگي و كنج قناعت را 
ثروتي بي شمار مي داند و در باب ششم بوســتان هم آورده است: ندانست قارون 

نعمت پرست / كه گنج سالمت به كنج اندر است
شاعران ديگري هم مانند موالنا، عطار و سنايي، كنج خلوت خانه اسرار را گنج خانه 
معاني دانسته اند. در ديوان خاقاني آمده است: ديدم اين منزل عجب خشك آخور 
است / از قناعت ميزبان خواهم گزيد / گوشه اي از خلق و كنجي از جهان / بر همه 

گنج روان خواهم گزيد
حافظ، غم را هم گنجينه اي مي داند كه از سوي سلطان ازل به او ارزاني شده است:

تا گنج غمت در دل ويرانه مقيم است / همواره مرا كوي خرابات مقام است
او حتي تكليف كليد گنج را هم روشن مي كند: كليد گنج سعادت قبول اهل دل 

است / مباد آنكه در اين نكته شك و ريب كند
همين مضمون از نگاه دل ويرانه خواجو چنين آمده:

دل خراب من از عشق كي شود خالي؟ / چرا كه جايگه گنج كنج ويران است
وحشي بافقي هم آنگاه كه هر گوشه اي جغد غمي مي بيند، خطاب به محبوبش 

مي گويد:
گنج را ماني كه جا در كنج ويران كرده اي

و صائب اينگونه به دوستدارانش نشاني گنج مي دهد:
همچو مفلس كه فتد راه به گنجش ناگاه / بوسه را راه به كنج دهن يار افتاد

»خاله آمريكا« نوشته لئوناردو شاشا، داستان نويس و 
نمايشنامه نويس مطرح ايتاليايي است كه صنم غيائي 
آن را به فارســي برگردانده و به تازگي از ســوي نشر 
ققنوس منتشر شد. »خاله آمريكا«، »مرگ استالين«، 

»چهل وهشت« و »آنتيموان« عناوين داستان هاي اين 
كتاب هستند كه 4برهه تاريخي را مرور مي كنند. »خاله آمريكا« در دوران 
جنگ جهاني دوم مي گذرد و تأثير حضور نيروهاي آمريكايي در سيسيل را 
گاه به طنز به تصوير مي كشد. در داســتان »مرگ استالين« مردي خواب 
استالين را مي بيند كه از مرگش ناراحت است. »چهل وهشت« اثري است 
كه خواننده را به ماجراي استقالل ايتاليا مي برد. در »آنتيموان« داستاني از 
كارگران معدن گوگرد مي خوانيم كه با تنفس گازهاي سمي كشنده يعني 
آنتيموان تلف مي شدند، داستان جواني كه بين كار در معدن و جنگ، جنگ 
را انتخاب مي كند، چون نمي خواهد از خفگي با گازهاي سمي بميرد. اين 
كتاب را لئوناردو شاشا در سال هاي 1958-1957 نوشته است. در ابتدا كتاب 
شامل 3داستان »خاله آمريكا«، »مرگ استالين« و »چهل وهشت« بوده و 
شاشا سال 1960داستان »آنتيموان« را نيز به آن اضافه مي كند. نويسنده در 
هر داستان »خاله آمريكا« با ترسيم مشكالت خانوادگي، دعواهاي هرروزه 
بين كشيش و كمونيست، فاشيست و آزادي خواه، پولدار و فقير بخش هايي 
از زندگي مردمان سيسيل را در دوران  مختلف روايت مي كند. با خواندن هر 
داستان وارد ماجراي قهرمان هايي مي شويم كه همه آنها در دوران تغييرات 
اساسي تاريخي زندگي مي كنند. اين كتاب در شمارگان 1100نسخه به 

قيمت 39هزار تومان از سوي انتشارات ققنوس منتشر شده است.

