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ديدگاه
فهيمه طباطبايي ؛  خبرنگار حوزه آموزش و پرورش

 چند سالي است كتاب هاي زبان و ادبيات فارسي مدارس 
دستخوش مميزي هاي پررنگ و متعدد شده اند؛ يك بار 
نام مشــاهير ادبي همچون اخوان ثالث، بزرگ علوي و 
هوشــنگ ابتهاج را از كتاب هاي ادبيات حذف مي كنند و بار ديگر متون ادبي مهم و 
تأثيرگذار مانند داستان حالج از تذكره االولياء، باغ بي برگي اخوان، داروگ نيما يوشيج، 
به كجا چنين شتابان شفيعي كدكني بنا به سليقه برخي و به بهانه اينكه محتواي آنها 
يأس آورند و با روزگار و عصر ما سنخيت ندارند، از متون آموزشي بيرون رانده مي شوند. 
اين تغييرات، پرتكرار شده اســت و حتي در مقطعي رنگ و بوي تبعيض جنسيتي 
به خود گرفته؛ آنچنان كه نام برخي زنان شاعر و داستان نويس معاصر همچون سيمين 
بهبهاني، فروغ فرخزاد و سيمين دانشور نيز مشمول سياست هاي حذفي شده و تصوير 
دانش آموزان دختر را از روي جلد كتاب رياضي به بهانه هــاي غيرقابل دفاع حذف 
كرده اند. اما در تازه ترين اتفاق روزهاي اخير، جملــه اي از متن ادبي نادر ابراهيمي، 
نويسنده نامي معاصر ايراني در كتاب فارسي هفتم تغيير داده  شد و به جاي جمله او 
كه نوشته بود: » قلبم را مي بخشم به همه آنهايي كه جنگيدند و دشمن را از خاك ما، از 
سرزمين ما و از خانه ما بيرون انداختند.« جمله اي با اين تغييرات جايگزين شده است: 
»قلبم را مي بخشم به همه آنهايي كه به خاطر اسالم جنگيدند.« تغييري كه اعتراض 
همسر ابراهيمي را در پي داشت و او خواســت اين تحريف به فوريت اصالح شود. در 
برابر اين تغييرات و اين مميزي ها و تكرار آنها واكنش وزيران آموزش و پرورش عموما 
اقدامي جز عذرخواهي از افكار عمومي نبوده است؛ چه آن زمان كه بطحايي، وزير سابق 
آموزش و پرورش عنوان كرد از حذف نام و آثار مشــاهير ادبي بي خبر بوده و دستور 
ويژه براي بررسي و اصالح آن داد و چه حاال كه حاجي ميرزايي، وزير كنوني از تغيير 

متن ابراهيمي ابراز تأسف كرده و قول بازبيني و اصالح در چاپ جديد را داده است.
نكته مهم اينجاست كه تجربه نشان داده بعد از فروكش كردن نقد و نظرها و عذرخواهي 
مسئوالن وعده هايي كه براي اصالح داده شده، تقريبا عملي نشده است و همچنان عالوه 
بر اين، مميزي هاي ديگري كه غيرقابل دفاع هست نيز در محتواي كتاب هاي درسي 
اعمال مي شود؛ بنابراين به نظر مي رسد خالف آنچه ادعا مي شود، اين تغييرات چندان 
موردي نيستند و رويه اي با يك ديدگاه و سليقه خاص   در حال شكل دهي به رويكردي 
خاص در تاليف كتب درسي است و از منظر كالن تر به دنبال پياده سازي يك گفتمان 
گزينشي مشخص و محدود كردن گفتمان هاي ديگر؛ سليقه و رويه اي كه عالقه مند به 
تغيير نمادهاي مهم ادبيات معاصر و كالسيك است. نكته ديگر كه قابل تامل است اينكه 
اگر اين رويه به صورت آهسته و پيوسته دنبال شود- كه همين گونه است-  در نهايت و 
به تدريج حساسيت ها روي اين مقوله كاسته خواهد و به اين ترتيب، رويكرد گزينشي 
و اعمال ســليقه ها بر محتواي كتاب هاي درســي كه منبع اصلي آموزش ميليون ها 
دانش آموز در كشور است در درازمدت به اهدافش مي رسد و در سازوكار اجرايي و اداري 
اين رويه ناصواب به رسميت شناخته مي شود.  با تكرار چندين باره تغييرات انتقادبرانگيز 
كه در جامعه هم واكنش ها و انتقادات فراواني را در پي داشــته، انتظار اين است كه 
نهادهاي سياستگذار و مجري در دولت و ساير مراجع باالدستي مرتبط با حوزه آموزش 
و پرورش به جاي اينكه اين مميزي ها را اشتباه سهوي بنامند و وعده اصالح آن را در 
آينده نامعلوم بدهند به طور مشخص به افكار عمومي گزارش بدهند كه براي اصالح آنچه 
پيش تر و در تغييرات مشابه رخ داده و به عنوان اشتباه پذيرفته و وعده اصالح آن داده 
شده بود، چه كرده اند. عالوه بر اين، ضروري است سازوكارهاي حاكم بر اصالح محتواي 
آموزشي درسي كه در سال هاي اخير سؤال برانگيز و پرحاشيه شده مورد تجديدنظر 
قرار بگيرد و به طور شفاف مشخص شــود اين تغييرات طي چه فرايندي و از سوي 
چه افرادي)حقيقي يا حقوقي( اعمال شده است تا درصورت تكرار اشتباهات، آنها 
در برابر عملكردشان پاسخگو و مسئوليت پذير باشد و فرايندهاي معيوب پيشين 
به گونه اي اصالح شود كه ريشه نگاه هاي يكســويه، گزينشي و محدود كننده را در 

مهم ترين نهاد آموزشي كشور بخشكاند.

 عذرخواهي كار نمي كند
اقدام كنيد

يادداشت
مجيد فراهاني ؛ عضو و رئيس كميته بودجه و نظارت مالي شوراي اسالمي شهر تهران

متأســفانه چند روز پيش در رسانه ها شــاهد انتشار 
اطالعيه معاونت حمل ونقــل و ترافيك درباره كاهش 
ســاعت كاري خطوط حمل ونقل عمومي بوديم، كه 
براساس آن از ٢٠آبان ماه اتمام ساعت كاري كليه خطوط داخلي مترو ساعت٢٠:٣٠ 
و خط متروي كرج و گلشــهر تا ســاعت٢٠ خواهد بود؛ همچنين به منظور اعمال 
محدوديت و كاهش فعاليت در خطوط اتوبوســراني پايان زمان فعاليت ناوگان در 
تمامي خطوط بي آرتي )انبوه بر( در مسير رفت )آخرين اعزام( ساعت٢٠ و در مسير 
برگشت آخرين اعزام به ساعت٢٠:٣٠ كاهش خواهد يافت. در اين اطالعيه تأكيد 
شده بود كه اين تغيير ساعت با مجوز شهردار تهران و نظر به تصميمات ستاد ملي 
مبارزه با كرونا مبني بر اعمال محدوديت يك ماهه براي فعاليت مشــاغل، كاهش 

ساعت كاري خطوط حمل ونقل عمومي از سوي اين معاونت اعمال مي شود.
بدون شك اين تغيير ساعت زمينه ســاز تراكم بيش از حد مسافر در ساعت خاتمه 
فعاليت خطوط خواهد شد كه اين روند، افزايش احتمال آلودگي و انتقال ويروس 
كرونا را به دنبال خواهد داشت. اين تصميم كه زمينه ساز   سلب حقوق شهروندان 
و تحميل هزينه هاي رفت وآمد با ساير وســايل حمل ونقل به شهروندان مي شود، 
تصميم شايسته و مبتني بر رعايت حقوق عامه نيست. شايد برخي نقش حمل ونقل 
عمومي در شيوع كرونا را يك فرضيه بدانند، اما واقعيت آن است كه سازمان بهداشت 
جهاني در اطالعيه اسفند ماه سال گذشته خود اعالم كرد بايد كمي بيشتر مراقب 
رفت وآمد و استفاده از وسايل حمل ونقل عمومي بود. آن زمان هنوز كامال مشخص 
نشــده بود كه ويروس كرونا چطور پخش مي شــود اما با پيروي از الگوي اشــاعه 
ويروس هاي ديگر اين حدس تقويت مي شد كه اين ويروس نيز مانند ويروس هاي 
مشابه با استنشاق ترشحات تنفسي پس از عطسه يا ســرفه فرد آلوده يا تماس با 

سطوحي كه آلوده به ويروس هستند  منتقل مي شود. 
الرا گوسه، از مؤسسه سالمت جهاني نيز به پژوهشــي در سال٢٠۱۸ اشاره كرده 
بود؛ كســاني كه مرتب سوار مترو مي شوند، بيشــتر احتمال دارد به بيماري هايي 
مانند آنفلوآنزا مبتال شوند. او توصيه كرده بود اگر مي توانيد از وسايل نقليه عمومي 
در ساعت هاي شلوغ پرهيز و مسيرهايي را انتخاب كنيد كه به بيش از يك وسيله 

نقليه نياز نباشد.
در حوزه انتقال و شــيوع كرونا در تهران هم مهم ترين نقطه ضعــف ما مربوط به 
حمل ونقل عمومي به خصوص مترو و اتوبوس است. درحالي كه به اذعان كارشناسان 
طي ٢سال گذشته وضعيت سيستم حمل ونقل عمومي پايتخت از وضعيت هشدار 
گذشته و اين سيستم هم اكنون در آستانه فروپاشــي قرار گرفته، ما با شيوع كرونا 
مواجه شده ايم و در شرايطی  كه بايد حداقل 9هزار اتوبوس در پايتخت به شهروندان 
سرويس دهي كنند، شــاهد آن هستيم كه تنها 5هزار و 5٠٠دســتگاه براي ارائه 
سرويس به شهروندان در دسترس داريم. در اين وضعيت مطمئنا ارائه خدمات پايدار 
با چالش مواجه خواهد بود؛ چه رسد به ارائه خدمات با رعايت فاصله اجتماعي! در 
اين شرايط به جاي آنكه براي افزايش امكان فاصله گذاري اجتماعي به سمت تقويت 
ناوگان حمل ونقل عمومي گام برداريم، شاهد آن هستيم كه محدوديت ساعت كار 
و ارائه سرويس براي اعمال ابالغ مي شود؛ امري كه مغاير با فاصله گذاري اجتماعي 
در ساعات پيك و پاياني ارائه سرويس است و زمينه ســاز به خطر افتادن سالمت 

همشهريان عزيزمان می شود.
بدون شك اين تغيير ساعت كه براساس اطالعيه منتشرشده با اتخاذ تصميم توسط 
يك بخش بدون درنظر گرفتن اثرات اجتماعي، فرهنگي، ســالمت و... انجام شده، 

تصميمي مبتني بر الگوي تصميم گيري شايسته نيست. در 
اتخاذ اينگونه تصميمات كه بر ابعاد مختلف زندگي شهروندان 

 اثر مي گذارد، بايد از مشــاركت همه ذينفعــان براي اتخاذ تصميــم و اجراي آن 
بهره برد. 
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يادي از دكتر داوود فيرحي، استاد 
 علوم سياسي ، همراه با گفتارهايي از :
هادي خانيكي و نجفقلي حبيبي

ادامه در 
صفحه17

ديــروز آمــار فوتي هاي كرونــا در كشــور بــه 46٢نفر رســيد و 
۱۱هزارو7۸٠بيمار جديد مبتال به كرونا در كشــور شناسايي شدند. 
توفاني در آمار مرگبار و ثبت ركوردي تازه. همزمان از دانشگاه شهيد 
بهشتي تهران صداي انتقادات كم سابقه اي بلند شد. استاندار تهران و 
فرمانده  ستاد ملي مقابله با كرونا سياست هاي مديريتي مرتبط با مهار 
پاندمي در ايران را به باد انتقاد گرفتنــد. انتقاداتي كه تاكنون به اين 

صراحت شنيده و گفته نشده بود.
سيزدهمين همايش دانشجويي ســازه هاي علوم بهداشتي كه ديروز 
در دانشكده علوم پزشكي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد، پنل هاي 
متعددي داشت. يكي از آنها ميزبان انوشيروان محسني بندپي، استاندار 
تهران و عليرضا زالي، فرمانده ستاد مقابله با كرونا در تهران بود. اين دو 
كه ماه هاست در حال نامه نگاري با ســتاد ملي مقابله با كرونا و طرح 
درخواست هايشــان براي مهار كوويد-۱9 در پايتخت هســتند، روز 
توفاني را در اين پنل ساختند و گفتند مانع تراشي ها به آنها اجازه نداده 

كه بتوانند به ماموريت و برنامه هايشان به درستي عمل كنند.
عليرضا زالي، فرمانده ستاد ملي مقابله با كرونا در تهران، وقوع برخي 
خطاهاي محاسباتي و اشتباهات زنجيره اي در مديريت بحران كرونا در 
كشور را از وقايع تأسف بار در روزهاي ابتدايي شيوع بيماري دانست و 
حذف برخي وزارتخانه ها و سازمان ها از فرايند تصميم گيري در مديريت 
بيماري را به بهاي از دست رفتن فرصت هايي ارزيابي كرد كه جبران 
شدني نيست. او گفت: »يكي از مهم ترين اشتباهات كه از نظر تكنيكي 
اتفاق افتاد، حذف وزير ارتباطات از ستاد ملي مقابله با كرونا بود. روزهاي 
آغاز كار وقتي وزير ارتباطات درجلسه حاضر بود اساليدي را در ستاد 
ملي نشان داد كه نحوه جابه جايي بيماران مبتال از قم به گيالن در آن 
ترسيم شده بود. اين داده ها نشان مي داد امكانات خوبي براي رديابي 

بيماران در اختيار داريم كه مي توانيم با استفاده از آنها بيماران مبتال به 
كرونا را رهگيري كنيم.«

 زالي ادامه داد: »مي توانســتيم از امكانات اين وزارتخانه، نرم افزارها و 
دانش فني و زيرساخت هايش به شــكل مطلوب تري استفاده كنيم. 
متأسفانه برخي به جاي اينكه تشــويقمان كنند با ما برخورد كردند. 
درنهايت نرم افزار تهيه شده به يكي از كشورهاي حوزه CIS فروخته 

شد. اين غفلتي بود كه در هفته هاي اول شيوع ويروس اتفاق افتاد.« 
آنطور كه زالي مي گويد، به نظر مي رسد مسئوالن ستاد ملي مقابله با 
كرونا به دليل نگراني از برخوردهاي بعدي به شكل غيرسيستماتيك 
و كامال دور از نظر ديگران اقدام به رهگيري بيمــاران بهبود يافته از 
بيمارستان ها كرده اند. رويه اي كه نشــان مي دهد ستاد ملي مقابله با 
كرونا زير فشارهاي غيرعلمي و ســنگيني براي مقابله با بيماري قرار 
داشته است:»خود ما به شكل كامال غيرسيستماتيك از نرم افزارهايي 
براي رصد بيماران ترخيص شده در بيمارســتان ها استفاده كرديم. 
اطالعات تمام اين افراد را در اختيار داريــم. اكنون در تهران 64هزار 
مورد اطالعات ريز افراد را برمبناي عملكرد تلفن هاي همراه جمع آوري 
كرده ايم. مي دانيم بيماران بهبود يافته به كدام استان ها رفته، در چه 
محل هايي تردد دارند و مقدار تردد آنها در شهر تا چه اندازه گسترده 
است. مي توانســتيم اين اطالعات را خيلي زودتر و دقيق تر به دست 

بياوريم كه اين امكان فراهم نشد.« 
فرمانده ستاد مقابله با كروناي تهران، ادامه مي دهد: »عالوه بر دريافت 
اطالعات تردد بيماران ترخيص شده، موفق به ثبت تراكنش هاي بانكي 
بيماران شديم و اكنون 54هزار مورد اطالعات تراكنش اين افراد ثبت 
شده اســت. با جمع بندي اطالعات اين دو بخش و تعميم آن به همه 
استان هاي كشور مي توانستيم ســند ملي كرونا در كشور را طراحي 

كنيم كه اين اتفاق هم رخ نداده است.«

برخي براي اجراي طرح هاي مقابله با كرونا مانع تراشي مي كنند 
فرمانده ســتاد مقابله با كرونــاي تهران، وجود برخــي مخالفت ها و 
بي توجهي به درخواست هاي منطقي و كارشناسي اعضاي ستاد كروناي 
تهران را يكي از چالش هاي پيش روي اين ستاد براي مديريت بهتر و 
مقابله مؤثرتر با كرونا دانســت و با ارائه مستنداتي از همكاري نكردن 
دستگاه هاي مختلف با اين ســتاد گاليه كرد: »در جلسه سوم ستاد 
ملي، وزارت ارتباطات موضوع توسعه خريدهاي الكترونيك و آنالين 
را مطرح كرد. آن زمان در تهران، ٣٠هــزار خدمت تجاري خرد براي 
شهروندان شناسايي شده بود كه مي توانستيم با توسعه كسب وكارهاي 
اينترنتي و ارائه خدمات آنالين، بخش مهمي از نيازهاي خريد روزانه 

مردم را تامين كنيم امــا نه تنها با اجراي اين 
طرح مخالفت شــد بلكه كال آن را از دستور 

 كار خارج كردند. اكنون بــا تأخيري 9ماهه دوباره ســراغ اجراي آن
 رفته اند.«

موج انتقاد از مديريت 9ماهه كرونا
حميدرضا بوجاريان

خبر نگار

ادامه در 
صفحه15

با مرضيه محبوب،  سازنده عروسك هاي مجموعه كاله قرمزي 
كه مي گويد منتظر خودش است تا ايده هاي ديگرش را عملي كند

ديروز                            هموطن ديگر را از دست داديم

 استاندار تهران و رئيس ستاد مقابله با كروناي پايتخت
 از مانع تراشي ها، بي پاسخ ماندن نامه ها و رد تصميمات شان

 از سوي ستاد مقابله با كروناي كشور 
و دستگاه هاي اجرايي گفتند

مادر عروسك های محبوب

زيرفشار ساعت۶
 كاهش ساعات كار شبكه حمل و نقل  و تعطيلی يكباره شهر در ساعت۶ 
 با انتقادهايي روبه رو شده؛ همشهری در گفت وگو با كارشناسان
 و مديران شهری  اين موضوع را  بررسی كرده است

 موج انتقاد
از مديريت 9ماهه كرونا

برايلغوتحريمازهرفرصتياستفادهميكنيم
رئيس جمهوري در جلسه ديروز هيات دولت تاكيد كرد كه سياست های ايران درباره آمريكا روشن و تغيير ناپذير است
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ضميمهرايگانپنجشنبهها

بازگشتتدريجي
ايرانبهبازارنفت

آيينچراغ
خاموشينيست

روايتپزشكيقانوني
ازعلتمرگ
سهارضانژاد

وقتي خورشيد نورباال مي زند!
گفت و گــو بــا بيوك ملكي، شــاعر 

نام آشناي ادبيات كودك و نوجوان

جادوگراني با ظاهري معمولي!
درباره رابرت زمكس، نويســنده و 

كارگردان فيلم جادوگران

همشــهري آينده نفت ايــران پس از 
كشف واكسن كرونا و به قدرت رسيدن 

بايدن را بررسي مي كند

همشــهري تأثير قوانين ممنوعيت 
فعاليــت بعــد از ســاعت۱۸ در 
كتابفروشــي  هاي تهران و ٣ شــهر 

ديگر را بررسي مي كند 

4 ماه پس از جان باختن سها رضانژاد 
در ارتفاعات كردكوي، پزشكي قانوني 

علت اصلي فوت وي را اعالم كرد

2

23

زنگخطرظهور
ديكتاتوريدرآمريكا

اقدامات ترامپ در روزهاي گذشــته 
از بركناري مقامــات تا امتناع از قبول 
شكســت، نگراني ها  از متزلزل شدن 
پايه هاي دمكراســي در اين كشور را 

افزايش داده است

93

2

ديدهنشدندرايران
آزارمميدهد

گفت و گو با ســعيد برخــورداري، 
بازيكن سابق تيم ملي هندبال كه از 

بهترين دروازه بانان الليگاست

1۶

عليرضازالي:  ما كرونا را جــدي نگرفتيم و روي آن 
حساسيت نداشتيم. تحليل ها را مورد توجه قرار نداديم 

و در بسياري از موارد با شتاب زدگي عمل كرديم
محسني بندپي: توقع ما اين بود كه وزارت بهداشت 
از پيشــنهادات ما بيشــتر حمايت مي كرد بارها 
گفتيم نبايد يك فرد غيرمتخصص در ستاد كرونا 

نظر علمي ما و وزير را وتو كند

1

گفت و گو با قباد شيوا
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داوود فيرحي، انديشمند و استاد 
علوم سياسي در  56سالگي به دليل سیاست

ابتال به كرونا درگذشت. فيرحي از 
معدود اســتادان علوم سياسي و نظريه پردازان 
حوزه دين بود كه توانسته در تبارشناسي رابطه 
مذهب و مشروطه، دين و دولت، قانون و حقوق 
ملت و دوگانه هايي چنين، نظريه هايي را مطرح 
كند كه خريداران زيادي در حوزه و دانشگاه پيدا 
كرده بود. فيرحي تــالش مي كرد راه حل هايي 
براي بازتعريف مناسبات قوانين مدرن و احكام 
شريعت پيدا كند كه در اين مسير هم تالش هاي 
زيادي كرد و افق هايي در اين مسير گشود. او در 
جست وجوي مشكالت امروز جامعه، به 40سال 
اخير نگاه نمي كرد، بلكه ريشه برخي مشكالت را 
در 100سال و 200سال گذشته جامعه ايراني 
مي دانست كه محصور در 3 ضلع ايران؛ شريعت 
و دولت مــدرن اســت. او مي گفت: »بســيار 
كوتاه انديشانه اســت كه ما بخواهيم مشكالت 
خود را به 4دهه اخير نســبت دهيم، مســئله 
پيچيده تر از اينهاســت و تجربه قانونگذاري در 
ايران بسيار پيچيده اســت«. فيرحي مي گفت: 
»به نظر من مثلثي وجود دارد كه يكي از اضالع 

آن ايران، ضلع ديگرش شريعت و ضلع سوم آن 
دولت مدرن اســت. وقتي به اين مباحث نگاه 
مي كنيم، به نظر مي رسد كه اتفاقي در ايران رخ 
داده و آن تجربه منحصر به فرد رابطه شريعت و 
قانون است. منحصربه فرد بودن اين مسئله نيز 
خيلي ربطي به انقالب اســالمي ندارد، بلكه به 
بيش از 200ســال پيش برمي گــردد.« داوود 
فيرحي را بايد از روشنفكران حوزه دين تعريف 
كرد كه خود به شيوه عملكرد روشنفكران ديني 
انتقاد داشت. وي معتقد بود روشنفكري ديني از 
خيلي علوم عملي مثل انديشــه سياسي غفلت 
كرده است و در عين حال مي گفت: »روشنفكري 
ديني به درستي در ميانه دو دنياي سنت و تجدد 
يا مذهب و سكوالريســم قــرار دارد، يعني هم 
مي تواند چوب دو سر طال باشد و هم عكس آن. 
روشــنفكري آنقدر غرق جدال با ســكوالرها و 
ماترياليست ها از يك ســو و نيروهاي حوزوي و 
سنتي شــد كه از بازسازي ســامانه گفتماني 
خودش غفلت كرده اســت.« اين اســتاد علوم 
سياسي پرورش يافته حوزه و مقبول دانشگاه بود. 
تحوالت و مسائل روز ايران را در بستر مشكالتي 
تحليل مي كرد كه ريشه هاي عميق در سنت ها 

داشــتند. او حتي در تبيين وقايع تاريخي مثل 
عاشــورا مي كوشــيد از دريچه دوگانه دولت- 
ملت ها به اين واقعه نگاه كند . يكي از بزرگ ترين 
دغدغه هاي اين انديشمند سياسي درباره تزلزل 
اميد و واگرايي اجتماعي در كشــور بود. وي در 
ســال98 در گفت وگويي با خبرگزاري ايلنا با 
برشمردن مجموعه اي از عوامل سياست خارجي 
و سياست داخلي واگرايي اجتماعي گفته بود: 
»من خود به سياست خارجي زياد بها نمي دهم 
چون اين سياست داخلي است كه مهم است و 
واگرايي هاي جامعه ايراني را تشديد كرده است. 
يكي از نمونه هاي برجسته تأثير سياست داخلي 
در اين واگرايي قضيه  انتخابات و آثاري است كه 
گروه هاي مختلف روي جامعه گذاشت و عده اي 
فكر كردند كه به ســبب برخــي تصميم ها در 
اليه هاي قدرت، بهتر اســت از مشاركت براي 
كسب قدرت سياسي فاصله بگيرند. در واقع اين 
نيروها به معنايي اميدشان را به ترميم دولت از 

طريق رأي عمومي از دست دادند...«
او در همان ايام در يك سخنراني درباره ايرادهاي 
قانون انتخابات كشور هم كه بي ارتباط به همين 
ســخنانش درباره واگرايي جامعه ايراني نبود 
گفته بود: قانون انتخابات ما حتي قانون اساسي 
را زمين مي زنــد. يعني ويژگي هايــي دارد كه 
بندهاي مربوط به حقوق ملت در قانون اساسي را 
با اينكه تعليق نمي كند ولي نمايشي خواهد كرد. 
او گفته بود: اگر دنبال احراز صالحيت كانديدايي 
هســتند به جاي پرس و جو در كوچه و خيابان 

براي پي بردن به صالحيــت او، موضوع بايد به 
شــوراي مركزي احزابي كه آن فرد را پيشنهاد 
كردند ارجاع شود و اين بسيار مهم است. يكي 
از مهم ترين و معروف ترين آثار او كتاب »آستانه 
تجدد« است كه برخي صاحب نظران آن را رساله 
مشروطيت ايراني دانسته اند. از اين نويسنده و 
پژوهشگر سرشناس حوزه و دانشگاه، تاليفات، 
كتب و مقــاالت علمي فراواني برجــاي مانده 
اســت كه بخش مهمي از آن به حــوزه »فقه و 
سياســت« و »دين و دولت« اختصاص دارد. از 
آثار معروف او مي توان بــه كتاب »جريان هاي 
اسالمي معاصر؛ با نگاهي به تحوالت خاورميانه«، 
»فقه و سياست در ايران معاصر؛ تحول حكومت 
داري و فقه حكومت اســالمي«، »دين و دولت 
درعصر مــدرن«، »نظام سياســي و دولت در 
اسالم«، » دولت اسالمي و توليدات فكر ديني« 
و » فقه و سياست در ايران معاصر: فقه سياسي 
و فقه مشــروطه « اشاره كرد. از اســتاد داوود 
فيرحي بيش از 60عنوان مقاله ثبت شده است. 
وي مقدمات دروس حوزوي را بين ســال هاي 
1360 تا 1365 در حوزه علميه ولي  عصر)عج( 
شهرســتان زنجان گذراند. پــس از آن مقاطع 
ســطح و دروس خارج را از 1366 تا 1380 در 
حوزه علميه قم ادامــه داد. از ســال 1366 تا 
13۷8 وي به تحصيل در مقطع كارشناســي، 
كارشناســي ارشــد و دكتري علوم سياسي در 
دانشــگاه تهران پرداخت. گرايش دكتري وي 

»انديشه سياسي« بود.

بيش از 10عنوان كتاب از داوود فيرحي، استاد علوم سياسي در حوزه »فقه و سياست«  و »دين و دولت« به جا مانده است
ديپلماسی درگذشت پژوهشگر صلح دوست

شرط بازگشت آمريكا به برجام
سيدعباس عراقچي، مذاكره كننده ارشد هسته اي ايران مي گويد 
آمريكا درصورتي كه همه تحريم هاي دوره ترامپ را بردارد مي تواند 

به توافق هسته اي موسوم به برجام برگردد.
عراقچي در يك برنامه زنده تلويزيوني با بيان اينكه ما نه از ماندن 
آقاي ترامپ وحشت زده مي شويم، نه از آمدن آقاي بايدن ذوق زده 
مي شويم، گفت: ما براســاس منافع خودمان تصميم مي گيريم و 

رفتار مي كنيم.
وي با اشــاره به اينكه آقاي بايدن و حزب دمكرات در مانيفست 
سياسي خود قبل از انتخابات اعالم كردند كه مي خواهند به برجام 
برگردند، اظهار كرد: راه براي بازگشت به برجام بسته نيست، ميز 
مذاكرات برجام و ميز 1+5 را ما ترك نكرديم، آنها ترك كردند و 
مي توانند دوباره برگردند، ولــي چالش هايي هم وجود دارد. بايد 
بپذيريم در 4 سال گذشــته واقعياتي اتفاق افتاده و تحوالتي در 
عرصه ميداني و سياســي رخ داده كه بايد مدنظر قرار بگيرد و در 

مورد آن صحبت و تفاهم شود.
معاون سياسي وزير خارجه در عين حال خاطرنشان كرد: اينطور 
نيست كه برجام دروازه اي باشد كه هركس هر وقت خواست برود 
و هر وقت خواســت برگردد، به هر حال قواعد و شرايطي دارد كه 
بايد نشست و مذاكره كرد، ولي راه بازگشت باز است؛ همانطور كه 
مقام معظم رهبري هم فرمودند ما با آمريكا هيچ مذاكره اي نداريم، 
اال ســر ميز مذاكره 1+5. اگر مي خواهند مذاكره كنند بايد پشت 
همين ميز برگردند، در چارچوب 1+5 و نه دوجانبه، ما براي منافع 

خودمان گفت وگو خواهيم كرد.
عراقچي تصريح كرد: مــا منتظر مي مانيم كــه اوال ببينيم آقاي 
بايدن ســركار مي آيد و دوما البي هاي مختلف صهيونيســتي و 
غيرصهيونيســتي آيا اجازه مي دهند كه آمريكا سياست خودش 
را عوض كند و ثالثا با چه رويكردي مي خواهد بيايد. ما براســاس 
منافع خودمان تصميم خواهيم گرفت كه با تقاضاي آمريكا براي 
ورود مجدد به برجام چگونه برخورد كنيم، طبيعتا نياز به يك سري 
مقدمات، گفت وگو ها و صحبت هايي وجود دارد تا به يك تفاهمي 

براي چگونگي بازگشت آمريكا به برجام برسيم.
وي درباره شرايط بازگشت آمريكا به برجام تأكيد كرد: اگر آمريكا 
برگردد تمامي تحريم هايي كه اين مدت گذاشته اند، بايد برداشته 
شود. اين نه شــرط برجام و بلكه خود برجام است، حضور آمريكا 
در برجام يعني برداشــتن همه تحريم هايي كه به خاطر موضوع 
هســته اي به مردم ايران تحميل كردند، به طور طبيعي بايد اين 
اتفاق بيفتد كه البته چالش هاي ديگري هم هست كه بايد درباره 
آنها بنشينيم و صحبت كنيم و شرايط بازگشت آمريكا به برجام را 

به گونه اي كه منافع مردم ايران تامين شود، فراهم كنيم.
عراقچي در رابطه با دوره باقيمانده از رياست جمهوري ترامپ هم 
گفت: در 2 ماه آينده ممكن است ابعاد جديدي به اين فشار اضافه 
كنند، بعضي ها مي گويند مي خواهد زمين سوخته تحويل دولت 
بعدي بدهد. به نظر من كاري بيشــتر از اينكه تا االن انجام داده 
نمي تواند انجام دهد، اال يكسري تالش هايي كه روي روان مردم 
تأثيرات منفي بگذارد كه بايد مراقب باشيم. مردم ما تا االن در برابر 
اين سياست به خوبي ايستادگي كردند و در آينده هم ايستادگي 

خواهند كرد.

رئيس جمهور در بخش عمده صحبت هاي روز 
چهارشنبه  خود در هيأت دولت، شكست دونالد دولت

ترامپ در انتخابات رياست جمهوري آمريكا را 
اتفاق قابل مالحظه و بسيار حائز اهميتي دانست و گفت: رژيمي 
كه خواب سقوط ايران و ســقوط نظام ايران را مي ديد، خود 
به صورت بسيار حقيرانه اي ساقط شد و امروز مي بينيد جز چند 
كشور كوچكي در سراسر جهان كه هميشه جزو اذناب اين رژيم 
بودند، كشورها شرايط جديدي را پيش روي خودشان مشاهده 
مي كنند. حسن روحاني ابراز اميدواري كرد: ما اميدواريم مردم 
آمريكا شرايط را به گونه اي رقم بزنند تا شاهد اين باشيم كه كاخ 
سفيد بر مبناي منافع مردم آمريكا و بدون تحقير ملت هاي ديگر 
و با پايبندي به تعهدات خود به مسير صحيح و درست برگردد. 
البته هر كجا ببينيم كه شرايط براي لغو تحريم آماده است از اين 
فرصت استفاده خواهيم كرد. هدف ما اين است كه تحريم های 
ظالمانه لغو شود، هدف ما اين است كه ايران بتواند به راحتي در 
تعامل با جهان باشد و هدف ما اين است كه فشار تحريم را از روي 
شانه مردم برداريم، هر جايي و هر فرصتي براي اين كار مناسب 
باشد وظايف و اقدامات خود را انجام مي دهيم. هيچ كس حق 
ندارد فرصت سوزي كند، هر فرصت مناسبي كه به وجود مي آيد 
بايد از آن بر مبناي منافع ملي و بر مبناي وحدت ملي استفاده 
كنيم. اميدواريم شرايط بهتري در آينده پيش روي ما باشد. از 
هر فرصتي كه به نفع منافع ملي و رفع تحريم باشــد، حتما 
استفاده مي كنيم. مسائل امنيت ملي و منافع ملي، مسائل حزب 
و جناحي نيست و مربوط به كل ملت ايران است. همه باهم متحد 
هستيم البته هر گامي كه بخواهيم برداريم حتما به رهنمودهاي 
مقام معظم رهبري توجه مي كنيم. او با بيان اينكه رژيم رو به 
پايان دونالد ترامپ خيلي به سياست بين الملل آشنا نبود و تقريبا 
مجري ديكته هاي تندروهاي داخلي و رژيم صهيونيستي بود، 

تصريح كرد: نكته اي اينجا بگويم شايد براي مردم حائز توجه 
باشد. به نطق هاي اين انسان نگاه كنيد كه در مجامع بين المللي 
نسبت به ايران ايراد مي كرد، همان جمالت، تعبيرات و لغاتي را 
به كار مي برد كه رژيم صهيونيستي به كار مي برد و همه مشكالت 
آن هم از اينجا نشأت گرفت كه نتوانستند بر مبناي مصالح و 
منافع مــردم آمريــكا و بر مبنــاي مصالــح و منافع جهان 
تصميم گيري كنند. براســاس گزارش پايگاه اطالع رســاني 
رياســت جمهوري، روحاني با اشــاره به انتخاب جو بايدن به 
رياست جمهوري آمريكا تأكيد كرد: اين آقايي كه جديد آمده از 
ابتدا و در تبليغات انتخاباتي خود گفت كه مي خواهم به برجام 
برگردم. ما كه داخل برجام بوديم و خارج نشده بوديم. 1+4 هم 
داخل برجام بوده، حال آنها در تعهدات خود سستي كردند و ما 
هم متقابال تعهدات خودمان را كاهش داديم، ولي همه ما در 
داخل برجام بوديم اين برعهده آنها است. آنها اگر به وظيفه خود 
عمل كردند، مي تواننــد راه جديدي را انتخــاب كنند و اگر 
نخواستند، انتخاب نكنند، ما برنامه خود را در كشور به اراده آنها 
پيوند نمي زنيم، برنامه ما بر اصول ما پيوند خورده است. اگر به 

سمت اصول ما حركت كردند، راه باز است و بسته نيست. 

بــا اوج گيــري و اســتمرار 
توهين هاي برخي از نمايندگان مجلس

به دولت و در رأس آن شــخص 
رئيس جمهوري، پاستور مصافش با جمعي از 
بهارستان نشينان را به دستگاه قضايي كشاند. 
حســينعلي اميــري، معــاون پارلمانــي 
رئيس جمهور ديروز از طرح شــكايت معاونت 
حقوقي رئيس جمهــور در ارتبــاط با نطق و 
اظهارنظر برخي نمايندگان كه مصداق اهانت 
به رئيس جمهــور بوده خبــر داد. او ديروز در 
حاشيه جلســه هفتگي هيأت دولت در جمع 
خبرنگاران گفت: نمايندگان مجلس در ارتباط 
با وظايف خود مي توانند در كليه امور كشــور 
اظهارنظر كنند اما در هيچ جاي قانون اهانت، 
نشــر اكاذيب، افترا و نســبت ناروا قابل قبول 
نيســت. موارد معدودي داشــتيم كه نطق و 
اظهارنظري واجد همين عباراتي كه اشاره شد 
بوده كه اين مــوارد توســط معاونت حقوقي 
رئيس جمهور در دستگاه قضايي پيگيري شده 
است. وي در پاسخ به اين ســؤال كه »تاكنون 
شكايتي از نماينده اي شده است يا خير؟« گفت: 
مواردي بوده كه معاونت حقوقي شكايت كرده 
اســت. به رغم اين اظهــارات، غالمحســين 
اسماعيلي ســخنگوي قوه قضاييه در نشست 
اخيرش با رسانه ها در پاسخ به سؤالي مبني بر 
اينكه آيا از ناحيه دولت شــكايتي درخصوص 
توهين هاي اخير به رئيس جمهور به دســتگاه 
قضايي رسيده است يا خير، با بيان اينكه هرگونه 
توهين را خالف قانون و اخالق و جرم مي دانيم، 

گفت: توهين جرم است و دور از شئون انسانی 
اســت. قوه قضاييه هم به موارد مجرمانه برابر 
ضوابط و مقررات قانوني رسيدگي مي كند. وي 
ادامه داد: در مورد اخير، تاكنون اعالم شكايتي به 
دادسراي عمومي و انقالب تهران انجام نشده و 
اينكه در دادســراي ويژه روحانيت شــكايتي 
صورت گرفته يا خير، اطالع ندارم. سخنگوي قوه 
قضاييه البته يادآور شد: در دولت فعلي بيش از 
150مورد شكايت از شخصيت هاي حقيقي و 
حقوقي داشته ايم كه البته عدد افراد بيش از اين 
تعداد است، چون در برخي پرونده ها از تعدادي 
از افراد شكايت شده كه بخش عمده اي از اين 
شكايات رسيدگي شــده و بخشي ديگر هم در 
جريان رسيدگي است.  در نمونه پرسروصداي 
حرمت شكني عليه رئيس جمهور، كه در مواردي 
واكنش رهبــر معظم انقالب را هــم به همراه 
داشــت، مجتبــي ذوالنــوري، از چهره هاي 
شناخته شــده جبهه پايــداري در مجلس كه 
رياست كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
را بر عهده دارد، اخيــرا از اعدام رئيس جمهور 
حرف به ميان آورده بود. او در توييتي خطاب به 
رئيس جمهور نوشته بود: »...امروز اكثريت قاطع 
ملت ايران به كمتر از عزل و مجازات شما راضي 
نمي شــوند؛ با منطق شــما، رهبر انقالب بايد 
دستور دهند هزاربار شــما را اعدام كنند تا دل 
مردم عزيز راضي شود.« روندي كه در اظهارات 
اخير مقام معظــم رهبري هم مــورد نقد قرار 
گرفت. ايشان در جلسه ســتاد ملي كرونا بيان 
كردند: هتك حرمت در ميان مردم حرام است و 

نسبت به مسئوالن بيشتر؛ به خصوص در ميان 
مسئوالن رده باالي كشور. البته ذوالنوري در اين 
ميدان تنها نيســت؛ نمونه ديگر، ادبيات تند و 
بعضا توهين آميز علي اصغر عنابستاني، نماينده 
سبزوار در مصاف با دولتي هاست. او در 5 ماه اخير 
بي وقفه از تريبون هايي كه در اختيار داشته، از 
بهارســتان گرفته تا مصاحبه با رسانه ها و در 
فضاي مجازي، دولت را آماج حمالت تندش قرار 
داده اســت.  در نمونه ديگر اردشــير مطهري، 
نماينده گرمسار در انتقاد به غيبت روحاني در 
جلسه رأي اعتماد به وزير صمت گفت: »آقاي 
رئيس جمهور كه خودت را مخفي كرده اي، آيا 
مي داني مردم مي گويند خدا روحاني را لعنت 
كند؟ چرا وزيري پيشنهاد شــده كه 2دهه در 
خارج از كشور زندگي مي كرده است؟« چندي 
پيش نيز ابوالفضل ابوترابي، نماينده نجف آباد 
خطاب به روحاني گفته بود: »رئيس جمهور ما 
فقط در كاخ ســكني گزيده است؛ درحالي كه 
همين ســبك مديريت،  مردم ايــران را نابود 

مي كند...«

در حاشيه سياست

  اصولگراها مذاكره كنند، اشكال ندارد!
يك عضو شــوراي مركزي حزب موتلفه طي اظهاراتي، مذاكره با 
آمريكايي ها توســط اصولگراها را مجاز دانسته و در مقابل مدعي 
شده كه مذاكرات اصالح طلبان با آمريكا همواره موجب خسارت 

به منافع ملي شده است. 
حميدرضا ترقي به ســايت جمــاران گفته مذاكــره درصورت 
ضرورت به وسيله كســاني كه بتوانند منافع ملت را حفظ كنند و 
نفوذناپذير باشند، مي تواند اتفاق بيفتد. وي به مواردي از مذاكرات 
اصالح طلبان مانند مذاكرات هسته اي سعدآباد، مذاكرات درباره 
افغانستان و مذاكره درباره گروگان ها توسط بهزاد نبوي در دولت 
شهيد رجايي اشاره كرده و گفت: »اينها نشان مي دهد در مذاكرات، 
طيفي كه اصوال غربگرا هستند و به غرب خوشبين هستند و زود 
اعتماد مي كنند، نمي توانند مذاكره كننده هاي خوبي براي كشور 
باشــند و حقوق و منافع ملت را رعايت كنند.« اين عضو موتلفه، 
مذاكرات با چين را از نمونه هاي موفقيت آميز مذاكرات اصولگراها 
دانسته و گفت: »اين مذاكرات منطقي صورت گرفته و توافقاتي 

در حال انجام است.« 

  سازش آمريكا با ايران محال است
غالمرضا مصباحي مقدم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و 
از چهره هاي اصولگرا گفت :  آمريكا تا وقتــي خودش را ابرقدرت 
جهان مي داند، محال اســت با ايران ســازش كند. در واقع شرط 
مذاكره با آمريكا اين است كه ايران را قدرت دسته چندم جهاني و از 
كشورهايي چون چين و روسيه پايين تر نبيند. مصباحي مقدم در 
گفت وگو با اعتمادآنالين افزود: بسيار بعيد است كه اياالت متحده 
بخواهد ايران را به عنوان كشــوري صاحب راي و قدرت بداند و به 

همين دليل، هر نوع تعاملي بين ما و آنها محال است.

روحاني با فضيلت در دانشگاه

 درگذشت اســتاد بزرگوار جناب 
آقاي دكتر داوود فیرحي براي جامعه 
دانشگاهي كشور ضايعه سنگیني 

است. مشي علمي دكتر فیرحي دربرگیرنده تمايزات قابل توجه 
در تحقیقات علمي عمیق بود. ايشان به علت هاي مختلف از ورود 
به مباحثات مناقشه برانگیز سطحي در ابعاد سیاست و جامعه 
پرهیز داشــتند و پاي خود را در اين حیطه جايي مي گذاشتند 
كه در دســترس نیت هاي بدخواهانه قرار نگیرد. كالم و بیان 
و استدالل ايشان از حیث اســتحكام و چارچوب هاي منطقي 
منشــا اثر ماندگار بود. ايشــان با ديدگاه هاي مختلف صوري 
برخورد نمي كرد، آنها را مي شــكافت و جــان كالم گوينده را 
به خود او عرضه و تعارضات آنها را بررســي مي كرد. نكته دوم، 
مسئله صداقت علمي ايشــان بود كه هیچ وقت نمي خواست 
خودش را جوري مطرح كند كه نیســت. عده اي مي خواهند 
خودشان را دانشمند نشان دهند؛ درحالي كه چنین نیستند. 
همكاران ايشان به اتفاق بر راستگويي و صداقت ايشان صحه 
مي گذارند. آقاي دكتر فیرحي از برند خودشان دنبال دكان باز 
كردن نبود. وراي  شأن علمي، اگر اين استاد دانشگاه تهران وارد 
موضع گیري هاي سیاسي مي شد، سعي مي كرد از ديد علمي و 
نه عوامانه و سطحي بحث را بشكافد. اين خیلي به فهم مسئله 
كمك مي كرد. او جبهه گیري نشــان نمي داد، اما طرفدار حق و 
عدل بود و مي خواست حقیقت مطلب را آشكار كند. آقاي دكتر 
فیرحي، انسان متعادلي بود و حرفش را منطقي مطرح مي كرد. 
كالم ايشان در دسته بندي هاي جناحي قرار نمي گرفت؛ هر چند 
ممكن بود عمل و نتیجه فكر ايشان به يك جريان سیاسي نزديك 
باشــد، اما آنچه را كه مطرح مي كرد، ربطي به جناح بندي هاي 
سیاسي نداشت، بلكه به حقیقت آن علم و موضوع كار داشت. 
بر همین اساس نیز فقدان ايشــان تاثر جناح هاي مختلف را 
برانگیخته است. ايشان مراقب بود كه جبهه گیري سیاسي سبب 
نشود كه از حقیقت علم و دريافت علمي منحرف شود. ايشان 
خیلي مراقب بود كه اگر حرفي مي زند مطابق با موازين علمي 
باشد. اگر جهت گیري هاي سیاسي را نیز مطرح مي كرد به طور 
مستدل آن را ارائه مي كرد. كسي عصبیت، رفتار تندخويانه و 
جبهه گیري هاي غیرعالمانه از ايشان نديد. اساتید، دانشجويان، 
صاحب نظران، متفكران و اهالي مطبوعــات او را به اين صفت 
مي شناختند كه منطقي صحبت مي كرد و از روي جبهه گیري هاي 
سیاسي صحبت نمي كرد. او دنبال تبیین حقیقت بود.نكته سوم 
و آخر اينكه آقاي دكتر فیرحي يك روحاني با فضیلت هم بود. 
ايشان به تعهدات اخالقي يك روحاني بسیار پايبند بود. رعايت 
موازين و ادب در همه جمع ها وجه شــخصیتي بارز ايشان بود. 
اين استاد دانشگاه تنها ملبس به لباس حوزوي نبود، بلكه يك 
متخصص علوم حوزوي بود. او تحصیالت دانشــگاهي را بعد از 
دروس حوزوي ادامه داده و به استخدام دانشگاه درآمده بود. 
اين به سادگي براي همه روحانیون حاصل نمي شود كه كسي در 
لباس طلبگي بتواند در جمع استادان برجسته حقوق كه اغلب 
نیز در دانشگاه هاي بزرگ كشورهاي خارجي تحصیل كرده اند، 
مقبولیت پیدا كند. او در ســطح دكتري نیز دانشجو داشت و با 
اساتید ديگر بحث داشتند. مقبولیت علمي آقاي دكتر فیرحي 
به عنوان يك روحاني ارزشمند بود و يكي از مفاخر روحاني در 

دانشگاه تهران محسوب مي شد.

نجفقلي حبیبي
 استاد بازنشسته فلسفه دانشگاه تهران

  خوش درخشيد ولي دولت مستعجل بود

باور مرگ دكتــر داوود فیرحي 
آسان نبود، اگرچه بیش از 10روز 
است كه پزشكان بیمارستان الله 
به رغم تالش هاي بسیار امید كم به ماندنش داشتند. قرار بود كه همان روزهاي نخست 
ابتال به كرونا، سخنران نشست بررســي و نقد آراي نائیني در كتابخانه ملي باشد كه 
نتوانست و كارش به بیمارستان كشید. آنقدر صبور، باامید و خندان مي زيست كه تصور 
از پاي افتادنش حتي با گرفتاري در كرونا را هم نداشتم. خبر رفتنش به بیمارستان را كه 

شنیدم، زنگ زدم، پاسخ نداد، اما پیامك داد كه در بیمارستان الله بستري شده ام. پس از آن ديگر نتوانست به پیامي 
پاسخ دهد، و نه حتي پیامكي بفرستد. در میانه مرگ و زندگي قرار گرفت و همه دوستانش را هم به میانه بیم و امید 
كشاند. خبر اندوه بار چهارشنبه كار را تمام كرد. به گفته حافظ »بلبلي خون دلي خورد و گلي حاصل كرد، باد غیرت 
به صدش خار پريشان كرد.« اگر با غم و به زبان احساس از مرگ فیرحي مي نويسم، براي آن است كه باز هم به گفته 
لسان الغیب »مفتي عقل در اين مسئله اليعقل بود.« او در طلیعه درخشیدن بود و مي توانست براي جامعه اي كه هنوز در 
كانون همه مصايب و مسائلش نیاز به تفكر و متفكراني از اين دست دارد، مثمر ثمر واقع شود. تحمل بار چنین ضايعه اي 
سخت و سنگین است. فیرحي خوب مي خواند و زيبا مي نوشت و شیرين سخن مي گفت. جرأت دانستن داشت و پرواي 
پريشان گفتن. در يادگیري به سرچشمه ها مي رفت و در ياد دادن درپي به زبان آوردن بود. در فراز و فرود كنش هاي 
سیاسي، آرمان ها و ايمانش كمرنگ و بي رمق نمي شد و در همان حال در همه میدان هاي گفت وگو با مدارا، انصاف و 
حق پذيري حاضر بود. امید بزرگي براي نوانديشي ديني و شكوفايي انديشه سیاسي در ايران بود. اگرچه كارنامه علمي 
او تا به امروز هم درخشان، خواندني و ماندني است و دانشگاه و حوزه مي توانند به داشته هاي اين انديشمند اصالحگر و 
محقق سختكوش و نوآور ببالند، اما بايد با دريغ و درد گفت كه دنیاي پیش روي او افق هاي روشن در بینش، روش و كنش 
سازگار با اين زمان داشت.ايران امروز براي گشودگي بیشتر میدان انديشه، افق گشايي در عرصه سیاست و آفرينش 
سرمشق هاي علمي و اخالقي به فیرحي و فیرحي ها سخت نیاز دارد. و آرزو اينكه عالم دانش، انديشه و سیاست سترون 

است، زايش امثال او نباشند. امید هست كه روشن بود بر او شب گور، كه شمعدان مكارم ز پیش بفرستاد. 

هادي خانیكي
 استاد ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبايي

روحاني با اشاره به تغييرات سياسي در كاخ سفيد:

ازهرفرصتيبرايلغوتحريماستفادهميكنيم
مصاف قضايي دولت با نمايندگان خاص
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اين چراغ قرمز است؛ براي همه

رسيدم نزديك چهارراه. ماشين ها پشت 
چراغ قرمز ايستاده بودند. از البه اليشان 
گذشتم تا رســيدم به خط مقدم؛ يعني 
خط عابرپياده؛ همانجا كه به نظر مي رسد جنگي زيرپوستي براي در 
اختيار گرفتنش، جريان دارد. موتوري ها، جلوتر از خط در انتظار فرصتي 
هستند كه چهارراه را رد كنند و بروند. ماشين ها روي خط ايستاده اند 
و عابرها از البه الي ماشين ها رد مي شوند، اما من پشت خط ايستاده 
بودم و به خيال خودم، در طبيعي ترين حالت ممكن يك دوچرخه سوار 
به سر مي بردم. كاله ايمني و دستكش داشتم، كوله ام روي كمرم لق 
نمي خورد، عينكم محكم روي بيني ايستاده بود و ماسك سفيد، نو زده 

بودم. پس چرا بقيه اينطور نگاهم مي كردند؟
نخستين روزهاي دوچرخه ســواري در شهر، نگاه هاي متعجب مردم 
را زياد حس مي كردم، اما از همه بيشتر، پشــت چراغ قرمز بود. ابتدا 
نمي فهميدم مشكل از كجاست، اما بعدتر درك كردم. وقتي يكي، دوبار 
موتوري هاي عزيز تذكر دادند »رد شو، برو يا حداقل كنار وايسا تا ما رد 

شيم« متوجه موضوع شدم.
سؤال ذهني موتورسوارها، رانندگان ماشين و حتي برخي عابران پياده 
اين بود كه چرا يك دوچرخه سوار بايد پشت چراغ قرمز بايستد؟ يعني 
بلد نيســت راه بگيرد و از الي ماشين ها رد شــود؟ يعني مي خواهد 
نمايش دهد كه به قانون احترام مي گذارد و ما را سرزنش كند؟ شايد 
هم دوربين مخفي است و چند لحظه ديگر، ميكروفون را از زير لباسش 
بيرون مي كشد، دنبال آدم ها مي كند و مي پرسد: »آقا چرا از چراغ قرمز 

رد مي شوي؟ خانم چرا ماسك نزدي؟«
واقعيت اين است كه يك دوچرخه ســوار هم، راكب يك وسيله نقليه 
است. مهم نيست سرعت اين وسيله يا قدرت مانورش چقدر است. مهم 
نيست براي راندنش گواهينامه نياز است يا نه. مهم نيست وسيله نقليه، 
پالك دارد و جريمه مي شود يا نه. مهم اين است كه ما دوچرخه  سوار 
مي شويم تا شهر بهتري داشته باشــيم و اين شهر بهتر، تنها با رعايت 
قوانين و مقررات ايجاد مي شود. شما بگذار به حساب ترس من يا سرعت 

كم وسيله اي كه سوارش هستم، اما من چراغ قرمز را رد نمي كنم.

خبر

پس از دوچرخه، پليس هاي 
اسكيت سوار مشغول به كار مي شوند؟

چند هفته پيش بود كه تعدادي پليس دوچرخه سوار در شهر تهران 
مشغول فعاليت شدند؛ پليس هايي كه كارشان را در منطقه7 پايتخت 
به صورت پايلوت را آغــاز كردند. حاال خبر مي رســد كه پليس هاي 
اسكيت سوار مشغول به كار مي شوند. اين اقدام درپي تفاهم فدراسيون 
اسكيت و سازمان ورزش شــهرداري تهران انجام مي شود تا تعدادي 

پليس براي اسكيت سواري  آموزش ببينند.
به گزارش همشهري، در نشست مشترك سازمان ورزش و فدراسيون 
اسكيت، امير محسني، مديرعامل ســازمان ورزش شهرداري تهران  
پيشنهاد برگزاري فعاليت هاي مختلف با همكاري اين فدراسيون را 
ارائه داد تا بيش از گذشته شهروندان و عالقه مندان به ورزش اسكيت 
روي آورند. در همين راستا محمد رضايي، رئيس فدراسيون اسكيت 
به راه اندازي 230پيست اسكيت توسط شهرداري تهران طي سال هاي 
گذشته اشــاره كرد و گفت: با همكاري با شهرداري تهران مي توانيم 
جشنواره هاي بســياري را در ســطح مناطق 22گانه برگزار كنيم. 
پيشنهاد ارائه آموزش پليس اسكيت سوار از ديگر موضوعاتي بود كه 

در اين جلسه مطرح تا درصورت موافقت پليس اجرايي شود.

بهره برداري از مسير جنوب به شرق 
تقاطع خرازی- باقری 

مسير جنوب به شرق تقاطع غيرهمسطح بزرگراه شهيد خرازی 
با محور 45 متری شــهيد باقری، طی هفته آينده به بهره برداری 
می رسد. به گزارش همشهري، علی پيوسته، مديرعامل سازمان 
مهندسی و عمران شــهر تهران با يادآوری اينكه مسير دسترسی 
جنوب به شــرق و بخشــی از باند كندرو غرب به شــرق تقاطع 
غيرهمسطح بزرگراه شهيد خرازی با محور 45 متری شهيد باقری، 
در زمان بهره برداری از اين تقاطع در آذرماه سال 1396 به دليل 
مجاورت با گودهای عميق پروژه های ساختمانی امكان بهره برداری 
نداشت، گفت: »مراحل نهايی عمليات عمرانی شامل خط كشی 
و نصب عالئم ترافيكی در اين مسيرها در حال انجام است و از اين 
رو می توان اميدوار بود گردش ترافيكی جنوب به شــرق تقاطع 

خرازی- باقری طی هفته آينده برقرار شود.« 

 استقبال كاركنان شهرداری تهران
از پويش اهدای پالسما

از زمان آغاز پويش اهدای پالسما در شــهرداری تهران، تعداد قابل 
توجهی از بهبود يافتگان ويروس كرونا برای اهدای پالســمای خود 
اقدام كردند و بســياری هم در نوبت اهدا هستند. رضا جهانگيری فر، 
دبير شورای عالی ارتقای سالمت كاركنان شهرداری تهران از استقبال 
كاركنان شهرداری تهران از پويش اهدای پالسما خبر داد و به پايگاه 
خبري شــهر گفت: »از زمان آغاز اين پويش، تعــداد قابل توجهی 
از كاركنان شــهرداری تهران كه جزو بهبود يافتــگان ويروس كرونا 
هستند برای اهدای پالسما ثبت نام كردند و تعداد زيادی هم در نوبت 
هستند.« به گفته او؛ به دليل محدوديت ظرفيت سازمان انتقال خون 
كه می توانند روزانه تعداد معينی  پالسما اهدا كنند، نوبت دهی انجام 
شده اســت. جهانگيري فر ادامه داد: »سايت مورد نظر برای دريافت 
پالسما، در هر نوبت بيشتر از چهار نفر پذيرش ندارد. همه اين موارد در 
شرايطی است كه تعدادی از متقاضيان اهدای پالسما هنوز شرايط الزم 
را به دست نياورده اند، يعنی بايد يك بازه زمانی از بهبودی بگذرد و فرد 
داوطلب مشكالت زمينه ای نداشته باشد. متاسفانه برخی از داوطلبان 
نمی توانند پالسما اهدا كنند اما استقبال بسيار خوب است و به طور 

قطع نتيجه خوبی از اين پويش حاصل می شود.« 

ميثم قاسمي
شهروند دوچرخه سوار

حمل و نقل  زير فشار ساعت 6
كاهش ساعات كار شبكه حمل و نقل  و تعطيلی يكباره شهر در ساعت۶  با انتقادهايي روبه رو شده؛ 

همشهری در گفت وگو با كارشناسان  و مديران شهری  اين موضوع را  بررسی كرده است

نيت خوب؛ راه حل ناقص
شــهاب الدين كرمانشــاهي؛ دكتري برنامه ريزي 

حمل ونقل
محدود كردن استفاده از انواع شيوه هاي حمل ونقل، 
راه حلي براي كاهش احتمال سفر، يكي از روش هاي 
مديريت سفرها در دوران كرونا بوده و در كشورهاي 
ديگر هم چنين محدوديت هايي اعمال شده است. 
اما اين اقدام براي كشور ما به شكل ديگري است. 
دولت به دليل مسائل اقتصادي به اين نتيجه رسيده كه تعطيلي فعاليت ها و كسب 
و كارها امكان پذير نيست. ضمن اينكه حمل ونقل همگاني در اين شرايط از سوي 
كساني مورد استفاده قرار مي گيرد كه گزينه و چاره ديگري ندارند. بعيد است در 
اين شرايط، افراد براي سفرهاي تفريحي و خريدهاي غيرضروري از حمل ونقل 

همگاني استفاده كنند. 
 بسته شدن و كاهش خدمات حمل ونقل همگاني فقط افراد كم درآمد تر جامعه 
را هدف قرار مي دهد و لزوما به كاهش سفرها منجر نمي شود. براين اساس، ضمن 
احترام به نظر ستاد ملي مقابله با كرونا بايد گفت كه در اين تصميم گيري، مترو 
و اتوبوس كه فقط 20درصد سفرهاي شــهري را در اين شرايط بر عهده دارند، 
محدود كرده ايم. اين تصميم، ضمن اينكه با نيت خوبي اجرا شــده اما نتيجه 
خوبي به همراه نخواهد داشت. از سوي ديگر، اين تغيير ساعت فعاليت، مي تواند 
ساعت انتهايي كار مترو و اتوبوسراني را شلوغ تر كند و اين موضوع هم يكي از 
مصاديق ناكامل بودن اين راه حل است. به عقيده من، راه حل ناقصي است. چرا 
كه فعاليت هاي اقتصادي همچنان تعطيل نيست و 80درصد شيوه هاي جابه جايي 
در شهر ادامه دارد. ضمن اينكه معتقدم كه اگر شهردار تهران و اعضاي شوراي 
شهر در جلسات ستاد مقابله با كرونا حضور داشتند، مي توانستند بر اتخاذ چنين 

تصميمي اثرگذار باشند.

مردم از ما انتظار دارند؛ تصميم در جاي 
ديگري گرفته مي شود

ناهيد خداكرمي، رئيس كميته سالمت  
شوراي  شهر تهران 

در مدتي كه ايــران و تهران با اپيدمي 
كرونا مواجه شده، برخي سياستگذاري 
و تصميم گيري ها در اين باره براساس 
مستند ســازي  ها و مطالعات نبوده اند. 
البته شــهرداري تهــران مطالعات 
پژوهشي از ابتداي فروردين تا آخر تير ماه انجام داده است كه براساس 
اين مطالعات از بيماران كرونايي كه در بيمارســتان ها بستري بودند، 
پرســيدند 2هفته قبل از ابتال به بيماري در كجا حضور داشــتند كه 
48.5درصد در مهماني ها بوده اند، 2۶درصد در مراكز بهداشتي و تنها 
3درصد در وسايل حمل ونقل عمومي حضور داشته اند. اين تحقيقات 
نشان مي دهد كه وسايل حمل ونقل عمومي خيلي هم خطرناك نبوده 
است. چون ماندگاري فرد در وســايل حمل ونقل عمومي زياد نيست. 
اعضاي شوراي شــهر مانند رئيس كميسيون سالمت و محيط زيست، 
رئيس شورا و... در ستاد عضو نيستند  به همين دليل شورا از تصميماتي 
كه در ستاد گرفته مي شود، خبر ندارد. درحالي كه هيچ نهادي به اندازه 
شهرداري و شوراي شهر درگير مشكالت تهران نيست. شهرداري بايد 
در برابر مشكالتي كه در تهران به وجود مي آيد، پاسخگو باشد. شوراي 
شهر هم به عنوان نهاد نظارتي بايد پاسخگو باشــد. مردم از ما انتظار 
دارند؛ درحالي كه تصميم نهايي در جاي ديگري گرفته مي شود. درباره 
كاهش ساعت حمل ونقل عمومي، به محض اينكه به ما اطالع داده شد، 
به عناوين مختلف، مخالفت كرديم كه اين كار درســت نيست و خطر 
انتشار ويروس كرونا را بيشتر مي كند. چون افرادي كه از اتوبوس و مترو 
استفاده مي كنند، اوال مجبور هستند، پس استفاده از اين وسايل براي 
برخي ضرورت دارد، اما ساعت كار مردم شناور است. بعضي ها شيفت 
شب هستند، برخي در مراكز بهداشتي مانند بيمارستان و... كار مي كنند 
كه با كاهش ساعت كار حمل ونقل عمومي همه مجبورند، نزديك ساعت 
پاياني روز كه ساعت18 اســت در محل حضور داشته باشند كه همين 
باعث ازدحام و شلوغي مي شود و خطرش بيشتر است. مشكل اصلي ما 
در تعداد ناوگان حمل ونقل عمومي و كمبود تعداد اتوبوس و واگن مترو 
است. بنابراين بايد تعداد وسايل حمل ونقل عمومي را زياد كنيم نه اينكه 
ساعت خدمات رســاني را كاهش دهيم. اگر تعداد سيستم حمل ونقل 
عمومي زياد باشد، فاصله گذاري اجتماعي هم رعايت مي شود و كرونا 
كاهش پيدا مي كند. به عالوه ســتاد ملي مقابله با كرونا بايد به نتايج 
پژوهش هاي مختلف در روزنامه همشهري، صحن شورا و... دقت كند و 
هرگونه تصميم گيري بايد با مطالعه و نظر كارشناسان باشد تا در جامعه 
ايجاد بحران نكند. از طرفي بحث مديريت يكپارچه شهري هم مطرح 
است. مشكل اصلي هماهنگ كردن سازمان هاست. بسياري از سازمان ها 
كار موازي انجام مي دهند. بايد يك مديريت يكپارچه شهري وجود داشته 
باشد تا رهبري مديريت شهري را بر عهده بگيرد، اما تمايلي در اين زمينه 
وجود ندارد. درحالي كه در مواقع خطر مانند اكنون كه اپيدمي كرونا را 

داريم، همه بايد دور ميز بنشينند و براساس مستندات تصميم بگيرند.

مترو و اتوبوس بايد به كار خود 
ادامــه دهند، آنها بــار اصلي گزارش

رفت وآمد در شهر را به دوش 
مي كشند. حال هرچه ساعت فعاليت شان 
محدودتر شود، انگار به مســافران افزوده 
شده است. درست مثل ساعات پاياني كار 
ديروز و پريروز؛ حوالي ساعت 6 غروب كه 
انبوهي از جمعيت براي رســيدن به خانه 
سوار واگن مترو شده بودند يا در انتظار قطار 
و اتوبوس غرولنــد كرده و دنــدان به هم 
مي ساييدند. گروه بزرگي از كساني كه هر 
روز در ايستگاه ها سوار مي شوند، هيچ وسيله 
ديگري براي رفت وآمد ندارنــد. اتفاقا اين 
گروه كارگر و كارمند، جزو كساني هستند 
كه تعطيلي كرونايي ندارند و هرچقدر هم 
كه جانباختگان كوويد-19 بيشتر شود، باز 
هم بايد به دنبال روزي از خانه بيرون بيايند. 
به گزارش همشهري، روز اول كه تعطيلي 
مغازه ها از ســاعت18 و تعطيلي اتوبوس و 
مترو از ساعت20:30 شــروع شد، شهر در 
التهاب شــرايط جديد  قرار گرفت. مترو و 
اتوبوس يكي دو ساعت مانده به هشت و نيم، 
درست شــبيه قبل از كرونا پر از جمعيت 
شده بود، اما روز دوم هم همين اتفاق تكرار 
شد. اگر همينطور ادامه پيدا كند، در تمام 
مدت يك  ماه محدوديت هــاي جديد بايد 
شاهد افزايش شديد جمعيت براي رسيدن 
به آخريــن اتوبوس ها و آخريــن قطارها  
باشيم. وقتي كســاني كه در مدت محدود 
چند ساعت وارد اتوبوس و مترو  مي شوند، 
طبيعتاً واگن و كابين هــا تا نهايت ظرفيت 
خود پر خواهند شــد. توســعه حمل ونقل 
عمومي براساس جابه جايي بيشترين افراد با 
كمترين هزينه است. اخيرا با دورشدن محل 
زندگي از محل كار، بخشــي از جمعيت به 
اتكاي خطوط اتوبوس و مترو از خانه خارج 
مي شوند. در نخستين روزي كه محدوديت 
فعاليت حمل ونقل عمومي اجرا شد، شهردار 
تهران در مراســم كلنگ زني پايانه متروي 
آزادگان حضور داشــت كه براي توســعه 
جنوب خط3 اجرا مي شــد. پيروز حناچي 
گفت كه روزانه شــبكه متــروي تهران تا 
2ميليون نفر را جابه جا و ناوگان اتوبوسراني 
هم تقريبــا همين تعداد مســافر را هر روز 
منتقل مي كند. شهرداري با هر روشي براي 
بهبود زيست شهر به دنبال افزايش مسافران 
است اما كرونا اين محاسبات را به هم ريخته. 
حاال بايد از شهروندان خواست كه از فضاي 
بسته و شلوغ دوري كنند و همزمان اتوبوس 
و مترو هم براي انتقال آنها آماده باشد. در 
روز هاي گذشــته تصاوير حضور گسترده 
جمعيت در اتوبوس و مترو در شــبكه هاي 
اجتماعي منتشر شده؛  اين تصاوير نگراني ها 
از انتقال كرونا را بيشــتر كرد. مســافران 
اتوبــوس ســعي مي كنند با باز گذاشــتن 
پنجره ها باعث گردش هــوا در اين فضاي 
بسته شوند اما هوا سرد شده است و در  ماه 
آينده بايد به ازاي گردش هوا، سرما را هم 
تحمل كرد. تعطيلي مغازه ها در ساعت18 
هم طرح ديگري بود كــه اجراي آن در هر 

خيابان و محله تفاوت داشت. در خيابان هاي 
اصلي و مركز شــهر هم تنها برخي  مغازه ها 
تعطيل كرده اند؛ عمدتــا آنهايي كه بعد از 
تاريكي هوا مشــتري ندارند. دورتر از مركز 
شهر و در ميان محله هاي مسكوني، كسبه به 
 كار خــود ادامــه مي دهنــد؛ جايــي كه 
رفت وآمد ها بدون شبكه حمل ونقل شهري 
انجام مي شــود. از آن ســو، جلسات ستاد 
مقابله با كرونــا اين روزها بــدون حضور 
شــهردار و اعضاي شــوراي شــهر كه در 
كارگروه ها و كميسيون هاي تخصصي درباره 
ابعاد مختلف شهر تصميم گيري مي كنند، 
برگزار مي شود. تصميم اخير اين ستاد هم 
كه ساعت فعاليت ناوگان حمل ونقل عمومي 
تهران را به  مدت يك  مــاه كاهش داده، در 
همين جلسات گرفته شده، موضوعي كه به 
بــاور كارشناســان و مديــران شــهري 
غيركارشناســي بوده و ممكن است، نتايج 
منفي براي شــهر و سالمتي شــهروندان 
داشته باشد. كما اينكه در 2 روز ابتدايي آغاز 
محدوديت ها، شــاهد بروز مشــكالتي در 
پايتخت هســتيم كه ادامه آن ممكن است 
حلقه محاصره شهر توسط كرونا را تنگ تر 

هم بكند.

2راهكار مقابلــه با كرونــا در ناوگان 
حمل ونقل 

مناســب نبودن 
طــرح كاهــش 
ســـاعــــــات 
خدمات رســاني 
حمــل ونقــــل 
همگاني در تهران 
را رئيس كميســيون عمــران و حمل ونقل 
شوراي شــهر هم تأييد كرد و اين تصميم را 
غيركارشناسي دانست.  محمد عليخاني در 
گفت وگو با همشــهري با انتقــاد از كاهش 
ســاعت كار متــرو و اتوبــوس، گفــت: 
»سه شنبه شب كه نخستين روز اجراي اين 
طرح بود، بسياري از شهروندان و مسافران 
نــاوگان حمل ونقل عمومــي در خيابان ها 

سرگردان شدند.«
عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه چنين 
تصميمات اشتباهي سفرها را كاهش نداده 
است، ادامه داد: »كميسيون تخصصي عمران 
و حمل ونقل به عنوان كميسيون تخصصي 
شوراي شــهر تهران قطعا با كاهش ساعت 
كار حمل ونقل عمومي تهران مخالف است.«

او از اينكــه اعضاي شــوراي شــهر تهران 
به عنوان نمايندگان مردم در پارلمان شهري 
پايتخت در اتخاذ چنين تصميماتي نقشي 
ندارند، گاليه كــرد و گفت: »بدون شــك 
اگــر تصميم گيرنــدگان، كمي با مســائل 
حمل ونقل آشنايي داشتند، چنين تصميمي 
نمي گرفتند.« عليخاني با تشريح راهكارهاي 
مقابله با كرونا در حــوزه حمل ونقل، گفت: 
»رعايــت پروتكل هاي بهداشــتي بســيار 
اهميت دارد امــا 2 راهكار اساســي در اين 
زمينه وجود دارد. براي اجراي پروتكل ها و 
رعايت فاصله اجتماعي نخست بايد ظرفيت 

ناوگان حمل ونقل عمومي افزايش پيدا كند، 
در غيراين صورت، ابتدا بايد تقاضاي سفر را 
كاهش داد و بعد از آن ساعات سرويس دهي 
حمل ونقل عمومي را محدود كرد. تا زماني 
كه تقاضاي ســفر وجود دارد و شهروندان 
ناگزيرند به محل كار خود بروند، بايد ساعات 
فعاليت حمل ونقل عمومي متناسب با تعداد 
و ساعت ســفر باشــد.« رئيس كميسيون 
عمران و حمل ونقل شوراي شهر تهران گفت: 
»اينكه به مردم گفته مي شــود سر كار خود 
حاضر شوند اما براي بازگشتشان به منزل، 
تمهيدات الزم درنظر گرفته نمي شود، نه تنها 
چاره كار نيســت، بلكه موجب سرگرداني 
مردم در خيابان ها مي شــود. بســياري از 
شهروندان خودروي شخصي ندارند و برخي 
كارگران و كارمندان هم شــيفت شب كار 
مي كنند. به همين خاطر، كم كردن ساعت 
كار متــرو و اتوبوس به بــاور من تصميمي 

غيركارشناسي بوده است.«

محدوديت حمل ونقل با دستور ستاد ملي 
مقابله با كرونا 

معاون حمل ونقل 
و ترافيك شهردار 
تهران هم با اشاره 
به تغيير ساعت 
كاري نــاوگان 
نقــل  حمــل و 
عمومي در پايتخت گفــت: »اين تصميم از 
سوي ستاد ملي مقابله با كرونا اتخاذ شده و 
شهرداري تهران پيشــنهاد كاهش ساعت 
فعاليــت حمل ونقــل عمومــي )متــرو و 
اتوبوسراني( را ارائه نكرده است.« سيد مناف 
هاشــمي با بيان اينكه ســتاد ملي مقابله با 
كرونا، به شهرداري كالنشهرها دستور داده تا 
ســاعت فعاليت حمل ونقل عمومي كاهش 
داده شــود، اضافه كرد: »اينكه اين تصميم 
كارشناســي بوده يا خير را بايد از ستاد ملي 

مقابله با كرونا پرسيد.«
او ادامه داد: »اگر در جلســه اتخاذ تصميم 
براي كاهش ســاعت فعاليــت حمل ونقل 
عمومي، شــهردار تهران هم حضور داشت 
شــايد نتيجه تصميم گيري به نحوي ديگر 

بود.«
هاشمي در عين حال، كاهش ساعت فعاليت 
مترو و اتوبوســراني را حامل يك پيام مهم 
دانست و گفت: »شهروندان بايد در شرايط 
قرمز شــيوع بيماري كرونا، تــردد كمتري 
داشته باشــند و درصورت نياز و ضرورت از 
خانه خارج نشــوند.« معــاون حمل ونقل و 
ترافيك شــهرداري تهران با اشاره به اينكه 
ايــن محدوديت تــا يك ماه ادامــه خواهد 
داشــت، گفت: »اگر تصميمات ديگري هم 

ستاد ملي مقابله با كرونا درباره حمل ونقل 
عمومي اتخاذ كند، شــهرداري تهران آن را 
اجرا مي كند.« به گفته هاشمي، بحث كاهش 
ساعت فعاليت مترو و اتوبوسراني در معاونت 
حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران بررسي 
شده و بنابر نظر كارشناسان؛ بهتر بود كاهش 
ساعت فعاليت مترو و اتوبوس در ساعات اوج 
ترافيك اتفاق مي افتاد. اما مسئله اين است 
كه جمعيت به سطح شهر آمده و معابر اصلي 
و فرعي شهر قفل مي شد. بنابراين به اجبار 
ســاعات پاياني فعاليت مترو و اتوبوسراني 

كاهش داده شد.

محدوديت شبانه تهران، چاره ساز است
يك عضو ديگر 
شهر  شــوراي 
تهـــران، امـــا 
محــدوديـــت 
در  فعاليــــت 
ساعات شبانه را 
مؤثر مي دانــد. زهرا صدراعظــم نوري كه 
رياست كميسيون سالمت، محيط زيست و 
خدمات شهري شورا را برعهده دارد گفت: 
»تصميمي كــه درمورد محــدود كردن 
فعاليت ها از ســاعت18 گرفته شده است، 
تصميم درســتي اســت. ايــن تجربه در 
كشــورهاي ديگر نيز تجربــه موفقي بوده 
است؛ چراكه بســياري از فعاليت ها و با هم 
بودن هــا در محيط هاي عمومــي، مراكز 
خريد، تفريحي و تفرجي در ســاعات 18 و 
19 به بعد انجام مي شــود، اين اقدام ستاد 
ملي مبارزه با كرونا اقدام مؤثري اســت كه 
افراد را مقيد به ماندن در خانه مي كند و از 
تراكم و تداخل جلوگيــري مي كند.« او در 
عين حال محدود شــدن خدمات رســاني 
ســاعات مترو و اتوبوس به 20:30 را دامن 
زدن به مشــكالت عنوان كــرد. او گفت: 
»اساسا اتوبوس و مترو براساس مطالعاتي 
كه در ســطح تهران انجام داده ايم درصد 
پاييني در شــيوع بيماري مؤثــر بوده اند و 
عوامل ديگري اثرگذار هستند. اينكه ساعت 
فعاليت اتوبوس و مترو كاهش پيدا مي كند 
موجب مي شــود تــا درآن ســاعت تراكم 
جمعيت بيشتر شود و ازدحام مسافر افزايش 
پيدا كند. اين امر براي طبقات آسيب پذير و 
متوسط كه خودروي شــخصي ندارند و از 
وسيله حمل ونقل عمومي استفاده مي كنند 
محدوديت ايجاد مي كند و مشــكالتي به 
همراه دارد. بايــد ابعاد مختلــف طرح ها 
سنجيده شود و از اين جهت محدود كردن 
ساعت كار اتوبوس و مترو به اين نحو درست 
نيست، اما محدود كردن فعاليت شهر اقدام 

درستي است.«
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با كاهش ساعت فعاليت اتوبوس و مترو تراكم 
جمعيت در ساعت پيك ترددي بيشتر مي شود 
و ازدحام مسافر افزايش پيدا مي كند. اين امر 
براي طبقات آسيب پذير و متوسط كه خودروي 
شخصي ندارند و از وسيله حمل ونقل عمومي 
استفاده مي كنند محدوديت ايجاد مي كند و 
مشكالتي به همراه دارد. از اين جهت محدود 
كردن ســاعت كار اتوبوس و مترو به اين نحو 
درست نيست، اما محدود كردن فعاليت شهر 

اقدام درستي است
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جهــان در انتظــار اعالم خبر 
قطعي تأييد واكسن كروناست 
و جهان نفت هم به اميد همين 
اتفاق رشــد قيمــت را تجربه 
مي كند. برخي كشورها در موضع گيري زودهنگام 
معتقدند بايد توافق اوپك پالس براي كاهش سقف 
توليد تعديل شــود، برخي اما مي گويند هنوز زود 
است. براي اقتصاد ايران كه عمال از بازار جهاني نفت 
دور افتاده شرايط متفاوت است و نگاه ها به مستأجر 
جديد كاخ سفيد دوخته شــده كه آيا تحريم ها را بر 

مي دارد؟ 
حاال ســؤال پيــش روي تنظيم كننــدگان بودجه 
ســال1400 اين اســت كه آخريــن بودجه دولت 
فعلي با نفت چند دالري بســته خواهد شد، دولت 
بايد روي چه ميزان صادرات نفــت خام، ميعانات و 
فرآورده هاي نفتي حساب كند و آيا حساب و كتاب 
بودجه ســال آينده را با تحريم هاي جديد ببندند يا 

لغو اين تحريم ها.
هر بشكه نفت سبك آمريكا ديروز 42دالر و 63سنت 
و نفت برنت درياي شــمال هم 44دالر و 85سنت 
قيمت خورد. آخرين گــزارش دبيرخانه اوپك هم 
ارزش سبد نفتي اين سازمان را 41دالر و 72سنت 
برآورد كرده اســت. ايران روي چــه گزينه اي بايد 
متمركز شــود، لغو فوري تحريم ها بــا جو بايدن يا 

انتظار براي سال آينده.

قيمت نفت در بيم و اميد
ديروز به نقل از ســيدحميد پورمحمــدي، معاون 
ســازمان برنامه و بودجه اعالم شــد كه در سال99 
ايران به طور متوســط روزي 700هزار بشكه نفت 

فروخته است؛ موضوعی كه هرچند بعدا تكذيب شد 
اما به نظر مي رســد ميزان فروش نفت خام ايران در 
ماه هاي اخير اندكي رشد كرده و بخشي از آن در بازار 
خاكستري و به گفته بيژن زنگنه، وزير نفت به صورت 

مويرگي صورت گرفته است.
بازگشت نفت ايران براي اوپك پالسي ها خبر خوبي 
نخواهد بود. رويترز به نقل از 2منبع در اوپك پالس 
گــزارش داده آنها انتظار ندارنــد تحريم هاي نفتي 
ايران فوري برداشــته شــود. وزير انرژي عربستان 
سعودي درباره احتمال بازگشــت آمريكا به برجام 
و در نتيجه ازســرگيري صادرات نفت ايران گفت: 
اوپك به مديريت هر وضعيتي كه پيش بيايد، خواهد 
پرداخت و انعطاف پذيري اوپك پالس يك موضوع 
تضمين شده است. در اين شرايط چشم انداز قيمت 
نفت محل اختالف جدي اســت. راســل هاردي، 
مديرعامل شركت ويتول از احتمال نفت 50دالري 
خبر مي دهد و مي گويد ميانگين ذخيره سازي نفت 
خام در زمســتان كاهش مي يابد. امــا مديرعامل 
مؤسســه نفتي كانور معتقد است تقاضاي نفت يك 
سال ديگر هم به ســطح 2019 نمي رسد و احتمال 
دارد اوپك و متحدانش كاهش توليد كنوني خود را 
تا 3 ماه نخست سال 2021 تمديد كنند. در همين 
حال بانك آمريكايي سيتي چشم انداز قيمت نفت در 
سال2021 را به دليل نگراني هاي ناشي از همه گيري 
ويروس كرونا كاهش داد و اعالم كرد عرضه محدودتر 
ســازمان كشــورهاي صادركننده نفت )اوپك( و 
متحدانش )اوپك پالس( همچنان ســبب افزايش 
تدريجي قيمت ها در سال آينده مي شود. اين بانك 
مي گويد: انتظار مي رود رياســت جمهوري بايدن، 
روسيه و عربستان سعودي را به هم نزديك كند و اين 

نزديكي آنها را در مديريت بازارهاي نفت تقويت كند. 
اما يك مقام آژانس بين المللي انرژي انتظار دارد كه 
محدوديت هاي اعمال شده براي مهار كرونا در اروپا، 

چشم انداز تقاضاي نفت را تضعيف  كند. 
به گــزارش رويترز، كيســوك ســاداموري، افزود: 
بخش هاي عمده اي از قاره اروپا قفل شــده اند. اين 
مســئله مطمئناً تقاضــا را كاهــش مي دهد. بانك 
آمريكايي گلدمن ســاكس هم برآورد قيمت نفت 
خام برنت براي سال2021 را كاهش داد و اعالم كرد: 
ويروس كرونا بازار نفت را متالطم كرده اســت. اين 
بانك مي افزايد: افزايش موارد ابتال به ويروس كرونا در 
اروپا، پيش از دستيابي به يك واكسن احتمالي كرونا 
مانند »ســرعت گير« عمل مي كند و ادامه كاهش 
عرضه توليدكنندگان عمده نفت بنيان هاي بازار را 

سخت تر مي كند.

چشم انداز بازگشت ايران
نماينده اســبق ايران در اوپك درباره شرايط پيش 
روي ايران براي بازگشــت به بازار جهاني نفت پس 
از اعالم پيروزي جو بايــدن به عنوان رئيس جمهور 
منتخب آمريكا مي گويد: مسئله اصلي چالش بر سر 
پذيرش يا نپذيرفتن نتيجه انتخابات در اين كشــور 
است و براســاس خبرها هنوز دونالد ترامپ نتيجه 
پيروزي جو بايدن را قبول نكرده است. او مي افزايد: 
اگر مبناي سياست جو بايدن به عنوان رئيس جمهور 
آينده آمريــكا را اظهارنظرهــاي او در كمپين هاي 
انتخاباتي درنظر بگيريم، به نظر مي رســد به هنگام 
ورود او به كاخ ســفيد تحريم ها بالفاصله برداشته 

نخواهد شد و حتما گزينه نخست، مذاكرات جديد 
خواهد بود.

اين كارشــناس نفتي مي افزايد: احتماال در دوران 
بايدن مذاكراتي بين ايران و آمريكا بر سر برداشتن 
تحريم ها صورت خواهد گرفت و احســاس مي كنم 
مذاكــرات جديــدي در پيــش خواهيم داشــت. 
خطيبي طباطبايــي درباره احتمال كاهش فشــار 
تحريم هاي نفتي قبــل از مذاكــرات احتمالي هم 
مي گويد: يك گزينه اين است كه طرف مقابل بگويد 
برخي از تحريم ها را كاهش مي دهد مشروط بر اينكه 
منابع ناشي از آن صرف خريد كاالهاي مهم ازجمله 
كاالهاي اساسي و دارو شود، اما يادمان باشد كه اين 
رفتار بيشتر يك ژست تبليغاتي و سياسي است زيرا 
همين االن هم آمريكايي ها چنين ادعايي دارند اما 

در عمل مانع تراشي مي شود.
او درباره زمان بازگشت قطعي ايران به بازار جهاني 
نفت درصورت لغو تحريم ها هم تأكيد مي كند: اگر 
منظور اين اســت كه ايران بتواند روزانــه بين 3 تا 
3.5ميليون بشــكه نفت، ميعانات و فرآورده صادر 
كند، به نظر اين يك فرايند تدريجي و زمان بر خواهد 
بود و به صورت ناگهاني و يكشــبه چنين اتفاقي رخ 
نخواهد داد. خطيبي طباطبايــي تأكيد كرد: ايران 
داراي 3شريك استراتژيك و تجاري نظير چين، هند 
و اتحاديه اروپاست كه آنها تمايل دارند از كشورمان 
نفت بخرند به شرط اينكه توازن تجاري حفظ شود و 
ما از آنها كاال بخريم، به همين دليل است كه بازگشت 
ايران به بازار جهاني نفت تا زمان مذاكرات بر ســر 

تعادل در مراودات تجاري زمان بر خواهد بود.

   نفت و واكسن كرونا
محمدعلي خطيبي طباطبايي، نماينده اسبق ايران در اوپك در گفت وگو با همشهري معتقد 
است به شرط برداشتن تحريم هاي نفتي ايران از سوي جو بايدن، رئيس جمهوري آينده آمريكا، 
بازگشت ايران به بازار جهاني نفت، تدريجي و مشروط خواهد بود. او تأكيد مي كند: تا زماني كه 
تقاضاي پايدار در بازار جهاني نفت ايجاد نشود، تالش كشورهاي صادركننده نفت ازجمله اوپك 
و اوپك پالس اشتباه خواهد بود زيرا باعث فشار مازاد عرضه بر قيمت ها مي شود. اين كارشناس 
نفتي در واكنش به اين سؤال كه آيا رشد اخير قيمت جهاني نفت پس از اعالم خبر كشف واكسن 
كرونا ادامه خواهد داشت، مي گويد: در موج اول كرونا به دليل كاهش سطح فعاليت هاي اقتصادي 

و محدوديت ها در كشورهاي دنيا شاهد افت تقاضاي 20ميليون بشكه نفت در روز بوديم و هنوز زود است درباره بازگشت نفت به 
دوران رشد تقاضا قضاوت كنيم. وي مي افزايد: اگر رشد اقتصاد جهان ادامه پيدا كند، محدوديت ها برداشته شود و كسب وكارها 
دوباره رونق بگيرد، اين انتظار وجود دارد كه سطح تقاضا براي نفت هم بيشتر شود، اما صرف اعالم خبر كشف واكسن كرونا به 
تنهايي نمي تواند تضمين كننده تقاضاي پايدار در بازار نفت باشد. خطيبي طباطبايي در عين حال معتقد است: هم اكنون در فصل 
پاييز هستيم و آمارها نشان از رشد تعداد مبتاليان به كرونا و همچنين افزايش مرگ وميرها دارد و به همين دليل برخي كشورهاي 
دنيا دوباره در حال اعمال محدوديت و قرنطينه هستند كه همين مسئله تقاضا براي نفت را كاهش مي دهد و دست كم تا زماني 

كه شرايط عادي نشود، بازنگري در سقف توليد اوپك پالس به معناي افزايش سطح توليد كشورهاي عضو اشتباه خواهد بود.

بورس

از ديروز و با صدور ابالغيه اي درباره افزايش ســقف اعتبار كارگزاران 
به مشتريان تا 35درصد و تصميم هاي تازه براي تزريق نقدينگي به 
بازار كه همگي تحت سياســت واحد تحريك تقاضا در بازار سهام به 
اجرا در آمده، برنامه هاي عملياتي براي حمايت از بورس وارد مرحله 
جديدتري شد و اين سياست هاي تازه حتي زمينه هاي رشد شاخص 

را فراهم كرد.
به گزارش همشهري، 90روز از آغاز نزول بورس مي گذرد و بازار سهام 
ســنگين ترين نزول هاي تاريخي اش را در يك دوره 3 ماهه ســپري 
كرده است. شاخص بورس در اين مدت بيش از 40درصد افت كرده 
و حتي ارزش سهام برخي شركت ها تا 70درصد افت كرده است. اين 
نزول هاي مداوم و سنگين به افت ســنگين ارزش دارايي سهامداران 
به ويژه تازه واردها شده و زمينه اعتراض هاي جمعي را جلوي سازمان 

بورس ايجاد كرده است.
بررســي هاي آماري نشــان مي دهد: دارايي 70درصد از16ميليون 
ســهامدار فعال در بورس)بدون محاسبه مشــموالن سهام عدالت( 
كمتر از 40ميليون تومان است يعني برخالف تصور عمومي كه گمان 
مي كنند طبقه ثروتمند وارد بورس شده، بدنه اصلي سرمايه گذاران 
بورس را سهامداران خرد با سبدهاي دارايي كوچك تشكيل مي دهند.

اين اطالعات همچنين بيانگر آن اســت كه نزول بــورس تا چه حد 
مي تواند شكننده و آسيب رسان باشــد؛ زيرا بخش عمده تازه واردها 
پس اندازهاي اوليه شان را وارد بورس كرده اند و نزول بورس به ويژه به 
اين دسته از سهامداران آسيب بيشتري مي رساند. بر همين اساس از 
زمان آغاز نزول بورس سياست هايي براي توسعه بازارگرداني، تزريق 
نقدينگي و حمايت سهامداران حقوقي براي حمايت از بورس دنبال 
شد، فرهاد دژپســند، وزير اقتصاد هم ديروز در حاشيه جلسه هيأت 
دولت در جمع خبرنــگاران گفت: هم اكنون از 320شــركت حاضر 
در بورس 200شــركت بازارگردان دارند. اما با اين حال كارشناسان 
مي گويند: اين سياســت ها چندان كارا نبوده و به توقف روند نزولي 

بورس منجر نشده است.