ويترين

خالهآمريكا

   اكراناينترنتي»حسنييهپهلوونه«

فيلم نمايش عروسكي »حسني يه پهلوونه« با طراحي و كارگرداني 
عادل بزدوده در پايگاه مجازي »نمايش نما« اكران مي شــود. به 
گزارش همشــهري، اين نمايش عروسكي براساس نوشته كيوان 
اقبالي گوران توليد شده است. در اين نمايش از ناصر احمدي فر، علي 
افشاري، پري ناز آل آقا، سارا اقبال و ... به عنوان بازيگر و بازي دهنده 
عروسك ها نام برده شده اســت. عالقه مندان تا پايان آبان1399 

مي توانند فيلم اين نمايش را در نشاني th.kpf.ir تماشا كنند.

   آيشمندراورشليمدربوتهنقد

نشست هفتگي شهر كتاب، سه شنبه بيستم آبان ساعت11صبح 
به نقد و بررسي كتاب »آيشمن در اورشــليم« اختصاص دارد 
كه با حضور نعيمه پورمحمدي، محمود مقدسي و زهرا شمس 
به صورت مجازي برگزار مي شود. به گزارش همشهري، »آيشمن 
در اورشليم« گزارشي در باب ابتذال شر، نوشته هانا آرنت است 
كه اين گزارش همچنان جنجالي ترين اثر هانا آرنت محســوب 
مي شود. به تازگي اين كتاب به قلم زهرا شمس به فارسي ترجمه 
شده اســت. عالقه مندان مي توانند اين نشست را از اينستاگرام 
شــهر كتاب بــه نشــاني Instagram/bookcitycc به طور 

مستقيم ببينند.

   معرفيبرندهگنكوربازهمبهتأخيرافتاد

آكادمي گنكور معرفي برنده مهم ترين جايزه ادبي فرانســه را 
همزمان با خبر تعطيلي مجدد كتابفروشــي ها در اين كشور 
به علت شيوع كرونا به زمان نامعلومي موكول كرد. به گزارش 
ليورابدو، قــرار بود معرفي برنده گنكــور2020 روز 10نوامبر 
از پنجره رســتوران معروف پاريسي اعالم شــود كه باز هم به 
تأخير افتاد. فرانسواز روسينو، نماينده جايزه گنكور گفته كه 
اين تصميم براي همبستگي با كتابفروشي ها در فرانسه كه در 
دومين قرنطينه سراســري ناچار به تعطيلي اجباري شده اند 
گرفته شده و فعال نيز تاريخي براي معرفي برنده جايزه درنظر 

گرفته نشده است.

رويدادهاي فرهنگي و هنري

ناممحلههايتهرانازكجاآمدهاست؟

كنجگنجكجاست؟

   استخرطبيعيدرروستاياستخر

كاربري در توييتر عكس هايي را از يك درياچه در مازندران به اشتراك گذاشته و 
در توصيف اين درياچه نوشته است: استخر طبيعي در روستاي استخر شهر نكا در 

مازندران و همچنين رودخانه اي در محدوده روستا.

   وقتيپدرنيستآرامشهمنيست

فرهاد مجيدي، بازيكن و مربي سابق تيم اســتقالل با اشتراك گذاري عكسي از 
مرحومان ناصر حجازي و منصور پورحيدري در صفحه اينســتاگرامش نوشت: 
سايه پدر معنوي باشگاه آنقدر وســيع بود كه همه مشكالت ريز و درشت در دل 
دريايي آن جا مي گرفت. امروز بيش از هر زمان ديگري مي فهمم كه فقدان حضور 
»منصورخان« و »ناصرخان« چه مصيبت بزرگي براي باشــگاه بزرگ و پرافتخار 

استقالل است.

   رعايتفاصلهگذاريهنگامرايدهيدرآمريكا

رويترز عكســي از راي دهي مردم آمريكا در كليســايي در شــهر اوكالهاما در 
اينستاگرام خود منتشر كرده اســت كه در آن مردم با وجود تعداد زياد، با رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي، نمايي خاص را در محوطه اين كليسا به نمايش گذاشته اند.

طهران قديم

فضاي مجازي
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