محرك هاي تازه تقاضا
با تداوم روند نزولي بورس، از روز گذشــته سياست هاي تازه اي براي 
افزايش طــرف تقاضا به اجرا درآمد كه به رشــد بورس منجر شــد 
سياست هايي كه مي تواند در آينده محركي براي رشد مداوم تر بازار 
سهام باشــد. ديروز و پس از مصوبه اول شــهريور ماه امسال شوراي 
بورس كه به سازمان بورس اختيار داده بود، ميزان اعتبار كارگزاري 
به مشتريان را تا ســقف 50درصد باال ببرد، سازمان بورس دست به 
اقدامي عملي زد و مجوز ضريب تعديل ســهام در محاسبه تضمين 
اعتباري مشتريان را تا 35درصد افزايش داد. به اين ترتيب شركت هاي 
كارگزاري مي توانند تا 35درصد از سبد سهام هر مشتري را به او اعتبار 
بدهند. به زعم بسياري از فعاالن بازار سرمايه يكي از داليل افت عرضه 
در بازار سهام از مرداد ماه تاكنون كاهش ميزان اعتبار دهي كارگزاران 
به مشتريان بود. پيش از آغاز نزول بازار سهام در 20مرداد ماه ضريب 
اعتباركارگزاران در چند مرحله از 50درصد به 10درصد كاهش يافته 
بود، اما از زمان اعطاي اختيارات تازه از شوراي بورس به سازمان بورس 
در شهريور ماه دوباره اين ضريب در چند مرحله افزايش يافته و اكنون 

به 35درصد رسيده است. 
اين اقدام سازمان بورس به معني تقويت طرف تقاضاي خريد سهام 
توسط افرادي است كه از روش خريد اعتباري براي سرمايه گذاري در 
بورس استفاده مي كنند و درنهايت مي تواند به افزايش سفارش هاي 

خريد و رشد قيمت سهام در بازارسهام منجر شود.

تزريق نقدينگي
اجراي سياست هاي تقويت طرف تقاضا در بازار سهام فقط به همين جا 
ختم نمي شود. در جريان جلسه اخير رئيس مجلس با وزير اقتصاد و 
رئيس سازمان بورس، 2 تصميم براي تقويت بازار سرمايه گرفته شد 
كه شامل تخصيص بخشــي از منابع صندوق توسعه ملي به صندوق 
تثبيت بازار ســرمايه و همچنين تزريق منابع سازمان بورس با هدف 

بازارگرداني به صندوق تثبيت بازار سرمايه است.
هنوز مبلغ تزريق صندوق توسعه ملي و سازمان بورس به تثبيت بازار 
سرمايه اعالم نشده، اما خبر هاي دريافتي نشان مي دهد كه به دنبال 
برگزاري اين جلســه بخشــي از اين منابع از روز گذشته به صندوق 
توسعه و تثبيت بازار سرمايه تزريق شــده و قرار است اين روند ادامه 

يابد.
همزمان با اين رويداد سهامداران حقوقي مدتي است كه در بازار سهام 
فعالند و تازه ترين خبر ها هم نشان مي دهد سازمان بورس با برگزاري 
نشست هاي مداوم در تالش براي توسعه عمليات بازارگرداني و جلب 
حمايت ســهامداران حقوقي بزرگ براي حمايت از بورس است كه 

مي توانند با تزريق نقدينگي از روند نزولي بورس جلوگيري كنند.

چشم انداز رشد بورس با اهرم تقاضا

همشهري آينده نفت ايران پس از كشف واكسن كرونا بازگشت تدريجي ايران به بازار نفت
و به قدرت رسيدن بايدن را بررسي مي كند

انرژی

 اسكناس 10هزار توماني 
با صفر هاي كمرنگ شده

بانك مركــزي از چاپ اســكناس هاي جديد 
10هزار توماني در فرمت و اندازه جديد و نيز 
با كمرنگ شدن 4صفر و مشخصه هاي امنيتي 
ويژه خبر داد. پيگيري هاي همشــهري نشان 
مي دهد هنوز رونمايي رســمي و مشخصات 
امنيتي اسكناس هاي جديد اعالم نشده است. 
اين اسكناس ها كه امضاي عبدالناصر همتي، 
رئيس كل بانك مركزي و فرهاد دژپسند روي 
آن درج شده، قرار است طي فرايند نظارتي و 

اجرايي وارد چرخه پولي كشور شود.
اســكناس جديد 10هزار توماني كه همانند 
اســكناس در جريــان فعلي بــا تصويري از 
بنيانگذار فقيد انقالب اســالمي در روي آن 
و عكســي از آرامگاه سعدي، شــاعر پرآوازه 
ايراني منتشر شــده، يك ويژگي مهم دارد و 
آن كمرنگ شدن 4صفر از مجموع 5صفر روي 
آن است كه نشان مي دهد بانك مركزي آماده 
مي شــود تا با ابالغ قانون مصوب مجلس، در 

مسير صفرزدايي از اسكناس ها گام بردارد.
اقدام بانك مركــزي در گمرنك كردن 4صفر 
براي نخستين بار نيست كه صورت مي گيرد 
و اواسط مرداد امسال بود كه رئيس كل بانك 
مركزي در يــك برنامه تلويزيونــي از چك  
جديــد يك ميليون ريالي يا همــان صدهزار 
توماني رونمايي كرد كه در طراحي آن 4صفر 
به صورت كمرنگ چاپ شــده بود. عبدالناصر 
همتي، كمرنگ بودن صفرها را نشــانه اي از 
»دوران گذار« دانسته و گفت: »بانك مركزي 
در اســكناس هاي جديد صفرها را به صورت 
كمرنگ چــاپ مي كند تــا به نوعي نشــانه 

دوران گذار باشد.«
بانك مركزي در بهمن1397 هم از ايران چك 
50هزار توماني رونمايي كــرده بود كه در آن 
هم از الگوي مشابهي استفاده شده بود؛ 4صفر 
كمرنگ شــده بود و عدد التين روي آنها كال 
4صفر نداشــت. ارديبهشــت امسال مجلس 
وقت كليات اليحه حذف 4صفر و تبديل پول 
ملي از ريال به تومــان را تصويب كرد كه قرار 
است درصورت اجرايي شدن، پول ملي ايران 
به تدريج از ريال به تومان تبديل شود و »قران« 
واحد پول خرد جديد شــود. در اين اليحه هر 
تومان معادل 10هزار ريال كنوني درنظر گرفته 
شده و هر 100»قران« يك تومان خواهد بود 
و به گفته همتي، دوره اجــراي اين طرح 2 تا 

5سال خواهد بود. 

12شركت توليد كننده داخلي تلويزيون در رقابت نابرابر ناشي 
از پرداخت 30درصدي حقوق دولتي براي حفظ سهم بازار با 

محصوالت قاچاق برندهاي كره اي تالش مي كنند.
انواع تلويزيون هاي سامســونگ و ال جي و حتي محصوالت 
تقلبي اين برندها از طريق قاچاق سازمان يافته به راحتي وارد 
كشور شده و براي حفظ سهم بازار، اين برندهاي پيمان شكن 

آزادانه در بازار كشورمان عرضه مي شود.
افزايش قيمت و كاهش قدرت خريــد، تقاضا براي خريد يا 
جايگزيني تلويزيون و ساير محصوالت صوتي و تصويري را 
سركوب كرده است. مشاهدات خبرنگاران همشهري نشان 
مي دهد محصوالت برندهاي كره اي با قاچاق ســازمان يافته 

وارد و آزادانه در بازار داخلي تبليغ و عرضه مي شود.
در سال هاي گذشته توليد كنندگان داخلي سرمايه گذاري 
و تالش بسياري براي داخلي ســازي  انواع تلويزيون انجام 
داده و به گفته فعاالن صنفي تا پيش از تحريم ها 90درصد 
ســهم بازار تلويزيون را به دســت آورده بودند، اما با خروج 
ال جي و سامســونگ از ايران 40درصد سهم بازار تلويزيون 
به محصوالت قاچاق اين دو برند كــره اي اختصاص دارد و 
12شــركت توليد كننده داخلي تلويزيون در رقابت نابرابر 
ناشي از رشد 30درصدي هزينه تمام شــده توليد به دليل 
پرداخت حقوق دولتي، براي افزايش سهم بازار خود تالش 
مي كنند. اگرچه بعد از تحريم هــا فرصتي براي عرض اندام 
تلويزيون هاي توليد داخل با نام برندهاي اسنوا، تي سي ال، 
جي پالس، ايكس ويژن، شــهاب و... فراهم شــده، اما هنوز 
هم برخي مشــتريان خريد محصوالت كره اي سامسونگ و 
ال جي حتي بدون خدمات پس از فروش و تقلبي را به خريد 
محصوالت اينگونــه برندها ترجيح مي دهنــد. درحالي كه 
بسياري از اين نوع تلويزيون ها تقلبي بوده يا داراي اشكاالت 

فني است.

قاچاق سازمان يافته تلويزيون هاي كره اي
دبير انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم صوتي و تصويري با 
گاليه از باال ماندن سهم تلويزيون هاي قاچاق از بازار ايران، 
گفت: متأسفانه هنوز هم سهم محصوالت برندهاي كره اي 
سامســونگ و ال جي قاچاق حداقل 40درصد است و بقيه 
تلويزيون هاي عرضه شده حتي محصوالت سوني به صورت 
مشترك توليد و به بازار عرضه مي شود. محمدرضا شهيدي 
افزود: پرسش مطرح آن است كه ارز مورد نياز براي واردات 
اينگونه تلويزيون هاي قاچاق در شــرايطي كه براي تامين 
مواداوليه توليد كنندگان داخلي يا حتي كاالهاي اساســي 
با تنگناي ارزي مواجه هســتيم، چگونه به راحتي تامين و 
اين محصوالت آزادانه به بازار عرضه مي شــود؟ شهيدي از 
قاچاق سازمان يافته انواع تلويزيون و لوازم خانگي به كشور 
خبر داد و افزود: فروشندگان اين محصوالت قاچاق از طريق 
كانال هاي تلگرامي و... با ارسال پيامك تبليغاتي براي همه 
مردم ايران با شماره تلفن و حساب بانكي مشخص، آزادانه در 
حالي براي فروش اين محصوالت تبليغ مي كنند كه به راحتي 
مي توان اين فروشندگان كاالي قاچاق را شناسايي و با آنها 
برخورد كرد. اين قاچاق سازمان يافته سهم بازار توليد كننده 
داخلي كــه هم ماليــات پرداخت كرده و هم بــراي تامين 
مواداوليه با تنگناي تحريم و تامين ارز مواجه است را به خود 

اختصاص مي دهند. شــهيدي تأكيد كــرد: فروش اينگونه 
محصوالت قاچاق در بازار پنهاني نيســت و عرضه كنندگان 
تلويزيون هاي قاچاق كره اي و حتي محصوالت تقلبي با برند 
اين شركت ها از طريق ارائه شــماره حساب و با كارتخوان و 
شماره تلفن مشخص اين محصوالت را مي فروشند و اينگونه 
نيست كه كسي خبر نداشته باشــد چه اتفاقي براي عرضه 
اين تلويزيون هاي قاچاق در بازار ايران مي افتد. به گفته او، 
اكنون اين قاچاقچيان با قاچاق »دوسره« سودهاي كالني به 
جيب مي زنند و بسياري از كاالهاي يارانه اي كه با ارز دولتي 
وارد كشور مي شود مانند دارو، كاالهاي اساسي و... را به ساير 
كشورها قاچاق كرده و با ارز حاصل از صادرات اينگونه اقالم، 
تلويزيون و ساير لوازم خانگي قاچاق برندهاي كره اي را وارد 
و در شبكه توزيع تعريف شده، به راحتي عرضه مي كنند و با 
اجراي طرح رجيستري گوشــي موبايل اكنون حجم عمده 
قاچاق وارداتي بر تلويزيون يا ســاير لوازم خانگي متمركز 

شده است.

سهم از دست رفته توليد داخل 
دبير انجمن صنفي توليد كنندگان لوازم صوتي و تصويري 
افزود: با خروج اين شــركاي كره اي، توليد كنندگان داخلي 
به مشاركت در توليد با اسامي جديد پرداختند به نحوي كه 
به جاي محصوالت سامسونگ، سام و به جاي تلويزيون هاي 
ال جي، جي پالس توليد و به بازار عرضه مي شود. همچنين 
تلويزيون برندهاي صنام، شهاب و... در بازار عرضه مي شود 
اما متأســفانه هنوز هم خريداران ايراني خريد تلويزيون با 
نام برندهاي خارجي را به محصــوالت توليد داخل ترجيح 
مي دهند. شــهيدي از قدرت گرفتن برخي برندهاي ايراني 
توليد تلويزيون بــا عرضه محصوالتي ماننــد ايكس ويژن، 
تي سي ال و... خبر داد و گفت: محصوالت اين شركت ها داراي 
كيفيت و گارانتي و قادر به رقابت با محصوالت كره اي هستند 

اما رقابت نابرابر از جايي شــكل مي گيرد كــه توليد  كننده 
ايراني ناچار به پرداخت ماليــات ارزش افزوده 9درصدي، 
هزينه سربار، دستمزد، بيمه و هزينه 8 تا 9درصدي گمركي 
است كه در مجموع ســهم دولت از هزينه تمام شده توليد 
را بــه 30درصد افزايــش مي دهد. اين در حالي اســت كه 
قاچاقچيان هيچ يك از اين هزينه ها را نمي پردازند. او  افزود: 
اكنون 12شــركت توليد كننده تلويزيون در كشور فعاليت 
دارند كه درصورت حمايت الزم و مقابله با قاچاق مي توانند 
با بهره بــرداري از ظرفيت هاي خالي خود نيــاز بازار به اين 
كاال را تامين كنند. شهيدي از رشد 30درصدي توليد انواع 
تلويزيون طي 6ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته خبر داد و افزود: اين رشــد توليد در شرايط تحريم 
صورت گرفته است اما قيمت تمام شده باال و نياز بازار داخلي 
به انواع تلويزيون موجب شده تا اين محصوالت صادر نشود.

فشار نوسان نرخ ارز بر بازار تلويزيون
دبير انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم صوتي و تصويري 
از تأثير منفي نوســان نرخ ارز بر توليد و بازار انواع تلويزيون 
خبر داد و گفت: نوســان نرخ ارز توليد و بازار تلويزيون را با 
مشكالت جدي مواجه كرده، به نحوي كه وقتي در يك روز 
نرخ ارز 20درصد باال و پايين مي شود، نمي توانيم كار كنيم. 
اگر نرخ ارز كاهش يابد، توليد كنندگان داخلي نيز مي توانند 
محصولي با هزينه تمام شــده كمتر و ارزان تر به بازار عرضه 
كنند. اغلب قطعــات تلويزيون كه اكنــون توليد كنندگان 
استفاده مي كنند، مربوط به خريدهاي قبلي است و طي چند 
روز گذشته با نوسان شــديد نرخ ارز، سفارش گذاري خريد 

قطعات و مواداوليه خيلي كند شده است.
شهيدي همچنين از بي تأثير بودن كاهش نسبي اخير نرخ 
ارز بر قيمت فروش انواع تلويزيون در بازار خبر داد و گفت: 
تلويزيون هاي موجود در بازار با استفاده از قطعات تامين شده 
با نرخ ارز قبلي توليد و عرضه شده اســت و اگر امروز براي 
خريد مواداوليه و قطعات توليد تلويزيون ســفارش گذاري 
كنيم، محصول توليــدي 3 تا 4 ماه آينده بــا قيمت كمتر 
در بازار عرضه مي شــود اما با نوســان اخير نرخ ارز قادر به 
تصميم گيري براي تداوم توليد يا تغيير قيمت فروش انواع 
تلويزيون نيستيم. شهيدي  افزود: تأخير در سفارش گذاري 
خريد مواداوليــه و قطعات تلويزيون موجــب كاهش تيراژ 
توليد داخل و عرضه ايــن محصوالت به بازار مي شــود. او 
با بيان اينكه كيفيــت تلويزيون هاي داخلــي كه با رعايت 
همه استانداردهاي توليد، 18 ماه تا 2سال گارانتي، 5سال 
خدمات پس از فروش اجباري و 10سال خدمات وارانتي در 
مقايسه با محصوالت فاقد گارانتي و قاچاق برندهاي كره اي 
به مراتب بهتر است، گفت: هزينه تحميلي 30درصدي حقوق 
دولتي به توليد كنندگان داخلــي تلويزيون موجب ناتواني 
فروش محصوالت توليــد داخل در مقابــل تلويزيون هاي 
قاچاق شده اســت. اگر نرخ ارز كاهش يافته و تثبيت شود، 
تيراژ و قيمت تمام شــده توليد تلويزيون نيز كاهش يافته و 
امكان عرضه محصوالت با قيمت كمتر فراهم مي شــود. اما 
به دليل نامشخص بودن وضعيت نرخ ارز بهتر است مشترياني 
كه نيازمند خريد تلويزيون هســتند، تقاضاي خريد خود را 

به تعويق نيندازند.

نماگر هاي بازار سهام در مبادالت روز گذشته
درصدتغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

شاخص كل بورس-
122106091190.75واحد

ارزش معامالت- 
13729349034.09ميليارد تومان

ارزش بازار- هزار 
5702410.72ميليارد تومان

   رشد ارزش معامالت
شــاخص كل بورس تهران ديروز پس از يك هفته نزول، يك نفس 
با صعود مواجه شــد و ارزش روزانه معامالت به شكل محسوسي 
افزايش يافت. در مبادالت روز گذشــته شاخص كل بورس تهران 
با 9هزارو119واحد افزايش به يك ميليون و 221هزار واحد رسيد 
و 41هزار ميليارد تومان به ارزش كل بازار ســهام اضافه شد. نكته 
قابل توجه در مبادالت ديروز رشدقابل توجه ارزش معامالت بود. 
سهامداران، ديروز جمعا 13هزارو729ميليارد تومان اوراق بهادار 
در بورس و فرابورس خريداري كردند؛ اين مقدار نسبت به معامالت 
روز سه شنبه 34درصد و نسبت به ميانگين چند ماه گذشته بيش از 
صددرصد رشد نشان مي دهد. به نظر مي رسد رفته رفته حجم تقاضا 

در بازار سهام در حال افزايش است.

سركوب تقاضاي خريد در بازار تلويزيون 

قيمت )تومان(سايز و مدلبرند تلويزيون

JH412N-504.400.000جي پالس

KD-55X7500F-5511.350.000سوني

P6US-555.970.000تي سي ال

P65US-556.195.000تي سي ال

NU7900-5510.250.000سامسونگ

NU8900-5544.450.000سامسونگ

N3000-555.867.000هايسنس
H1800-324.400.000دوو

SH201NH-242.000.000شهاب

XKU635-557.360.000ايكس ويژن

XTU725-556.170.000ايكس ويژن

XT515-555.370.000ايكس ويژن

ME-3241-324.000.000مارشال

BS-80-HB-323.500.000بنس

PA-BA1633-323.500.000پانوراميك

 قيمت برخي انواع تلويزيون رنگي در بازار تهران 
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غافلگير شــد، مثــل ابتالي به 
عشق در نگاه اول، مثل ساري كه 
بي خبر از درخت پريد. غافلگير 
شــد، مثل باران وسط تابستان 
كه پيش از طنين هاوار پر شعف 
ما، آوار مي شود و سيل مي شود 
و نه تنها تابســتان كــه زندگي 

بسياراني را با خود مي برد!
ترامپ قلدر غافلگير شد و رفت اما كرونا هر لحظه جهان 
را غافلگير مي كند و به جمعيت 50ميليوني طرفداران 
بيمارش هر روز اضافه مي كند. دريغا كه جان نثارانش 
تا دقيقه اكنون به يك ميليون و 300 هزار نفر رسيده 
است. اينگونه است كه ما غافل مي مانيم از حال و روز 
قربانيان بي صدا و گوشه نشــيني كه چون اشــباح در 
خرابه ها پرسه مي زنند و با طناب اعتياد خود را حلق آويز 
مي كنند! 3ميليون معتاد رســمي و يك و نيم ميليون 
خانم ها و آقايان معتاد غيررسمي، آمار تلخ و زهري در 

كنار مبتاليان به كوويد-19 است.
رفيقي از عشــاق قديمي اعتياد گويــا دارد مي ميرد، 
يعني بايد گفت مدت هاســت مرده است گرچه ظاهرا 
زنده است. او كه تا پاي جان رگ هايش را خشك كرده 
است. حاال شبحي اســت كه ما و چند تاي ديگر هر از 
گاهي اگر پيامي از او رسد يك طوري، پولكي به دستش 
مي رسانيم تا خداحافظي بازنده بودن را به تأخير اندازد. 
يك بار يكي از ما كه قسم مي خورم من نبودم به شوخي 
گفت، خفه اش كنيم و هر كدام چند سال حبس بكشيم 
تا او اين قدر خشــكيده و خار كنج ديوارهاي شكسته 
نشــود. من گفتم كاش يكي بود شعرنوشته هايش را 
به وقت نشئگي كه با سرانگشت روي خاك خط خطي 
مي كند، يادداشت مي كرد! يكي ديگر از ما گفت شعر 
بدون زندگي شعار است. بهار يخ زده در پاييز كروناست. 

اين را همه معتادان جهان مي دانند!
مرثيه نخوان او نخواهد شنيد
و از راهي كه رفته برنمي گردد

زنده ها مي توانند
به دروغ گريه كنند

اما مرده ها
به دروغ نمي ميرند

هزار سال پيش يعني آن ســال هاي دير و دور، تعداد 
معتادان دور از زندگي، كم بود و نزديك اگر بود پوشيده 
و پنهان بود، ســيمايي كه پناهجــوي تاريكي ها بود. 
يادم هست يك بار از سر اتفاق مردي ميانسال و نازك 
با موهاي پارافين زده و آراســته ديــدم كه پاي منقل 
فلوت مي زد. دانستم مرد معتبر و خوش نامي است كه 
به جاي سيگار، روزي يك بار در منزل يا محفل دوستان 

با احتياط كامل، اعتياد دود مي كند. راست اين است 
آن ســال ها حتي معتادان پركار هــم، خودپنهان و با 
مالحظه بودند. طوري در آمد و رفت بودند كه نســيم 
هم باخبر نمي شــد، چه برســد به مصرف كنندگان 
پاره وقت كه تذكر خطرات پركاري در مصرف، با حاشا 
و مكافات توهيــن او همراه بود. حتي شــاعر معتاد و 
پريشان گيسويي كه هزار بيت شعر از500 شاعر از بر 
بود ديوان كامل حاشا بود. البته نانوشته نماند آن هزار 
سال پيش اوردوز هنوز كشف نشده بود تا معتادي در 
لحظه، خود را به دار فانــي بياويزد و من تنها در برخي 
از عكس هاي عكاســان شــجاع، تصوير زن يا زناني را 
مي ديدم كه اعتياد زرورق مي كردند در خرابه هاي آخر 

دنيا و چقدر رخسارشان پايان بود.
روزهاي رفته

به چوب كبريت هاي سوخته مي مانند
جمع آوري نشده

در قوطي هاي خويش
هر كاري مي خواهي بكن

آنها دوباره روشن نمي شوند
حاال و اكنون كه تعداد جانباختگان حوادث رانندگي، 
سكته قلبي و فشــارخون در رقابتي كم مثال با كرونا 
پيش مــي رود، اعتياد هــم خودشــيريني مي كند و 
بي سروصدا دشــمنان سرسخت و بدجنس تندرستي 
را حمايت مي كند! همين ديروزهاي كمي دور كه تنه 
به ته تابستان مي داد در حاشــيه خيابان ديدم جواني 
سرش روي شانه اعتياد، خميازه مي كشد وقتي با مكث 
و تأمل نگاهش كردم در غفلتي ديرباور تكه سنگي چنان 
به طرفم شليك كرد كه اگر خودم را ندزديده بودم خون 
پياده رو شده بودم. چقدر ركيك غرق توهينم كرد كه از 
خجالت آب شدم. عجيب بود آنهايي كه در آمد و رفت 
بودند هيچ تعجبي از اين نمايش شــرمگين نكردند. 
ظاهرا غافلگير فقط من بــودم كه مثل باد گيج، خودم 
را ميان عابران گم كردم و رفتم تا يادم نرود در روزگار 
گراني، بيكاري و كرونا و تنهايي، ما فقط مي توانيم به  
خودمان در آينه خيره شــويم و تذكر دهيم و اميدوار 
باشــيم فردا را دوباره از پشــت پنجره ببينم و شايد 

مجنون پيامك بنويسد؛ 
زندگي به خاطر تو دست در دست فردا مي گذارد

 خواهش مي كنم فردا را تنها نگذار ليلي!
مي دانم تو پاداشي هستي 

براي سال هاي رنج و عذاب من 
براي اينكه هرگز دل

به لذات حقير مادي نبستم 
براي اينكه هيچ گاه به عاشقي نگفتم 

تو تنها عشق مني! 

 كرونا هست، عشق هست 
اما اشباح هم هستند

فریدون صدیقی
استاد روزنامه نگاری

* شعرها به ترتيب؛ محمدصالح )ازبكستان(، فكرت 
صادق)آذربايجان( و انا آخماتووا )روسيه(

 گفت وگو با ساسان اكبري
ركورددار موتورسواري سرعت 
كه مي گوید از امارات پيشنهاد 

نجومي داشت

قباد شيوا، استاد گرافيك از 
عشق بي پایانش به هنر و حال 
و هواي این روزهاي گرافيك 
مي گوید

فوتبال
 حق ما را 

خورده است

هنوز و هميشه 
عاشق هنر 
هستم

درباره كتابخانه هایي كه در این دوران 
كرونا، كتاب هایشان را به شكل دیجيتال در 

اختيارتان قرار مي دهند 

ورق زدن ديجيتال 
كتاب ها

06

 راه هاي مختلف براي اینكه 
 هواي داخل خانه مان را از آلودگي ها 

تصفيه كنيم

نجات خانه 
از هوای آلوده

10

یكي از گمنام ترین حماسه هاي ميهني 
معاصر ما، ماجراي مقاومت سه ژاندارم 

در جلفاست

سه قطره 
خون

13

همه چيز درباره مجسمه  ميدان سربند 
 كه به مجسمه كوهنورد ایراني 

معروف است

سالم امير شاه قدمی 
به كوهنوردان

08

گفت وگو با مهدي مودیني، شعبده باز مشهور 
ایراني كه برج هاي دوقلوي مالزي را ناپدید كرد 

و هشت بار اسكار شعبده بازي گرفته است 

می خواهم برج ميالد 
را غيب كنم

11

يادداشت 
اول

09

12

07

با مرضيه محبوب،  سازنده عروسك هاي 
خاطره انگيز مجموعه كاله قرمزي كه 
مي گوید منتظر خودش است تا ایده هاي 
دیگرش را عملي كند

مادر
عروسك های
محبوب



ورق زدن ديجيتال 
كتاب ها

در آستانه هفته كتاب و كتابخواني سراغ كتابخانه هايي 
رفته ايم كه در اين دوران كرونا، كتاب هايشان را به 

شكل ديجيتال در اختيارتان قرار مي دهند 
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  قدرت عادت
عادت هــا مهم تريــن جنبــه 
موفقيــت هســتند. همه ما 
عادت هاي روزانه اي داريم كه 
بدون فكر، ما را وادار مي كنند 
تا كارهايمــان را انجام بدهيم. 
همين عادت هــا، اگر به خوبي 
درك شده و به خوبي مديريت 
و دچــار تغيير بــه نفع مثبت 
شــوند، مي تواننــد زندگــي 
ما را زيــر و رو كننــد. به قول 
معروف، انجام هــر كاري مثل 
پيچيدن يك ريســمان نخ به 
دور خودمان اســت، كم كم كه 
پيش مي رود پــاره كردن اين 
ريسمان ها ســخت مي شود. 
بــه جايي مي رســيم كه عماًل 
اين ريســمان ها، ما را كنترل 
می كننــد و ديگر نمي شــود 
آنها را پاره كرد. با اين رويكرد، 
كتاب هاي موفقيتــي زيادي 
نگاشــته شــده اند كه يكي از 
درخشــان ترين آنهــا را بايد 
همين كتاب »قــدرت عادت« 
از چارلز دوهينــگ بدانيم. اين 
كتاب در ســال2012 توسط 
نيويورك تايمز معرفي شد و اين 
روزنامه معموالً كتاب هاي پرت 
و پال را معرفي نمي كند. كتاب را 
پروين بيات ترجمه كرده است 
و مي تواند براي شــما به شدت 
كارگشا باشد. غالباً در جامعه، 
از عادت ها به عنوان رفتارهاي 
تثبيت شــده بدون فكــر نام 
مي برند. اما عادت ها مي توانند 
جنبه خوب و مثبت و ســازنده 
هم داشته باشــند، اگر آگاهي 
شما پشت سرشــان باشد. اين 
عادت ها قابليت تغيير هم دارند 
و اين را تحقيقات مختلف ثابت 

كرده اند.

  پندهاي سورائو
از فرانتس كافكا چه مي دانيد؟ 
طبيعي است كه از اين نويسنده 
شهير كه به زبان آلماني مي نوشت 
چيزهاي زيادي مي دانيم. او البته 
در پراگ به دنيا آمده بود. رمان 
»مســخ« او كه ديگر عالمگير 
اســت و نياز به معرفي ندارد. از 
اين نويسنده مشــهور ادبيات 
داســتان گونه غرب، كتابي هم 
به يــادگار مانده اســت به نام 
»پندهاي ســورائو«. اين كتاب، 
زماني كه او به دهكده سورائو و 
پيش خواهرش رفته بود، نگاشته 
شد. البته در اين دوران عهد كرده 
بود كه دست به قلم نبرد، اما يك 
نويســنده نمي تواند در مقابل 
جادوي قلــم مقاومت كند. اين 
كتاب به واقع، گزين گويه هايي 
از اين نويسنده شهير است كه هر 
كدام شان، دنيايي حرف در دل 
خودشان دارند. كتاب را به راحتي 
مي توانيد در يك نشســت تمام 
كنيد. اما نكته اينجاست كه اين 
گزين گويه ها جا براي فكر كردن 
هم دارند و صرفاً گزين گويه هاي 
معمولي قلمداد نمي شوند. او در 
ابتداي اين كتاب، در بخشــي از 
گزين گويه هاي خود، بزرگ ترين 
گناهان انســان را بي صبري و 
سهل انگاري مي داند. بي صبري 
باعث شد تا از باغ نخستين رانده 
شود و سهل انگاري نيز موجب شد 
تا باز نگردد. البته بعد، همه را در 
همان بي صبري خالصه مي كند. 
از ســوي ديگر در كالمي ديگر، 
مي گويد كه انســان منفي ها را 
مي آموزد، مثبت ها از پيش در او 

موجود هستند.

2 پيشنهاد

ما عادت هايمان هستيم

نصايح يك نويسنده

1 پيشنهاد
كتاب، محصول تجربه هاي بشــري و خالقيت هاي ذهني و آموخته هاي 
درازمدت انسان است. معيار مطالعه و كتابخواني از شاخص هاي توسعه 
هر كشوري است و بر كسي پوشيده نيست كه تعداد افراد كتابخوان يك 
جامعه بر ارتقاي فرهنگ جامعه رابطه مستقيمي دارد. در شرايط كنوني و 
به رغم توسعه گسترده و حيرت آور فناوري هاي جديد ارتباطي و شبكه ارتباطات مجازي در جهان، 
تاليف و انتشار سنتي كتاب و كتابخواني همانند روزنامه و روزنامه خواني همچنان جايگاه و اهميت و 
نقش خود را داراست، هرچند تكنولوژي هاي جديد تحول عظيم و شگرفي در اين عرصه ايجاد كرده 
است. گرچه وضعيت مطالعه و كتابخواني در كشور ما چندان تعريفي نيست اما شيوع ويروس كرونا و 

لزوم رعايت قرنطينه، بسياري را به سوي اين يار مهربان كشانده است. البته در اين شرايط استفاده از 
كتاب هاي ديجيتال هم رونق پيدا كرده است زيرا بحران كرونا فعاليت بسياري از سازمان ها، نهادها؛ 
به ويژه فعاليت هاي فرهنگي، كتابفروشــي ها و كتابخانه ها را با اختالل مواجه كرده ولي در عوض 
كتابخانه هاي ديجيتال و ميزان ثبت نام در اين كتابخانه ها رشــد چشمگيري داشته است. گرچه 
پيش تر محققان و پژوهشگران از اين بخش استفاده مي كردند اما حاال فرصتي فراهم شده تا افراد 
عادي هم از اين كتاب ها بهره ببرند. در آستانه هفته كتاب و كتابخواني از كتابخانه هاي ديجيتال و 
چند مركز فعال در اين زمينه گزارشي تهيه كرده ايم كه در ادامه مي خوانيد. بي شك كتابخانه هاي 

ديگري هم هستند كه فرصت نام بردن از آنها در اين نوشتار را پيدا نكرده ايم.

الناز عباسيان 

   ظهور كتابخانه هاي ديجيتال 
در دهه هاي  اخير پيشرفت هاي علمي به ويژه در زمينه 
فناوري اطالعات و ارتباطات، سرعت گرفت و تحولي در 
انتقال اطالعات ايجاد كرد. وجود شبكه هاي بين المللي 
ازجمله اينترنت باعث انتقال اطالعات در كمترين زمان با 
كمترين هزينه شده و هر فرد با امكانات رايانه اي مناسب به 
اطالعات مورد نياز خود دسترسي پيدا مي كند. حوزه علم 
اطالعات و دانش شناسي نيز از اين قبيل تحوالت بي تأثير 
نبوده است و فناوري پيشرفته اطالعات به طور وسيعي در 
اين حوزه راه يافته است. از مواهب اين تحوالت مي توان به 
كتابخانه هاي ديجيتال اشاره كرد كه از اواسط دهه1۹۹0 
ميالدي مطرح شــد و به همسوســازي و روزآمدسازي 
كتابخانه هاي سنتي با نيازهاي جديد پرداخت. سهولت 
دســترس پذيري به اطالعات توسط استفاده كنندگان، 
سهولت در روزآمد نگه داشتن اطالعات، ارائه قالب هاي 

جديد اطالعات، كاهش هزينه ها و موارد ديگر، دســت 
به دست هم داده اند تا اهميت وجود كتابخانه هاي ديجيتال 
را مطرح كنند. انتشار و اشاعه اطالعات براي يك كشور در 
حال توسعه مثل ايران، امري حياتي است و با مشكالتي 
كه در كتابخانه هاي سنتي وجود دارد اين امر با كندي 
و ضعف پيش مــي رود. ايجــاد كتابخانه هاي ديجيتال 
كه ضرورت جامعه امروز ماســت، توانسته تا حدودي 
پاسخگوي نيازهاي جويندگان و پديدآورندگان باشد. 
كتابخانه هاي ديجيتال داراي اهداف، عملكرد و مقاصد 
يكســان با كتابخانه هاي امروزي هستند. يعني شامل 
توسعه مجموعه، مديريت، سازماندهي منابع اطالعاتي، 
ارائه خدمات مرجع و حفاظت و نگهداري است. امروزه 
مي توان به سهولت از كتابخانه هاي ديجيتال و سايت هاي 
مختص دانلود كتاب هاي الكترونيك بهره كافي را برد. 

ناگفته نمانــد كتابخانه هاي ديجيتــال گامي جلوتر از 
كتابخانه هاي الكترونيكي هستند. همانطور كه مي دانيد 
در كتابخانه هاي الكترونيكي حضور فيزيكي بيشتر بوده 
و عملكــرد و فضاي چنين كتابخانه هايــي دقيقا مانند 
كتابخانه هاي ســنتي و خودكار اســت. به عنوان مثال 
داراي قفســه، كتابدار و منابع هســتند كه دقيقا مانند 
كتابخانه هاي سنتي اداره مي شــود و تنها تفاوت آن با 
كتابخانه هاي سنتي در اين اســت كه در كتابخانه هاي 
الكترونيكي مــواد غيرچاپي مانند فيلــم، ميكروفيلم، 
ميكروفيش، انواع لوح هاي فشــرده و نيــز ديگر منابع 
الكترونيكي موجود اســت امــا در كتابخانه ديجيتال 
خدمات نيز به صورت خودكار و ديجيتال است و كاربران 
مي توانند به وسيله شبكه هاي ارتباطي به منابع ديجيتال 

دسترسي پيدا كنند و از آنها استفاده الزم را ببرند.

   ويژگي هاي كتاب ديجيتال
وقتي اسم كتاب به ميان مي آيد در نظر اول همه ما به ياد كتاب مكتوب 
و مرسوم مي افتيم. همان هايي كه حتي قبل از ساخت نخستين ماشين 
چاپ توســط گوتنبرگ در حدود 600 ســال پيش، به صورت دستي 
نوشته و صحافي مي شــدند. با گذشــت زمان و تحوالت بسيار فرايند 
چاپ و نشر، كتاب هاي بيشتر منتشر و در دسترس آدم هاي بيشتري 
قرار گرفت. اما در عصر حاضر با روي كار آمدن كامپيوترها، گوشي هاي 
هوشمند و تبلت ها، شــكل جديدي از كتاب به نام كتاب الكترونيكي  
ebook پا به عرصه گذاشتند. اين شكل از كتاب ها توانستند سريع تر 
از هميشه در دســترس مردم قرار بگيرند. به زبان ساده مي توان گفت 
كتاب الكترونيكي يا ديجيتال، كتابي است كه در دستگاه الكترونيكي 
)صفحه كامپيوتر، تبلت، گوشي هوشــمند يا كتابخوان الكترونيكي( 
خوانده مي شود و فرمت هاي مختلفي دارد. فرمت EPUB معروف ترين 
و رايج ترين فرمت براي خواندن كتاب در دســتگاه ها و اپليكيشن هاي 
كتابخوان است و امكانات زيادي دارد. به همين دليل برخي اين فرمت 
را معادل كتاب الكترونيــك تعريف مي كنند و معمــوال آن را در برابر 
فرمت PDF قرار مي دهند. فرمت كتاب هاي الكترونيكي تفاوت هايي 
با فرمت هاي رايــج PDF دارند. كتاب هاي الكترونيكي براي انتشــار 
عمومي ساخته شــده اند و بدون اجازه نويسنده قابل ويرايش نيستند. 
اما متن اين كتاب ها انعطاف پذيري بيشتر نسبت به حالت PDF دارند. 
مي پرســيد چطور؟ برايتان توضيح مختصر مي دهيم. گرچه متن هاي 
PDF غيرقابل ويرايش هستند، اما مشكالت ديگري دارند. اگر تالش 
كنيد PDF را روي يك صفحه كوچك مثل موبايل بخوانيد، متوجه 
مي شويد كه نمي توانيد صفحه بندي آن را تغيير دهيد. به همين خاطر 
خواندن PDF روي صفحه موبايل يا كتابخوان كار ســختي است. 
فرمت PDF براي پرينت و چاپ ايده آل است و طوري طراحي شده 
كه براي اندازه دقيق كاغذ مناسب باشد. اما انعطاف پذيري يكي از 
ويژگي هاي مهم كتاب الكترونيكي است. اين فرمت طراحي شده تا با 
توجه به دستگاهي كه آن را نمايش مي دهد از لحاظ ظاهري تغيير 
شكل دهد. نكته ديگر اينكه در كتاب الكترونيكي شما قوانين را 
تنظيم مي كنيد. حتما با خود مي گويد چه جالب! بله از آنجا كه 
صفحه بندي در اين نوع كتاب ها قابل تغيير است، مي توانيد 
تغييرات را با توجه به نيازهاي خودتان شخصي سازي كنيد. 
جزئيات دستگاه هاي مختلف با هم فرق دارد اما شما مي توانيد 
نوع و اندازه فونت، فاصله بين خطوط و نور پس زمينه را با توجه 
به شرايط محيط و چشم تان تغيير دهيد. با اين امكانات حتي 
كتاب هاي قطور هم خواندنشان روي گوشي آسان مي شود. همچنين 
اينگونه كتاب ها قابليت هاي ديگري هم دارند. درست است كه آنها مثل 
كتاب هاي چاپي بوي كاغذ نمي دهند اما حمل ونقل آنها راحت است. 
مي توانيد آنها را در شــب و بدون نور چراغ بخوانيد. حتي اگر گوشي يا 
تبلت تان را عوض كنيد، با داشتن حساب كاربري تمام كتاب هاي شما 
قابل بازيابي است. براي خواندن چنين كتاب هايي نياز به يك كتابخوان 
داريد كه ممكن است به صورت اپليكيشني روي تلفن همراه باشد يا يك 

دستگاه كتابخوان.

   كتابخواني ديجيتال حتي بعد از كرونا
اين روزها كه بحران كرونا ما را به كاهش رفت وآمدها و خواندن مجازي كتاب ها مجبور كرده بحث كتابخانه ديجيتال داغ است 
اما آيا حتي در شرايطي كه اپيدمي كرونا هم وجود نداشته باشد، به روند ايجاد كتابخانه هاي ديجيتال نياز داريم؟ در جاي جاي 
دنيا وقتي كتابي منتشر مي شود، هم نسخه فيزيكي آن در اختيار مخاطبان است هم نسخه ديجيتال آن و مي توانند انتخاب كنند 
كه كدام را مطالعه كنند. درست است كه هنوز در برخي از كشورها چون آلمان خريد فيزيكي كتاب بيشتر از خريد ديجيتال 
آن است و همه مردم دوست دارند بوي خوش كاغذ را حس كنند و كتاب را ورق بزنند اما به هر حال در عصر سرعت تكنولوژي 
به سر مي بريم و قالب ديجيتال كتاب و كتابخانه موجب مي شود كه سخن علمي از وجه قومي و منطقه اي خودش خارج شود 
و وجه جهاني پيدا كند. شما االن در خانه نشسته ايد اما مي توانيد جديدترين تحقيقات دانشگاه هاروارد را در مورد ويروس ها 
دانلود كنيد، سراغ منابع تاريخي شان برويد و نسخه هاي خطي قديمي را در بسياري از دانشگاه ها مشاهده كنيد. در اين فرايند، 
علم جهاني مي شود. آن مديومي كه مي تواند عامل انتقال علم باشد، كتابخانه هاي ديجيتال است. ما بايد الزامات اين مديوم 
را بياموزيم و به آن ورود كنيم. فكر مي كنم اتفاقات اخير اين جبر زمانه را بيشتر به رخ ما كشيد و ما متوجه شديم كه بايد براي 
تقويت اين حوزه هر چه سريع تر گام هاي اساسي و جدي برداريم. هنوز هم در حوزه علم و فناوري و هم در حوزه فرهنگ و هنر نياز 
داريم كه هرچه زودتر منابع موجود و به روز را به صورت ديجيتال دربياوريم و در كتابخانه ديجيتال در دسترس عموم قرار بدهيم.

معرفي چند كتابخانه ديجيتال
  سامانه منابع ديجيتال كتابخانه ملي 
ســازمان اســناد و كتابخانه ملي در ايران 
داراي مجموعه هاي منحصر به فردي چون 
نسخه هاي خطي، اسناد، مطبوعات، نشريات 
ادواري و اشــياي موزه اي است. حساسيت 
برخي از اين منابع سبب شــده تا كاربران 
نتوانند به ســادگي به آنها دسترسي داشته 
باشند. از سوي ديگر، با توجه به رسالتي كه 

بر دوش كتابخانه هاست، ايجاد دسترسي وسيع تر به منابع پرمحتوا و غني صورت گرفته و بخشي 
فزاينده اي از اين محتوا در قالب منابع اينترنتي منتشر مي شود. ديجيتال كردن منابع كمياب و از 
سوي ديگر در اختيار قرار دادن منابع پركاربرد نيز در اين رابطه بي تأثير نيست. دسترسي اعضا به 
كتابخانه ملي ديجيتال مي تواند قدمي مؤثر براي عبور از كرونا باشد و مردم را در خانه ها نگه دارد. 
سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، امكانات داخلي كتابخانه ديجيتال را براي دسترسي اعضاي 
سازمان به بيش از 1۳هزار عكس تاريخي، حدود ۳۷هزار نسخه خطي، 1۵ هزار كتاب چاپي نفيس، 
۴هزار كتاب چاپ ســنگي، 100هزار پرونده و 220هزار پايان نامه درنظر گرفته است. دسترسي 
اعضاي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران به كتابخانه ملي ديجيتال از تاريخ 26 اسفند سال گذشته 
آغاز شده و استفاده از پايگاه اطالعات رايگان است. اعضاي ســازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران 
مي توانند براي دسترسي به اين كتابخانه از طريق نشاني اينترنتي و با وارد كردن شماره عضويت 

به عنوان شماره كاربري و كدملي به عنوان پسورد از مدارك كتابخانه ديجيتال استفاده كنند.

  كتابخانه ديجيتال دانشگاه تهران 
كتابخانه مركزي و مركز اســناد دانشــگاه 
تهران، بزرگ ترين كتابخانه دانشگاهي ايران 
اســت و مجموعه اي غني و گسترده از منابع 
گوناگون در زمينه هاي مختلف علوم و فنون 
و ادب را دربرمي گيرد. اين كتابخانه در كنار 
كتابخانه هاي تخصصي دانشــكده ها كه هر 
يك برحسب نيازهاي علمي و آموزشي ويژه 

خود به وجود آمده اند، بيشــتر به امر پژوهش اختصاص دارد و به گردآوري آثــار مربوط به مطالعات 
اسالم شناسي، ايران شناسي و شرق شناسي مي پردازد. هسته اصلي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران 
در ســال 1۳2۸، با مجموعه اهدايي سيدمحمد مشكوه- استاد دانشــگاه تهران- شامل 1۳2۹ جلد 
نسخه خطي، تشكيل شــد. بناي فعلي كتابخانه، در يكم مهرماه سال1۳۵0 گشايش يافت. در طول 
اين مدت، امور فني كتابخانه، ايجاد ارتباط با مراكز علمي و دانشگاهي جهان، انتخاب و به كار گماردن 
كتابداران متخصص، در زيرزمين سازمان مركزي و زيرزمين دانشكده علوم و اتاق هاي مسجد دانشگاه 
انجام مي شد. در سال 1۳۵۳، به منظور گردآوري و نگهداري و سازماندهي انتشارات غيركتابي كه از 
سازمان ها، وزارتخانه ها، دانشگاه ها و انجمن هاي فرهنگي و مؤسسات و مراكز داخل و خارج از كشور به 
كتابخانه مركزي اهدا مي شد، »مركز اسناد« كتابخانه داير گشت و نام آن به كتابخانه مركزي افزوده 
شد. كتابخانه مركزي و مركز اسناد هم اكنون حدود ۵0 هزار عضو ثابت دارد و از سال1۳۴6 به عضويت 

فدراسيون بين المللي انجمن هاي كتابداري – ايفال- درآمده است.

  كتابخانه ديجيتال مجلس
كتابخانه مجلس شوراي اسالمي بعد از انقالب 
مشروطه تاسيس شد و با 12۹۳ كتاب شروع 
به كار كرد. هم اكنــون در اين كتابخانه بيش 
از 1۴ميليون ســند ملي و پارلماني، 61هزار 
عنوان كتاب خطــي، ۵0۹هزار كتاب چاپي، 
۹600 پايان نامه و… نگهداري مي شود. بخش 
ديجيتال سازي اين كتابخانه در سال1۳۳0 

راه افتاد و شروع به عكسبرداري از نسخه هاي خطي كرد. از سال1۳۸۷ با خريد اسكنرهاي جديد، كار 
توليد محتواي ديجيتال سرعت بيشتري پيدا كرد. كتابخانه مجلس با تهيه تصاوير رنگي از نسخه هاي 
خطي، كتاب هاي چاپ سنگي و ســربي، كتاب هاي چاپي و نشريات يكي از بزرگ ترين منابع آرشيو 
ديجيتال كشور را در اختيار دارد. براي اينكه بتوانيد كتاب يا محتوايي را كه دنبالش هستيد در كتابخانه 
مجلس پيدا كنيد، سري به نشاني اينترنتي اين كتابخانه بزنيد. در قسمت جست وجو عنوان كتاب يا 
محتوايي كه مي خواهيد بنويسيد. گزينه »فايل ديجيتال دارد« را انتخاب كنيد و دكمه جست وجو را 
بزنيد. برخي از منابع كتابخانه مجلس فروشي هستند اما مي توانيد منابع رايگاني هم در آنجا پيدا كنيد. 
همچنين مانند كنسرسيوم محتواي ملي، امكان سفارش ديجيتال سازي از منابع كتابخانه نيز وجود 
دارد. منابع موجود در كتابخانه سه دسته هستند: دسته اول، داراي متن كامل و قابل دانلود هستند )از 
طريق لينك دانلود(؛ دسته دوم، فقط داراي متن كامل قابل مطالعه به صورت آنالين هستند. )از طريق 

لينك مشاهده(؛ دسته سوم داراي نسخه فيزيكي هستند و به اعضا امانت داده مي شوند.

  كتابخانه ديجيتال ملك
كتابخانه و موزه ملي ملك هم ازجمله مراكزي 
است كه در زمينه ديجيتال سازي فعال است. 
بيش از 1۹ هزار عنوان نسخه خطي، بيش از 
۳۵00 عنوان كتاب چاپ سنگي، حدود2 هزار 
شماره نشــريه و ۴هزار عنوان كتاب تاريخي 
فارسي و التين اســكن و با باالترين كيفيت 
ديجيتال سازي شده است. همچنين از تمامي 

زواياي بيش از ۵ هزار اثر موزه اي اين موقوفه فرهنگي آستان قدس رضوي عكسبرداري شده و اطالعات 
اين آثار به همراه منتخبي از عكس ها در وب ســايت كتابخانه و موزه ملي ملك قابل مشــاهده است. 
به منظور تهيه نسخه ديجيتال منابع كتابخانه ملي ملك، اين آثار با پيشرفته ترين دستگاه هاي اسكن 
كتاب و بدون هيچ گونه آسيب فيزيكي، اسكن مي شــود و محققان مي توانند از تصاوير آثار به آساني 
استفاده كنند. صفحاتي از آثار نسخه هاي ديجيتال شده اين كتابخانه در كتابخانه ديجيتال ملك در 
دسترس عالقه مندان قرار دارد. پژوهشــگران چنانچه نياز به اطالعات بيشتري از آثار ديجيتال شده 
داشته باشــند، به صورت حضوري و غيرحضوري)ايميل و فكس(مي توانند درخواست خود را به اين 
مجموعه اعالم كنند و سپس از طريق بخش تحويل مدرك تاالر محققان مؤسسه، اين منابع به صورت 
حضوري و غيرحضوري )ايميل، پست و پيك( در اختيار آنها قرار داده مي شود. از آنجا كه بنا بر سفارش 
واقف كتابخانه و موزه ملي ملك، منابع اين موقوفه نبايد از مؤسســه خارج شود، ديجيتال سازي آثار 

موجب شده تا منابع اين گنجينه به آساني در دسترس محققان در سراسر جهان قرار گيرد. 

  كتابخانه ديجيتال آستان قدس رضوي
كتابخانه ديجيتال آستان قدس رضوي يكي  
از قديمي ترين كتابخانه هاي ديجيتال كشور 
است كه كار خود را با مطالعات منظم و مستمر 
و كارشناســي شــده در اوايل دهه ۸0 آغاز و 
تاكنون چندين ميليون منبــع اطالعاتي را 
طبق شيوه هاي مطرح علمي ديجيتال سازي 
و تعداد زيادي از منابــع ديجيتال را به طرق 

مختلف گردآوري كرده است. دسترسي به منابع ديجيتال از طريق نرم افزار كتابخانه ديجيتال، خدمات 
تحويل مدرك و كتابخانه جامع الكترونيكي در حال انجام اســت. در نرم افزار كتابخانه ديجيتال تمام 
منابعي ديجيتال وارد شده كه فاقد مشكل حق مؤلف است قابل مشــاهده و مطالعه است. در سامانه 
خدمات تحويل مدرك، منابع درخواستي پژوهشگران با درنظر گرفتن قوانين بين المللي برايشان ارسال 
مي شود. در كتابخانه جامع الكترونيكي تمام منابع ديجيتال اعم از پايگاه هاي اطالعاتي، نرم افزارهاي 
كتاب الكترونيكي و... قابل مطالعه است. جالب است كتابخانه ديجيتال آستان قدس رضوي يك نرم افزار 
ويژه تلفن همراه هم طراحي كرده است كه شما مي توانيد از كافه بازار دانلود كنيد. اين نرم افزار با هدف 
بهينه سازي خدمات ديجيتال و رفع نياز كاربران در شرايط خاص موجود، اقدام به ارائه بسته خدمات 
ويژه كرده اســت. امانت الكترونيك ده هزار جلد كتاب به صورت رايگان، امكان دريافت نســخه هاي 
خطي، چاپ سنگي، اسناد، عكس ها، منتخب كتاب هاي چاپي و... از طريق كتابخانه ديجيتال، پاسخ به 

پرسش هاي علمي، معرفي كتاب، نمايشگاه تصويري آثار برگزيده و... از امكانات اين اپليكيشن است.

كتابخانه مجازي براي كودكان و نوجوانان 
اگر دوست داريد كودكان و نوجوانان تان از همين سنين با كتاب هاي ديجيتال بيشتر آشنا 
شوند پيشنهاد مي كنيم سري به سايت كتابخانه مجازي سازمان اسناد و كتابخانه ملي 
ايران بزنيد. اين مركز براي دسترسي آسان به منابع كتابي در حوزه كودكان و نوجوانان، 

خدمات مرجع مجازي براي گروه سني كودكان و نوجوانان ارائه مي دهد.

www.dl. nlai. ir www. majlislib. comنشاني اينترنتي  www.digital. aqr. irنشاني اينترنتي  نشاني اينترنتي 

www. malekdlib. org نشاني اينترنتي  www.utdlib. ut. ac. ir/ نشاني اينترنتي 

خدمات مرجع مجازي كودكان و نوجوانان كتابخانه ملي ايران اين امكان 
را مي دهد تا متقاضيان بتوانند بدون نياز به حضور در محل كتابخانه، 
نيازهاي اطالعاتي و پرسش هاي خود را با كارشناسان مرجع مجازي 
از طريق پست الكترونيكي، گفت وگوي همزمان )چت آنالين(، پرسش 
و پاسخ در شبكه هاي اجتماعي و ارســال پيامك درميان گذاشته و 
پاسخ هاي الزم را دريافت كنند. همچنين با بهره برداري از خدمات مرجع 
مجازي كودكان و نوجوان كتابخانه ملي ايران، امكان ثبت سفارش و 

تحويل نسخه ديجيتال كتاب هاي اين گروه سني فراهم مي شود.

www.icnl. nlai. ir/ نشاني اينترنتي 
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  به نظر شما اگر هنر وجود نداشت، دنياي ما 
چه شكلي داشت؟ 

اگر هنر نبود، دنياي ما زيبايي را كم داشــت. انســان ها به 
موجوداتي وحشي تبديل مي شــدند كه مدام در حال دعوا 
و درگيري هســتند. هرچند حاال هم جهان زيبايي نداريم، 
اما در آن صورت ديگــر دنيا خيلي نازيباتر مي شــد. حاال 
هنرمنداني هستند كه سعي مي كنند با كارهايشان به مردم 

آرامش دهند.
  هنر توانسته دنياي شخصي شما را تغيير 

دهد؟
حتما توانسته، هنر جهان شــخصي مرا زيباتر كرده است. 
از كودكي هم دنبال همين بودم و هنــر را رها نكردم. هنر، 
بيان شخصي هر هنرمند است. هنرمند تحت تأثير خانواده، 
جامعه يا عشق است و داســتان زندگي هر هنرمندي را كه 
بخوانيم، مي بينيم چطور تحت تأثير يكي از اين موضوعات، 

عالقه مندي خود را دنبال كرده است.
  اصال چه شد كه هنر را انتخاب كرديد؟

من در همدان به دنيــا آمدم. عالقه به نقاشــي از كودكي، 
وقتي هنوز خيلي كوچك بودم و حتي نمي توانستم مداد را 
درست در دست بگيرم، در من وجود داشت. يادم هست كه 
به تابلوهاي خانه نگاه مي كردم و سعي مي كردم تصوير آنها 
را روي كاغذ بكشم. ديگر همه مي دانستند كه من چقدر به 
نقاشي عالقه دارم. خوشبختانه پدرم خودش اهل هنر بود. 
تار مي نواخت و آواز مي خواند، بنابراين عالقه مرا به هنر درك 
مي كرد و مي توانم بگويم بزرگ ترين مشوق من در هنر پدرم 
بود. نقاشي را دوست داشتم، اما شــناختي از آن نداشتم و 

مي دانستم بايد آن را به شكل حرفه اي بياموزم.
  آموزش هنر را از كجا شروع كرديد؟

در همــدان، آن روزها امكانات چندان زيــاد و متنوع نبود، 
اما خوشــبختانه پدرم با هنرمندان شــهر آشنايي داشت. 
استاد ســيف اهلل گلپريان، هنرمند بزرگ شــهر بود كه آن 
روزها كارهاي هنري متفاوتي انجام مــي داد، براي بچه ها 
نمايش برگزار مي كرد و در دبيرستان هم تدريس مي كرد. 
خاطره اي كه از كالس درســش در ذهنم مانده مربوط به 
روزي است كه بايد كاردســتي هايمان را تحويل مي داديم. 
روز قبل كارت پستال كريسمســي روي طاقچه خانه برادر 
بزرگ تر، توجه مرا جلب كرده بــود. آن را روي تكه اي فيبر 
كشيدم، شبيه به يك تابلو شده بود. وقتي معلم كاردستي ها 
را خواست، من هم با ترديد اين كار را از جيبم بيرون آوردم و 

منتظر بودم كه دعوايم كند. اما او با دقت به نقاشي نگاه كرد و 
گفت: اين را خودت كشيده اي؟ با ترس و لرز گفتم: بله! استاد 
گلپريان گفت: اينكه خيلي خوب است، آفرين. اين تشويق 
شايد ساده به نظر برسد، اما اتفاق بزرگي در زندگي من بود و 

انگار به من دلگرمي داد تا نقاشي را جدي بگيرم.
  كالس نقاشي هم رفتيد؟

استاد گلپريان يك كالس نقاشي در همدان برپا كرده بود، 
اما از شانس من اين كالس دخترانه بود! كالس ديگري هم 
وجود نداشت و من كه شيفته نقاشي بودم، از پدرم خواستم 
به اين دوست قديمي سفارشم را بكند. استاد گلپريان هم 
كمي فكر كــرد و بعد گفت كه چون عالقه و اســتعداد مرا 
ديده، اجازه مي دهد وارد كالسش شوم. جوان ديگري هم با 
نام فاميل تهراني آنجا دستياري مي كرد. آن روزها خبري از 
رنگ هاي امروزي نبود و براي نقاشي از رنگ پودري استفاده 

مي كرديم، درست كردن رنگ براي دخترها 
كار آســاني نبود و كمك در ساختن رنگ، 
حضور من و تهراني را در آن كالس توجيه 
مي كرد. نقاشــي اصلي ما هم آن زمان ها، 
كشــيدن دورنما و طبيعت بود. اين شد كه 
من در تمام اين دوران، هروقت مي توانستم 
به جاي مدرســه رفتن، خــودم را به اطراف 
شهر مي رساندم تا از طبيعت نقاشي بكشم. 
تا آخرين لحظه قبل از امتحان هم مشغول 
نقاشي بودم. نقاشي شور بي پاياني در ذهنم 
داشت. شنيده بودم در دانشگاه تهران رشته 
نقاشي تدريس مي شود و رؤيايم اين بود كه 
خودم را براي رفتن به پايتخت و خواندن اين 

رشته در دانشگاه آماده كنم.
  به رؤيايتان رسيديد و وارد 

دانشكده هنرهاي زيبا شديد؟
سال اول قبول نشدم! كارهايم را فرستادم، اما 
آنها نقاشي با زغال كار مي كردند، من اصال تا 
آن روز زغال دست نگرفته بودم. اما باالخره 
يك سال بعد وارد دانشــكده هنرهاي زيبا 
شــدم. در اين دوره با فرشيد مثقالي، عباس 
كيارستمي و ابراهيم جعفري هم دوره بودم. 
وقتي كنكور قبول شــدم، نمايشــگاهي از 
مجموعه كارهاي قبلي مــن در همدان، در 
دانشكده برپا شد كه برايم به يادماندني است.

  آدميت
حكمت و قواعد مناسب را هر 
كجا كه باشــند، بايد روي هوا 
زد. مهم نيست در كدام زمين و 
زمان اين حكمت ها بيان شده 
باشند. شايد بگرديد و بخشي 
از اين حكمت ها را از زبان لئو 
بوليچه بوسكاليا معروف به لئو 
بوسكاليا بخوانيد و بشنويد. اين 
كتاب خواندنــي، درباره »هنر 
انســان بودن« يا »هنر انسان 
كامل بودن« اســت. بوسكاليا 
نويســنده آمريكايي و داراي 
مدرك دكتري تعليم و تربيت 
از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي 
اســت. پس انتظار نداريم كه 
كتابي فضايي با قواعدي عجيب 
و غريــب بخوانيم. دســت كم 
مي شود انتظار داشت كه يك 
كتاب نسبتاً علمي بخوانيم. او 
در اين كتاب، در واقع قصد دارد 
ما را به فراســو برده و مراحل 
رشد يك انســان كامل بودن 
را به زبان ساده، پيش روي ما 
نمايان كند. جالب اينكه او در 
اين كتاب از قواعد انسان كامل 
بودن در همه مكاتب ازجمله 
در اسالم هم صحبت مي كند 
تا كتابش را كامل كند. او انسان 
را، موجــودي مي داند كه بايد 
آدميت را در خــودش محقق 
ســازد و اين ويژگي را نه يك 
هديه كه حقي واگذارنشدني 
به غير مي داند كه بايد به دنبال 
آن باشيم. اين كتاب، در واقع 
نمادي از يك اميد پايان ناپذير 
اســت. كتاب بــا ترجمه هاي 
مختلفي راهي بازار نشر ايران 

شده است.

  بي نشان هاي ارس
رمان »بي نشــان هاي ارس«، 
اثر محســن هجري، گزينه اي 
مناســب براي نوجوانان است. 
اما اين رمان درباره چيســت؟ 
در شهريور 1320، ارتش سرخ 
شوروي در زمانه جنگ جهاني 
دوم، برخــالف اعالم بي طرفي 
ايــران، راهي مناطق كشــور 
شــد. يك تجاوز آشكار. اوضاع 
مملكت هم چندان بسامان نبود 
كه بتوانــد در مقابل اين حمله 
مقاومت كند. ارتش سرخ قصد 
داشــت كه از يك پل آهني كه 
روي رودخانــه ارس در منطقه 
جلفا قرار داشــت، عبور كند و 
وارد آذربايجــان شــود. تنها 
3 مرزبــان ايراني بــه نام هاي 
سرجوخه مصيب ملك محمدي، 
ســيدمحمد راثي هاشــمي 
و عبــداهلل شــهرياري حضور 
داشــتند. نفر چهارمي هم بود 
كه قرار بود براي كمك گرفتن 
و اعالم وضعيت بــه نيروهاي 
خودي برود. اين چند تن مقابل 
نيروهاي بي شمار ارتش سرخ 
ايستادند و حماســه اي در اوج 
گمنامي ســاختند. حماسه اي 
كــه هنــوز هــم از آن چيزي 
نمي دانيم. آنها در مقابل لشكر 
47 ارتش ســرخ به فرماندهي 
ژنرال نويكف، مقاومت كرده و 
همگي شهيد راه وطن شدند. 
البته بــه اســتثناي نفري كه 
بــراي آوردن نيروهاي كمكي 
رفته بود. محسن هجري سعي 
مي كند از همين روايت  تاريخي 
و البته بديــع، رماني خواندني 
براي نوجوانان استخراج كند. 
رماني كه مي توانــد نمادي از 
وطن پرستي و انسانيت در اين 

افراد باشد.

2 پيشنهاد

هنر انسان بودن

حماسه گمنامان
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عباس كيارستمي، ذهن طراحي داشت
من با عباس كيارستمي در زمان تحصيل هم دوره بودم. هرچند كه او خودش 
شكسته نفســي مي كرد و در حرف هايش گفته كه اگر فيلمســاز نمي شــدم، 
گرافيست خوبي هم نمي شدم، اما واقعيت اين است كه هيچ كدام از كارهاي گرافيكي 
و طراحي هايی كه انجام داده ضعيف نيســتند. آثار گرافيكي او سالم و بي ايراد هستند. 
معموال پوســترهاي فيلم هايش را من برايش طراحي مي كردم و اگر به من دسترسي 
نداشت، خودش دست به كار مي شد و پوستر مي كشــيد. من فكر مي كنم ريشه همه 
كارهاي هنري، قدرت طراحي است، اين قدرت در آثار او به وضوح قابل مشاهده است 
و وقتي بتواني در ذهنت طرحي قوي شــكل دهي، حاصل كار هم ارزشمند مي شود. در 
دوران دانشــكده هم آثارش خاص بود و در خيلي از كارهايش، طنز هم ديده مي شــد. 
پروژه هاي مختلفي كار كرده بود كه نمي  دانم سرنوشت آنها چه شده و آيا جايي نگهداري 

شده است يا نه؟

گرافيست زياد شده است
قباد شيوا درباره تفاوت هنرجويان گرافيك اين روزها، با زماني كه خودش وارد اين هنر شد مي گويد: 
»االن در هر كوچه كه سراغ بگيريد، الاقل 2نفر هستند كه گرافيك مي خوانند، اما فقط مي خوانند! 
اوضاع گرافيك از نظر كيفيت كار بد است. آن روزها فقط دانشگاه تهران رشته گرافيك داشت، اما حاال 
دورافتاده ترين دانشگا ه ها هم اين رشته را تدريس مي كنند. عده اي هم تصور مي كنند در گرافيك پول و 

درآمد هست، بنابراين سراغ آن مي روند. بسياري از اساتيد نابلد هم مشغول تدريس شده اند. همين است كه ما خيلي در گرافيك پسرفت 
كرده ايم. تعداد كارها بيشتر شده، اما كيفيت هنري در آنها وجود ندارد. كامپيوتر هم باعث شده هركسي كه يك نرم افزار بلد است، فكر 
كند گرافيست شده. با اين همه آكادمي گرافيك، بايد الاقل 30نفر مثل مرتضي مميز، 30نفر مثل فرشيد مثقالي مي داشتيم، اما يكي هم 
نداريم. بيشتر هنرجويان گرافيك، اصال طراحي بلد نيستند و كامپيوتر را كه از آنها بگيري ديگر هيچ كاري از دستشان برنمي آيد. حاال ديگر 
كارهاي گرافيكي شبيه فرش ماشيني شده و خبري از فرش دستباف نيست. ديگر همه مي دانيم كه حسي در فرش ماشيني وجود ندارد. 
به همين دليل است كه من تدريس در دانشگاه ها را كنار گذاشته ام. احساس مي كنم باور من از فضاي فعلي آموزشي فاصله دارد و جايي 

در اين فضا ندارم. نشسته ام و كار خودم را مي كنم«.

قباد شيوا، استاد گرافيك از عشق بي پايانش به هنر و حال و هواي اين 
روزهاي گرافيك مي گويد

هنوز و هميشه 
عاشق هنر هستم

نام قباد شيوا با هنر گره خورده. از همان روزهاي كودكي كه به سختي مداد در دست 
گرفته تا نقاشي كند تا بعدها كه آثارش در نمايشگاه هاي كشورهاي مختلف روي ديوار 
رفته و افتخار آفريده، عشق به هنر بوده كه او را به دنبال خود كشانده است. كارنامه 
افتخارات او درخشان است؛ از طراحي هاي منحصربه فرد، جشنواره ها و فستيوال هاي 
به يادماندني و برگزيده شدن به عنوان يكي از 12طراح گرافيك برتر جهان از سوي 
انجمن بين المللي طراحان گرافيك گرفته تا سال هاي طوالني تدريس به هنرجويان 
جواني كه شوق گرافيست شدن در سر دارند. قباد شيوا در هشتادسالگي هنوز با همان 
شور و اشتياق سال هاي نوجواني، خودش را در دنياي هنر غرق مي كند، با دست هايي كه مي لرزند قلم در دست 
مي گيرد و در كارگاه بي نظيرش ساعت ها مشغول خلق آثار هنري مي شود. با اين استاد بزرگ هنر گرافيك در 
يك عصر پاييزي، در كارگاهش قرار گفت وگو گذاشته ايم و درحالي كه ديوارها با آثار ماندگار او پوشانده شده، 

پشت نيمكت هاي كالسش با او از عشق به هنر و حال و هواي اين روزهاي گرافيك حرف زده ايم.

  چطور از نقاشي وارد كار گرافيك شديد؟
پدرم بازنشسته ثبت اســناد همدان بود و حقوق چنداني 
نداشــت و با همين حقوق هزينه تحصيل و زندگي من در 
تهران را مي پرداخت، اما من از اين موضوع عذاب مي كشيدم. 
اين بود كه همزمان با نقاشي، وارد كانون آگهي زيبا شدم و 
پاره وقت كار كردم. كار گرافيكي مي كردم، هرچند آن روزها 
به آن نقاشي تبليغاتي مي گفتند. بعد از چند ماه به پدرم خبر 
دادم كه الزم نيســت ديگر برايم پول بفرستد چون خودم 
حقوق مي گيرم. همان زمان در مجله تالش، تصويرسازي 

هم مي كردم.
  شــما با هنرمندان بزرگي در دانشكده 

هم دوره بوديد، درست است؟
بله، در مجله تالش با فرشيد مثقالي كار كردم. همان روزها 
بود كه نام مرتضي مميز در دانشگاه به گوشم خورد، اما او را 
نديده بودم. يادم هست كه روزي جواني الغراندام از پله هاي 
دانشگاه باال مي رفت، همكالسي ام او را به من نشان داد و گفت 
اين مرتضي مميز است. وقتي او را شناختم كم كم دوستي 
بين ما شكل گرفت؛ دوســتي اي كه تا پايان عمرش شكل 
رفت وآمد خانوادگي به خود گرفته بود. عباس كيارســتمي 
و آيدين آغداشــلو ديگر هم دوره هاي آن روزهاي دانشكده 

بودند.
  بعد وارد تلويزيون شديد؟

آن روزها به واســطه كار در مجله، مرا به عنــوان تصويرگر 
مي شناختند. پيشنهاد دادند كه براي كار به تلويزيون بروم. 
گفته بودند كه بايد با خانم فريده گوهري كه رئيس بخش 
دكور است حرف بزنم. روزها به ساختمان تلويزيون كه آن 
زمان اطرافش پر از تپه  بود مي رفتم، اما موفق نمي شدم خانم 
گوهري را پيدا كنم. همانجا با مرحوم علي حاتمي و احمد 
فاروقي كه در بخش فيلم بودند آشنا شدم. باالخره موفق شدم 
خانم گوهري را پيدا كنم. مرا با خود به كالسي برد كه همه 
با هم فرانســوي صحبت مي كردند. فضاي كار مرا مجذوب 
كرده بود. چند نمونه از كارهايم را همراهم برده بودم. يكي از 
استادان وارد كالس شد و موقع رفتن، اتفاقي كارهايم را ديد. 
او بود كه به گوهري توصيه كرد مرا در تلويزيون نگه دارد. به 
اين ترتيب از سال 1345 وارد تلويزيون ملي ايران شدم. آن 
روزها تلويزيون واحد گرافيك نداشت، فقط بخش دكور فعال 
بود. من آنجا طراحي صحنه انجام مي دادم، اما هنوز عاشق 
كار گرافيك بودم و ذوق آن را داشتم. وقتي روي جلد مجله 
را طراحي مي كردم، به پدرم خبر مي دادم تا مجله را ببيند. 

همان روزها بود كه پيشنهاد انتشار مجله تماشا از سوي ايرج 
گرگين مطرح شد.

  شما در مجله تماشا چه مسئوليتي داشتيد؟
از همان ابتدا، ايرج گرگين از من خواســت ساختار اصلي 
مجله را طراحي كنم. من هم ماكتي در اختيار او قرار دادم و 
بعد از مدتي پذيرفته شد و كار را شروع كرديم. به اين ترتيب 

از واحد دكور جدا شــدم و واحد گرافيك 
را در تلويزيون برپا كردم. بعدها انتشارات 
ســروش در همين واحد راه اندازي شــد. 
واحد گرافيكي مجله تماشــا، تأثير زيادي 
بر بقيه نشريات شــهر گذاشت و كارهايي 
كه در آن چاپ مي شــد بسيار مورد توجه 

قرار مي گرفت.
  همكاري با تلويزيون تا چه 

زماني ادامه داشت؟
مدتي بعــد از راه اندازي واحــد گرافيك، 
تصميم گرفتند ساختار اداري را هم وارد 
تلويزيون كننــد. از من خواســتند براي 
فعــاالن واحد خودمــان، چــارت كاري 

پيشنهاد دهم. من هم براساس ميزان تجربه افراد، آنها را از 
گرافيست يك رتبه بندي كردم تا مراحل باالتر و بازنشستگي 
بعد از 25سال. ساختار اداري شــكل گرفت و من ديدم كه 
حكمي برايم آمد. مرا گرافيست ســطح يك معرفي كرده 
بودند! صدايــم درآمد و اعتراض كردم، امــا گفتند كه اين 
پيشنهاد خودت بود و براي رتبه هاي باالتر بايد تحصيالت 
گرافيك داشته باشي، درحالي كه آن روزهاي تحصيل من، 
اصال رشته گرافيك در دانشگاه هاي ما وجود نداشت. تصميم 

گرفتم استعفا كنم و از تلويزيون بيرون بيايم.
  پس اينطور شد كه سراغ تحصيل گرافيك 

در خارج از كشور رفتيد؟
بله، از تلويزيون جدا شدم و نمونه كارهايم را براي دانشگاه 
پرت)pratt( نيويورك فرســتادم. كارهايم را پسنديدند و 

خيلي زود وارد دانشكده شدم.
  فضاي هنري آنجا چه فرقي با فضاي هنري 

داخلي داشت؟
آنجا كار بيشــتر تبليغاتي بود، من كار گرافيكي فرهنگي 
نمي ديدم. جز چند تئاتر و كار فرهنگي، بقيه مشغول طراحي 
تبليغات براي كاالها بودند و كارهاي گرافيكي ارزش هنري 
نداشتند. در همان ابتداي ورودم، نمايشگاهي از كارهايي كه 
همراهم برده بودم، در دانشگاه برگزار شد. نسل جوان آنها 
جدا از همه ديدگاه هاي سياسي، نگاهي 
اشتباه درباره ايران داشتند و كشور ما 
را نمي شناختند. تصور مي كردند ما در 
بيابان زندگي مي كنيم و با شتر تردد 
مي كنيم! آن نمايشگاه باعث شد ايران 
را بشناســند و بدانند ما در كشورمان 
فستيوال هنري داريم. تحصيل را ادامه 
دادم و تقريبا به سال آخر رسيده بودم 
كه با پيروزي انقالب، بورسيه من قطع 
شد. من كه ديگر همسر و فرزند داشتم 
بايد به فكر راهي براي كســب درآمد 
مي بودم. خودم را بــه كارگاه گليزر، از 
طراحان گرافيك سرشــناس آمريكا 
رساندم، نمونه كارهايم را نشان دادم و 
فرصت همكاري با او را به دست آوردم. 
به كمك او بود كه به مدرسه هنرهاي 
تجسمي نيويورك هم راه پيدا كردم. 
اين همكاري تا پايان دوران تحصيل 
و بازگشــتم به ايران ادامه داشت. او 
معتقد بود با نمونه كارهايي 
كه از من ديــده، رفتن به 
دانشــگاه برايم ضرورتي 
نداشــته، اما مــن براي 
اينكه تجربــه تحصيل 
آكادميك هم داشــتم، 

درس را تا پايان ادامه دادم.
  چرا تصميم گرفتيد به كشور برگرديد؟

چون اينجا خاك ماســت. چيزهايي هســت كه نمي توان 
از آنها دل كند. وقتي من نبودم، پــدرم در همدان از راديو 
مي شــنيد كه در آمريكا بارندگي شديد است. هرطور بود با 
نگراني به من زنگ مي زد و مي پرسيد: پسرم آنجا نفت داري؟ 
من چطور اين پدر و مادر را رها كنم و آنجا 
بمانم؟ به خاطر آنها بود كه برگشــتم و از 
اين تصميم هم راضي هســتم. برگشتم و 
تا زمان بازنشستگي در صداوسيما مشغول 

كار بودم.
  بعد آتليه شــخصي خود را راه 

انداختيد؟
مدتي در دانشكده هنرهاي زيبا، دانشگاه 
الزهرا و دانشــگاه آزاد تدريس كردم. بعد 
كارگاه شــخصي خــودم را راه انداختم و 
هنرجويان مختلفي را آموزش دادم. هرچند 
حاال ديگر بيشتر كساني كه به كالس من 
مي آيند، خودشــان مشغول كار گرافيكي 
هســتند و براي يادگيري از صفر نيامده اند، اما من هرآنچه 

بلدم بدون حساست در اختيارشان مي گذارم.
  به آن چيزي كه در هنر آرزويش را داشتيد، 

رسيديد؟
راستش من فكر مي كنم آدم وقتي به آن آرزو برسد، كارش 

تمام است و بايد بميرد.
من هنوز و هر روز كوشش مي كنم و هر كار برايم يك تجربه 

جديد است.
  كدام كارهايتان براي خودتان ماندگارتر 

شده است؟
به همه كارهايم احســاس خاصي دارم. خيلي از آنها هم در 
كارگاهم ديده مي شوند. مثال يكي از پوسترهاي جشن هنر 
شيراز، نخستين پوستري اســت كه در آن خط، هم تصوير 
است و هم قابل خواندن؛ يعني نخستين بار بود كه از خط در 

يك پوستر استفاده مي شد.
  در اين روزهاي خانه نشيني اجباري مشغول 

چه كاري هستيد؟
كالس ها مدتي است كه تعطيل شده اند و من فرصتي پيدا 
كرده ام مجموعه كارهايم را به صورت يك مجموعه 4جلدي 
جمع آوري كنم تا منتشر شود و در اختيار نسل هاي بعدي 
قرار گيرد. پوسترها، نشانه ها و آرم ها، تصويرگري ها و مجالت 
در مجموعه هاي جداگانه جمع آوري شده تا ماندگار شوند. 
اين كتاب ها كه چاپ شــوند، جوان ها كارهاي گذشــته را 

مي بينند.
  حاال كه گالري ها و نمايشــگاه ها تعطيل 

هستند، هنرمندان بايد چه كنند؟
هنرمند اگر واقعا هنرمند باشد، كار خودش را انجام مي دهد. 
هنرمند در جهنم هم كار هنري را رها نمي كند! از نظر شغل 
و حرفه هم هنرمند بايد انتخاب كند كه چه مسيري را برود. 
يا بايد از يك اتاق و كارگاه كوچك كار را شروع كند، تا كم كم 
شناخته شود و مشترياني پيدا كند، شبيه به كاري كه خودم 
كردم و يا تصميم بگيرد به جاي كار هنري و ياد گرفتن و ارائه 
دادن كار گرافيكي، برود و معلم شود؛ معلمي كه خودش كار 
بلد نيست. حاال هم اوضاع اقتصادي خراب است و به ندرت 

كسي دنبال اين كار مي آيد.
  چه چيزي شما را خوشحال مي كند؟

در جواب اين ســؤال، يا بايد حرف هاي كليشــه اي بزنم و 
بگويم خانواده و فرزندانم بهانه خوشــحالي من هستند. اما 
نه، مي خواهم بگويم هنوز كه هنوز اســت، كار هنري مايه 
خوشحالي من است. هنوز اگر يك سفارش پوستر بگيرم، تا 

ديروقت شب مشغول كار مي شوم.
  هنوز هم عاشق نقاشي و گرافيك هستيد؟

اينكه در اين سن و سال، هر روز صبح بلند مي شوم، مي آيم 
و دِر كارگاه و كالس را باز مي كنم، يعني شيفته هنر هستم. 
گاهي تا نيمه شب اينجا هستم، هنوز با دست كار مي كنم و 

هنوز به همان اندازه عاشق گرافيك هستم.

نيلوفر ذوالفقاري

باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گفت وگو 

را ببينيد
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نمادي براي كوهنوردان
مجسمه كوهنورد ايراني فقط يك مجسمه از جنس مجسمه هاي شهري پايتخت نيست بلكه اين مجسمه 
به نمادي براي كوهنوردان تبديل شده است. جدا از اينكه اين مجسمه را از روي يك كوهنورد كاردرست 
ساخته اند و در مسير ارتفاعات شمال تهران نصب كرده اند، اين مجسمه از زمان نصبش تا به امروز به محلي 
براي گردهمايي كوهنوردان و برپايي مراسم مختلف اين نوع ورزشكاران تبديل شده است. به عنوان مثال 
در تابستان سال1392 كه 3كوهنورد ايراني با نام هاي آيدين بزرگي، مجتبي جراهي و پويا كيوان در 

كوه هاي »برودپيك« مفقود شدند، 
كوهنوردان و جمعــي از مردم و 
سينماگران به ميدان سربند رفته 
و در كنار يادمان كوهنورد ايراني، 
با روشن كردن شــمع و گذاشتن 
گل، نام و ياد اين 3كوهنورد ايراني 
را گرامي داشــتند. به اين ترتيب 
مي توان گفت اين مجســمه كه 
بيــش از نيم قرن از ســاخت آن 
گذشــته، اين روزهــا فقط يك 
مجسمه شهري نيست بلكه ديگر 
نمادي براي كوهنوردان به حساب 

مي آيد.

مجسمه فاتح اورست در ميدان دركه
62سال پس از نصب مجسمه كوهنورد ايراني در ميدان سربند، خرداد ماه امسال مجسمه نخستين 
فاتح ايراني اورســت نيز در ميدان دركه تهران نصب شد تا از اين پس شــهر ما داراي 2مجسمه از 
كوهنوردان ايراني باشد. اين مجســمه كه درواقع تندسي از مرحوم محمد اوراز ازجمله كوهنوردان 
برجسته دنياست، با عنوان »از صعود تا صعود« توسط استاد ملك داديار گروسيان ساخته شد و سوم 
خرداد ماه در ميدان دركه جا گرفت. مرحوم محمد اوراز كه عنوان دار نخســتين ايراني و نخستين 
مســلمان فاتح اورســت است، 
در صعــود آخر خــود، در تاريخ 
15شهريور ماه سال1382 به دليل 
جراحات ناشــي از حادثه سقوط 
از ارتفاع 7هــزار و 900متري بر 
اثر ريزش بهمن، جــان خود را از 
دست داد و در كوهستان سلطان 
يعقوب نقده به خاك سپرده شد. 
اما اين كوهنورد نام آشنا در مدت 
زمان كوتاه حياتش آنقدر پرافتخار 
ظاهر شد كه امسال مجسمه اش را 
با عنوان نماد كوهنوردي ايران در 

ميدان دركه نصب كردند.

همه چيز درباره مجسمه  ميدان سربند 
كه به مجسمه كوهنورد ايراني معروف است

سالماميرشاهقدمی 
بهكوهنوردان

همه ما بارها و بارها در گذرمان به ارتفاعات شــمال 
تهران، مجسمه ميدان سربند را از نزديك ديده ايم؛ 
مجســمه اي از يك كوهنــورد با همــه تجهيزات 
كوهنوردي اش كه حدود 3متر ارتفاع دارد و به نوعي 
به يكي از نمادهاي پايتخت تبديل شــده است. اين 
مجسمه بزرگ با رنگ مسي كه حدود نيم قرن است در 
ابتداي مسير ارتفاعات دربند جا خوش كرده، سال هاي 
سال است كه خاطرات بسياري از كوهنوردان حرفه اي يا شهرونداني را كه 
آخر هفته ها براي پياده روي و كوهنوردي به اين تكه از شهر مي آيند، به خود 
گره زده است. اما شايد كمتر كســي بداند اين مجسمه درواقع تنديسي از 
مرحوم امير شاه قدمي، مربي كوهنوردي، چتربازي و اسكي ارتش جمهوري 
اسالمي ايران است و به دست استاد مرحوم رضا لعل رياحي، مجسمه ساز و 
نقاش معروف ايراني ساخته شده اســت. اگر مي خواهيد بيشتر درباره اين 
مجسمه خاطره انگيز تهراني ها بدانيد، با ما به سال1337 بياييد؛ به زماني كه 
كوهنوردان باسابقه كشور پيشنهاد ساخت مجسمه اي با موضوع كوهنوردان 

ايراني را به فدراسيون كوهنوردي ارائه دادند.
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  وايولت اورگاردن
بهتر اســت ســروقت يكي از 
انيمه هاي خــوب ژاپني برويم 
كه هم خودتان مي توانيد تماشا 
كنيــد، هم در كنــار فرزندان 
مي توانيد از تماشاي آن  لذت 
ببريــد. انيمه هــاي »وايولت 
اورگاردن« يكي از جالب ترين 
انيميشــن هايي اســت كــه 
ژاپني ها ســاخته اند و به نوعي 
سعي مي كند مفاهيم انساني 
را از طريق خودش منتقل كند. 
البته قسمت هاي ديگري از اين 
انيمه ها هم ساخته شده است 
كه در آنها شــخصيت انيمه، 
نقش ســربازي از مجموعه اي 
نظامي را ايفــا مي كند كه بايد 
وظايفش را انجام بدهد. او در 
واقع فرصت نمي كند كه چيزي 
از احساسات انساني درك كند. 
اما جنگ پايــان مي پذيرد و او 
در يك شركت پستي سرگرم 
كار مي شــود تــا زندگي اش 
را بگذرانــد. اين جاســت كه 
برگ هاي تازه اي از زندگي اش 
رو مي شود. او حاال نقشي تازه را 
بايد ايفا كند كه باعث مي شود 
داســتان به پيش برود. نقش 
جديد او، نامه نوشتن به افراد 
مختلف از جانب ديگران است. 
شخصيت اصلي اين انيمه كه 
در قسمت هاي قبلي دختري 
بدون احســاس و در خدمت 
جنگ تصوير شــده بود، حاال 
كم كــم متوجه مي شــود كه 
مفاهيمي چون عشق و احترام 
و... هم وجود دارنــد و جالب 
اينكه در تقاطع احساس و واژه، 
ســعي مي كند زندگي اش را 

رنگي ديگر ببخشد.

از جنگ تا عشق
1 پيشنهاد

كارمندان رويِ  اعصاب
2 پيشنهاد

  سريال صفر 21
اين شــب ها دوباره چشم مان 
به جمال ســيدجواد رضويان و 
ســيامك انصاري روشن شده 
است، در شبكه سوم سيما. البته 
خبري از تيم مهــران مديري، 
ســروش صحت يا... نيســت. 
اين بــار شــبكه ســه تصميم 
گرفته است كه به اين دو بازيگر 
شــناخته شــده طنز، فرصت 
كارگرداني هم بدهد تا بتوانند 
سريالي را خودشــان بسازند و 
نقش آفريني كننــد. با همين 
رويكرد »صفر 21« توليد شده و 
حاال داريم قسمت هاي مختلف 
آن را تماشا مي كنيم. تهيه كننده 
كار مهدي فرجي بوده و عالوه بر 
رضويان و انصــاري، بازيگراني 
چون اميرحسين رستمي، نگار 
عابــدي، ســياوش طهمورث، 
ســروش جمشــيدي، رؤيــا 
ميرعلمي، عليرضا اســتادي، 
آزيتا تركاشوند، مريم شيرازي، 
افشــين آقايي و... هــم در آن 
حضور دارند. رضويان و انصاري 
در اين سريال با موها و ريش هاي 
جوگندمي و سياه و سفيد ظاهر 
شــده اند و نقش كارمنداني را 
دارند كه سال هاست از كارشان 
گذشــته. ســريال البته هنوز 
پانگرفته و گفته مي شــود چه 
بسا به فصل هاي ديگر هم برسد. 
اما روي هم رفته سريال هايي از 
اين دســت نياز به زمان دارند 
تــا از آب و گل در بياينــد. اما 
رخوت موجــود در زندگي اين 
دو و اخالقياتي كه دارند، واقعاً 
نمادي از يك زندگي كارمندي 
اســتاندارد و خســته كننده 

امير شاه قدمی در كنار مجسمه كوهنورددرآمده است.

داستان ساخت مجسمه كوهنورد ايراني ميدان سربند، به سال 1337 برمي گردد؛ يعني دقيقا 62سال پيش. ماجرا از 
اينجا آغاز مي شود كه فردي به نام حسن وجدان خوش، يكي از كوهنوردان برجسته و معروف كشورمان، پيشنهاد ساخت 
و نصب مجسمه اي با موضوع كوهنوردان ايراني را ارائه مي دهد كه اين پيشنهاد با استقبال بسياري از كوهنوردان باسابقه 
آن سال هاي كشور مواجه مي شود. رئيس وقت فدراسيون كوهنوردي هم با اين پيشنهاد موافقت مي كند و با همكاري و 

حمايت مالي شهرداري تهران، كار ساخت مجسمه »كوهنورد ايراني« رسما آغاز مي شود.

شروع ساخت مجسمه؛ سال1337

آن زمان رئيس فدراسيون كوهنوردي، فردي به نام سرهنگ بيات بود. او كه با پيشنهاد 
كوهنوردان باسابقه براي ساخت و نصب مجسمه كوهنورد ايراني موافقت كرده بود، امير 
شاه قدمي را به عنوان مدل مجسمه معرفي كرد. حاال اين امير شاه قدمي چه كسي است؟ 

عرض مي كنيم. قربانعلي شاه قدمي، يكي از ارتشي هاي افتخارآفرين مان بود كه در ارتش 
و در زمان جنگ به نام »امير« معروف شد و از آن به بعد او را با اين نام مي شناختند. او كه 

سال1309 در قوچان متولد شد، از 17سالگي به ارتش پيوست و به خاطر عالقه مندي اش به 
كوهنوردي، اين ورزش را در ارتش به طور حرفه اي انجام داد؛ تا جايي كه مربي كوهنوردي 

شد و سال ها بعد چتربازي و اسكي را هم فرا گرفت. اين مربي كوهنوردي، چتربازي و اسكي 
كه يكي از كارآمدترين نيروهاي ويژه ارتش ايران بود، با درجه استواريكم بازنشسته شد و در 
ارديبهشت ماه سال1391 به دليل كهولت سن از دنيا رفت. اما اينكه چرا او را به عنوان الگوي 

ساخت مجسمه درنظر گرفتند، داستان جالبي دارد كه شنيدنش خالي از لطف نيست. ظاهرا 
مدتي قبل از ارائه پيشنهاد ساخت مجسمه، مراسمي با حضور پهلوي دوم در دربند تهران 
برپا شده بود كه شاه قدمي انجام حركات نمايشي روي قله ها را برعهده داشت. اين حركات 

نمايشي آنقدر هنرمندانه اجرا شد و به قدري حاضران را به وجد آورد كه رئيس وقت فدراسيون 
كوهنوردي وقتي به دنبال الگويي براي ساخت مجسمه كوهنورد ايراني مي گشت، قبل از هر 

كسي به ياد امير شاه قدمي افتاد.

پرنيان سلطاني

امير شاه قدمي؛ مدل مجسمه

 رضا لعل رياحي
مجسمه ساز كوهنورد ايراني

امير شاه قدمي در دوران فعاليت ورزشي اش، بسياري از قله هاي معروف را فتح كرد و نام خودش را به عنوان 
يك كوهنورد تمام عيار برسر زبان ها انداخت. اما آنچه باعث معروفيت بيشتر اين ارتشي نام آشنا شد، 

حضورش در عمليات نجات يك فروند هواپيماي آمريكايي سقوط كرده در قله زردكوه بود. ماجرا از اين 
قرار است كه در بهمن ماه سال1340 ، يعني پس از ساخت و حتي نصب مجسمه كوهنورد ايراني در ميدان 

دربند، يك هواپيماي آمريكايي كه از خراسان عازم مسجدسليمان بود، به دليل مه آلوده بودن هوا به قله 
زردكوه برخورد و سقوط كرد. بالفاصله عمليات امداد و نجات و بازگرداندن پيكر جان باختگان اين حادثه 

آغاز شد و اينطور كه خود شاه قدمي در خاطراتش نقل مي كند، ابتدا چتربازي آلماني را به محل حادثه اعزام 
مي كنند اما چتر اين امدادگر آلماني هم هنگام فرود، به صخره گير كرده و باعث مي شود اين چترباز 

بين زمين و هوا معلق بماند. بعد از اينكه تيم آلماني در عمليات امداد و نجات ناموفق بود، نوبت به 
ارتش ايران رسيد تا تيم خودش را به محل حادثه اعزام كند؛ به ارتفاع 3هزار و 870متري با دماي 
منفي 30درجه و جايي كه حدودا 40متر برف در آنجا نشسته بود! آن زمان تيمي از نظاميان ايران 

ازجمله گروهبان امير شاه قدمي كه استاد چتر كايت و كوهنوردي ارتش بود، براي نجات جان 
اين گروه و بازگرداندن پيكر جان باختگان به محل حادثه اعزام شدند و بعد از يك هفته عمليات 

سخت، موفق به نجات جان 2نفر از حادثه ديدگان و بازگشت پيكر جان باختگان شدند. يك 
سال و نيم بعد از حادثه سقوط هواپيماي آمريكايي در ارتفاعات شمال تهران، جان اف كندي، 
رئيس جمهور وقت آمريكا مدل شجاعت و لياقت را به امير شاه قدمي اعطا كرد تا نام اين مربي 

و استاد ممتاز كوهنوردي، چتربازي و اسكي بيشتر و بيشتر بر سر زبان ها بيفتد.

مدال لياقت بر گردن مدل مجسمه كوهنورد ايراني

برگرديم به ماجراي ساخت مجسمه كوهنورد 
ايراني. سفارش ساخت اين تنديس به استاد رضا 
لعل رياحي داده شد؛ پيكرتراش و نقاش برجسته 

ايراني كه در آن زمان استاد دانشكده هنرهاي زيبا 
بود. اين استاد مجسمه سازي كه سال1395 در 

سن 98سالگي درگذشت، حدود 8 ماه روي ساخت 
مجسمه كوهنورد ايراني وقت گذاشت. به اين 

ترتيب كه امير شاه قدمي به عنوان مدل در اين 8 ماه 
هر روز به مدت 8ساعت نزد استاد رياحي مي رفت و 
به شكلي كه به او گفته شده بود، ژست مي گرفت تا 

اين استاد پيكرساز بتواند پيكر مجسمه را بتراشد!
باركد را اسكن كنيد و 

ويديوی اين گزارش را 
ببينيد

تنها يادگار هنرمند تجسمي
شايد برايتان جالب باشد بدانيد مجسمه كوهنورد ايراني، تنها يادگاري 
استاد رضا لعل رياحي در تهران است. اگرچه اين هنرمند مجسمه هاي 
كوچكي در ابعاد موزه اي هم خلق كرده اما مجسمه كوهنورد ايراني تنها 
مجسمه شهري او به حساب مي آيد كه حاال 62سال است در شمال تهران 
به زيبايي خودنمايي مي كند.

نصب در سال 1338
درنهايت كار ساخت مجسمه در ســال1338 به پايان رسيد و اين مجسمه كه با گچ ساخته 
شده بود، در ميدان سربند نصب شد. متأسفانه اما در زمستان همان سال به دليل بارندگي و 
يخ زدگي، بخش هايي از اين مجسمه ازجمله دست و قسمتي از بدن او آسيب ديد. تا مدت ها 
پس از آسيب ديدن مجسمه، قسمت هاي تخريب شده را با پرچم ايران مي پوشاندند تا اينكه 
در سال1341 با پيگيري هاي رئيس وقت فدراســيون كوهنوردي، استاد رضا لعل رياحي، 
سازنده اين مجسمه، مدل سيماني آن را ســاخت و اين تنديس سيماني جايگزين مجسمه 
گچي آسيب ديده شد؛ مجسمه اي كه حاال بعد از گذشت 58سال، هنوز هم صحيح و سالمت 

در ابتداي مسير كوهنوردي ارتفاعات شمال تهران قرار دارد.

قالب مجسمه در نگارخانه برگ
خوشبختانه مجسمه بتني يا سيماني كوهنورد، مقاومت بسيار خوبي 
دارد و در تمام اين ســال ها دچار آسيب جدي نشــده. فقط يكي دو 
بار مرمت سطحي روي آن انجام شده اســت. اما سازمان زيباسازي 
شــهر تهران از ابتداي دهه 90طرح قالب گيري از تمام مجسمه هاي 
پايتخت را در دستور كار قرار داد تا اگر اين مجسمه ها دچار آسيب هاي 
جدي شــدند، بتوان آنها را دوباره احيا كرد. از مجسمه كوهنورد هم 
سال1394 قالب گيري شد كه هم اكنون نسخه پليمري اين مجسمه 

در گالري برگ نگهداري مي شود.

10هزار تومان هزينه ساخت مجسمه
همانطور كه گفته شد، شهرداري تهران در دهه 30هزينه ساخت مجسمه كوهنورد ايراني را متقبل شد. شايد 
برايتان جالب باشد بدانيد در آن زمان شهرداري مبلغ 10هزار تومان به عنوان هزينه ساخت مجسمه پرداخت 
كرد و درواقع اين مجسمه خاطره انگيز فقط با 10هزار تومان ساخته شد!

همه مشخصات يك كوهنورد
درباره ظاهر اين مجسمه قديمي و زيبا در ميدان 
دربند هم بايد گفت كه خالق اين مجسمه در 
آن همه نشانه هاي يك كوهنورد حرفه اي را به 
تصوير كشيده است. عالوه بر كوله پشتي كه يكي 
از نشانه هاي اصلي كوهنوردان به حساب مي آيد، 
مجسمه كوهنورد ايراني ميدان سربند به عصاي 
كوهنوردي هم مجهز است. ضمن اينكه روي 
كمربند اين كوهنورد سيماني، قالب هاي 
صخره نوردي هم ديده مي شود.

درباره جنس مجسمه كوهنورد ايراني هم 
گفتيم كه اين مجسمه ابتدا با گچ ساخته 
شــد اما بعدها به دليل مقاومت نداشــتن 
گچ در مواجهــه با بارندگــي و يخ زدگي، 
مدل سيماني آن را ساختند. اين مجسمه 
ســيماني با روكش مســي از ابتداي دهه 
40در ميدان دربند پابرجاست و نمادي از 

كوهنوردان ايراني به حساب مي آيد.

از گچ تا سيمان و مس

اگر 
بخواهيد درباره 

ارتفاع مجسمه كوهنورد 
ايراني هم بدانيد، بايد بگوييم 
كه اين مجسمه حدودا 3متر 
ارتفاع دارد و روي صخره اي 

سنگي قرار گرفته 
است.

 تغيير نام ميدان دربند 
به نام ميدان كوهنوردان

وجود مجسمه كوهنورد ايراني در نقطه آغاز مسير كوهپيمايي 
ارتفاعات شمال تهران كه آن را با نام دربند مي شناسيم، باعث شد تا 
فدراسيون كوهنوردي ايران در آبان ماه سال1350 پيشنهاد تغيير 
نام ميدان سربند به ميدان »كوهنوردان« را ارائه بدهد؛ پيشنهادي 
كه مورد موافقت انجمن شهر و شهرداري تهران قرار گرفت و از آن 
پس نام ميدان كوهنوردان جايگزين ميدان دربند شد.

نگاهي به لوح معرفي مجسمه
در كنار مجسمه مسير دربند، لوحي وجود دارد كه در آن عالوه بر درج 
تصويري از استاد امير شاه قدمي به معرفي كامل اين اثر پرداخته شده است. در 
اين لوح آمده: »در سال 1337، با پيشنهاد حسن وجدان خوش، از كوهنوردان 
باسابقه كشور، نصب مجسمه كوهنورد مورد تأييد قرارگرفت و مهام، شهردار 
وقت تهران، هزينه ساخت آن را قبول كرد. سرهنگ بيات، رئيس مركز 
آموزش كوهستاني ارتش، امير شاه قدمي گروهبان ارتش و مربي كوهنوردي 
مركز آموزش كوهستاني و مربي اسكي كشور را به عنوان مدل به استاد رضا 
لعل رياحي، استاد دانشكده هنرهاي زيبا، مجسمه ساز و سرهنگ ارتش 
معرفي كرد. در سال1338، مدل گچي آن آماده و در ميدان سربند نصب و 
طي مراسمي از آن پرده برداري شد. در سال1341 با پيگيری استاد رفعتي 
افشار، رئيس وقت فدراسيون، مجسمه سيماني آن آماده شد و خليل ميالني 
و عبدالحسين امين از طرف فدراسيون مأمور نصب آن شدند. در آبان ماه 
سال1350بنا به پيشنهاد فدراسيون كوهنوردي ايران و موافقت انجمن شهر 
و شهرداري تهران، نام ميدان سربند، به ميدان كوهنوردان تغيير يافت. اين 
مجسمه با ارتفاع حدود 3متر، نماد كوهنوردان شناخته مي شود«.



9 تماشا خانه

»مرضيه محبوب« معروف به مادر عروســك هاي ايراني، خيلي اهل گفت وگو نيســت و ســر 
صحبت آوردنش كمي سخت بود؛ كســي كه نامش با عروســك هاي دوست داشتني و ماندگار 
گره خورده است. او از كودكي تاكنون وقتش را با عروسك ها گذرانده است. شايد به همين دليل 
درباره عروســك ها طوري حرف مي زند كه گويي دارد درباره آدم هاي زنده صحبت مي كند. آثار 
محبوب را مي توان به چند بخش تقســيم كرد. در حوزه كارگرداني مجموعه هاي »بزبز قندي«، 
»خاله قورباغه«، »قصه هاي قلعه وروره گيس« »منگوله گوش ميرزا« »رفوزه«، »مدرسه لي با چي 
جو«، »شاخه گلي براي آدم آهني« و »موش نمكي« را مي توان نام برد و در حوزه عروسك سازي 
مجموعه هاي »كاله قرمزي و جغجغه و فرفره«، »صندوق پســت«، »كاله قرمزي و پســرخاله«، 
»كاله قرمزي و آقاي مجري«، »كاله قرمزي و سروناز«، »كاله قرمزي۸۸«، »كاله قرمزي۹۰«، »كاله قرمزي۹۱«، »كاله قرمزي 
و بچه ننه«، »كاله قرمزي۹2«، »كاله قرمزي۹۳«، »كاله قرمزي۹۴«، »شهر موش ها2« و حتي»خاله قورباغه« از جمله آثار 
او است. اما حاال اين طراح عروسك ها شرط گفت وگو را سؤال نكردن از كاله قرمزي مطرح مي كند. البته ما طاقت نياورديم 
و در گپ و گفتمان به اين نوستالوژي محبوب دوران كودكي و حتي اين روزهايمان هم گريزي زديم. با ما همراه باشيد تا 

بخش هايي از اين گفت وگو را بخوانيم.

  مي خواهيم از دنياي عروســك ها 
صحبت كنيم. شــما از كودكــي با اين 
عروســك ها زندگي كرده ايد. از دنياي 
عروسك هايي كه بي جان هستند اما به 

زندگي ما جان مي دهند، بگوييد.
منظورتان از اينكه من از كودكي با اين عروسك ها 
زندگي كرده ام چيســت؟ با عروسك هاي نمايشي 
و شــخصيت هايي كه طراحي كرده ام؟ نه. ولي من 
هم مثل هر بچــه اي با عروســك در كودكي بازي 
كرده ام. 2تا عروســك داشــتم كه دست و پايشان 
خم نمي شد و وقتي سر سفره بچگي مي نشاندم شان 
تا به آنها غذاهاي خيالي بدهم پايشــان وارد سفره 
مي شد. اين خيلي زشت بود و به سفره بي احترامي 
مي شــد. همه  چيز »مثال« بود؛ مثال خونه بزرگي 
داشتيم، مثال باغ بود، مثال بزرگ بوديم، مثال يكي 
مامان بود، يكي دكتر و يكي معلم. ما هم در دنياي 
مجازي خودمان زندگي مي كرديم و براي خودمان 
هر چه را كه دوســت داشــتيم  تخيل مي كرديم و 
در روياهايمــان بــازي مي كرديــم. االن بچه ها از 
طريق كامپيوتر و با استفاده از تكنولوژي در دنياي 
مجازي بازي مي كنند. امــا ما خودمان روياهايمان 
را مي ساختيم و فضاي تخيلي، مال خودمان بود و 
كسي براي ما طراحي نكرده بود. تخيل و روياهاي 
من رشد كرد و قصه هاي مادرم به آنها روح و احساس 
بخشيد و توانستم آنها را به نمايش تبديل كرده و به 
آنها عينيت ببخشم. عروســك ها تحت فرمان من 
بودند، پاهايشان خم مي شــد، حركت مي كردند، 
حرف مي زدند و با تماشاچي ارتباط برقرار مي  كردند 

و بي جان نبودند؛ از اول هم بي جان نبودند.
  شــما خالق عروسك هاي محبوبي 
در تاريخ سينماي ايران هستيد. هنگام 
ساخت اين عروسك ها مثل »كاله قرمزي« 
و »شهر موشها« چه چيزي بيشتر از همه 
براي شــما مهم بــود و به نظرتان علت 

محبوبيت عروسك هايتان در چيست؟ 
براي طراحي هر شخصيت نمايشي مهم اين است كه 
روحيات، احساسات و خصوصيات رفتاري، اخالقي، 
فيزيكي و آناتومي هر كاراكتر نمايشــي به نقش و 
جايگاهش در فيلمنامه، نمايشــنامه يا قصه اي كه 
قرار است روايت شــود، نزديك و باورپذير باشد. در 

مديريت درست، كارهاي سخت را آسان و قابل اجرا 
مي كنند. در سفري كه شــخصا به آلمان داشتم 
در ســمپوزيوم و كنفرانس نمايشگران عروسكي 
شركت كردم و با اعضا و هيأت مديره هاي اتحاديه 
بين المللي نمايشگران عروسكي كشورهاي ديگر 
هم آشنا شدم. در وركشاپ هايشان شركت كردم 
و خودم هم وركشاپ برگزار كردم. با برنامه ريزي 
و هماهنگي بهترين دوره آموزشــي و نمايشــي 
برگزار شد. حيرت انگيز بود كه با بودجه اي متوسط 
روزهاي پربار و مفيــدي را رقم زدند. من در ايران 
هم وركشــاپ برگزار كرده ام اما اصال قابل مقايسه 
نيســت. ما دچــار بي برنامگــي ، عدم مديريت و 

هدر دادن بودجه و انرژي هستيم.
  با توجه به ســؤال قبــل درباره 
بحث آمــوزش و تربيت نســل جديد 
عروسك ســاز و عروسك گردان سؤال 
داريم. از شيوه آموزش اين هنر در كشور 

راضي هستيد؟ 
اســتادان و هنرمندان بزرگي در 
اين رشــته وجود دارند. جوان ها 
خوش فكر هســتند و پر از انرژي. 
اميدوارم فضايي بــراي ارائه كار و 
فعاليت براي آنها فراهم شــود. در 
اين روزها كه با بيماري كوويد-۱9 
دست به گريبانيم، آرزو دارم بتوانند 
اين روزهاي نامهربان و ســخت را 

تحمل كنند.
  با توجه بــه تكنيك هاي 
جديد فيلمسازي، نسل جديد 
عالقه شــان به نمايشــگران 
عروســكي كمتر شــده يا نه، اين هنر 
همچنان جايگاه خود را حفظ كرده است؟ 
هر هنري جايگاه خود را دارد. بســتگي دارد به 
اينكه چه حرفي براي گفتن داشته باشي، به 
روش ها و تكنيك هاي گوناگون مي شود بيان 
كرد. چه خوب اســت كه تكنولوژي و هنر به 
كمك هم خالق آثاري جديد و شــگفت انگيز 
باشــند. به خاطــر فاصله گــذاري اجتماعي 
شــرايطي به وجود آمده كه هنرمندان دنبال 
روش هاي جديدي بــراي ارائــه كار و فعاليت 
هســتند تا از راه دور بيانگر افكار و هنرشــان 

باشند.
  بــه تازگي جشــنواره هاي 
كــودك و نوجــوان به صورت 
مجازي برگزار شد. به نظرتان 
اين جشــنواره چه تأثيري 
در زندگــي و آينده هنري 

كودكان خواهد داشت؟ 
بله تأثير دارد. نه تنها در زندگي 
هنري آنها بلكه در زندگي آينده 
آنها هــم تأثير مي گذارد. ديدن 
فيلم هاي جديد، آشــنا شدن با 
انديشه هاي نو، تبادل نظركردن 
با همســاالن و هم زبانان حتما 
مفيد خواهد بــود. ولي نمي دانم 
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  چه زندگي شگفت انگيزي
اين رويكرد كه كســي از زندگي 
فعلي اش خســته اســت و قدر 
نعمت هايــش را نمي دانــد و 
تصميم مي گيرد هميشه نااميد 
باقي بماند يا حتي خودكشــي 
كند، در سينماي جهان و حتي 
ايران رايج اســت. بعــد ناگهان 
اميدي، دريچه اي و اتفاقي باعث 
مي شود تا درك كنيم كه زندگي، 
چه جنبه هاي شــگفت انگيزي 
دارد كه نمي بينيــم. فيلم »چه 
زندگي شگفت انگيزي«، فيلمي 
اميدبخش و انسان محورانه است 
به كارگرداني فرانك كاپرا. جالب 
اينكه فيلم اقتباســي از داستان 
كوتاه »هديه«، نوشته فيليپوندور 
ناسترن اســت. شخصيت اصلي 
اين فيلم، فردي است كه در حال 
ورشكستگي است. او به خاطرات 
سال هاي گذشته خود مراجعه 
مي كند و درك مي كند كه همه 
زندگــي اش را صــرف ديگران 
كرده و هيچ وقــت دنبال آرزوها 
و دل خودش نرفته اســت. اين 
بازبيني گذشــته، در او حسرت 
و عذاب وجدانــي ايجاد مي كند 
كه باعث مي شــود تــا در ايام 
كريســمس به فكر خودكشي 
بيفتد. تا اينكه فرشته اي در اين 
ميان مأمور نجــات زندگي اين 
فرد مي شود. فرشته كار خاصي 
نمي كند، تنهــا ادراك و دريچه 
نگاه او را تغيير مي دهد. در واقع 
پيام فيلم، اين است كه آدم خوب 
بودن بهتر از هر دستاورد ديگري 
در زندگي اســت. در نقل قولي، 
فرشــته مي گويد: »زندگي هر 
انساني روي زندگي هاي بسياري 
ديگر تأثير مي ذاره... و وقتي اون 
نباشــه حفره ترســناكي شكل 

مي گيره...«.

  مستند خون و نفت
يكــي از وقايــع چالش برانگيز 
اخير را بايد حركت نفتكش هاي 
ايراني به مقصــد ونزوئال بدانيم. 
ونزوئال كشوري در شمال شرقي 
آمريكاي التين است كه سواحل 
زيادي هم دارد. عمــاًل بين اين 
كشــور و آمريكا فاصلــه زيادي 
وجود ندارد و يك فاصله دريايي 
است. به همين دليل حضور ايران 
در اين كشور براي آمريكايي ها 
به شدت حساسيت برانگيز بود. 
اما اين نفتكش ها حركت كردند 
و به مقصد رســيدند و كاري هم 
از دســت آمريكايي ها ســاخته 
نبود. همه ايــن چالش ها حاال 
موضوع مستندي به نام »خون 
و نفت« شده است كه مصطفي 
شوقي، مستندساز و روزنامه نگار 
و همكارمــان در مجموعــه 
همشــهري، آن را ساخته است. 
مراســم رونمايي از آن هم كه با 
حضــور شــخصيت هايي چون 
رســتمي، وزير اســبق نفت و 
سبحاني، ســفير اسبق ايران در 
ونزوئال برگزار شد. شوقي درباره 
اين مســتند مي گويد: »به دليل 
ضرورت نياز بود تا مراسم رونمايي 
اين مســتند در چنين شرايطي 
برگزار شود؛ چرا كه نفت و خون 
درباره ماجرايي است كه حداقل 
براي ما ايراني هــا در ميان انبوه 
اخبار بد و ناگوار هشت نه ماه اخير 
خيلي مورد توجه قرار نگرفت و 
اين خبر خيلي خــوب در ميان 
حجم عظيمي از اخبار بد و ناگوار 
گم شــد«. تهيه كننــده كار نيز 

مهدي مطهر است.

2 پيشنهاد

به روايت فرشته

مستقيم كارائيب

۱ پيشنهاد

 با مرضيه محبوب،  سازنده عروسك هاي خاطره انگيز مجموعه كاله قرمزي كه مي گويد 
منتظر خودش است تا ايده هاي ديگرش را عملي كند

مادرعروسكهای
محبوب

حقيقت هنرپيشه بايد ساخته شود و تمام تعاريف 
قصه درباره آن را داشته باشد. عروسك ويژگي هايي 
دارد كه به من اجازه مي دهد تــا آن چيزي كه در 
باطن كاراكتر وجود دارد را در ظاهر عروسك نمايان 
كنم؛ در طراحي اوليه، صورت و بدن عروسك اين 
خصوصيات ظاهري و باطني را ببينم و آن را درنظر 
داشته باشم. دليل محبوبيت هر برنامه و عروسك، 
تالش، زحمت و همكاري گروه نمايش دهنده است.
  شــما عضو هيأت مديره اتحاديه 
بين المللي نمايشــگران عروسكي در 
شعبه ايران هســتيد. مي خواهيم يك 
مقايسه تطبيقي از نمايشگران عروسكي 
در ايران و كشورهاي ديگر داشته باشيم. 
به نظرتان ايران در ايــن زمينه در چه 
جايگاهي قرار گرفته است و از اين رشته 

هنري حمايت مي شود؟ 
البته دوره عضويت مــن در هيأت مديره به پايان 
رســيده و هم اكنون عضــو اتحاديــه بين المللي 
نمايشگران عروسكي هستم. دنياي امروز ما دنياي 
سرعت و تكنولوژي اســت و از طريق تكنولوژي، 
تبادل اطالعات و ارتباطــات، راحت تر مي توان از 
تكنيك ها و روش هايي كــه در دنيا اتفاق مي افتد 
مطلع شد يا آموزش ديد. هنرمندان و نمايشگران 

عروسكي در ايران خوب كار مي كنند و ايده هاي 
خوبي دارند ولي در بخش فيلم و سينما دنيا 

به كمك تكنولوژي پيشــرفت كرده و به 
جذابيت آن افزوده و آثار جادويي زيبايي 
خلق كرده اســت. فيلم كودكان هم به 
اندازه و يا بيشــتر از فيلم بزرگساالن 
جدي گرفته مي شود و به خاطر فروش 
بيشتر، سطح ســليقه تماشاچي را 
پايين نمي آورند. البته كه تماشاچي 
و گيشه مهم است. آنچه كار كردن 
در اين رشته در كشــورهاي ديگر 
را متفاوت مي كنــد، طرز تربيت و 
نحوه زندگي انســان ها، آزاد فكر 
كردن، متفاوت ديدن و رها شدن 
در غيرممكن هاســت. ايــن را با 

كاركردن و حضور در وركشــاپ هاي 
خارج از كشــور ديده ام. بــا برنامه ريزي و 

اين روزها به صورت مجازي چه اتفاقي افتاده و چه 
تجربه هايي كسب كرده اند. حتما اين روش جديد 
امتحان و آزمايش خوبي بوده است. هميشه رفتن 
راه هاي تازه دستاوردهاي نو و تازه اي خواهد داشت.
  اجــازه بدهيــد كمــي درباره 
كاله قرمزي و عروســك هاي پيرامون 
او سؤال كنيم. در ســينما و تلويزيون 
ايران به يــاد نمي آوريم كه پديده اي به 
اين ميزان از محبوبيت رسيده باشد و در 
مدت زماني چنين طوالني، نه تنها اين 
محبوبيت را از دست ندهد، بلكه بتواند 
به محبوبيتي فراتــر از دوران اوليه اش 
برسد! اين عروسك ها با نام خالق شان 
مرضيه محبوب گره خورده اند. از اينكه در 
زندگي تان چنين يادگاري هاي محبوب و 
دوست داشتني ای را به جا گذاشته ايد چه 

احساسي داريد؟ 
اگر واقعا اينطور بوده خوب است و احساس خوبي 
دارم. ولي من تنها نبودم؛ ما در ابتدا يك گروه 4-5 
نفره بوديم و عشــق به كاركردن داشتيم. قبال هم 
گفتم اگــر كاري مورد توجه قرار مي گيرد، زحمات 

يك گروه با هنرمندي و مديريت كارگردان است.
  از ميان صحبت هايتان و اينكه تأكيد 
داشتيد درباره كاله قرمزي سؤالي از شما 
نپرسيم احساس كرديم كه از بي مهري 
برخي ها نســبت به كاله قرمزي كمي 
دلخوريد. درست برداشت كرديم يا نه، 

موضوع چيز ديگري است؟ 
در مورد اين برنامه و اين عروســك خيلي صحبت 

شده و همه گفتني ها هم گفته شده است.
  عروســك هاي كاله قرمزي كپي 
نيستند و نمونه هايشان نه در هيچ يك 
از برنامه هاي عروســكي ايراني موجود 
است، نه در برنامه هاي عروسكي خارجي. 
سؤال ما اين است كه آيا مابه ازاي بيروني 
كاله قرمزي و پسرخاله و سروناز، بچه ننه 
و... را در زندگي ديــده بوديد يا كامال 

ساخته و پرداخته ذهن شماست؟ 
خودتان كه مي گوييد جايي مشابه آنها نديده ايد، 
شخصيت و قصه آنها را من ننوشته ام. قبل از طراحي 
و ساخت عروســك ها با كارگردان نشستي دارم و 
درباره شخصيت آنها صحبت مي كنيم و نظرات شان 
را به من مي گويند. من هم كار را شــروع مي كنم. 
البته يكي از كارهايي كه هميشــه انجام مي دهم 
دقت به حاالت و جزئيات صورت افراد است. حتي 
اشيا هم وقتي نگاهشان مي كنم حركت مي كنند و 
شخصيتي مي ســازند، به خصوص وقتي قرار است 
عروســك جديدي طراحي كنم. شــغل و اخالق 
انسان ها در حالت صورت شان تأثير مي گذارد و من 
به اين خصوصيات توجه مي كنم. كساني هم بوده اند 

كه تيپ و فيزيك شان را الگو قرار داده ام.
  كاله قرمزي بيش از آنكه عروسك 
محبوب بچه ها باشد، در بين بزرگ ترها 
و پدر و مادرها طرفــدار دارد. هنگام 
ساخت اين عروسك ها گمان مي كرديد 

روزي عروســك هايتان يك عده آدم 
جوان و نوجوان و پيرمرد و پيرزن را پاي 

تلويزيون ميخكوب كند؟ 
آن زمان كه شــروع به كار كرديم جــوان بوديم و 
مخاطبان ما بچه، حاال آن بچه ها بزرگ شــده اند و 
خودشان پدر و مادر هستند. حتما از عروسك هاي 
بچگي شــان خاطره دارند و وقتي آنها را در سينما 
و تلويزيون مي بينند، برايشــان خاطره انگيز است. 
وقتي بچه ها با پدر و مادرشان فيلم مي بينند خيلي 
تأثيــر بهتري دارد و بــا هم لــذت مي برند، گريه 

مي كنند و مي خندند.
  از احواالت ايــن روزهاي مرضيه 
محبوب برايمان بگوييــد. با كرونا، اين 

ويروس منحوس چطور كنار آمده ايد؟ 
راســتش مدل زندگي كرونايي را من قبل از كرونا 
هم داشــته ام. بيشــتر در خانه كار مي كنم به غير 
از زمان هاي فيلمبــرداري و كار اجرايي كه بيرون 
از خانه بودم- كه معموال چندماهي بيشــتر نبود- 
بيشتر در خانه مشغول طراحي و ساخت عروسك ها 
بودم. اين روزها بيشــتر نگران افرادي هستم كه 
شــغل هاي پرخطر دارند؛ كســاني كه با بيماران 
كرونايي ســروكار دارند يا كارها و مسئوليت هايي 
دارند كه حتمــا بايد در محل كار حضور داشــته 
باشــند. نگران خانواده هاي پرجمعيت هستم كه 
مجبورند در آپارتمان هاي كوچك زندگي كنند و 
از خانه بيرون نيايند. نگران خانواده هايي هستم كه 
بچه هاي كوچك و جوان دارند و كنترل كردن شان 
در برابر بيماري مشكل است. نگران خانواده هايي 
هستم كه كار و شغل شان را از دســت داده اند و با 

گراني ها دست و پنجه نرم مي كنند.
  خاطره ای از عروسك ها و بازخورد 

مردم داريد؟ 
عروسك ها خاطره مي سازند. هر دوست و آشنايي 
مي بينم اين موضوع را بازگــو مي كنند كه از فالن 
عروســك چقدر خاطره دارنــد يا فــالن برنامه 
باعث شده به اين رشــته هنري عالقه مند شوند و 
بخواهند تحصيالت شان را در اين زمينه ادامه دهند. 
خاطره اي از سال هاي گذشــته دارم؛ با تعدادي از 
دوستان براي آماده شدن نمايش عروسكي تمرين 
مي كرديم. كارگردان هر از چند گاهي به ما سر مي زد 
تا ببيند كه آيــا ما در حال تمرين هســتيم و ما را 
حاضر، غايب مي كرد. آن روز يكي از بچه ها كاري 
داشــت و بايد مي رفت از كارگردان اجازه خواسته 
بود برود، كه اجازه نداده بود. فكري به ذهنم رسيد، 
ســريع يك عروســك دوبعدي از دوستم ساختم 
و جايي كه نشســته بود، قرار دادم. او رفت، ســايه 
عروسك روي ديوار طوري بود كه به نظر مي رسيد او 
سر جايش نشسته. همه مشغول ادامه تمرين شديم 
و كلي خنديديم. كارگردان متوجه رفتن او نشد ولي 
وقتي فهميد من را مجبور كرد يك عروسك هم از 

روي خودش بسازم.
  سخن آخر. بايد منتظر اثري ديگر از 

مادر عروسك هاي ايران باشيم؟ 
بله حتما. خودم هم منتظر خودم هستم. اميدوارم 

كه هرچه زودتر ايده ها و طراح هايم را عملي كنم.

دختر؛ همراه هميشگي مادر
»شــقايق شهدوســت« تنها دختر 
مرضيــه محبوب اســت. او كه عالقه 
زيادي بــه رشــته رياضي داشــته 
در دانشــگاه مهنــدس مكانيــك 
انتخاب كرده و تخصص اتوميشــن و 
روباتيــك دارد. با اين حال هميشــه 
در كارهــاي هنــري بــا مــادرش 
همكاري داشــته و در زمينه ساخت 

 عروســك، صداي عروســك و بازي دهندگي عروســك او را همراهي مي كرده است.
 البته خود محبوب همكاري دختــرش را بيش از اينها مي دانــد و مي گويد: »عالوه بر 
اينها شقايق مشــاور خيلي خوبي براي من در كارهايم بوده. همسرم محسن شهدوست 
هم هميشــه در كارها همراه من بودند و ايده هاي جالب و راهكارهاي خوبي ارائه دادند. 
هيچ وقت بي مــورد از من تعريف و تمجيد نكرده اســت ولي هر وقــت از كار من راضي 
بوده مطمئن مي شــدم كه ســاير افراد هم از اين كار خوششــان خواهد آمد. از دختر 
 و همســرم ممنونم كه با من همــراه بوده اند و ســختي هاي كارم را تحمــل كردند«. 
ناگفته نماند شــقايق عالقه مند به موســيقي و پيانــو هم بوده و در ايــن زمينه هنري 
هم فعال اســت. او در پايان در پاســخ به اين ســؤال كه االن مشــغول چه كاري است 
و آيا پــروژه جديــدي در دســت دارد؟ مي گويد: »هم اكنــون همــه كاره و هيچ كاره 
 هســتم؛ يك كاري كه دائم انجام مي دهم اين اســت كه فكر مي كنم چــرا هيچ كاري 

نمي كنم«. 

مادر عروسك هاي ايراني
مرضيه محبوب متولد ۱۳۳۷ در تهران، 
عروسك ساز اســت. او فارغ التحصيل 
ليســانس رشــته تئاتر عروســكي از 
دانشــكده هنرهــاي دراماتيــك در 
ســال ۱۳۶4 اســت و پيش تــر عضو 
هيأت مديــره شــعبه ايــران اتحاديه 
بين المللي نمايشگران عروسكي بود. او 
جز عروسك سازي عروسك گردان نيز 

هست. از او به عنوان مادر عروسك هاي ايراني نيز ياد مي شــود. او فعاليتش را در تلويزيون 
با عروســك گرداني مجموعه »خونه مادربزرگه« آغاز كرد. محبوب از ســال ۱۳۶۶ با ايرج 
طهماسب و حميد جبلي شروع به همكاري مي كند. او كه آشنايي اش با ايرج طهماسب به 
زمان دانشجويي شان بازمي گردد، زماني كه طهماســب براي ارائه پايان نامه اش از محبوب 
دعوت به همكاري كرد، به او پيوســت و از آن پس مرضيه محبوب بــراي برنامه هاي ايرج 
طهماسب عروسك مي سازد، عروسك گرداني مي كند و گاهي هم به جاي برخي عروسك ها 
حرف مي زند. نتيجه همكاري محبوب با طهماسب و جبلي تعداد زيادي عروسك است كه 
كاله قرمزي و پسرخاله سرشناس ترين هايشان  هستند. همه دوستان و اقوام كاله قرمزي هم 
ساخته مرضيه محبوب اند. ناگفته نماند او تجربه تدريس در دانشگاه هاي سينما تئاتر، تهران 
و سوره را داشته  و عضو هيأت داوران جشنواره هاي فيلم كودك و عضو هيأت مديره انجمن 
نمايشگران عروسكي خانه تئاتر هم بوده است. دريافت ديپلم افتخار نخستين جشنواره سيما 

و نشان ويژه خانه تئاتر به مناسبت روز جهاني تئاتر از جمله افتخارات محبوب است.

عروسك ويژگي هايي دارد 
كه به من اجازه مي دهد تا آن 

چيزي كه در باطن كاراكتر 
وجود دارد را در ظاهر 

عروسك نمايان كنم؛ در 
طراحي اوليه، صورت و بدن 

عروسك اين خصوصيات 
ظاهري و باطني را ببينم و آن 

را درنظر داشته باشم

شناسنامه دار شدن عروسك هاي محبوب 
در ســال هاي آخــر دهــه80 خالق 
عروســك هاي محبــوب ايرانــي، 
نمايشگاهي از عروسك هايش برگزار 
كرد و براي همه عروسك هايي كه تا آن 
موقع ساخته بود شناسنامه ساخت؛ 
شناســنامه اي شامل اســم و فاميل 
عروسك ها، برنامه اي كه در آن حضور 
داشته اند و اسم عروســك گردانان و 

صداپيشه هاي آنها. تا آن زمان حدود ۱50عروسك ساخته بود. اما بعدها از تعداد كارهايش 
كاســته شــد، چون ديگر فقط براي برنامه هايي كه خود كارگرداني مي كرد عروســك 
مي ساخت و در سال هاي اخير هم فقط با مجموعه »كاله قرمزي« همكاري داشته است. 
به اين اقدام مي توان از چند وجه نگاه كرد؛  يكي از وجه هاي آن اين مي تواند باشــد كه او 
مي خواسته به مخاطبان يادآور شود كه موفقيت يك عروسك حاصل تالش يك نفر نيست 
و در پاسخ به اين سؤال كه عامل موفقيت يك برنامه عروسكی چه مي تواند باشد مي گويد: 
»موفقيت يك عروسك حاصل تالش و زحمت ماه ها كار و فعاليت يك گروه از هنرمندان 
است. « او با اشاره به اهميت جريان سازي  تفكر خالق در برنامه هاي عروسكي تلويزيوني 
اضافه مي كند: »اگر كارگردانان جوان اين حمايت را از جانب مديران احســاس كنند كه 
مي توانند در كارشان خالقيت داشته باشند و طور ديگري فكر و ايده هايشان را اجرا كنند، 
اتفاقات خوبي رقم خواهد خورد. درحالي كه برنامه هاي عروســكي عمدتا در طبقه بندي 

برنامه هاي ب و ج قرار داشته اند«.
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ضدعفونيهواباجوشاندنواسانسها
ايجاد بخورهاي طبيعي يكي از راه هاي تميزكردن هواي خانه است. سركه جز اينكه يك اسيد طبيعي است كه 
خواص ضدعفوني كننده و جرم گير دارد، مي تواند براي تميزكردن هوا هم به كار برود. با ريختن چند قطره سركه 
در آب و جوشاندن آن، هواي اطراف ضدعفوني مي شود. سركه مي تواند بو هاي قليايي را از بين ببرد. يك راه ديگر 
هم اين است كه يك قاشق ســركه را در يك ليوان آب حل و محلول را در هوا اســپري كنيد. البته حواستان به 
خطرناك بودن اين كار براي افراد مبتال به آسم و بيماري هاي تنفسي باشد. يكي ديگر از راه هاي تميزكردن هوا با 
جوشاندني ها، استفاده از بخارهاي جوشانده گياهاني مثل آويشن، اكاليپتوس و دارچين است. اين كار در گذشته 
هم براي ضد عفوني كردن و تصفيه هواي خانه از مواد آلوده، قارچ ها و باكتري ها رايج بوده است. البته مي توانيد از 
اسانس هاي آماده هم استفاده كنيد. اين اسانس ها به شكل مخلوطي از مواد ضدعفوني كننده شامل برگ كاج، 
دارچين، آويشن، اكاليپتوس، ليمو و گريپ فروت براي از بين بردن ميكروب ها و تصفيه هوا استفاده مي شوند. اين 

تركيبات براي تنفس بهتر و پاك كردن هوا مي توانند اسپري يا به صابون و مواد شوينده اضافه شوند.
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  پاييز پارسي
هميشــه هم اينطور نيست كه 
آدمي به ســمت موسيقي هاي 
ساده فهم و معمولي برود، گاهي 
نياز اســت كه به سمت و سوي 
موسيقي هاي درست و حسابي 
و حرفه اي و حتي سنگين برود. 
مثل همين آلبوم مشترك هرمز 
فرهت و اميرمهيار تفرشي پور. 
ايــن آلبــوم را به تازگي، نشــر 
بين المللــي ديوايــن آرت در 
انگلستان نشر داده كه به نوعي 
كاري از 2 آهنگساز از 2دو نسل 
متفاوت از موزيسين هاي ايراني 
اســت. هرمز فرهت، آهنگساز و 
مدرس دانشگاه و اتنوموزيكولوگ 
ايرانــي اســت و تفرشــي پور 
هماهنگ ســازي اســت كــه 
توانسته آثار در خوري را در حوزه 
موســيقي حرفه اي ايراني خلق 
كند. پروفسور هرمز فرهت، در 
واقع در اين اثر نخستين مجموعه 
آهنگسازي شده خودش را با نام 
»توكاتا« ارائه مي كند كه گفته 
مي شود براساس تم »كريشيم« 
گيلكي اســت. جالــب اينكه 
سونات هاي پيانوي اين آهنگساز 
هم براي نخستين بار است كه 
پس از سال ها منتشر مي شود. 
قطعات اميرمهيار تفرشي زاده 
نيز شــامل 4 اثر پيانو اســت 
كه با نام هايي چون »يســنا« 
»جشن در پاسارگاد«، »پندار« 
و »شب آهنگ« در اين مجموعه 
گنجانده شده اســت. نام ديگر 
اين آلبوم، »از توكاتا تا يســنا« 
اســت. جالب اينكه نوازندگي 
همه اين آثار نيز توســط خانم 
مري دواال، پيانيســت مشهور 

ايرلندي انجام شده.

موسيقيفاخر
1 پيشنهاد

سندتخوردهبهنامم
2 پيشنهاد

  خانه اجدادي
سريالي از سيما پخش مي شود 
با عنوان »خانه امن«. رويكرد 
سريال، امنيتي و درباره فعاليت 
نيروهاي اطالعاتــي و امنيتي 
ايراني اســت كه به نوعي براي 
امنيت اين مــرز و خاك تالش 
مي كنند. اما تيتراژ اين سريال را 
خواننده خاص خوان كشورمان، 
رضا يزداني خوانده است. چند 
وقت پيش در همين ستون ها 
يكــي از آهنگ هــاي او را كه 
دست بر قضا وطن محورانه هم 
بود، معرفي كرديم. حاال نوبت 
آهنگ »خانه اجدادي« است. 
خواننده و آهنگساز اين قطعه 
خود يزداني است، ترانه اش را 
مجيد بابازاده گفته و تنظيمش 
هم با ميالد عدل بوده اســت. 
اين ترانه را، هم در ســايت ها 
و اپليكيشــن هاي موســيقي 
مي توانيد دانلود و گوش كنيد، 
هم هر شب در تيتراژ خانه امن 
بشنويد. آهنگي كه بايد آن را 
به ســياهه كارهاي وطنيه اين 
خواننده اضافه كنيم. در ترانه 
اين تيتراژ آمده اســت: »حاال 
كه سهمم از كل جهان تويي/ 
پس مي نويسمت چون داستان 
تويي/هر رنــگ پرچمت رنگ 
يه دردتــه/ آغوشــمو بپوش 
وقتي كــه ســردته/روياي هر 
شبت كابوس دشــمنه/ بغض 
خليج فارس  اي كاش بشكنه/

لب واكنو بــرام از مثنوي بگو/ 
از درد حافظ و از مولوي بگو/تو 
تمام سهمم از دنيايي/ خاك تو 
خونه اجداديمه/سندت خورده 
بنامم ديگه/ ايــن همون جواز 

آزاديمه...«.

راههايمختلفبراياينكههوايداخل
خانهمانراازآلودگيهاتصفيهكنيم

نجات خانه 
از هوای آلوده

كرونا كه آمد، خانه بيشتر از قبل به امن ترين جاي دنيا تبديل شد. همه توصيه ها مي گويند درخانه ماندن بهترين راه مراقبت از سالمت 
خود و عزيزانمان است. مخصوصا در اين روزهاي پاييزي كه خانه ماندن ما را نه فقط از ويروس كرونا بلكه از آلودگي هميشگي هوا در اين 
فصل دور نگه مي دارد. با اين حال شنيدن اينكه هواي خانه هم ممكن است چندان سالم نباشد، باعث تعجب اما واقعيت است. با وجود 
اينكه هميشه نگراني هاي جدي درباره كيفيت هواي شهرها مخصوصا در نيمه دوم سال وجود دارد، در كمال ناباوري وجود آلودگي ها 
در خانه حتي مي تواند خطرناك تر از فضاي بيرون باشد و منجر به ايجاد بيماري هايي شود. اما خبر خوب اينكه راه هاي مختلفي هست تا بتوانيم هواي خانه را تا 
حد ممكن از آلودگي ها تصفيه كنيم؛ از خريد دستگاه تصفيه هواي خانگي گرفته تا انتخاب روش هاي طبيعي. فرشته سراجي، كارشناس بهداشت درباره تأثير 

آلودگي هواي خانه بر سالمت اعضاي خانواده و مواد آالينده پنهان مي گويد و البته بعضي از روش هاي تصفيه هواي خانه را مرور كرده ايم.

نيلوفرذوالفقاري

شايد برايتان سؤال باشد كه وقتي خبري از خودروها و دودكش هاي كارخانه 
در خانه نيست، مگر مي شود هواي خانه هم آلوده باشد؟ بله مي شود، چون 
عوامل ديگري هم مي توانند هواي خانه را آلوده كنند؛ عواملي كه شايد از 
وجودشان بي خبر باشــيم. هرچند دود و آالينده هاي صنعتي حتي براي 
كيفيت هواي داخل ساختمان ها هم يك تهديد جدي است و نبايد تصور 
كنيم هواي خانه كامال از اين آلودگي ها به دور است اما از آنجا كه دودها تنها 
آالينده ها نيستند، بايد درباره بقيه عوامل ناسالم شدن هواي خانه اطالعاتي 
به دســت بياوريم. اين موضوع وقتي بيشتر اهميت پيدا مي كند كه بدانيم 
بعضي مطالعات نشان مي دهد كه آلودگي فضاهاي داخلي 2برابر بيشتر از 
آلودگي خارج خانه، آسيب زاست. قدم اول اين است كه بدانيم چه چيزهايي 
هواي خانه را آلوده مي كنند تا بعد به فكر راه حلي براي حذف آنها باشيم. 
بعضي از مهم ترين آالينده هاي فضاي خانه اينها هستند: موادي مانند زايلن 
موجود در رنگ و الك، بنزن در مبلمان و حشره كش ها، تري كلرو  اتيلن در 
پاك كننده ها و چســب ها و فرمالدئيد در لوازم منزل و خوشبو كننده هاي 
هوا. شايد حواسمان به وجود اين مواد نباشد اما آنها مي توانند عالئمي مانند 

سردرد، گلودرد يا مشكالت تنفسي مانند آلرژي ايجاد كنند.

قبــل از هر چيز اگــر همين امروز 
ســيگار را تــرك كنيــد، بهتر از 
فرداست. اما بدتر از سيگاركشيدن، 
روشن كردن سيگار در فضاي بسته 
اســت. وقتي در فضاي بسته اتاق 
سيگار مي كشــيد، جز اينكه دود 
معلق در هوا نفس كشيدن را سخت 

مي كند، اين دود در الياف و تار و پود لباس ها، فرش ها، موكت ها و پرده ها 
ته نشــين مي شــود. اين مواد خطرناك مي توانند باعث ايجاد آســم در 
كودكان شود. به دودي كه در منسوجات و وسايل نشسته اصطالحا دود 
دســت دوم هم مي گويند. قرار گرفتن در معرض دود دست دوم مي تواند 
باعث سوزش چشم، بيني و گلو شود. در طوالني مدت، اين دود مي تواند 
بسياري از مشكالت سالمتي ناشي از سيگاركشيدن، مثل سنگين شدن 
نفس، خس خس سينه، ذات الريه، برونشيت و سرطان ريه را ايجاد كند. 
بنابراين توصيه اوليه اين اســت كه براي حفظ سالمت خود و عزيزانتان 
سيگار را ترك كنيد. اما اگر به هر دليلي اين توصيه را عملي نكرديد، الاقل 
هرگز سيگار و محصوالت حاوي تنباكو را در فضاي بسته خانه يا محل كار 
استفاده نكنيد. حتما اين موضوع را هم شنيده ايد كه دود سيگار بيشتر 
از آنكه براي خود فرد سيگاري مضر باشد، براي اطرافيان كه آن را تنفس 

مي كنند ضرر دارد.

مي دانستيد با گل و گيا هان خانگي جز اينكه طبيعت را به خانه مي آوريد، 
مي توانيد هواي خانه را هم سالم كنيد؟ تحقيقات مي گويند گياهان خانگي 
مي توانند تركيباتي مثل آمونياك، فرمالدئيد و بنزن را از هوا حذف كنند. 
گياهان هر كدام با شيوه اي متفاوت تصفيه هواي خانه را انجام مي دهند؛ 
مثال نخل ققنوس مي تواند با فيلتركردن و جلوگيري از آلودگي هوا، زايلن 
و فرمالدهيد را به خود جذب كند. ســرخس ملكه، يكي از گياهاني است 
كه عمودي رشــد مي كند و قدرت زيادي در جذب آلودگي هاي هوا دارد. 
يكي ازگياهان محبوب آپارتماني، گياه عنكبوتي است. اين گياه مي تواند 
تا 95درصد فرمالدئيد را در 24ســاعت جذب كند. آگلونما هم مي تواند 
بنزن و فرمالدهيد را فيلتر كند. زايلن و فرمالدهيد كه بعضي گياهان آنها را 
فيلتر مي كنند، در محصوالت خانگي و شوينده ها زياد استفاده مي شوند. 
بنجامين و پتوس ازجمله گياهان خانگي محبوب با تكثير آسان هستند 
كه داشتن آنها به تصفيه هواي خانه كمك مي كند. نخل راپيس هم گزينه 
مناسبي براي خانه هاي كم نور است. اگر در محلي كار مي كنيد كه با رنگ 
مو، الك ناخن، صاف كننده هاي مو و... ســر و كار داريد، چند گلدان گياه 

پاپيتال در محل كار خود استفاده كنيد تا هواي اطرافتان تميز شود.

بعضي راه ها براي تصفيه هواي خانه، 
كمتر شناخته شــده اند. استفاده از 
المپ نمك يكي از اين راه هاســت. 
المــپ نمــك، همان ســنگ هاي 
كريستالي سفيد است كه با خالقيت 
و اضافه كردن نور، به شــكل آباژور و 
چراغ خواب يا يك وســيله تزئيني 

طراحي شده و به فروش مي رسد. ممكن است درباره خواص مختلف سنگ 
نمك و حرف هايي كه درباره كاهش انرژي هاي منفي فضا با گذاشتن اين ماده 
در خانه مي زنند، چيزهايي شنيده باشــيد. از نظر علمي المپ نمك يكي از 
تصفيه كننده هاي طبيعي هوا محسوب مي شود؛ چرا كه ثابت شده محصوالت 
حاوي كريستال نمك باعث كاهش آلودگي هوا، پاتوژن ها و آلرژن ها مي شوند. 
نمك هيماليا يك دستگاه تصفيه هواي يوني طبيعي است كه آالينده ها را از 
محيط اطراف جذب و آنها را خنثي مي كند. المپ  نمك از قرار گرفتن يك منبع 
نور در داخل نمك معدني كه در طول ساليان دراز سخت شده، درست مي شود 
و مي تواند يون هاي خطرناك موجود در هوا را خنثي و از اين طريق به ارتقاي 
كيفيت هوا كمك كند. يون هاي موجود در سنگ نمك قادر به جذب ذرات ريز 
گردوغبار و دود موجود در هواي محيط هستند. وجود يون هاي منفي به عنوان 
يك فيلتر براي دستگاه تنفسي و شش ها عمل مي كنند و باعث پايين آوردن 

شدت حمله هاي آسمي و آلرژيك مي شوند.

مطمئن ترين راه براي داشتن هواي سالم در خانه، استفاده از دستگاه هاي تصفيه 
هواي خانگي است. اين دستگاه ها در مدل ها و قيمت هاي متنوع در بازار موجود 
هستند و عملكردهاي متفاوتي دارند. با اين حال در انواع خانگي حتي ساده ترين 
مدل آنها هم براي تصفيه هوا بسيار مؤثر عمل مي كنند. اين دستگاه ها مانند 
غربال هاي بسيار دقيق عمل مي كنند كه با چندبار عبور هوا، ذرات معلق را حذف 
مي كنند. عمليات گردش هوا به وسيله يك فن انجام مي شود كه به صورت مداوم 
هوا را به داخل دستگاه مي كشد و پس از تصفيه به بيرون هدايت مي كند. ذرات 
معلق و آالينده ها، روي فيلتر باقي مي مانند و هواي پاكيزه دوباره به درون اتاق 
برمي گردد. دستگاه هاي تصفيه هوا، آلودگي هاي خانگي از شوره موي حيوانات 
خانگي، فرمالدهيد، دود، تركيبات آلي گرفته تا بوهاي ناخوشايند و گردوغبار 
موجود در هوا را تصفيه مي كنند و مي توانند تــا 99. 9۷درصد آلودگي هوا را 
پاكسازي كنند. مصرف برق پاييني دارند، صداي زيادي توليد نمي كنند و بايد 
به صورت دائمي فعال باشند. بسته به نوع دستگاه، مساحت فضايي كه تحت 
پوشش قرار مي دهند متفاوت است. انواع روميزي و ديواري آنها وجود دارد كه 
معموال هرچه پيشرفته تر باشند، توانايي جذب ذرات آلوده بيشتري را دارند و 

هوا را در چند مرحله فيلتر مي كنند.

هرچند درباره عوامل آالينده هواي 
خانــه و راه هــاي از بين بــردن اين 
آلودگي حــرف مي زنيــم اما گاهي 
به ســاده ترين داليلي كــه مي تواند 
در كمال نابــاوري باعث ايجاد هواي 
آلوده در خانه مان شــود، حواسمان 
نيست. واضح اســت اما ممكن است 

غافل شويم كه تميزكردن منظم خانه، تفاوت چشمگيري در كيفيت هواي 
خانه ايجاد مي كند. جاروزدن ســاده به نظر مي رسد اما خيلي مهم است كه 
فقط كف خانه و فرش ها را جارو نكنيد. ديوارها، گوشه هاي فرش ها و مبلمان 
را جا نگذاريد. دريچه هاي كولر را باحوصله تميز كنيد و حواستان به تميزي 
فيلتر هود آشپزخانه يا هواكش آن باشــد. موقع تميزكاري دهان و بيني را 
بپوشانيد، اول گردوغبار و دوده روي وسايل را با دستمال پاك كنيد و بعد سراغ 
جارو كردن برويد. عوض كردن به موقع ملحفه ها هم اهميت زيادي دارد چون 
بسياري از عوامل حساسيت زاي تنفسي در رختخواب ها جا خوش مي كنند. 
هفته اي يك بار آنها را بشوييد و عوض كنيد. اگر در مناطق آلوده شهر زندگي 
مي كنيد، داشتن در و پنجره هاي استاندارد كه تا حد امكان مانع ورود دود و 
آلودگي شوند مهم است، در غير اين صورت از درزگير استفاده كنيد و پنجره ها 
را بسته نگه داريد. بررسي كنيد كه هواكش سرويس هاي بهداشتي و حمام 

به خوبي كار كنند.

چهكساني
دستگاهتصفيهبخرند؟

خريد دستگاه تصفيه كننده هواي خانگي 
خيلي رايج نيست و اينطور نيست كه در 
همه خانه ها پيدا شود. هرچند داشتن 
اين دستگاه براي همه افراد ضروري 
نيست اما واقعيت اين است كه بيشتر 
افراد از آن سود مي برند. اگر شما 
دچار يك عارضه  تنفسي مثل آسم يا 
انسداد مزمن ريه باشيد، زودتر متوجه 
اثرات دستگاه تصفيه هوا خواهيد شد چون 
هواي تميزتر و سالم تر مي تواند مشكالت 
تنفسي تان را به ميزان قابل توجهي كاهش بدهد. 
اگر در خانه كودك يا سالمند داريد، حتما به فكر 
تهيه يكي از اين تجهيزات سودمند باشيد. نوزادان و زنان 
باردار، كودكان، سالمندان، كساني كه دچار آسم، آلرژي و 
ساير بيماري هاي تنفسي هستند، كساني كه در كنار جاده ها، 
خيابان هاي شلوغ و نواحي صنعتي زندگي مي كنند، افرادي 
كه سيستم ايمني شان ضعيف است و باالخره آنها كه در خانه 
در معرض دود دست دوم سيگار هستند، گروه هاي هدف 
دستگاه هاي تصفيه هوا هستند كه بيشترين بهره را از وجود 
اين دستگاه در خانه مي برند. متأسفانه قيمت دستگاه هاي 
تصفيه هواي خانگي معموال زياد است. ساده ترين نوع اين 
دستگاه ها با مبلغي حدود 500هزار تومان قابل خريداري 
است اما قيمت انواع پيشرفته آنها، تا 50ميليون تومان و 
حتي بيشتر هم باال مي رود. اگر قصد خريدن اين دستگاه ها 
را داشتيد، حتما به مراكز معتبر مراجعه كنيد و از فروشنده 
برگه ضمانت بخواهيد.

آمونياك
آمونياك يكي ديگر از آالينده هاي خانه است كه 
در شيشه شورها، كودها و واكس ها پيدا مي شود. 

اين ماده مي تواند منجر به تحريك گلو، چشم و درد 
گلو شود.

بنزن
اين ماده در توليد پالستيك ها، رزين، فيبرهاي 

سنتزي، رنگ ها، شوينده ها، دارو ها، سيگار، تنباكو 
و چسب وجود دارد. اين ماده مي تواند منجر به 
تحريك چشم ها، سرگيجه، سردرد و تپش قلب 

شود.

فرمالدئيد
اين ماده، يك گاز سمي است كه در حشره كش ها، 
چسب ها، شامپوها، كرم هاي اصالح و فرش ها پيدا 
مي شود. فرمالدئيد يك ماده سرطان زاست و حتي 

در دود سيگار هم وجود دارد.

تريكلرواتيلن
تري كلرو اتيلن در جوهرها، رنگ، الك، وارنيش، 
چسب و پاك كننده هاي رنگ، سفيدكننده ها و 
 ضدعفوني كننده هاي قوي وجود دارد و مي تواند 
منجر به سردرد، حالت تهوع، سرگيجه و حتي در 

غلظت هاي باال منجر به كما شود.

كپكها
بله كپك! كپك ها و قارچ ها نوعي ديگر از آلودگي ها 

هستند كه مي توانند در خانه رشد كنند. عالئم 
ايجاد بيماري توسط كپك ها مي تواند شامل 

خستگي، تحريك چشم يا گلو، تورم، سردرد يا 
سوزش پوستي شود.

حاال كه فهميديم تركيبات مضري در بعضي وسايل و 
مواد موجود در خانه وجود دارد كه آالينده محسوب 
مي شوند، بد نيست با نام بعضي از رايج ترين آنها آشنا 

شويم و بدانيم در چه چيزهايي پيدا مي شوند؟

آاليندههايپنهاندرخانه

ساختمانهايمشكلساز
گاهي آلوده بودن هواي خانه، يك دليل بزرگ دارد كه آن هم وجود مشــكالت اساسي فني در ساختمان 
است. وجود اشــكال در گرمايش، تهويه و تهويه مطبوع، خروج گازها از مواد ساختماني استفاده شده در 
ســاختمان، تركيبات آلي فرار، كپك، خروج نامطلوب مولكول هاي ازون كه توليد جانبي دســتگاه هاي 
اداري است، مواد شيميايي صنعتي و جريان هواي كم اتاق بعضي از اين ايرادات فني در ساختمان هستند. 
»سندروم ساختمان بيمار« در ساكنان اينطور ساختمان ها ديده مي شود. اين اصطالح به شرايطي در يك 
ساختمان گفته مي شود كه ساكنين آن نشانه هايي از بيماري هايي را دارند كه به سپري كردن زمان زياد در 
آن ساختمان نسبت داده مي شود، اما مصداق خاصي از بيماري را به سبب آن نمي توان نام برد. سوزش چشم، 
بيني، گلو، حساسيت، آسم، تاري ديد، سرگيجه، خستگي، سردرد، سوزش پوست، اختالالت دستگاه عصبي 
و دستگاه تنفس فوقاني و انباشتگي سينوس ها در اهالي يك ساختمان نشانه هايي هستند كه شايد در ابتدا 
نتوان دليل واضحي براي آنها پيدا كرد، اما مي توانند هشداري براي آگاه شدن از وجود مشكل در ساختمان 
باشند. بررسي منظم تجهيزات ساختمان را جدي بگيريد، از سيســتم هاي سرمايشي و گرمايشي گرفته 
تا لوله كشي ها، سيستم فاضالب، مســيرهاي تهويه  هوا و تجهيزات برقي. تعمير به موقع هر كدام مي تواند 

فرسودگي ساختمان را به عقب بيندازد.

تميزكنندههاييكهآلودههستند!
از همان نخستين روزهاي همه گيري كرونا، تميزكاري و ضدعفوني فضاي اطراف به فعاليت جدي و ثابت 
همه ما تبديل شد؛ فعاليتي كه گاهي اوقات شكل افراطي به خود مي گيرد و اينجاست كه در راه جلوگيري 
از يك بيماري، خودمان را به بيماري ديگري دچار مي كنيم! بسياري از تركيبات موجود در پاك كننده ها، 
اسپري هاي چندمنظوره، شيشه پاك كن ها و شوينده هاي غليظ سطوح مختلف، مي توانند براي سيستم 
تنفسي ما مشــكالت كوچك و گاه بزرگ و جبران ناپذير ايجاد كنند. وقتي كه از خوشبو كننده هاي هوا و 
پاك كننده هاي داراي گاز كلر، آن هم به شكل افراطي استفاده مي كنيم، ريسك حضور مواد آسيب رسان 
شيميايي مانند دي اكسيد نيتروژن را در خانه افزايش مي دهيم. روشن كردن شمع و عود و تهويه نامناسب 
در آشپزخانه موقع استفاده از اجاق گاز و شومينه هاي خانگي هم مي توانند اين آالينده ها را وارد هواي خانه 
كنند. راه حل اين است كه تا حد امكان از پاك كننده هاي طبيعي، با تركيبات آسيب زاي كمتر و در حد مجاز 
استفاده كنيم، موقع كار با آنها دهان و بيني را بپوشــانيم و گاهي با فراهم كردن شرايط ورود جريان هواي 
آزاد به خانه، از ابتالي اعضاي خانواده به مشكالت تنفسي و آسم جلوگيري كنيم. دودكردن اسپند خاصيت 
ضد عفوني كننده دارد و مي تواند مقطعي استفاده شود ولي چون باعث خشكي مجاري تنفسي مي شود، بايد 

در مصرف آن احتياط كرد.

هوايناسالمدرخانه

سيگاردرفضايبستهممنوع

تصفيههواباگياهانخانگي

المپنمكويونهايتصفيهكننده

دستگاهتصفيههوا

تميزكاريبرايپيشگيري
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  تيتراژ كيميا
اين روزها، يكي از طوالني ترين 
ســريال هاي تاريــخ تلويزيون، 
دوباره در حال بازپخش اســت؛ 
»سريال كيميا«. جدا از ماهيت 
خود سريال، اهميت آن به واسطه 
تيتراژ بسيار زيبايي است كه هر 
شــب با صداي عليرضا قرباني 
مي شــنويم. قطعه اي كه آرمان 
موسي پور آهنگســازي كرده و 
مسعود كالنتري هم ترانه اش را 
سروده. قرباني يكي از زيباترين 
و گوش نوازتريــن صداهــاي 
موسيقي سنتي ايران را دارد. او 
تيتراژهاي سريال هاي مختلفي 
چــون »مــدار صفــر درجه«، 
»شب دهم«، »كيف انگليسي« 
و... را خوانده اســت. بدون شك 
تيتراژ كيميــا را بايد جزو يكي 
از بهترين قطعات او دانست كه 
براي ســريال ها خوانده است و 
شــايد در كنار قطعه شب دهم، 
بتوان جزو بهتريــن كارهايش 
دانست. شايد اين روزها خيلي ها 
حال و حوصله تماشــاي دوباره 
اين سريال نفســگير را نداشته 
باشند، اما حتماً تيتراژ آن را گوش 
مي كننــد و با آن كلــي خاطره 
دارند. در واقع صداي حزن انگيز 
و جادويي قربانــي، دقيقاً روي 
اين قطعه نشسته و يك اثر كامل 
را ايجاد كرده است. در ترانه اين 
قطعه ماندگار چنين آمده است: 
»اي لحظه ناب ازل/آيينه ديدار 
تو/سّر شــكوه هر غزل/مضمون 
بي تكرار تو/من از كه گويم غير 
تو؟/در هرچه مي بينم تويي/در 
عين بي تكراري ات/هر بار تو هر 

بار تو...«.

  موسيقي فيلم مادر
غالباً وقتي كه پاي موســيقي 
بي كالم به ميــان مي آيد، همه 
دنبال موســيقي هاي مدرن تر 
و غالباً خارجــي  مي روند. البته 
در موســيقي داخل كشور نيز 
موســيقي هاي بي كالم خوبي 
توليد شده اســت. حاال يكي از 
قطعه هــاي خوب را به شــما 
معرفي مي كنيم كــه در واقع 
بازنــوازي يك قطعه مشــهور 
ديگر اســت. قطعه اصلي فيلم 
»مــادر« علي حاتمــي را هم 
ارســالن كامكار كار كرده بود. 
حاال سينا و سحاب علم، برادران 
هنرمند ايراني سروقت همين 
قطعه رفته اند و آن را با كمانچه و 
تار بازآفريني كرده اند. موسيقي 
فيلم مادر با توجــه به اثري كه 
خود اين اثر در حافظه سينمايي 
ما ايراني ها گذاشــته، به شدت 
ماندگار شــده. حاال بازآفريني 
اين قطعه هم توسط هنرمندان 
ســنتي ايران شــنيدن دارد و 
جزو آن دســت موسيقي هاي 
بدون كالم شما مي تواند باشد. 
از اين بــرادران هنرمند، تا به 
حال آثار ديگري هــم توليد 
شده اســت؛ ازجمله »آسمان 
هفتم«، »تمنــاي برگ«، »از 
كران گــذر« و.... اين قطعه را 
هميــن االن در ســايت هاي 
موســيقي و اپليكيشــن ها و 
كانال هاي مربوطه مي توانيد 
به راحتي پيــدا كنيد و حتي 
به صــورت آناليــن هم گوش 
كنيــد. بدين ترتيب هم با يك 
نمونه اســتاندارد از موسيقي 
فيلم خوب روبــه رو خواهيد 
شد، هم سليقه موسيقايي شما 

تقويت خواهد شد.

2 پيشنهاد

هر بار تو، هر بار...

بازآفريني قطعه مشهور

1 پيشنهاد

من ديويد كاپرفيلد نيستم 
آقاي شــعبده باز در كشورهاي شــرق آسيا با 
لقب ديويد كارپرفيلد آســيا شناخته مي شود 
اما اين لقب را براي خودش خوشايند نمي داند. 
موديني حاال ديگر آن مهاجر گمنامي نيست 
كه در مالزي دروازه هاي شهرت را جست وجو 
مي كرد و در اين دو دهه بيش از هر شعبده باز 
ديگري اجراهاي دور از باور و پرطرفدار داشته 
است؛» دوســت ندارم من را با ديويد كاپرفيلد 
مقايســه كنند چــون معتقدم شــعبده را با 
كيفيت باالتري نسبت به شعبده باز آمريكايي 
اجرا مي كنم. به هر حال كســي كه 8بار جايزه 
مرلين را دريافت كرده در هر لوكيشني مي تواند 
نمايش اجرا كند.« پرافتخارترين شــعبده باز 
دنيا بيش از 2دهه خارج از مرزها زندگي كرده 
اما از شــعبده باز هاي ايراني شــناخت كاملي 
دارد. موديني معتقد است اگر سختگيري ها و 
مرزبندي ها كمتر شود، شعبده بازهاي ايراني 
مثل حسين اميني پور، بهروز كريمي و عباس 
آرمين چيزي از بهترين شــعبده بازهاي دنيا 
كم ندارند و تفاوت در نوع اجراســت. موديني 
اجراي برنامه هاي تردستي در برنامه تلويزيوني 
عصر جديد را نشانه وجود استعدادهاي بالقوه 
شــعبده بازي در ايــران مي داند؛»عصر جديد 
نشان داد كه كشــور ما در زمينه شعبده بازي 
چه ظرفيت بااليــي دارد. عوامل عصر جديد از 
من دعوت كردند در اين برنامه حضور داشــته 
باشــم اما فقط مي توانم به عنوان مهمان ويژه 
برنامه با آنها همكاري كنم چون ممكن اســت 
با وجود من داوران اين برنامه هم غيب شوند. 
پيشــنهاد ناپديد كردن برج ميالد هم از طرف 
همين دوستان مطرح شد و من در پاسخ گفتم 
كسي كه برج هاي دوقلوي مالزي را ناپديد كرده 
براي غيــب كردن برج ميالد تهران مشــكلي 
نخواهد داشت. اين يكي از برنامه هاي آينده من 
است. يكي ديگر از برنامه هاي آينده ام اين است 
كه با ديويد كاپرفيلد اجراي مشــترك داشته 
باشــم و بدون برنامه ريزي قبلي او را به پرواز 

دربياورم و سورپرايز كنم.«

دريافت اسكار شعبده بازي 
شعبده باز مشهور ايراني محبوبيت فراواني در بسياري از كشورهاي جهان 
دارد و از آمريكا و اروپا گرفته تا آسيا و استراليا و آفريقا برنامه هاي خالقانه اي 
اجرا كرده است. او اين محبوبيت را به واسطه كارهاي دور از باوري كه انجام 
مي دهد كسب كرده و هم اكنون عنوان پرافتخارترين شعبده باز جهان را 
يدك مي كشد؛ چرا كه تا كنون 8بار جايزه مرلين را تصاحب كرده است. 
مرلين عنوان جايزه اي اســت كه هر سال از ســوي انجمن شعبده بازان 
آمريكا به بهترين شعبه باز جهان اهدا مي شود و ارزش اين جايزه با اسكار 
برابري مي كند. موديني ركورددار دريافت جايزه مرلين است و مي گويد 
به واسطه نمايش هايي كه براي نخستين بار در جهان اجرا كرده قرار است 
نهمين جايزه مرلين را دريافت كند؛»بزرگ ترين افتخار براي هر شعبده باز 
اين است كه يك بار جايزه مرلين را بگيرد. شعبده بازي كه براي نخستين 
بار نامزد دريافت اين جايزه مي شود بايد يكسري شاخصه مهم مثل طرز 
صحيح لباس پوشــيدن و صحبت كردن روي صحنــه را بداند و الفباي 
اين كار را بلد باشــد. هيأت داوران هم از 50كشــور مختلف دنيا انتخاب 
مي شوند و مسابقه را قضاوت مي كنند. اين قوانين مختص كساني است 
كه براي نخستين بار نامزد دريافت جايزه مي شوند و در دوره هاي بعد 10تا 
15شعبه باز مشــهور دنيا را دعوت مي كنند تا براي ربودن اين جايزه در 
الس وگاس با هم مسابقه بدهند. نكته جالب اينكه داوران امتياز اصلي را بر 
اساس صداي تشويق تماشاگران مي دهند و آيتم هاي ديگر امتياز كمتري 
دارند. شعبده باز ايراني به لحاظ كسب جايزه مرلين 
ركورددار است و شعبده بازهاي معروف دنيا مثل 
ديويد كاپرفيلد، كريس آنجل، لنس بورتن 
و... پشت سر او قرار دارند؛»تاكنون 8جايزه 
مرلين دريافت كرده ام و سال قبل قرار بود 
نهمين جايزه ام را بگيرم امــا كرونا همه 
برنامه ريزي هــا را بر هم زد. 
قبل از من كريس آنجل با 
5جايزه مرلين ركورددار 
بود و ديويد كاپرفيلد 
2بــار اين جايــزه را 

گرفته است.«

شعبده بازي در همه جاي دنيا جنبه تفريحي 
دارد اما برخي شعبده بازهاي بزرگ دنيا در 
اجراي شــعبده به چنان تبحري مي رسند 
كه تماشاگر را به حيرت وا مي دارند. مهدي 
معمر كه سال هاســت با نام هنري موديني 
در سراســر دنيا برنامه اجرا مي كند يكي از 
سرشناس ترين شــعبده بازهاي دنياست 
كه از چنين شيوه اي اســتفاده مي كند و 
كارهاي محير العقولي كــه انجام مي دهد 
گاهي اوقات تماشــاگر را فراري مي دهد. او 
تاكنون 8بار موفق به دريافت جايزه مرلين 
كه در شعبده بازي همسنگ جوايز گرمي و 
اسكار است شده و به همين دليل شهرتش 
از شــعبده بازهاي بزرگ دنيا مثل ديويد 
كاپرفيلد و كريس آنجل كمتر نيست. مهدي 
موديني، يك شــعبده باز شناخته شده و 
بين المللي است و در غيب كردن برج هاي 
معروف دنيا تخصــص دارد. او بعد از غيب 
كردن برج هاي دوقلوی مالزي در سال2004 
به اوج شهرت رســيد و مي گويد در بيش از 
60كشور جهان اجرا داشته اما هنوز فرصت 
اجراي برنامه در ايران برايش مهيا نشــده 
است. شعبده باز سرشناس ايراني مي گويد 
به تازگي از برنامه »عصر جديد« پيشنهاد 
غيب كردن برج ميالد را دريافت كرده و دير 
يا زود طرفدارانش را در ايران شــگفت زده 

خواهد كرد.

بهنام سلطاني

   شعبده بازي در پنج سالگي 
مهدي موديني 25سال اســت در خارج از مرزها 
زندگي مي كند و به رغم شهرت و آوازه اي كه دارد 
در ايران چندان شناخته شده نيست. كمتر كسي 
مي داند كه او براي كمپاني های بزرگ خودروسازي 
دنيا مثل فراري و بي ام و برنامه اجرا كرده و گاهي 
اوقات براي پادشاهان برخي كشورهاي جهان هم 
اجراي خصوصي داشته است. هنر شعبده بازي در 
خانواده موديني ريشه ژنتيك دارد و او از بدو تولد 
با شعبده بيگانه نبوده اســت؛ »من در خانواده اي 
متولد شدم كه همه با شعبده آشــنا بودند. پدر، 
پدربزرگ، مــادر و دايي هايم شــعبده باز بودند و 
من هم از 5سالگي با اين هنر آشنا شدم. نخستين 
بار در جشــن تولد خواهرم نمايش اجرا كردم. آن 
موقع بازي غيب كردن دستمال را انجام مي دادم 
و در 12سالگي نخســتين نمايش جدي خودم را 
در ســالن اجرا كردم.« موديني بعد از آنكه فوت و 
فن شــعبده بازي را آموخت براي اجراي نمايش 
به مالزي رفت و در اين كشــور ماندگار شد. او در 
شرق آســيا نمايش هاي ويژه اي را طراحي و اجرا 
كرد و خيلي زود به اوج شهرت رسيد؛» درمالزي 
تالش كردم نمايش هاي مهيجي را روي صحنه ببرم 
و خيلي طول نكشيد كه همه مرا شناختند. بارها در 
حضور ماهاتير محمد، نخســت وزير مالزي برنامه 
اجرا كردم و پاي ثابت مراسم و جشن هاي ملي كه 
با حضور نجيب رزاق، يكي ديگر از نخست وزيران 
سابق اين كشور برپا مي شــد بودم. روي هم رفته 
35سال است كه شــعبده بازي مي كنم و در اين 
مدت اجراهاي معروفي در مالزي و ساير كشورهاي 

دنيا داشته ام. «

   پدر شعبده مالزي 
مهدي موديني در 40سالگي به اوج شهرت رسيده 
و با شــعبده بازهاي بزرگي مثل ديويد كاپرفيلد و 
كريس آنجل رقابت مي كند. خيلي ها ناپديد كردن 
برج هاي دوقلوی مالزي را يكي از بهترين اجراهاي 
او مي دانند و معتقدند شــعبده باز ايراني با همين 
اجراي عجيب وارد رقابت با بزرگان شعبده بازي دنيا 
شد. يكي از شگردهاي او در كار شعبده بازي ناپديد 
كردن برج هاي معروف دنياست و همين تخصص 
پاي شعبده باز ايران را به فعاليت هاي تبليغاتي هم 
باز كرده است. موديني معتقد است اجراي نمايش 
پاي برج دوقلوی مالزي باعث مشهور شــدن نماد 
پيشرفت اقتصادي اين كشــور شد؛» سال2004 
بود كه دولتمردان مالزي تصميم گرفتند برج هاي 
دوقلو را به گونه اي معرفي كننــد كه باعث جذب 
بيشتر گردشگران خارجي شود و براي اين كار هم 
معموال دنبال شعبده بازها مي روند. آن موقع تازه در 
مالزي به شهرت رسيده بودم و مرا به عنوان يكي از 

بهترين شعبده بازهاي دنيا به نخست وزير معرفي 
كردند. من مســتقيما به دفتر ماهاتير محمد 
رفتم و درباره اين موضوع با هم صحبت كرديم. 
نخست وزير مالزي مي گفت براي ساختن اين 
دو برج ميلياردها دالر هزينه شــده و خيلي 
نگران بود كه بعد از ناپديد شــدن برج هاي 
دوقلو نتوانم آنها را ظاهر كنم. من هم گفتم 
اگر نتوانســتم دوباره آنها را ظاهر كنم مرا 
زنداني كنيد. در دفتر ماهاتير محمد چند 
شعبده اجرا كردم و بعد از آن خيالش راحت 
شــد كه با يك شــعبده باز حرفه اي طرف 

حساب است. در يك جلسه ديگر، بخشي از 
راز نمايش ناپديد كردن برج هاي دوقلو را برايشان 

بر مال كردم و در نهايت با اين پيش شرط كه تايم اين 
اجرا زير يك دقيقه باشد قرارداد را امضا كرديم. براي 
اين نمايش امكانات زيادي ازجمله هلي كوپتر براي 
برداشتن پارچه از روي برج ها الزم بود كه مهيا شد و 
محوطه اطراف برج هاي دوقلو را روزي3 تا4 ساعت 
به طور كامل در اختيار ما قرار دادند. اين نمايش در 
نهايت با حضور 4500توريست كه از اقصی نقاط دنيا 

آمده بودند اجرا شد و سر و صداي زيادي در دنيا 
به پا كرد. بعد از اين اجرا، ماهاتير محمد از من 
تقدير كرد و لقب »پدر شــعبده مالزي« را 

به من داد.«

   اجراي نمايش براي پادشاه
شعبده باز ايراني بعد از ناپديد كردن برج هاي دوقلوی مالزي يك شبه ره صد ساله را رفت 
و نام خودش را به عنوان ديويد كارپرفيلد ايراني بر سر زبان ها انداخت. شهرت موديني در 
كشورهاي شرق آسيا به اوج رســيد و از همان روزها دروازه كشورهاي اروپايي به روي او 
باز شد. او حاال يكي از مشهورترين شعبده بازهاي دنياست و اجراهايش در همه كشورهاي 
دنيا طرفداران زيادي دارد؛ »تاكنون در 63كشــور دنيا به خصوص در ژاپن و كره جنوبي 
برنامه هاي زيادي اجرا كرده ام اما سفرهايم به كشورهاي آفريقايي فراموش نشدني است. 
آفريقا يك كشور دارد به نام سوازيلند كه در همسايگي آفريقاي جنوبي است. در اين كشور 
دنبال شعبده باز مي گشتند تا در يك مهماني خصوصي برنامه اجرا كند و قرعه به نام من 
افتاد. يك ساعت قبل از مهماني به من گفتند كه بايد براي پادشاه سوازيلند نمايش اجرا 
كني و من در حضور پادشاه و ملكه و حدود 60نفري كه به عنوان باديگارد حضور داشتند 
شعبده انجام دادم. پادشاه از اجرايم خيلي ذوق زده شده و از من قول گرفت در آوريل سال 
بعد در جشن تولدش برنامه اجرا كنم. ســال بعد با پرواز اختصاصي از مالزي به سوازيلند 
رفتم و 2هفته در قصر پادشاه بودم و 3سال متوالي هر سال به اين كشور دعوت مي شدم. 
يك بار از من خواستند براي تلويزيون اين كشور برنامه اجرا كنم و چند دوربين با عوامل 
تلويزيوني در اختيارم قرار دادند. وقتي در خيابان براي بچه هاي آفريقايي شــعبده بازي 
مي كردم خوشحالي را در چهره معصوم و تكيده آنها مي ديدم و انرژي مضاعفي مي گرفتم.« 
مهدي موديني براي مردم ژاپن هم يك نام كامال آشناست و شعبده باز ايراني در اين كشور 
محبوبيت افسانه اي دارد. او مي گويد تعداد طرفدارانش در ژاپن از هر كشور ديگري بيشتر 
است؛» ژاپني ها به كارهاي هنري به خصوص شعبده عالقه فراواني دارند و اساسا مردمان 
ديرباوري هستند. ژاپني ها مثل ما ايراني ها هوش سرشاري دارند و هنگام تماشاي شعبده 
واكنش هاي عجيبي از خودشان نشان مي دهند. يك بار وقتي در توكيو برنامه اجرا مي كردم، 
پازل ها را روي زمين ريختم و»توكيو تاور« كه نام يكي از معروف ترين برج هاي ژاپن است 
روي زمين نقش بست. كار به جايي رسيد كه برخي تماشــاگران ژاپني بعد از ديدن اين 
صحنه پا به فرار گذاشتند. بار اول با حضور 800نفر تماشاگر در ژاپن برنامه اجرا كردم اما 

آخرين بار تعداد تماشاگران باالي 8هزار نفر بود و اين اجرا از تلويزيون ژاپن پخش شد.«

   مرد ميليون دالري 
شعبده بازي يك هنر پربيننده و پولساز است و به همين دليل حاميان مالي به شعبده بازهاي 
معروف اقبال نشان مي دهند. از كريس آنجل مي توان به عنوان يك نمونه هنرمند پولساز 
نام برد كه در اوج جواني هفته اي 3هزار دالر درآمد داشــت و بعدها بــه جمع ميليونرها 
ملحق شــد. مهدي موديني براي وجه معنوي اين هنر ارزش بيشتري قائل است و خيلي 
اوقات تخفيف هاي ويژه اي براي بنيادهاي خيريــه درنظر مي گيرد اما امضاي قراردادهاي 
چند صد هزار دالري را انكار نمي كند؛» در 6ســال اخير به جايگاهي رســيده ام كه بتوانم 
درآمدم را ذخيره كنم. گاهي برنامه هايي به من پيشنهاد مي شود كه مي توانم با اجراي آنها در 
مراسم خيريه درآمد ميليون دالري داشته باشم اما در اين مواقع 60درصد تخفيف مي دهم. 
بسياري از شعبده بازهاي دنيا فقط به مسائل مادي فكر مي كنند اما وجه انساني ماجرا براي 
من مهم است.« موديني در يك دهه اخير قراردادهاي مهم و قابل توجهي با كمپاني هاي 
مشهور خودروسازي دنيا بسته كه به عنوان نمونه مي توان به قرارداد 370هزار دالري اش با 
بي ام و اشاره كرد. او مي گويد به واسطه شيوه جديدي كه براي ظاهر كردن خودرو و به پرواز 
درآوردن آن روي صحنه ابداع كرده، قرارداد ميليون دالري هم بسته است؛» در سال2016 
يك قرارداد 850هزار دالري بابت ناپديد كردن يكي از معروف ترين برج هاي ويتنام بستم 
كه به نوعي يك كار تبليغاتي هم بود. البته بخشي از اين مبالغ صرف هزينه اجراي برنامه 
مي شود؛ مثال يك بار با سفارش كمپاني فراري يك خودروي فراري را ظاهر كردم و به پرواز 
درآوردم. پيشنهاد اوليه يك ميليون و100هزار دالر بود اما از آنجا كه خودم دوست داشتم اين 
كار را انجام بدهم تخفيف قابل توجهي قائل شدم و در نهايت قرارداد 800هزار دالري امضا 

شد كه 60درصد از اين مبلغ را براي هزينه هاي اجرا و دستمزد دستيارانم صرف كردم.« 

   وقتي نخست وزير غيب شد
موديني با اجــراي نمايش هــاي عجيــب و غيرقابل پيش بيني 
شناخته مي شود و يك رقيب سرسخت براي شعبده بازهاي بزرگ 
دنياست. برخي اجراهاي او يك بدعت تازه در شعبده بازي است و 
شعبده باز ايراني كارهايي انجام مي دهد كه گاهي بزرگان شعبده بازي 
دنيا را هم غافلگير مي كند. ظاهر كردن ماشين بي ام و يكي ديگر از 
پرسر و صدا ترين نمايش هايي بوده كه توسط يك شعبده باز در دنيا 
اجرا شده و بيشــترين تعداد بازديد كننده را در يوتيوب به خودش 
اختصاص داده است. قبل از مهدي موديني، شعبده بازهاي مشهوري 
مثل لنس بورتن و فرانس هراري ماكــت خودروهاي معروف را 
ظاهر مي كردند اما شعبده باز ايراني براي نخستين بار خودروی 
واقعي را روي صحنه ظاهر كرده و با نمايش هايي از اين دست 
بيشتر به شهرت رسيده است؛» قبل از من شعبده بازهاي بزرگ 
ماكت خودرو را ظاهر مي كردند و من براي نخستين بار ايده ظاهر 
كردن خودروي واقعي را مطرح كردم. اجراي چنين نمايشي بسيار 
سخت است و الزم است كه شعبده باز 18ساعت صحنه را در اختيار 
داشته باشــد. بعد از امضاي قرارداد با كمپاني بي ام و يك خودروی 
3تني را در اختيــارم قرار دادند و در فيلم هايي كــه روي يوتيوب 
قابل مشاهده است مي بينيد كه طي 3ثانيه يك ماشين بي ام و دبليو 
را روي صحنه ظاهر كردم. اميدوارم روزي برســد كه اين نمايش ها 
را به طور زنده و با حضور تماشاگر در كشور خودم اجرا كنم.« يكي 
ديگر از پربيننده ترين فيلم هاي شــعبده بازي در يوتيوب به غيب 
شدن نجيب رزاق، نخست وزير سابق مالزي توسط مهدي موديني 
اختصاص دارد. مقبوليت شعبده باز ايراني در مالزي به حدي است كه 
ناپديدكردن انسان ها به حداقل انتظاري تبديل شده كه مردم اين 
كشور از او دارند؛» غيب كردن و ظاهر كردن نجيب رزاق، نخست وزير 
سابق مالزي يكي ديگر از كارهايي است كه خيلي مورد توجه مردم 
قرار گرفت. نخستين بار همسر نجيب رزاق به شوخي مي گفت نجيب 
را غيب كن تا از دستش خالص شوم اما وقتي يك بار ظاهر كردن او 

چند ثانيه بيشتر زمان برد به شدت نگران شده بود.«

   ماجراي مردان پشت پرده 
شــعبده بازها از گذشــته هاي دور تا  كنون محبوبيت فراواني بين 
طرفداران دنياي جادو داشته اند؛ چرا كه نمايش هاي شگفت انگيز 
آنها، تماشــاچي را از دنياي واقعــي دور مي كند و با اســتفاده از 
تكنيك هاي شــعبده بازي براي چند لحظه هم كه شده اين حس 
را به آنها القا مي كند كه سحر و جادو واقعيت دارد. مهدي موديني 
مي گويد راز كارهايش را براي نزديك ترين افراد خانواده اش هم برمال 
نكرده اما نمايش هايش تلفيقي از تكنيك هاي شعبده يا همان كلك 
و استفاده از انرژي است؛»شيوه من در شعبده بازي تا 85درصد به 
انرژي متكي است؛ چون معتقدم هر كلكي يك روز لو خواهد رفت. 
شــعبده بازي مثل ديويد كاپرفيلد 30ســال قبل مجسمه آزادي 
آمريكا را غيب كرد و از ديوار چين رد شد اما حاال همه به فيلم هاي 
آموزشي اين شعبده ها دسترسي دارند و راز اين كارها را مي بينند 
چون از انرژي اســتفاده نشــده بود. ايده ام در كار شعبده بازي اين 
است كه با استفاده از شيوه هاي منحصر به فرد، طوري شعبده كنم 
كه تا 100سال ديگر و براي نسل هاي آينده تازگي داشته باشد. در 
كار شعبده آنقدر بايد رياضت كشيده باشيد تا از منبع انرژي براي 
غافلگير كردن تماشاگر استفاده كنيد. اين شيوه انرژي عظيمي را از 
من مي گيرد اما شادي و لبخند مردم آن را جبران مي كند.« مهدي 
موديني هيچ گاه صراحتا ادعا نكرده كه قدرتي ماوراءالطبيعه دارد 
اما اجراها و نمايش هاي او به حدي همه را شــگفت زده مي كند كه 
طرفدارانش آرام آرام به اين باور رسيده اند شعبده باز ايراني قدرتي 
غيرقابل تصور دارد؛» گاهي براي اجراي نمايش گيوتين كه شامل 
قطع و وصل كردن سر انسان با گيوتين است از تماشاگران دعوت 
مي كنم تا روي صحنه بيايند اما پا به فرار مي گذارند و دست آخر ناچار 
مي شوم خودم زنجير را بكشم و گيوتين را پايين بياورم. صحنه هايي 
از اين دســت كم نديده ام و اين حجم از هيجان و حتي ترس مرا به 
وجد مي آورد.« آنطور كه موديني مي گويد، به طور معمول براي هر 
اجرا بين 20تا 35نفر به من كمــك مي كنند و همه كارها در صدم 

ثانيه انجام مي شود.

باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گزارش را 
ببينيد

میخواهم
برجميالد
راغيبكنم

گفت وگو با مهدي موديني، شعبده باز 
مشهور ايراني كه برج هاي دوقلوي 
مالزي را ناپديد كرد و هشت بار اسكار 
شعبده بازي گرفته است 
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گفت وگو با ساسان اكبري، ركورددار موتورسواري سرعت كه مي گويد از امارات پيشنهاد نجومي داشت

فوتبال، حق ما را 
خورده است
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  نويسندگي
يكــي از بهتريــن راه هــاي 
مفيد كــردن زمــان در خانه، 
نويسندگي است. اگر احساس 
مي كنيد كه نيمچه استعدادي 
در نوشتن داريد، باقي راه را با 
نظم و پشــتكار و البته مطالعه 
مي توانيد طي كنيــد. خوبي 
نويســندگي در اين است كه 
مي توانيد ابتداي صبح يا آخر 
شــب يا وقت هاي آزاد به آن 
بپردازيد. دنيــاي ادبيات كم 
ندارد نويسندگان متاهلي كه 
از كمترين زمان آزاد برخوردار 
بودند، ولي دست از نوشتن بر 
نمي داشتند. ادبيات داستاني، 
حوزه اي از نوشــتن است كه 
سعي مي كند قصه و داستاني 
را بــا حرفه اي گــري هر چه 
تمام تر و به صورتــي باورپذير 
بيان كند. به ايــن منظور، هم 
دوره هــاي اينترنتــي وجود 
دارد، هــم كتاب هايــي براي 
آموزش نويسندگي و هم اينكه 
مي توانيد با مطالعه كتاب هاي 
داستان و نوشــتن و بازخواني 
نوشته هاي خود، به نقطه خوبي 
برسيد. اگر هم از يك نويسنده 
دم دست اســتفاده كنيد و هر 
از چنــدي بتوانيــد آثارتان را 
برايش بفرستيد كه عالي است. 
نويســندگي مرد و زن و پير و 
جوان هم نمي شناســد. همه 
مي تواننــد درگيرش باشــند. 
فقط يادتان باشــد كه در اين 
حوزه، نظم و تداوم از همه  چيز 
مهم تر اســت، قرار نيست در 
هفته يكــي دو روز اقدام به اين 
كار كنيد و بعد برود تا هفته بعد.

  جزاير سه گانه
يكي از بازي هايي كه در بنياد 
ملي بازي هاي رايانه اي معرفي 
شــده، همين بازي است؛ يك 
بــازي در حــوزه بازي هــاي 
نقش آفرينــي. اين بــازي در 
زمان خودش، همزمان با روز 
ملــي خليج فــارس رونمايي 
شــده بود. اما چــه ارتباطي 
با خليج فارس دارد؟ كســاني 
كه تاريــخ مي دانند در جريان 
هســتند كه بيــن ايــران و 
كشورهاي حاشيه خليج فارس 
بر ســر مالكيت جزاير سه گانه 
ابوموســي و تنب هاي بزرگ و 
كوچك، هميشــه تنش هاي 
سياســي وجــود دارد. البته 
مالكيت قطعي ايــن جزاير از 
آن ايران است، اما هر از چندي 
اين كشورها سعي مي كنند با 
اين برگه بازي كرده و به ايران 
فشــار بياورند. حاال اين بازي 
با محوريت »جزاير ســه گانه« 
و توســط تيم پاييز فروزان در 
مركز رشد بازي سازي انستيتو 
ملي بازي ســازي توليد شده 
اســت. بازي را براي اندرويد و 
گوشي هاي همراه ساخته اند. 
موضوع بازي نيز اينطور است 
كه بازيكن در نقــش فرمانده 
سپاه ايران در جزيره ابوموسي 
ظاهــر مي شــود. او مأموريت 
دارد كه بــراي حفظ تماميت 
ارضي ايــران، برج هاي دفاعي 
ساخته و آنها را ارتقا ببخشيد. 
دشمنان هم ســعي مي كنند 
كه اين جزاير را فتح و به ايران 
ضربــه وارد كننــد. اين بازي 
به صورت رايــگان در كافه بازار 
و ديگر اپ هاي دانلود بازي در 

دسترس شماست.

2 پيشنهاد

داستان گويان خانگي

مدافعان جزيره

1 پيشنهاد

  شما در دماوند متولد شده ايد و 
اين شهر معموال كوهنوردان خوبي دارد. 
چطور شد كه سراغ موتورسواري آمديد و 
خيلي زود قهرمان مسابقات موتورسواري 

شديد؟
ما اصالت تبريزي داريم، اما خودم در دماوند به دنيا 
آمده ام. دماوند يك منطقه كوهستاني است و شرايط 
ايجاب مي كند كه بيشتر مردم به سمت كوهنوردي 
بروند. من برخالف اهالي دماوند عاشق موتورسواري 
شدم و دليلش نزديكي اين شهر به پيست آبعلي بود. 
روزهاي جمعه كه مي شد همه عشــق موتورها در 
پيست آبعلي جمع مي شدند و حركات نمايشي انجام 
مي دادند و گاهي با هم مســابقه مي دادند. يك روز 
به طور كامال اتفاقي و با يك موتور TDR 250سي سي 
وارد پيست شدم و ديدم يك جماعت موتورسوار در 
يك محيط كامال دوستانه دور هم جمع شده اند. با 
اينكه سن زيادي نداشتم از من استقبال كردند و با هم 
مسابقه داديم. در همان مسابقه نمادين جزو نفرات 
برتر شدم و موتورسواري از همانجا برايم جدي تر شد.
  قبل از ورود به پيســت آبعلي هم 

موتورسواري مي كرديد؟
قبل از اين ماجراها موتور داشــتم، امــا در خيابان 
موتورسواري مي كردم. در برهه اي، موتور سوزوكي 
1100سي سي سوار مي شدم و تجربه موتورسواري 
با موتورهاي 600 و 400سي سي را هم داشتم. من 
از سن 10سالگي موتورسوار بودم و هيچ ارتباطي هم 
به خانواده ام نداشــت. اينگونه نبود كه يك خانواده 
ورزشي و موتورسوار داشته باشــم و از روي عشق و 
عالقه، سوار موتور و دوچرخه شوم. آن روزها مادرم 
هميشه از من شــاكي بود، چون وقتي دوچرخه ام 
پنچر مي شد با قاشق، الستيك هاي دوچرخه را باز 
مي كردم تا پنچري اش را بگيرم و همه قاشق ها قراضه 
مي شد. كال وســيله هاي دوچرخ را دوست داشتم 
تا اينكه تبديل به عشــق و عالقه جدي شــد و خدا 
را شكر كه از ســال 1386جزو عنوان دارهاي اصلي 
مسابقات كشوري هستم. يك دليل ديگر كه تصميم 
گرفتم موتورسوار حرفه اي شوم اين بود كه يك روز 
در پيست آزادي خواستم با موتور يكي از قهرمانان 
معروف موتورســواري عكس بگيرم، اما اجازه نداد. 
4سال بعد در مســابقات موتورسواري مقام آوردم و 

كنار همان فرد، روي سكوي سومي ايستادم.
  اولين موتوري كه قبل از تبديل شدن 
به يك موتورســوار حرفه اي خريديد 

چه بود؟
اولين موتوري كه خريدم براوو بود كه 75هزار تومان 
آن را خريدم. موتور براوو براي نوجواني بود و با آن در 

خيابان موتورسواري مي كردم.
  اولين موتور مسابقه اي كه خريديد 

چه بود؟
يك موتور 600سي سي بود كه ياتاقان زد و به همين 
دليل اصال قيد موتورهاي 600سي ســي را زدم. به 
همين دليل سراغ موتورهاي 1000سي سي رفتم و 
تصميم گرفتم موتورسواري را با همين موتورها ادامه 
دهم. قبل از اينكه موتور سنگين بخرم، آرزويم اين 
بود كه يك موتور 1000سي سي و به روز داشته باشم. 
آن موقع ها موتورهاي CBR بين موتورهاي سنگين 
طرفداران زيادي داشت و شب ها خواب مي ديدم يكي 
از اين موتورها خريده ام، تا اينكه باالخره به واقعيت 
بدل شد. بعضي شــب ها موقع خواب چشم هايم را 
مي بستم و مسابقه فردا را براي خودم تصويرسازي 
مي كردم. توي ذهنم در خط استارت قرار مي گرفتم 
و مسابقه مي دادم. حتي خواب مي ديدم كه در پيچ 
چهل دختر رقيبم را پشت ســر مي گذارم و قهرمان 
مي شوم. دست بر قضا همين اتفاق هم در روز مسابقه 

به واقعيت بدل مي شد.
  موتورسواري با موتورهاي سنگين 
يك ورزش پرمخاطره است. از بين اعضاي 
خانواده كســي با موتورسوار شدن شما 

مخالفتي نداشت؟
مادرم مدام تشــويق مي كــرد و مي گفت هر كاري 
را كه عالقه داري دنبال كن، امــا پدرم مخالف بود. 
پدرم مي گفت موتورسواري ورزش خطرناكي است 
و مناسب سن و سال تو نيســت. با اينكه سن و سال 
چنداني نداشتم، اما بارها شنيده بودم كه مي گفتند 
اگر دعاي پدر و مادر پشت سرت باشد موفق مي شوي، 
براي همين هميشه به پدرم مي گفتم از من راضي 
باش و اجازه بده اين ورزش را ادامه دهم و من هم قول 
مي دهم كه آسيب نبينم. خدا را شكر در اين سال ها 
آسيب جدي اي نديده ام و مصدوميت ها به گونه اي 

بوده كه درمان شده ام.
  حاال كه قهرمان بي رقيب مسابقات 
موتورسواري هســتيد حتما ذهنيت ها 

تغيير كرده است؟
روزي كه مسابقه دارم پدرم بيش از هر فرد ديگري با 
من تماس مي گيرد و نتيجه را پر س وجو مي كند. پدرم 
گاهي اوقات با من به پيست آزادي هم مي آيد. مادرم 
سال قبل براي دومين بار به پيست آمد كه متأسفانه 
موتورم دچار نقص فني شد و با اينكه تايم يك را زده 

بودم از دور مسابقه خارج شدم.
  شما در دوره اي قهرمان مسابقات 
موتورريس كشــور شــديد كه رقيب 
سرسختي مثل مهدي جابري داشتيد 

كه 10سال متوالي قهرمان كشور شده 
بود. اين رقابت چقدر كمك كرد تا ركورد 
تازه اي در مسابقات كالس 1000سي سي 

ثبت كنيد؟
ســالي كه وارد مسابقات موتورســواري در پيست 
آزادي شــدم ركورد كالس 1000سي سي 56ثانيه 
بود و مهدي جابري 10سال با همين ركورد قهرمان 
شده بود. اما من آمدم و ركورد را به 48ثانيه رساندم. 
من باعث ثبت ركوردهاي جديد شــدم و هنوز هم 
ركورددارم. البته بايد بگويم رقابت با مهدي جابري 
در باال بردن كيفيت مسابقات ريس كشور بي تأثير 
نبود. يادم هســت كه آن اوايل تماشــاگر چنداني 
به پيســت آزادي نمي آمد و ما چنــان جذابيتي به 
مسابقات داديم كه پيست آزادي جا براي نشستن 
نداشت و مردم روي چمن ها و در فضاي خاكي اطراف 
پيست مي ايستادند و مســابقه را تماشا مي كردند. 
اگر از تماشاگران مي پرســيديد براي چه به پيست 
آزادي آمده ايد، بيشــتر آنها مي گفتند براي ديدن 

ساسان اكبري.
  موتوجي پي باالترين سطح مسابقات 
موتورسواري در دنياســت و شما تنها 
موتورسوار ايراني هستيد كه پتانسيل 
راهيابي به اين مســابقات را داريد. فكر 
مي كنيد ظرفيت موتورسواري ايران به 
حدي رسيده كه منتظر حضور يك ايراني 

در موتوجي پي باشيم؟
مسابقات موتورســواري چند لول دارد كه باالترين 
سطح آن موتوجي پي است كه خودش به 4كالس 
تقسيم مي شود. همه كمپاني هاي بزرگ موتورسازي، 
از هوندا و سوزوكي گرفته تا ياماها و دوكاتي روي اين 
مسابقات تمركز كرده اند و به همين دليل موتو جي پي 
باالترين سطح مسابقات موتورســواري است. من 
توانايي حضور در اين مسابقات را دارم، اما فراموش 
نكنيد كه حضور در موتو جي پي يك اسپانسر بسيار 
قوي مي خواهد و اين امكان در كشور ما وجود ندارد. 
مسابقه دادن زير پرچم كشــورهاي ديگر هم زيبا 
نيست. همه عشــق ما اين اســت كه پرچم كشور 

خودمان را باال ببريم.
  تغيير مليت ورزشــكارها در همه 
جاي دنيا يك چالش است و در مسابقات 
موتورســواري و اتومبيلراني هم رواج 
دارد. در سال هاي اخير پيشنهادي مبني 
بر مسابقه دادن با پرچم كشور ديگري 

داشته ايد؟
6سال قبل، از امارات پيشنهاد داشتم، اما نرفتم. يكي 
از دوستانم كه در قطر زندگي مي كند اين پيشنهاد 
را مطرح كرد، اما تصميم گرفتم بمانم. قراردادهاي 
يكســاله آنجا براي مســابقه دادن در موتو جي پي 
قابل توجه اســت، چون كمپاني هاي بزرگ نفتي و 
كمپاني هاي معروف موتورسازي به عنوان اسپانسر 
از ورزشكار حمايت مي كنند. موتورسوارها پول هاي 
خوبي مي گيرند، چون فروش محصوالت شركت هاي 
بزرگي مثل هوندا، ياماها و... در گروي نمايشي است 
كه آنها ارائه مي دهند. به طور مثال اگر قهرماني هاي 
هوندا بيشتر باشد طبيعي است كه مخاطب و خريدار 

بيشتري پيدا مي كند و برندش معروف تر مي شود.
  جلب حمايت اسپانسرها براي حضور 
در مسابقات موتوجي پي كفايت مي كند يا 
ركورد موتورسوار هم تعيين كننده است؟

اگر بخواهيم در مورد ركورد صحبت كنيم، كشور ما 
موتورسوار خوب و ركورددار كم ندارد. اصال ورزشكار 
نخبه زياد داريم. مگر فوتباليست هاي ما در بهترين 
باشگاه هاي دنيا بازي نمي كنند؟ هرچند با فوتبال 
ميانه خوبي ندارم و معتقدم در اين كشــور فوتبال 
حق ما را خورده است. همه دوربين ها زوم كرده اند 
روي فوتبال و فكر مي كنم موتورسواري مظلوم ترين 
ورزش ايــران اســت. درحالي كــه پرخطرتريــن 
و پراستهالك ترين ورزش اســت. ما جانمان را در 
مشت مان گرفته ايم و مسابقه مي دهيم و دوربين ها 
بايد روي موتورســواري زوم كننــد. فكر مي كنيد 
چرا روزبه روز به طرفداران فوتبال اضافه مي شــود 
و فوتباليســت ها پول هاي ميليــاردي مي گيرند؟ 
چون رسانه هاي روي فوتبال زوم كرده اند و حاميان 
مالي هم به ســمت ورزشي كشــيده مي شوند كه 
تماشاگر داشته باشد. اين حمايت ها از موتورسواري 
نمي شود. همه داريم مي بينيم كه روزانه ده ها و شايد 
صدها موتورسوار در ايران تصادف مي كنند و تعداد 
زيادي از آنها جانشان را از دســت مي دهند. توجه 
رسانه ها به ورزش موتورسواري، جوان ها را به پيست 
موتورسواري مي كشــاند تا هيجانات دروني شان را 
آنجا تخليه كنند و به همين راحتي از حجم تصادف ها 

كم مي شود.

  شايد موتورسواري به اين دليل 
چندان مورد توجه عموم قرار نمي گيرد 
كه يك ورزش پرهزينه است و مختص 
پولدارهاســت. فكر مي كنيد با توجه به 
چندبرابر شدن قيمت مورتوهاي حرفه اي 

كسي هنوز سراغ اين ورزش مي آيد؟
قيمت مورتوهاي سنگين سرسام آور است. موتوري 
كه يكي دو سال قبل 100ميليون تومان بود قيمتش 
به يك ميليارد تومان رسيده و اين ظلم است به همه 
كساني كه به موتورسواري عالقه دارند و مي خواهند 
وارد اين ورزش شــوند. وقتــي عالقه مندان قيمت 
موتورم را مي پرســند از روي آنها خجالت مي كشم. 
ما در ايران اســتعدادهاي زيادي داريــم، اما گراني 
دالر ورزش موتورســواري را تخريب كرده اســت. 
شــرايط حتي براي موتورســوارهاي حرفه اي هم 
سخت شده. من خانه ام را فروخته ام و پس اندازم را 
براي موتورسواري هزينه كرده ام و هيچ كدام از اين 
هزينه ها برگشت نداشته است. شايد حرف هاي من 
براي موتورسواري ضد تبليغ باشد، اما عالقه مندان به 

اين ورزش بايد از مشكالت آن آگاه باشند.
  فكر مي كنم براي اينكه از وضعيت 
موتورسواري در ايران آگاه شويم بهتر 
است شرايط شــما را با موتورسوارهاي 
بين المللي مثل ماركز اســپانيايي كه 
قهرمان موتو جي پي است مقايسه كنيم. 
امثال مارك ماركز يا والنتينو روسي در 

چه شرايطي وارد مسابقات مي شوند؟
به جرأت مي گويم كه به لحــاظ تجهيزات ايمني از 
ســوپر بايك و حتي موتو جي پي چيزي كم ندارم. 
اگر بخواهم شرايط مالي را مقايسه كنم بايد بگويم 
تفاوت از زمين تا آسمان اســت. موتورسواري مثل 
مارك ماركز از 7سالگي در اين رشته بوده و از طرف 
دولت اسپانيا حمايت شده. ژاپني ها هم خيلي از اين 
ورزشكار حمايت كرده اند و او كه با موتور هوندا مسابقه 
مي دهد در برخي مسابقات با پرچم ژاپن وارد پيست 
مي شود. ماركز يكي از سهامداران كمپاني هوندا است 
و دغدغه اي جز اســتراحت، تغذيه و ورزش ندارد. 
امثال ماركز مثل من استرس خريد موتور و الستيك 

و لنت ندارند.
  با شرايطي كه در موتورسواري ايران 
وجود دارد آيا به عنوان قهرمان مسابقات 
موتورريس كشــور به جوان ها توصيه 

مي كنيد كه سراغ اين ورزش بيايند؟
توصيه مي كنم ســراغ اين ورزش بيايند و درعين 
حال از مسئوالن مي خواهم كه به خصوص در ورزش 

موتورسواري به جوان ها بيشتر بها بدهند.
  البتــه جوان ها معموال ســراغ 
ورزش هايي مي روند كه برايشان شهرت و 

كمي هم ثروت بياورد، اما موتورسواري 
چنين شاخصه هايي ندارد. نمونه اش شما 
كه به عنوان قهرمان بي رقيب مسابقات 
موتورريس و نفر اول موتورسواري ايران 

آن طور كه بايد شناخته نشده ايد.
بيشــتر ورزش هايي كه ديده نمي شوند مورد توجه 
رسانه ملي قرار نگرفته اند و زير چتر حمايت رسانه 
ملي نيســتند. اگر مسابقات موتورســواري ريس 
پخش زنده داشت و مردم مصاحبه هاي تلويزيوني 
من و ســاير راننده ها را مي ديدند بيشــتر شناخته 
مي شديم. االن فقط قشر موتورسوار، من و امثال من 
را مي شناسند. فكر مي كنيد چرا در ايران كسي با ما 
عكس يادگاري نمي گيرد، اما همه والنتينو روسي و 
ماركز را مي شناسند؟ چون از بچه 8-7ساله تا پيرمرد 
80ساله كه مسابقات موتو جي پي را از شبكه ورزش 
نگاه مي كند روسي و ماركز را مي شناسد، اما كسي 

اسم ساسان اكبري را نشنيده است.
  فكر مي كنيد فقط رسانه ها مقصرند 
يا خانواده بزرگ موتورسواري نتوانسته 

حقش را در ورزش ايران بگيرد؟
100درصد رسانه ها و در راس آنها رسانه ملي را مقصر 
مي دانم. تلويزيون مي تواند كمك كند تا موتورسواري 
ديده شود و به جايگاه واقعي اش برسد. همين االن دور 
پيست آزادي به اندازه انگشتان يك دست هم بيلبورد 
تبليغاتي نمي بينيم، اما هرگوشه لباس و موتور راننده 
موتوجي پي تبليغات 100هزار دالري هست. بهترين 
فرصت براي ديده شدن برندها، تلويزيون است، اما 
پوشش تلويزيوني مسابقات موتورسواري در ايران 

بسيار ضعيف است.
  فرصت حضــور در مســابقات 

برون مرزي را داشته ايد؟
2ســال قبل به امارات رفتم و يك موتور سوپربايك 
خريدم كه با آن مسابقه بدهم، اما شوراي برون مرزي 
وزارت ورزش از من حمايت نكرد و اين شــانس را از 
دست دادم. ســال قبل هم قرار بود 6دوره مسابقه 
بين موتورسوارهاي كل دنيا در پيست موتو جي پي 
برگزار شــود. هر كشــور يك يا 2نماينــده در اين 
مسابقات داشت و از ايران هم من انتخاب شده بودم. 
خارجي ها باورشــان نمي شــد كه ما در كشورمان 
پيست موتورسواري داشته باشيم و زماني كه رزومه و 
فيلم مسابقاتم را برايشان فرستادم شگفت زده شدند. 
قرار بود فدراسيون موتورسواري و اتومبيلراني يك 
نامه به من بدهند تا به اين مسابقات بروم، اما گفتند 
احتمال دارد در قطر پناهنده شوي. بعد از اين اتفاقات 

چندماهي از موتورسواري كنار كشيدم.
  در موتورسواري الگو هم داريد؟

الگوي من مارك ماركز اســپانيايي است و شباهت 
ظاهري هم داريم. من انسان هاي جنگجو را دوست 
دارم؛ انســان هايي كه فقط عشق شان 
برايشان مهم است. بارها حين مسابقه 
زمين خورده ام و آسيب ديده ام، اما 
بلند شده ام و مسابقه را ادامه 
داده ام و درنهايت ســوم 
يــا چهارم شــده ام، 
امــا از خــط پايان 
گذشته ام. من مثل 
ماركز جنگيدن را 

دوست دارم.

همه كساني كه براي تماشاي مسابقات موتورريس به پيست ورزشگاه آزادي مي روند خوب مي دانند كه جوان تركه اي و آبي پوش معموال زودتر 
از خط پايان عبور مي كند. اين تكراري ترين و واقعي ترين تصويري است كه از ساسان اكبري، ركورددار و قهرمان مسابقات موتورسواري 
سرعت ايران به جا مانده و او از سال1386 تاكنون قهرمان بي چون و چراي مسابقات موتورريس كشور بوده است. ساسان اكبري به واسطه 
كثرت عناوين قهرماني اش و جايگاهي كه در موتورسواري ايران دارد به ماركز ايراني معروف شده، اما به لحاظ شهرت و ثروت با موتورسوار 
مشهور اسپانيايي فرسنگ ها فاصله دارد. طبق آمار و ارقام شبكه هاي تلويزيوني، تعداد بينندگان مسابقات موتوجي پي كه باالترين سطح 
مسابقات موتورسواري است از تعداد تماشاگران فرمول يك هم فراتر رفته، اما داستان در ايران به كلي متفاوت است و قهرماني ها و ركوردهاي 

منحصر به فرد مرد شماره يك موتورسواري ايران، جايي بين تيتر رسانه هاي ورزشي ندارد.

300كيلومتر در ساعت را تجربه كردم 
كساني كه مسابقات موتورريس را از نزديك تماشا كرده اند خوب مي دانند كه راننده ها 
تا چه حد در معرض خطر قرار دارند و دســت بر قضا همين خطرات، موتورسواري را به 
يكي از مهيج ترين ورزش ها بدل كرده است. تماشاي صحنه اي كه موتورسوار با سرعت 
200كيلومتر در ساعت پيچ ها را پشت سر مي گذارد و گاهي سرعتش به 300كيلومتر در 

ساعت مي رسد آدرنالين خون تماشاگر را هم به اوج مي رساند.
  تا به حال با موتور به مسافرت هم رفته ايد؟

 يك بار مسابقات تور آذربايجان در ايران برگزار مي شــد و با دعوت هيأت موتورسواري آذربايجان 
شرقي به اردبيل رفتم. از اردبيل تا پاي رشته كوه هاي سهند موتورسواري كردم و برايم مسير جذابي 

بود. خيلي اوقات هم با موتور و از مسير جاده هراز يا جاده فيروزكوه به شمال رفته ام.
  براي مسافرت، شهرهاي شمالي را ترجيح مي دهيد يا جنوبي را؟

همه شهرهاي ايران را دوست دارم و سالي دست كم 10بار به ســفر مي روم. البته بيشتر مواقع با 
هواپيما به سفر مي روم.

  بهترين و خاطره انگيزترين سفرتان به كدام شهر بوده است؟
از سفر به قشم خاطرات زيادي دارم. قشم يكي از زيباترين و دوست داشتني ترين شهرهاي ايران 

است و اگر مي خواهيد آرامش واقعي را تجربه كنيد به اين شهر برويد.
  جز موتورسواري معموال مشغول چه كاري مي شويد؟

عالقه زيادي به ورزش كيبل اســكي دارم. يادم هست در نخستين جلســه تمريني، مربي پرسيد 
چند ســال كيبل كار كرده اي و كسي باورش نمي شــد كه براي نخســتين بار با اسكي، روي آب 
ايستاده ام. براي تمرين هم به ورزشگاه آزادي يا درياچه نزديك فردوگاه امام مي روم. در كنار اسكي 
روي آب، چند سالي مي شود كه كشتي هم تمرين مي كنم و يك مقام سومي باشگاهي دارم. كشتي 

يك جورهايي براي من حكم مكمل موتورسواري را دارد.
  به موسيقي هم عالقه داريد؟

به موســيقي پاپ عالقه دارم و هر ازگاهي آواز هم مي خوانم. خيلي دوســت دارم گيتار زدن را ياد 
بگيرم، اما هنوز فرصتش پيش نيامده.

  با چه چيزي يا چه كاري حالتان خوب مي شود؟
هر وقت دلم مي گيرد سوار موتور مي شوم. موتور به معناي واقعي مرا آرام مي كند.

  بيشترين سرعتي كه با موتور تجربه كرده ايد چندكيلومتر در ساعت بوده است؟
يك بار در جاده فيروزكوه 317كيلومتر در ســاعت رفتم. يك بار هم در يكي از پيست هاي امارات 

300كيلومتر در ساعت سرعت داشتم كه براي آمريكايي هاي حاضر در پيست حيرت انگيز بود.

مهرداد رسولي
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باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گفت وگو 

را ببينيد
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درباره حماسه مقاومت 3مرزبان ايراني، كتابي داستانگونه و البته واقعي 
به قلم مهدي شيرزادي هم تأليف شده اســت. كتاب روايت حماسه  يك 
سرجوخه ژاندارمري و 2سربازش براي مقاومت است؛ او كه به سربازانش 
گفت من هستم تا از كشورم حفاظت كنم، هر كسي اگر مي خواهد برود. اما 
سربازان نيز پابه پاي او ايســتادگي كردند تا اين حماسه را خلق كنند. در 
بخشي از اين كتاب مي خوانيم: »قربان!... تا به حال 2هواپيما را در آسمان 
تبريز منهدم كرده ايم. آمار تلفات بمباران ها زياد است. پادگان ارتش 3بار مورد حمله قرار گرفته. پادگان 
مراغه را هم زده اند. هنوز از پياده نظام شان خبري نيست. در اردبيل عشاير در مقابل لشگر هشتم روس ها 
مقاومت كرده اند. در سرحد جلفا هم از روستاها خبر مي رسد درگيري سختي روي پل سرحد ميان مرزبانان 
و مهاجمين درگرفته است«. و رمان، در اقع توصيفي از همين درگيري سخت روي پل سرحد جلفاست؛ 

درگيري سخت بين 3مرزبان و يك لشگر.

شجاعت، نخستين دستورزبان و توصيه براي نظاميان است. البته شجاعت 
به معناي تهور بيش از حد نيست، بلكه شجاعت در جايي مفهوم پيدا 

مي كند كه شما بايد مأموريتي را به سرانجام برسانيد. به همين دليل است 
كه در فرهنگ هاي نظامي مختلف، از شجاعان به نيكي ياد مي شود. اين، 

اتفاقي بود كه براي ژنرال روس، يعني نويكف هم افتاد. در بخشي از رمان 
»بي نشان هاي ارس« از محسن هجري كه در ستون ها معرفي كرده ايم، چنين 

آمده: »يوري، صدام رو مي شنوي؟ ژنرال نويكف به گروه تجسس دستور داده كه وجب به وجب اين منطقه 
رو براي پيدا كردن اجساد سربازهاي ايراني بگردن. يوري يادته به ژنرال گفتي يه گروهان سرباز ايراني تو 
اون طرف سنگر هستن؟...« باقي قصه را هم كه تاريخ نقل مي كند؛ اينكه نويكف از شجاعت اين سه تن تقدير 

مي كند. درواقع آنها فكر مي كردند با تعداد زيادي از سربازان ايراني روبه رو هستند. اما شجاعت اين سه 
تن، به قدري ژنرال كاركشته روس را تحت تأثير قرار مي دهد كه نمي تواند نسبت به آن بي تفاوت باشد.

روايت يك 
ردگيري سخت

دستورزبان 
شجاعت

يكي از خاص ترين حماســه هاي مقاومت در ايران را 3مرزبان 
گمنام آرام گرفته در خط صفر مرزي جلفا به تاريخ شهريور1320 

رقم زده اند. اما چطور؟ آنها يك تنه در برابر ارتش سرخ شوروي 
سابق ايســتادگي كردند. اما ماجرا از كجا شروع شد؟ بايد به كمي 
قبل تر برگرديم و كمي تاريخ بخوانيم؛ به شــهريور 1320. جنگ 
جهاني دوم در نهم شهريور 1318 آغاز شد. ايران هم بي طرفي 
خودش را اعالم كرد تا جان سالم به در ببرد. اما مگر گوش روس ها 
و انگليســي ها به اين حرف ها بدهكار بود؟ ماجرا هم سر حضور 
آلماني ها در ايران بود و اينكه متفقين تصور مي كردند رضاخــان در حال ميل كردن و تغيير 
زاويه دادن به سمت نازي هاست. اما هدف اصلي، رساندن كمك و آذوقه و امكانات به روس ها 
از طريق كريدور ايران بود. درنهايت بعد از كــش و قوس هايي، حمله ارتش متفقين به ايران 

اتفاق افتاد؛ روس ها از شمال و شرق و انگليسي ها از جنوب و غرب، از زمين و هوا 
به ايران حمله كردند و عالوه بر اشغال شهرهاي مختلف، راهشان را به 

سمت تهران كج كردند.

شماره 17 -  مقاومت سه ژاندارم

رضاشاه به خارج ايران از تبعيد شد. ارتش منحل شد و شهرهاي ايران نيز 
بي دفاع ماندند و تحت حمالت زميني و هوايي متفقين قرار گرفتند. نيروي 

دريايي ايران هم در شمال و جنوب كشور، همان روز اول از بين رفت و 
فرمانده نيروي دريايي همان روز اول جانش را از دست داد. اما در اين ميان، 
يكي از خاص ترين و عزيزترين حماسه هاي ميهن پرستانه ايران، در مرزهاي 
جلفا و رود ارس و مقابل ارتش سرخ اتفاق افتاد؛ همان حماسه اي كه با عنوان 

حماسه 3مرزبان ايراني معروف است.

شهرهاي ايران بي دفاع مانده بودند، ارتش هم منحل شده بود 
و پادگان ها فرو پاشيده و سربازها حيران و سرگردان بودند. 

آنها حتي در شهرها از مردم آذوق و كمك مي گرفتند، چرا كه 
گرسنه و بي دستور دور خودشان مي چرخيدند. رضاشاه هم براي 

حفظ سلطنت خانوادگي، ناچار به استعفا و انتقال پادشاهي به 
فرزندش شد. حمله متفقين به ايران را سومين تباني روس ها 

و بريتانيا عليه حاكميت ارضي ايران دانسته اند. و اما بعد، حمله 
روس ها و ارتش سرخ به ايران كي اتفاق افتاد؟ ساعت4 بامداد سوم 
شهريور بود كه اسميرنوف )سفيركبير شوروي( و سر ريدر بوالرد 
)وزيرمختار بريتانيا( به منزل رجبعلي منصور، نخست وزير وقت 
ايران، رفتند و يادداشتي را تقديم حضور او كردند. متن يادداشت 

چه بود؟ اينكه قواي كشور آنها به ايران حمله كرده اند. سريع خبر به 
كاخ سعدآباد و رضاشاه هم رسيد. جلسه اي هم در مجلس شوراي ملي 

برگزار شد. اما ديگر نمي شد كاري كرد، بعد از اولتيماتوم هاي تيرماه و 
مرداد ماه، اين نيروها حاال به ايران حمله كرده بودند.

همان ساعت 4صبح بود كه به سرجوخه ملك محمدي در پاسگاه مرزباني جلفا، خبر رسيد كه 
لشگر 47 ارتش سرخ اتحاد جماهير شوروي، در حال حركت به سوي مرزهاي ايران است 
و قصد دارند كه از پل آهني واقع شده بر رودخانه ارس بگذرند. سرجوخه هم خيلي سريع 

خبر را به تبريز و تهران مخابره كرد تا دستور بگيرد كه چه بايد كرد. اما به او پاسخ دادند 
كه پاسگاه را سريع تخليه كنيد و هيچ ممانعتي از ورود روس ها نداشته باشيد. اما آنها آدم 
پشت كردن به دشمن نبودند. چنين بود كه يكي از گمنام ترين حماسه هاي ميهني معاصر 

ايران اتفاق افتاد. او رو به سربازان خودش گفت هر كسي كه عالقه دارد مي تواند برگردد، 
من مي مانم و از كشورم مقابل اجنبي ها دفاع مي كنم. نام كامل اين ميهن پرستان سيدمحمد 

راثي هاشمي، عبداهلل شهرياري، ستوان ملك محمدي و يك سرباز گمنام ديگر بود كه ظاهراً 
براي درخواست كمك رفته بود. هر چهارنفر، هم قسم شدند تا آخرين نفس مقاومت كنند.

محمدعلي شهرياري زمان اين مصاحبه ها 85سال داشت. زماني كه پدرش براي 
خدمت در هنگ مرزي رفته بود، او 8سال داشت؛ برادر بزرگ ترش 10سال و 
خواهرش نيز 4سال. ضمن اينكه خانواده آنها منتظر به دنيا آمدن فرزندي 
ديگر هم بودند. آن روزها كه ارتش مدرن ايران شكل گرفته بود، به روستاها 
مي آمدند و هر كسي را كه پيدا مي كردند، سرباز مي گرفتند. عبداهلل 
شهرياري آن روزها 36سال داشت و كسي هم نپرسيد كه اگر به سربازي 
برود، خانواده نسبتا پرجمعيتش چه خواهد شد. او را ابتدا به پادگان تبريز بردند 
و بعد از 6ماه، به هنگ مرزي جلفا فرستادند. 2بار هم قبل از شهادتش، به خانه 
آمد و خانواده اش را ديد. حتي نامه اي هم نوشته و به خانواده گفته بود كه خبري 
از حقوق نيست و اگر شده گوسفندها را بفروشند و برايش پول بفرستند. نامه پدر 
كه به خانواده رسيد، كم كم سروكله روس ها هم پيدا شد. اول هواپيماهاي جنگي شان 
مي آمدند و چرخ مي زدند. آن روزها باسمنج، روستايي كوچك بود و اهالي روستا به محض 
رويت هواپيما، فريادزنان پناه گرفته و فرار مي كردند. خبر رسيده بود كه پادگان هاي تبريز و مراغه 
هم بمباران شده و روس ها قصد دارند حمله گسترده تري داشته باشند.

سربازان انگليسي در حال ورود به پااليشگاه نفت آبادانورود روس ها به ايرانمحمدعلي شهرياري فرزند عبداهللعبور كاروان تداركاتي متفقين در ايران

  اين سه تن

عيسي محمدي

نهم شهريور ماه بود كه جنگ جهاني دوم شروع 
شد. آلمان و ايتاليا و البته ژاپن از يك طرف 
و شوروي، فرانسه و انگليس و البته آمريكاي 
از سوي ديگر. ايران هم اعالم بي طرفي كرد، 

اما مثل جنگ جهاني اول، اين بي طرفي 
مورد بي توجهي قرار گرفت. بهانه هم حضور 

آلماني ها در ايران بود.
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بامداد چهارم شهريور بود كه لشگر47 روس ها 

تصميم گرفت با فرماندهي ژنرال نويكف، از 
منطقه صفر مرزي و از پل آهني جلفا بگذرد. 
مرزبانان ايراني به تهران و تبريز خبر دادند 
كه روس ها در حال حمله هستند. اما خبر رسيد 

كه سريع محل خدمتشان را ترك كنند و مانعي در 
مسير روس ها ايجاد نكنند.

1320
روس ها اعالم كردند كه نيروهاي خود را از ايران 
خارج خواهند كرد. در اين چندسالي كه در ايران 
بودند، به خانواده شهرياري و ديگر مرزبانان 

ايراني خيلي سخت گذشت، چراكه هرچه 
داشتند صرف زنده بودن و نمردن از گرسنگي 
مي كردند. آذوقه و غله را تحويل روس ها و 

پادگان هاي شان مي دادند. خانواده مرزبانان 
دربه در دنبال خبري از عزيزان شان بودند.

1325
خانواده شهيد شهرياري به طور اتفاقي، در يك 
برنامه تلويزيوني چشم شان به سنگ مزار يكي 

از مرزبانان شهيد افتاد. با تعجب ديدند كه نام 
پدرشان روي آن سنگ مزار است. سريع به جلفا 
رفتند و متوجه شدند كه گمشده شصت ساله شان 
در آنجا آرميده است. مرزباني ايران از اين 
طريق خانواده 2شهيد ديگر را هم پيدا كرد.

1380

اما درباره پل آهني جلفا بيشتر بدانيم. اين پل، 110متر طول و 5.5متر عرض دارد و در سال هاي 
1913 و 1914 ساخته شد. هم اكنون آرامگاه اين سه سرباز در اين منطقه قرار دارد؛ پاي همان پلي كه 
براي مراقبت از آن و ممانعت از ورود روس ها، جانشان را از دست دادند. در سال1375 مزار آنها 
بازسازي شد. باالي مزار آنها نيز اين شعر خودنمايي مي كند: »هرچند آغشته شد به خون پيرهن ما/ 
شد جامه سربازي ما هم كفن ما/ شاديم ز جانبازي خود در شكم خاك/ پايبنده و جاويد بماند وطن ما«.

تا اينكه روس ها هم از راه رسيدند و مناطق مختلف را به اشغال درآوردند. بين شان حتي سربازان ترك زبان و مسلمان 
هم بودند. گفته مي شود كه چند هزار نفري را كه مقاومت كرده بودند، به قزاقستان و سيبري و اردوگاه هاي اجباري 
فرستادند كه غالبا اخباري از آنها نرسيد و نتوانستند به كشور برگردند. خانواده شهرياري حتي ماشين نداشتند 
كه با آن به جلفا بروند و از عزيزشان خبر بگيرند؛ حتي كسي را هم نداشتند كه برود و خبر بياورد. يا بايد با اسب 
و قاطر مي رفتند يا منتظر مي ماندند تا خبري بيايد. آنها فكر مي كردند كه پدرشان نيز راهي اردوگاه هاي كار 
اجباري شده است. وضع خانواده عبداهلل هم به شدت وخيم بود؛ طوري كه محمدعلي به خبرنگار ايران مي گويد كه 
مادرش، ناچار شد براي تهيه يك كيسه سيب زميني، يكي از زمين هاي به جا مانده از پدر را بفروشد و 3-2سالي كه 
روس ها آنجا بودند، نيمي از دارايي شان را از دست دادند تا بتوانند زنده بمانند. مواد غذايي توليد شده هم راهي 
پادگان هاي روس ها مي شد تا سربازان شان استفاده كنند.

  جاويد بماند وطن ما

  وقتي عبداهلل به سربازي رفت

حماسه روز آخر
اما ماجراي روز آخر را هم نيروهاي مرزباني به محمدعلي شهرياري 
گفته بودند؛ اينكه وقتي فشنگ هاي اين ســه ژاندارم تمام مي شود، 
سرجوخه ملك محمدي به عبداهلل مي گويد كه تو 4فرزند داري، پس 
برو و به پادگان تبريز بگو كه چه خبر شــده است. عبداهلل هم قبول 
نمي كند، با اين استدالل كه خون هيچ كدام ما رنگين تر از ديگري نيست 
و من هم خواهم ماند. بين 4سربازي كه مانده بودند، قرعه به نام نفر 
چهارمي مي افتد كه در تاريخ گمنام مانده است؛ كه به عقب برگردد و 
خبرها را برساند. محمدعلي شــهرياري مي گويد كه به او گفته اند كه 
پدرش نخستين فشنگ را سمت روس ها شليك كرده و با برنوي خودش 
توانسته راننده نفربر روسي را از پاي در بياورد. تا 48ساعت درگيري 
شديد ادامه داشته و توپخانه روس ها به شدت مواضع ايراني ها را درهم 
مي كوبيدند، تا اينكه سرانجام مي بينند از طرف مرزبانان ايراني تيري 
شليك نمي شود. ســربازان روس با احتياط به محل استقرار نيروهاي 
ايراني نزديك مي شوند و مي بينند كه هر سه تن جان باخته اند و ژنرال 

روسي با تعجب مي بيند كه تنها با 3نفر در حال جنگ بوده است.

1320

در تيرماه و مردادماه، اولتيماتوم هايي از 
طرف متفقين به ايران داده شد تا كارشناسان و 
مشاوران آلماني را اخراج كنند. ايران هم البته 
توجهي به اين اولتيماتوم نكرد. تا اينكه روس 
و انگليس تصميم به حمله گرفتند. روس ها از 

شمال و انگليسي ها از جنوب حمله كردند.

1320

3مرزبان ايراني به نام هاي هاشمي، شهرياري 
و ملك محمدي، سوگند ياد كردند كه تا آخرين 

قطره خون و فشنگ شان مقاومت كنند. قرعه كشي 
كردند تا نفر چهارمي هم كه با آنها بود، 
به عقب برگشته و كمك بياورد. بدين ترتيب 

مقاومت آنها شروع شد و توانستند 48ساعت 
روس ها را متوقف كنند. سرانجام نيز بر اثر 

آتش توپخانه روس ها جان باختند.

1375

مزار مرزبانان شهيد در كنار پل آهني جلفا، 
بازسازي و مرمت شد. به پاس مقام اين شهيدان 

وطن، طي مراسمي از سوي مرزباني ايراني 
نيز به آنها اداي احترام شد. اما هنوز كسي 

نمي دانست كه خانواده آنها كجا هستند و چرا 
كسي سراغ شان نيامده است.

  شعبده در منزل
يكي از مشــكالت عمده اي 
كه والدين با فرزندان دارند، 
اين اســت كه به ســختي 
مي توانند آنها را واقعاً سرگرم 
كنند. داستان ها و بازي ها و 
كارهاي تكراري، حوصله ما 
بزرگ ترها را هم سر مي برد، 
چه برسد به بچه ها. به همین 
دلیل خوب است كه والدين 
نیز هنرهــاي جديدي ياد 
بگیرند تا بتواننــد بچه ها را 
حســابي به وجــد بیاورند. 
يكي از اين هنرها، مي تواند 
شعبده بازي در منزل باشد. 
حــاال كــه در روز هفتم با 
يــك شــعبده باز معروف 
صحبت كرده ايم، بد نیست 
نیم نگاهي به اين مهارت هم 
داشته باشــیم. البته منظور 
مــا شــعبده بازي به صورت 
خطرناك و پیچیده نیست، 
20-10 تا تكنیك ســاده و 
بي خطر كه بشــود در خانه 
اجرا كــرد، كفايت مي كند. 
همین ها را اگــر ياد بگیريد 
و براي بچه ها اجــرا كنید، 
به راحتي مي توانید ساعت ها 
آنها را ســرگرم كنید. يك 
جســت وجوي ســاده در 
گوگل و آپارات و... شــما را 
بــه آموزش هاي ســاده اي 
در ايــن زمینه مي رســاند 
كه مي توانیــد به راحتي آب 
خوردن يــاد بگیريد. حتي 
مي توانید كم كــم آنها را به 
بچه هــا هــم يــاد بدهید. 
آموزش غیب كردن ســكه 
و ظاهر كــردن آن و حركت 
دادن بــه كاغذ در هــوا و... 

مي تواند از اين جمله باشد.

  بازي ماهي و قالب
يك بازي ســاده كه مي توانید 
داخل خانــه انجامش بدهید. 
اما چطور؟ با كمي خالقیت و 
يك سري وسايل ساده. شما در 
اصل بايد يك سري ماهي هاي 
رنگــي و كاغذي بســازيد. اما 
چطور؟ نخست بايد اين وسايل 
را جمع كنید: سه چهار تا برگه 
 كاغذ رنگــي A4 ، يك مقواي

20 در 20 ســانت يا بزرگ تر، 
كمــي نــخ، 2ســیخ چوبي، 
10سانت سیم فلزي، ماژيك 
يا قلم و البته كمي هم چسب. 
اول بچه هــا را دور هــم جمع 
كرده و شــروع بــه  كار كنید. 
اول بايد ماهي هــاي رنگي را 
درست كنید. كاغذهاي رنگي 
را در ابعاد 10تا 5سانت، هرقدر 
كه دوســت داريد برش بزنید. 
لبه هاي پنج سانتي را با چسب 
به هم بچسبانید. اين طوري به 
شكل لوله در مي آيند. لوله ها را 
تا وسط به شكل ريش كردن، 
برش هاي يك ســانتي بدهید 
تا به شــكل پايه هايــي براي 
ايستادن دربیايند. با استفاده 
از نوار كاغذي نیم سانتي، باالي 
ســر ماهي ها چیزي شبیه به 
دسته درســت كنید كه قالب 
به آن گیر كند. با ماژيك و... هم 
براي ماهي ها چشم و... بكشید. 
به ســر هر كدام از سیخ هاي 
چوبي 30 ســانت نخ ببنديد و 
انتهاي نخ را به سیم فلزي كه 
شــبیه قالب درست كرده ايد، 
ببنديد. حــاال رقابــت براي 

ماهیگیري شروع مي شود.
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1 پيشنهاد

يكي از گمنام رتين حماهس اهي ميهني معارص ما، 

مارجاي مقاومت هس ژاندارم 
رد جلفاست

  حمله به ايران

  وقتي همه گريختند

درگيري وقتي شروع شد كه سربازان روس با نفربرهايشان قصد داشتند از پل آهني عبور 
كنند. سرباز شهرياري راننده را هدف قرار داد و سرباز روس را كشت. با همين شليك 

بود كه درگيري مرزبانان ايراني و ارتش سرخ كليد خورد. نفر چهارمي هم كه در تاريخ 
گمنام مانده، سريع به عقب برگشت تا خبرها را برساند و كمك بياورد. با توجه به اينكه اين 

مرزبانان از زير و بم منطقه و وضعيت پل و... خبر داشتند و پل آهني هم عرض زيادي 
نداشت، اين سه نفر توانستند به روايت بومي ها و ديگران، 48ساعت مقاومت كنند. 

  تدفين با تشريفات نظامي

باركد را اسكن كنيد و 
پادكست اين گزارش را 

بشنويد

از نكات تأثربرانگيز اين واقعه، بي خبري شصت ساله خانواده هاي اين سه تن از سرنوشت  
عزيزان شان بوده است. آنها تصور مي كردند كه البد عزيزان شان اسير روس ها شده و 
به قاعده ديگر اسرا، راهي سيبري و اردوگاه هاي كار اجباري شده و همانجا جانشان را از 
دست داده اند. تا اينكه خبرنگاران دنبال خانواده يكي از آنها رفتند و توانستند فرزند 
سرباز شهرياري را پيدا و جنبه هاي ديگري از اين حماسه را روشن كنند. نخستين بار 
هم گزارش اين ديدارها در روزنامه ايران منتشر شد كه اطالعاتي بسيار جالب داشت؛ از 
فرزند شهرياري كه در شهر كوچك باسمنج در نزديكي هاي تبريز زندگي مي كند.

  شصت سال بي خبري

  كسي نبود خبر بگيرد

همسر عبداهلل شهرياري 2سال پيش از 
انقالب درگذشت. 2 فرزند ديگر عبداهلل 
زودتر از زماني كه مزار او شناسايي شود، 

از دنيا رفتند. همسر عبداهلل تا قبل از 
مرگ، هيچ وقت نمي خواست جان باختن 
پدر خانواده را باور كند، طوري كه وقتي 

صداي در مي آمد، سريع خودش را به 
در خانه مي رساند، به اين اميد كه البد 

خبري از همسرش آورده اند. به روايت 
محمدعلي، مادر دق كرد و مرد؛ و اواخر 
عمرش به قدري گريه كرده بود كه ديگر 

چشمانش سويي نداشت.

سرانجام مرزبانان ايراني به شهادت رسيدند و روس ها كه متوجه 
شدند مقاومت ديگري وجود ندارد، از پل آهني عبور كردند و وارد 

آذربايجان و خاك ايران شدند. ژنرال نويكف روسي، وقتي كه متوجه 
شد اين دوروز را تنها درگير جنگ با 3سرباز بوده، به شدت تحت تأثير 
قرار گرفت. او به هر حال يك نظامي باسابقه بود و جنگ ها و جبهه هاي 

زيادي را به چشم ديده بود و به سختي مي توانست چنين چيزي را باور 
كند. به همين دليل و به نسبت شخصيت نظامي خودش، كمي اشك 

ريخت و يكي از درجه هايش را از دوش اش كند و روي سينه سرجوخه 
ايراني گذاشت. به چوپاني هم كه در آن حوالي بود، دستور دادند اين 
سه تن را به شيوه مسلمانان و كنار پل آهني دفن كنند. گفته مي شود كه 

تدفين آنها نيز با تشريفات نظامي انجام شد.

  من هستم، شما برويد

  سي سال چشم به در بود

ماجراي شناسايي مزار شهيد شهرياري هم به 
سال 1380 بازمي گردد. شبكه تبريز برنامه اي 

پخش مي كرد كه درباره 3ژاندارم شهيد 
ايراني در حمله شهريور 1320 بود. دوربين 

تلويزيون به جلفا و پل آهني رفته و روي 
سنگ قبرها تمركز مي كند. خانواده شهرياري 

در اوج شگفتي متوجه مي شوند كه روي يكي از 
مزارها نوشته شده است: »شهيد ژاندارم عبداهلل 
شهرياري«. همگي شوكه شده بودند و به شدت 
گريه مي كردند. سريع راهي جلفا مي شوند تا 

ببينند حقيقت ماجرا چيست. به جلفا مي روند 
و متوجه مي شوند كه اينجا، مزار پدرشان است 

كه 60سال از او بي خبر بوده اند. نيروهاي 
مرزباني هم وقتي متوجه ماجرا مي شوند، 

سروسراغ گرفته و 2خانواده ديگر را هم پيدا 
مي كنند.

  همه شوكه بودند
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  بردگيم كاركاسونه
اين بازي بردگيمــي، يك بازي 
اســتراتژيك و البته خانوادگي 
محسوب مي شــود كه مي توانيد 
به راحتي آن را انجام داده و تفريح 
خانگــي و خانوادگي مناســبي 
براي خودتان دســت و پا كنيد. 
اين بازي نســخه ايراني شده يك 
بازي معروف خارجي است. نسخه 
خارجي آن 10ميليون نســخه 
فروش داشته است. هر دست بازي 
هم مي تواند دست كم 40دقيقه 
شما را ســرگرم كند. اين بازي از 
ســبك بازي هاي كاشي گذاري 
است. در آن بازيكنان مختلف هر 
كدام قطعه اي از يك ســرزميني 
پادشاهي را تصادفي برمي دارند. 
اين كاشــي هاي برداشته شده 
مي توانند تكــه و قطعه اي از يك 
شهر، زمين كشاورزي، جاده يا هر 
بخش ديگري از شهر باشند. حاال 
اين كاشــي ها در ميانه بازيكنان 
به هــم وصل مي شــود. حاال به 
نوبت، هر كــدام از بازيكنان بايد 
كاشــي ها يا قطعه هاي ديگري 
را كه به پشــت روي زمين قرار 
داده شده اند، بردارند و به نسبت 
شكل و شمايلي كه دارند، در كنار 
قطعه هاي بازي شده قرار دهند. 
فقط اينكه هر قطعه اي مي تواند 
فقط به قطعه مشابه  خودش وصل 
شــود. بدين ترتيب كم كم پازل 
نهايي شــما كامل مي شود. شما 
تعدادي آدمك هــم در اختيار 
داريد كه به نســبت اينكه قطعه 
بازي شده كجا قرار بگيرد، تبديل 
به نقــش جديدي می شــود و 
برايتان امتيازهاي بيشــتري به 

همراه مي آورد.

شهرت را بساز
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دستيارهاي صوتي و تكنولوژي جالب شان در حال فتح زندگي ما هستند

امر بفرماييد، درخدمتم

همين دو سه سال قبل بود كه يك خبر هولناك در حوزه رسانه منتشر شد؛ خبري كه خيلي ها را متقاعد كرد فعال به دستيارهاي صوتي 
زياد اعتماد نكنند يا حداقل هنگام استفاده از آنها كمي تا قسمتي احساس نگراني كنند. ماجرا هم مربوط به دسته گلي بود كه »الكسا« يا 
همان دستيار صوتي آمازون به آب داده بود. اين دستيار صوتي پرطرفدار، مكالمه يك زوج در ايالت اورگان آمريكا را ضبط و فايل صوتي 
را براي يكي از اعضاي فهرست مخاطبان گوشي هوشمند اين زن و شوهر ارسال كرده بود. به همين راحتي تكنولوژي توانسته بود به حريم 
خصوصي يك زوج تجاوز كند. اين اتفاق آنقدر عجيب و غريب بود كه بالفاصله شركت آمازون، تيمي را مسئول بررسي ماجرا كرد. پس 
از مدتي هم آمازون گفت كه اين ماجرا به دليل زنجيره اي از اتفاقات نادر رخ داده است و رسما اعالم كرد كه راهكارهايي براي عدم تكرار 
آن درپيش خواهد گرفت. به هر حال چه چنين اتفاقي در ينگه دنيا مي افتاد و چه نه، دستيارهاي صوتي به سرعت در حال فتح زندگي ما 
هستند. آنها هر روز خدمات جديدي به كاربرانشان ارائه مي دهند. به هر حال به نظر مي رسد آينده ارتباطات با »صدا« بيشتر گره خورده 

است. چرا؟ چون تعداد كاربران دستياران صوتي روزبه روز بيشتر مي شود.

پاي پنج غول در ميان است
هروقت صحبت از تكنولوژي هاي ارتباطي مي شود، پاي 5غول بزرگ فناوري جهان به ميان مي آيد. اپل، گوگل، آمازون، فيسبوك و مايكروسافت، بزرگاني 
هستند كه هر روز يك ايده جديد براي رونمايي دارند. دستياران صوتي آنها هم اين روزها در ماراتني نفسگير در حال رقابت با يكديگرند. به اين جمع 

پنج نفره، شركت سامسونگ را هم اضافه كنيد كه دستيار صوتي مخصوص خودش را در اختيار مشتريانش قرار داده است. 

 »سيري« 
براي اپل بازان

»WWDC« عنوان آشنايي براي اپل بازان 
اســت؛ عنوان اختصاري كنفرانس جهاني 
توســعه دهندگان اپل كه هر ســال برگزار 

مي شود. خيلي ها هر سال روزها را مي شمارند تا 
بتوانند شاهد رونمايي تازه هاي اپل در اين كنفرانس 

باشند. يكي از مهم ترين اين كنفرانس ها در سال2011 برگزار شد؛ يعني 
دقيقا در سالي كه مديران و كاركنان شركت اپل از سيري يا همان دستيار 
صوتي اپل رونمايي كردند. ســيري همزمان با معرفــي آيفون 4اس به 
استفاده كنندگان از سيستم عامل آی اواس معرفي شد و خيلي زود توانست 
در قلب اپلي ها جا باز كند. يكي از مهم ترين ويژگي هاي اين دستيار صوتي، 
آن هم از فاصله 10متري است. اپلي ها فقط بايد عبارت »Hey Siri« را به 
زبان بياورند تا بالفاصله دستيار صوتي آماده اجراي دستورات آنها شود. در 
سال هاي اخير امكانات شگفت انگيزي به سيري اضافه شده است. مثال بعد 
از آي اواس نسخه 10، استفاده كنندگان از آيفون مي توانستند بدون لمس 
نمايشگر موبايلشان با بيان نشاني از سيري بخواهند كه برايشان تاكسي 

اينترنتي بگيرد.

»گوگل ناو« و كلي اطالعات
شركت گوگل هميشه سعي كرده  است كه در 
زمينه فناوري از شركت هاي رقيبش عقب 
نماند و به همين دليل درســت يك سال 
بعد از شركت اپل، از دســتيار صوتي اش 
به نــام »Google Now« رونمايي كرد. 
در حقيقت در سال 2012 همزمان با ارتقاي 
سيســتم عامل اندرويد بــه نســخه 4. 1، امكان 
به كارگيري اين دســتيار صوتي هــم براي كاربران فراهم شــد. البته 
ايراني ها هميشــه با محصوالت گوگل، مشــكالتي به بهانه تحريم ها 
داشته اند كه هميشــه هم راهي براي دور زدن آن پيدا كرده اند. خوبي 
اين دستيار صوتي قدرتمند اين است كه از سال 2013، هم مي توانست 
 توســط اندرويدي ها مورد اســتفاده قرار بگيرد و هــم آي اواس بازها. 
گوگل ناو، يك دستيار صوتي با اطالعات فوق العاده است. اين دستيار 
صوتي مي تواند به راحتي آب خوردن به شــما بگويد كه االن آب و هوا 
در جايي كه شما هستيد چگونه است يا شــما را از حال و روز ترافيكي 

خيابان هاي اطراف شما با خبر كند.

 »الكسا«؛ دستياري 
براي آمازوني ها

كتابخانــه اي در جهان وجــود دارد به نام 
كتابخانه الكســاندر، ويژگي اين كتابخانه 
اين است كه مي گويند تقريبا تمام اطالعات 
جهان را در خود جاي داده. مديران و كاركنان 
شــركت آمازون هم از نام همين كتابخانه الهام 
گرفته اند و نام دستيار صوتي خود را »الكسا« گذاشته اند. يكي از ايرادات 
اساسي اين دستيار صوتي اين اســت كه شما بايد صاحب يك دستگاه 
آمازون باشيد تا بتوانيد اين دســتيار را به استخدام خود درآوريد؛ مثال 
شما بايد يك بلندگوي آمازون كه به نام »اكو« شناخته مي شود داشته 
باشيد. البته هم اكنون آمازون تالش كرده الكسا )Alexa( را در بسياري 
از محصوالت شــركت هاي حوزه فناوري قرار دهد. بــه همين دليل 
مي توان اين دستيار را در انواع بلندگو ها، روبات هاي هوشمند ، المپ هاي 
هوشمند و غيره مشاهده كرد. به هر حال اين دستيار صوتي مثل بقيه 
نمونه هاي مشابه خود، هم مي تواند به بسياري از سؤال هاي شما پاسخ 
دهد و هم در خدمت جست وجوها و كارهاي شما باشد، به شرط اينكه 

حتما دستگاهي داشته باشيد كه با اين دستگاه صوتي سازگار شود.

 »اِم« 
همچنان غيرمعروف

فيسبوكي ها هم مثل هميشه تالش كرده اند 
كه از دنياي فناوري عقب نمانند و به همين 
دليل دســتيار صوتي به نــام ام)M( را در 
اپليكيشن مسنجر خود فعال كرده اند. شايد 

اين دستيار صوتي نتوانســته باشد به اندازه 
همتايان خود مثل كورتانا، ســيري يا گوگل ناو 

معروف و مشهور شود، اما تقريبا مثل همان ها مي تواند از پس فرمان هايي 
كه به او مي دهيد، برآيد. حتي اين دســتيار گاهــي مي تواند پا را فراتر 
بگــذارد و كارهايي كه اصال فكــرش را نمي كنيد برايتــان انجام دهد. 
مثال  ام دوست داشــتني مي تواند برايتان از فضــاي مجازي خريد كند 
يا به دستور شما براي دوستان و آشــنايان، هديه بفرستد. رزرو كردن 
يك ميز در يك رســتوران هم ساده ترين كاري اســت كه از دست اين 
دســتيار صوتي برمي آيد. فيســبوكي ها اميد زيادي به اين دســتيار 
 صوتي شــان بســته اند و اميدوارند در آينده نزديك بتواند مشــتريان 

زيادي پيدا كند.

»كورتانا«؛ يك دستيار قدرتمند
نشســته ايد و حال نداريد كه پيامكي براي دوست تان بفرستيد. 

خب، كافي است اين پيام را به زبان بياوريد تا كورتانا آن را به 
سرعت براي دوست  شما ارسال كند. كورتانا )Cortana( نام 
دستيار صوتي شركت مايكروسافت است كه اگرچه كمي 
ديرتر از سيري و گوگل ناو رونمايي شد، اما آن قدر قدرتمند 

به ميدان آمد كه خيلي زود توانســت طرفداران زيادي ميان 
استفاده كنندگان از سيستم عامل ويندوزفون جذب كند. كورتانا 

در سال2014 متولد شد و مديران مايكروسافت، نام او را از روي شخصيت 
يك بازي ويدئويي معروف در جهان)هيلو( انتخاب كردند. اگر شما جزو 

كساني هستيد كه از موتور جست وجوگر بينگ استفاده مي كنيد، 
بد نيست بدانيد كه كورتانا هم جســت وجوهايش را در اين 
موتور انجام مي دهد. اين دستيار صوتي واقعا مثل يك منشي 
مي تواند برايتان كار كند، آن هم بدون اينكه حقوقي از شما 
بگيرد. مي تواند زمان ها و قرارهاي مالقات را به شما يادآوري 
كند، آهنگ مورد نظرتان را پيدا كند، تبديل واحد انجام دهد، 
پيگير ساعت هاي پرواز شود، به سؤاالت شما پاسخ دهد، اي ميل و 
پيامك بفرستد، به صفحه هاي افراد مختلف در شبكه هاي اجتماعي سر 

بزند و هزار كار ديگر برايتان انجام دهد.
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ادامه از 
صفحه اول

زالي با انتقاد از عملكرد بانك مركزي در بي توجهي به درخواست هاي 
مكرر ستاد مقابله با كرونا در تهران براي افزايش سقف تراكنش هاي 
مالي بين بانكي و خريد هاي خرد، گفت:»تاكنون 3مرتبه با بانك مركزي مكاتبه كرده ام 
تا سقف برداشت پول از دستگاه هاي خودپرداز به 500هزار تومان و سقف كارت به كارت 
اينترنتي به 10ميليون تومان افزايش يابد. به اين نامه ها جواب نداده اند. مگر انجام چنين 

كاري چقدر سخت است كه حاضر به اجراي آن نمي شوند.« 
 او با ابراز تأســف از بي توجهــي وزارت راه در مكانيزه نكردن فراينــد دريافت عوارض
 بين راهي از بي پاســخ ماندن درخواست هاي ســتاد كروناي تهران براي آنالين كردن 
پرداخت عوارض انتقاد كرد و ادامه داد: »كشورهاي حوزه خليج فارس 10سال است كه 
فرايند دريافت عوارض بين راهي خود را مكانيزه كرده اند. متأسفانه هنوز فرايند دريافت 
عوارض بين راهي دستي است. اين اتفاق سهم بزرگي در انتقال كرونا و سفر اين ويروس 

به نقاط مختلف كشور دارد.«

كاهش خطرناك ذخاير تست كرونا در تهران 
آمار مربوط به شناسايي بيماران ناقل كرونا روزبه روز در حال افزايش است و اين موضوع 
به گفته زالي خبر خوبي براي كاستن از شدت شيوع بيماري محسوب مي شود اما فرمانده 
ســتاد مقابله با كرونا در تهران از رو به پايان بودن ذخاير تست PCR در 3دانشگاه مهم 
پايتخت خبر مي دهد و ادامه اين روند را نگران كننده مي داند: » اگر ما از نظر ذخاير تست 
PCR در تهران تا 3هفته آينده تامين نشويم، دانشگاه هاي تهران، ايران و شهيد بهشتي 
 PCR ذخيره تستشان به پايان خواهد رســيد. تأكيد مي كنم اگر وزارت بهداشت تست
اين مراكز را در تهران تامين نكند دچار مشكل جدي در شناسايي بيماران و انجام تست 

كرونا خواهيم شد.«

شتاب زده عمل كرديم
 افكار عمومي و شماري از جامعه پزشكي و كادر درمان در ماه هاي گذشته  نقدهاي جدي 
به عملكرد مسئوالن و تصميم هايي كه براي مقابله با كرونا مي گيرند داشته اند؛ نقدهايي 
كه فرمانده ستاد مقابله با كرونا بخشي از آن را قبول دارد و معتقد است نبود آرايش جنگي 
ميان مســئوالن و برخي نواقص مديريتي عامل ايجاد نقص در فرايند مقابله با بيماري 
در كشور اســت: »تحريم فرايند مزمن تأخيري در كشور است و سال هاست كه سيستم 
بهداشت و درمان كشور با تحريم ها كنار آمده اســت. نبايد انكار كرد كه تحريم بر روند 
مبارزه با كرونا اثر نگذاشته است اما مهم تر از تحريم ها بحث هاي مديريتي است كه بايد به 
آن توجه كنيم. ما كرونا را جدي نگرفتيم و روي آن حساسيت نداشتيم. تحليل ها را مورد 

توجه قرار نداديم و در بسياري از موارد با شتاب زدگي عمل كرديم.«
او ادامه مي دهد: »رويه ها نشان مي دهد متأسفانه آرايش جنگي در كشور براي مقابله با 

كرونا حاكم نيست. اگر قبول كنيم كه كرونا جنگ تمام عيار است ستاد كرونا بايد آرايش 
جنگي داشته باشد. در ماجراي واكسن آنفلوآنزا بايد 16ميليون دوز واكسن وارد كشور 
مي شــد كه تنها 2ميليون دوز وارد كرديم. اين يعني آرايش جنگي در بدنه مديريتي و 

تصميم گير وجود ندارد.«

محققان جوان كشور سرخورده شده اند 
در هفته هاي آغاز شــيوع كرونا در اسفند سال گذشته، بســياري از شركت هاي دانش 
بنيان كه با ســرمايه هاي اندك تاسيس شــده و ايده هاي مؤثري براي كاهش گسترش 
ويروس داشتند در قالب نمايشــگاهي دســتاوردها ، ابداعات و فناوري هاي خود را به 
نمايش گذاشتند. ايده هايي كه در برخي كشــورها از آنها استقبال شد اما آنطور كه زالي 
مي گويد، هيچ كدام از شركت هاي دانش بنياني كه در اين نمايشگاه دستاوردهاي خود را 
عرضه كردند موفق به فروش تجهيزات خود در داخل كشور نشدند: »بسياري از جوانان 
و محققان ما نتوانستند طرح ها و ايده هاي خود را اجرايي كنند و به اين دليل سرخورده 
شده اند. مافياي حاكم بر تجهيزات پزشكي و خدمات درماني مانع از استفاده اين تجهيزات 
و اپليكيشن ها شد. اين مافيا نگذاشت امكاناتي كه در كشور وجود دارد و مي توانستيم از 

آنها براي مهار كرونا استفاده كنيم، به بهره برداري عمومي برسد.«

چرا شركت هاي توانمند را در صف ارز نگه مي داريد؟
با اينكه فرمانده ستاد مقابله با كرونا از وجود ظرفيت هاي علمي باال براي مهار ويروس در 
كشور خبر مي دهد، تأكيد مي كند كه توان بسياري از شركت ها به دليل نوع نگاه وزارت 
صمت و بانك مركزي به آنها معطل دريافت ارز براي تامين مواداوليه مورد نياز خود براي 
توليد محصوالتي هســتند كه مي تواند به نظام بهداشــت و درمان كشور براي مبارزه و 
شكست ويروس كمك كند. به گفته زالي »وزارت صمت ، بانك مركزي و نهادهايي مانند 
آن بايد بتوانند مسير كامال مشــخصي براي كمك به شركت هايي كه در فرايند مقابله با 
كرونا هستند، ايجاد كنند. امروز اگر شــركت معتبري نيازمند دريافت ارز براي واردات 
مواداوليه، دارو و تجهيزات مقابله با كروناســت، نبايد در صف طويل متقاضيان دريافت 
ارز دولتي معطل بماند. بســياري از شــركت هاي دانش بنيان گله مند هستند و حرف 
 آنها شــنيده نمي شــود. بايد به مديران جوان اعتماد كنيم و اجازه دهيم كه حرف شان

 شنيده شود.«

غيبت برخي اركان مؤثر در تصميم  سازي مقابله با كرونا 
حضور نداشتن اركان اجرايي در سازوكار تصميم گيري در ستاد مقابله با كروناي تهران 
اين روزها به يكي از مهم ترين نقدهاي وارد شده به ســتاد ملي و استاني مقابله با كرونا 
تبديل شده است. اجراي بســياري از مصوبات ستاد اســتاني بر عهده نهادهايي مانند 

شهرداري، اصناف و مراكزي مانند آنهاست اما عمال شهرداري و اصناف نقش و نماينده اي 
در تصميم ها و جلسات ســتاد كرونا ندارند. اين موضوع ســبب بروز مشكالت و برخي 
ناهماهنگي ها در روند اجراي طرح هاي مقابله با شيوع كرونا شده است. انوشيروان محسني 
بندپي، استاندار تهران نيز در نشست روز گذشته در دانشگاه شهيد بهشتي اين موضوع را 
تأييد كرد و گفت: »در شروع بيماري كرونا 25نهاد و سازمان در كنار گروه علمي در تهران 
فعال بودند. قوه قضاييه، دادستاني، بسيج، سپاه، ارتش و همه ارگان ها درستاد حضور فعال 
داشتند تا مسئله سالمت تعهد اركان حاكميت باشد. معتقدم وزارت بهداشت يا دانشگاه 
شهيد بهشــتي نمي توانند به تنهايي بار اين مســئوليت را به دوش بكشند و بايد همه 
سازمان ها كنار ستاد مقابله با كروناي تهران باشند تا تصميمات اتخاذ شده مؤثرتر شود.«

شجاعت ماندن پاي تصميم ها را داريم
آنطور كه محســني بندپي مي گويد، تعريف چند راهبرد در ســتاد تهران از اســفندماه 
سال گذشــته در دســتور كار مســئوالن بوده اســت تا با اجراي گام به گام آن بتوان 
بيماري را مديريت كرد: »ايجاد حساســيت درمردم، پرهيز از عادي ســازي ، جلوگيري 
از اطمينان دهي كاذب درباره بيماري و اطالع رســاني دقيق راهبردهايي اســت كه در 
9 ماه گذشته آن را دنبال كرديم. اين شــجاعت را داشتيم كه چيزي را پنهان نكنيم. اگر 
 به اين جمع بندي رســيديم كه بايد طرح ترافيك جمع شود ايستاديم و هزينه آن را هم

 داديم.« 
نماينده دولت در اســتان تهران، به انجام ارزيابي هاي علمي از كانون هاي شيوع بيماري 
اشــاره  و مترو و اتوبوس را 2كانون عمده شــيوع و انتقال ويــروس در پايتخت معرفي 
كرد:»مهم ترين منبع آلودگي تهران در شيوع و چرخه ويروس مترو است. تحقيقات نشان 
مي دهد حتي اگر 95درصد افراد در مترو ماسك بزنند اما فاصله آنها به هم نزديك باشد، 
ويروس به راحتي از فردي به فرد ديگر منتقل مي شود.« البته تحقيقات كميته سالمت 
شوراي شهرتهران كه پيش از اين منتشر شده نشان مي دهد حمل و نقل عمومي علت 12 

درصد انتقال كرونا در پايتخت بوده است.

انتظار داشتيم وزارت بهداشت از ما حمايت كند 
پيشنهاد تعطيلي 2هفته اي پايتخت كه از سوي استاندار تهران مطرح و فعال با تأييد ستاد 
ملي مقابله با كرونا همراه نبوده است، انتقاد اســتاندار تهران را به همراه داشت. او گفت: 
»توقع ما اين بود كه وزارت بهداشت از پيشنهادهاي ما بيشتر حمايت مي كرد. بارها گفتيم 
نبايد يك فرد غيرمتخصص در ستاد كرونا نظر علمي ما و وزير را وتو كند. تيم هاي علمي 
زيادي روي پيشنهادهايي كه ارائه مي شود كار مي كنند، اين نظرات را بايد متخصصان با 
هم ارزيابي كنند و تأييد و رد آن هم بايد از ســوي متخصصان اين رشته باشد و آنها بايد 

بگويند چه كاري انجام شود و چه كاري نبايد انجام شود.«

مديريت 9 ماهه كرونا زيرموج انتقاد

زيست بوم

تأييد و تكذيب در ماجراي نقض 
طرح تنفس جنگل

رئيس سازمان جنگل ها خطاب به همشهري: توقف بهره برداري 
از جنگل هاي شمال به معناي ترك جنگل نيست

هرچه اسناد بيشتري از مجوز بهره برداري 
از چوب درختــان جنگل هاي هيركاني 

منتشر مي شود، سازمان جنگل ها بيشتر با آن مخالفت مي كند.
در پي انتشــار گزارش اخير همشــهري از مجوز برداشت 3ميليون 
مترمكعب درختان شكسته در جنگل هاي شمال كشور، رئيس سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشــور به صراحــت اعالم كرد: توقف 

بهره برداري چوب از جنگل هاي شمال به معناي ترك جنگل نيست.
 ابتداي هفته جاري برخي اخبار منتشرشده در فضاي مجازي حكايت 
از اعطاي مجوز برداشت 3ميليون مترمكعب درختان شكسته و افتاده 
در قالب طرح هاي پرورشي و بهداشتي داشت كه عنوان شده بود اين 

مجوزها از سوي سازمان جنگل ها صادر شده است.
اكنون مسعود منصور، رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
كشــور در متني كه توســط روابط عمومي آن ســازمان در اختيار 
همشهري قرار داد، اعالم كرد: »توقف بهره برداري چوبي از جنگل هاي 
شمال به معناي ترك جنگل نيست، بلكه ســاير اقدامات مديريتي و 

حفاظتي در جنگل هاي كشور در حال اجراست.« 
منصور با اعالم اينكه مهم ترين وظيفه سازمان جنگل ها حفظ منابع 
پايه و صيانت از جنگل ها و مراتع اســت، از تشديد اقدامات حفاظتي 

در جنگل هاي شمال كشــور خبر داد و يادآور شد: »در 8ماه نخست 
امسال، 3هزار پرونده قاچاق چوب براي متخلفان تشكيل شده است.«
او در اين متن افزوده اســت: »چتر حفاظتي ســازمان جنگل ها در 
جنگل هاي هيركاني روزبه روز از توسعه و گسترش بيشتري برخوردار 
خواهد شد و اقدامات حفاظتي، گشت و مراقبت، حضور فيزيكي و نوع 

مديريت حاكم بر عرصه هاي جنگلي تأثيرگذار ارزيابي شده است.« 
رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور همچنين در اين 
برنامه از ســاماندهي نيروهاي حفاظتي و تامين تجهيزات و امكانات 
اطفاي حريق خبر داد و به همشهري اعالم كرد: »تمامي خودروهاي 
گشــت و مراقبت تحت نظارت قرار دارند و براي جلوگيري از قاچاق 
چوب بسياري از راه هاي غيرضروري كه منتهي به جنگل مي شوند، 

مسدود خواهد شد.« 
وي با بيان اينكه اقدامات فني و كارشناسي در جنگل هاي هيركاني 
دامنه بيشتري خواهد گرفت، به حضور كارشناسان بخش هاي فني در 
عرصه هاي منابع طبيعي نيز اشاره كرده است. رئيس سازمان جنگل ها 
اعالم كرد: »حضور كارشناســان عالوه بر انجام اقدامات بهداشتي و 

پرورشي به حفاظت بيشتر از جنگل ها كمك خواهد كرد.« 
منصور همچنين از جنگل بانان و حافظان منابع طبيعي تشكر كرده 
و گفته اســت كه »در سخت ترين شــرايط به حفاظت از جنگل ها و 
مراتع مي پردازند.« او اعالم كرد: »ســازمان جنگل ها نه تنها اختيار 
قانوني براي برداشــت چوب از جنگل ندارد، بلكه تمايلي هم به اين 

موضوع ندارد.«

جزئيات 4سند 
شواهد جديد رسيده به همشهري اما نشان مي دهد، تاكنون 4سند 
درخصوص اعطاي سند برداشت چوب شكسته از جنگل هاي هيركاني 
صادر شــده كه اتفاقا با مخالفت معاون امور جنگل اين سازمان نيز 

مواجه شده است.
ســند اول مربوط به يكي از مشــاوران فني ســازمان جنگل هاست 
كه طــي نامــه99/12/21456 در تاريخ 7مهر، از رئيس ســازمان 
درخواســت مي كند مجوز بهره برداري از درختان افتاده ريشــه كن 
و بيمار در قالب طرح هاي جنگلداري ســابق )پيش از ســال99( از 
سوي معاونت جنگل هاي سازمان صادر شود. ســند دوم مربوط به 
تاريخ 13مهر است كه عباسعلي نوبخت، معاون امور جنگل طي نامه 
شــماره99/03/22177 با هرگونه بهره برداري از چوب جنگل هاي 

هيركاني مخالفت مي كند.
در سند شماره3 كه صورتجلسه 5آبان99 ستاد ملي مديريت منابع 
طبيعي است، نوبخت بار ديگر مخالفت خود را با بهره برداري از درختان 
شكسته اعالم مي كند. اما رئيس سازمان جنگل ها بر فعال شدن مجدد 
طرح هاي جنگلداري سابق بدون برداشت درخت سرپا تأكيد مي كند.

سند سوم نيز به وضوح مشخص مي كند كه صدور مجوز بهره برداري از 
درختان شكسته در سازمان جنگل ها در جريان است.

در سند چهارم، نامه اي به شماره99/1/24182 به تاريخ 6آبان ماه از 
سوي مسعود منصور، رئيس ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
خطاب به معاون سازمان برنامه و بودجه امضا شده است كه بازگشت 
طرح هاي جنگلداري ســابق با عنوان »دخالت هاي جنگل شناسي 

بهداشتي« در آن درخواست مي شود.
كارشناسان امور جنگل معتقدند در چنين شرايطي كه فعاليت بسياري 
از قاچاقچيان چوب در جنگل هاي گيالن، مازندران و گلستان دامنه اي 
وسيع تر از گذشــته به خود گرفته اســت، صدور چنين مجوزهايي 

بي شك نقض بزرگ طرح تنفس جنگل است.
 

منع برداشت چوب شكسته
سازمان جنگل ها براساس قانون، تا پايان سال98 مي توانست درختان 
شكسته، ريشه كن يا خشك شده و غيرقابل احيا را از جنگل ها برداشت 
كند، اما از ابتداي امسال براساس قانون، اجازه چنين اقدامي را ندارد. 
البته طي سال هاي گذشته بخشــي از درختان كه به صورت تجمعي 
در جنگل ها افتاده بودند، نشانه گذاري و حدود 5هزار مترمكعب چوب 
جنگلي به محلي براي دپو در كنار جاده هاي جنگلي منتقل شدند. اين 
چوب ها پس از بررسي ها و دريافت مجوزهاي الزم مي تواند در اختيار 
صنايع قرار گيرد. اما سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور براي 
تامين چوب مورد نياز صنايع، در شرايط فعلي بايد به فكر واردات چوب 

با رعايت پروتكل هاي الزم باشد.

 سيدمحمد فخار
خبرنگار

اعمال محدوديت هاي جديد كرونايي 
ويژه اصنــاف از عصر سه شــنبه در گزارش

25مركــز اســتان و شــهر هاي 
پرجمعيت آغاز شــد، امــا برخــي همچنان به 
فعاليت شــان ادامــه مي دهنــد و دليــل آن را 
بي اطالعي از مصوبه جديد يا مشــمول نشدن در 
فهرست اصناف مدنظر ســتاد ملي مقابله با كرونا 
اعالم مي كنند. براســاس مصوبه چند روز پيش 
ستاد ملي مقابله با كرونا به جز مشاغل گروه يك 
)فروشــگاه هاي زنجيــره اي، نانوايي هــا، مراكز 
بهداشــتي درماني، داروخانه ها، سوپرماركت ها، 
ميادين ميوه و تره بار، لبنيات فروشــي ها و مراكز 
تامين آمبوالنس(، بقيه يعني مشاغل يعني گروه 
2، 3 و 4 تنها تا ســاعت18 اجازه فعاليت دارند. 
گزارش هاي ميداني از نقاط مختلف كشورنشان 
مي دهد برخي از گروه هاي شغلي كه در گروه يك 
قرار ندارند، بعد از ساعت18 هم فعال هستند كه 

اغلب دليل آن را بي اطالعي از محدوديت ها اعالم 
و عنوان مي كنند خدمات خود را تنها به شــكل 
بيرون بر ارائه مي دهند و پذيرش حضوري مشتري 
ندارند؛ اتفاقي كه البته با واكنش هاي گاليه آميز 
شهروندان هم روبه رو شده اســت. از سوي ديگر 
به نظر مي رسد بيشترين ســختگيري  مربوط به 
مراكز تجــاري و پاســاژهاي پرازدحام اســت و 
مغازه هاي كنــار خيابان كه با ركــود اقتصادي و 
كمبود مشتري مواجه  هســتند، با برخوردهاي 

نظارتي چنداني مواجه نشده اند.

كاهش تردد در خيابان هاي همدان 
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكي همدان با اشاره 
بــه بازديدهــاي انجــام شــده از شــهر بعد از 
اعمــال محدوديت ها بــه همشــهري مي گويد: 
80 تا 90درصــد اصناف در همان روز نخســت 
محدوديت ها را رعايت كردند و به جز داروخانه ها، 
نانوايي هــا و تعــدادي از فروشــگاه هاي بزرگ 
عرضه كننده مواد غذايي، ديگر اصناف شهر اغلب 

تعطيل بودند.

رشــيد حيدري مقدم به برخورد قضايي با كساني 
كه محدوديت ها را رعايت نكنند، اشــاره مي كند 
و مي افزايد: افرادي كه اقدام بــه برپايي مجالس 
)مراسم عروسي، عزا و همايش ها( كنند به مراجع 
قضايي معرفي خواهند شــد. براي كنترل بحران 
كرونا نيازمند مشاركت هاي مردمي هستيم و اگر 
شــهروندان اقدام به برگزاري مراسمي به صورت 
مخفيانه كنند و گزارش آن به سامانه190 برسد، 
نيروهاي بهداشــتي وارد عمل مي شوند و مراجع 

نظارت و فرمانداري با آنها برخورد مي كنند.
اين مســئول به كاهش تردد در خيابان هاي شهر 
هم اشــاره و عنوان مي كند:  چيزي كه طي 2روز 
اخير مشــاهده كرديم، رعايــت محدوديت ها در 
خيابان هاي اصلي بود. نيروي انتظامي در 2خيابان 
اصلي مركز اســتان )گنجنامه و خيابان ارم( هم 
ممنوعيت تردد درنظر گرفته است، اما براي كاهش 
كرونا همچنان بايد مردم پروتكل هاي بهداشتي را 

رعايت كنند.

نظارت هاي سختگيرانه  در كاشان 
در اســتان اصفهان محدوديت حمل و نقل وجود 
ندارد، اما گزارش ها نشان مي دهدبخش زيادي از 
اصناف تعيين شده از ساعت18 مغازه هايشان را 
تعطيل مي كنند. در شمال استان و در شهرستان 
كاشــان هم كه وضع كرونا طي روزهاي گذشته 
قرمز گزارش شده، از زمان اعمال محدوديت هاي 
سراسري، نظارت هاي سختگيرانه اي شكل گرفته 
است. فرماندار ويژه شهرستان كاشان در اين باره 
به همشهري مي گويد: تيم هاي بازرسي مشترك 
با نظــارت فشــرده و هدفمند، كيفيــت اجراي 
دستورالعمل ها را ارزيابي مي كنند و ضمن تشويق 
عامالن به دســتورالعمل  ها با خاطيــان از طريق 

دستگاه قضايي برخود قانوني مي شود.
علي اكبر مرتضايي به چند مــورد پلمب مغازه ها 
به علت رعايت نكردن مصوبه هاي ســتاد كرونا با 
حضور دادستان، نيروي انتظامي و ديگر مديران 
شهرستان اشــاره مي كند و مي افزايد: نظارت ها و 
بازرســي هاي انفرادي و مشترك از مرحله اخطار 
گذشته و وارد اقدام هاي علمياتي شده و به برخي 

از فروشگاه ها تذكر و اخطار داده شده است.
وي بــا اشــاره بــه رعايــت 80درصــدي 
دستورالعمل هاي بهداشــتي در اين شهرستان، 
مي گويد: استفاده از ماســك از سوي شهروندان 

نسبت به گذشته بيشتر شده است.

رعايت 70درصدي در مشهد 
در مشهد با وجود اطالع رساني هاي انجام شده از 
سوي شهرداري با بيلبوردهاي شهري و اسپيكرها، 
اما بــاز هم برخــي از مــردم و اصنــاف بي خبر 
مانده اند. فرماندار مشــهد رعايــت محدوديت ها 
از ســوي اصنــاف را حــدود 70درصــد عنوان 
مي كند و مي گويد: براســاس بازديدهاي ميداني 
و گزارش دانشــگاه علوم پزشــكي مشهد بخش 
زيادي از اصناف اين شــهر در شب نخست اعمال 
محدوديت هاي كرونايي مصوبه هاي ستاد مبارزه 

با كرونا را رعايت كردند.
محمدرضا هاشــمي، به بازديد ميداني از اصناف 
مشهد اشــاره و عنوان مي كند: برخي كسبه كه 
در شب نخســت همچنان فعاليت داشتند، اعالم 
كردنــد از محدوديت ها اطالعــي ندارند و برخي 
ديگر كه در گروه هاي شغلي به جز گروه يك بودند، 
مانند برخي اغذيه فروشي ها خدمات خود را فقط به 
شكل بيرون بر ارائه مي كردند و پذيرش حضوري 
مشتري نداشــتند؛ به همين دليل نبايد باز بودن 
اين صنوف از سوي مردم به معناي رعايت نكردن 

شيوه نامه هاي ابالغي تلقي شود.

همراهي مشاغل كرمانشاه با ممنوعيت ها 
مهدي محمــدي، مدير روابط عمومي دانشــگاه 
علوم پزشكي كرمانشاه هم با بيان اينكه محدوديت  
فعاليــت مشــاغل از روز سه شــنبه همــگام با 
سراسر كشور در كرمانشــاه هم آغاز شده است، 
به همشــهري مي گويد: ســتاد كروناي استان، 
اصناف و نهادهــاي ديگر بر اجــراي اين مصوبه 
نظارت مي كنند، اما به دليل گســتردگي احتماال 
نمي توان نظارت كاملي داشت. با اين حال به نظر 
 مي رسد مشاغل مختلف هم با اين مصوبه همراه

 هستند.

رعايت پروتكل ها در بوشهر 
رئيس دانشگاه علوم پزشكي بوشــهر هم با بيان 
اينكه محدوديت هاي سراســري در 2شهرستان 
اين استان اعمال شده است به همشهري مي گويد: 
اين محدوديت ها به دليل شرايط اقليمي استان و 
بازه زماني رفت وآمد مردم با يك ساعت تأخير و از 
ساعت19 در 2شهرستان بوشهر و برازجان اعمال 
شده است و اصناف و مردم استقبال خوبي از اين 

طرح داشتند.
سعيد كشميري با بيان اينكه برخي از فروشندگان 
و مغازه داران از اين محدوديــت بي اطالع بودند، 
مي افزايد: با هماهنگي اداره صمت هر صنف موظف 

به اطالع رساني به زيرمجموعه خود شده است.

جريمه يك ميليون توماني در شيراز 
جانشين استاندار فارس در ســتاد استاني مقابله 
با كرونا هم با بيان اينكه جريمه هاي 300هزار تا 
يك ميليون توماني براي افرادي كه محدوديت هاي 
جديد را رعايــت نكنند، لحاظ مي شــود، عنوان 
مي كند:  اين طرح در 10شهرســتان پرجمعيت 
استان شــامل مرودشــت، كازرون، داراب، فسا، 
جهرم، استهبان، ممسني، آباده، رستم و فيروزآباد 
نيز در حال اجراســت و تا پايان هفته مشــاغل 
غيرضروري به صورت كامل تعطيل هستند و فقط 

مشاغل ضروري مجاز به فعاليتند.
عبدالرضا قاسم پور به تعطيلي مترو و اتوبوس هم 
اشــاره مي كند و مي افزايد:  مترو و اتوبوس فعال تا 

پايان هفته تعطيل هستند.

     
براســاس اين گزارش، تهــران، اصفهــان، قم، 
آذربايجان شــرقي، خراســان جنوبي، سمنان، 
قزوين، لرستان، اردبيل، خوزســتان، كرمانشاه، 
كهگيلويه و بويراحمد، گيالن، بوشــهر، زنجان، 
ايالم، خراســان رضوي، مازنــدران، چهارمحال 
و بختياري، البــرز، آذربايجان غربــي، مركزي، 
كرمان، خراسان شمالي، همدان، يزد و كردستان 
 در وضعيــت قرمــز از نظر شــيوع كرونــا قرار 

دارند.

گزارش همشهري از استان هاي قرمز كرونايي نشان مي دهد بخش عمده اي از 
اصناف در 2 روز گذشته محدوديت هاي اعالم شده را اجرا كرده اند

 روي خوش استان ها 
به اجراي محدوديت ها

وخامت کرونا با اولین باران  های پايیزی 
اجرای محدوديت هــای جديد كرونايی آغاز شــده و هدف  كنترل و 
مديريت ابتال و مرگ و مير ناشی از ويروسی است كه اين روزها سر به 
فلك كشيده؛ محدوديت هايي كه البته با چالش هاي زيادي همراه است 
و احتماال همزماني با نخستين بارش هاي پاييزي به پاشنه آشيل ديگري 
براي كادر درمان و افزايش بيماري هاي تنفسي بدل خواهد شد.استاديار 
دانشگاه علوم پزشكي همدان در اين باره به همشهري مي گويد: برخي 
بيماري ها ازجمله سرماخوردگي، آلرژي، اگزما و برونشيت در كودكان 

در فصل پاييز رايج تر است و از سوي ديگر، هر سال در دهه سوم آبان با نخستين بارش هاي پاييزي 
با افزايش مراجعه  بيماران تنفسي روبه رو هستيم. از 3روز گذشته نخستين بارش هاي پاييزي در 
كشور آغاز شده و همزماني شيوع كرونا و بيماري هاي تنفســي مردم بيشتري را درگير بيماري 

خواهد كرد.
محمد طاهري اظهار اميدواري مي كند اعمال محدوديت هاي جديد ويژه اصناف و كاهش ترددها در 
مراكز مسقف به كاهش بحران كرونا منجر شود، اما از نگاه او همپوشاني بيماري هاي تنفسي ناشي 
از بارش هاي پاييزي با كرونا شرايط را براي كادر درمان سخت تر خواهد كرد و وضعيت بيماران را به 

مرحله خطرناك  خواهد رساند.
به همين دليل است كه به اعتقاد اين استاديار دانشگاه، اعمال محدوديت ها به تنهايي نمي تواند 
راه حل باشد و مردم بايد پروتكل هاي بهداشت، استفاده از ماسك و دوري از اجتماعات را به شدت 
رعايت كنند. هم اكنون شرايط به گونه اي است كه تمامي افراد، در معرض ابتالي خفيف يا شديد 

كرونا قرار دارند و استفاده از ماسك موجب مي شود كه حداقل به نوع خفيف كرونا مبتال شوند.
مدير روابط عمومي دانشگاه علوم پزشــكي همدان به مطالعات و مقاالت اخير سازمان جهاني 
بهداشت اشاره مي كند و مي گويد: براساس اين مطالعات رعايت فاصله فيزيكي، خواب كافي، كاهش 
اضطراب و دوري از استرس، استفاده از ميوه  و سبزي بهترين راه در كاهش ابتال به كرونا هستند و 

شهروندان بايد اين موارد را مورد توجه قرار بدهند.
وي مهم ترين عامل قطع زنجيره كرونا را قرنطينه تمامي افراد مشــكوك به كرونا مي داند و ادامه 
مي دهد: مردم بايد با هر عالمتي مشــكوك به كرونا خودقرنطينگي را انجام دهند. بســياري از 
بيماري ها هستند كه عالئم مشــابه كرونا دارند، اما درباره همان ها هم افراد تا اعالم نتيجه نهايي 
تســت هاي كرونا بايد از حضور در اجتماعات پرهيز كنند؛ اتفاقي كه از ابتداي شــيوع كرونا در 
كشورمان چندان به آن توجه نشد و مردم نسبت به اين مسئله آگاهي كامل نداشتند. از سوي ديگر 
ما با شرايطي مواجه هستيم كه فرد براي تســت كرونا به آزمايشگاه مراجعه مي كند، اما تا جواب 
نهايي همچنان در محل كار و اماكن ديگر حاضر مي شود. اين اقدام به شدت اشتباه است و تا جواب 

نهايي بايد قرنطينه را رعايت كرد.

ث
مك

مريم سرخوش
خبرنگار
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پيش بازي

ليلي خرسند| »سعيد، هوئســكا را ديوانه كرد و 
گواداالخارا به برتري رسيد«، »شب عالي سعيد، 
ليگ را براي گواداالخارا شيرين كرد«، »كانياس 
به سد گلر ايراني، برخورداري، خورد«. اين  تيترها 
براي يــك دروازه بان ايراني زده شــده اما نه در 
رسانه هاي داخلي، بلكه در رسانه هاي اسپانيايي 
ماركا و آس كه بين المللي هستند. سعيد كه به گفته 
خودش به تمام آرزوهاي هندبالي و ورزشــي اش 
رسيده، اين روزها شاكي و غمگين است؛ چراكه 
اعتقاد دارد رســانه هاي داخلي بــه او كم لطفي 
كرده اند. سعيد كه 3 سالي است در الليگاي اسپانيا 
دروازه باني مي كند، تصميــم گرفت در روزهاي 
گذشته با توييتي به اين كم لطفي ها واكنش نشان 
دهد. حاال او در گفت و گوي اختصاصي با همشهري 

در اين خصوص بيشتر صحبت كرده است.

  از توييتي كه چند وقت پيش زديد 
و از بي توجهي رسانه هاي داخلي به عملكردتان 
در اسپانيا گاليه كرديد، شروع كنيم. مثل اينكه 

از اين بابت حسابي شاكي هستيد؟
من در اينجا خيلي سختي كشــيده ام. اينجا يك نفر 
انگليســي حرف نمي زند. فقط ســه چهار ماه طول 
كشــيد زبان ياد بگيرم. تنهايي، فشار باالي تمرينات 
كه ما بهش عادت نداشــتيم  و خيلي از مسائل ديگر 
برايم خيلي ســخت بود اما با همه اينها خودم را وفق 
دادم. در حال حاضر بيشــترين چيزي كه من و بقيه 
بچه هاي لژيونر هندبــال را آزار مي دهد، بي توجهي 
است. نه تنها رســانه هاي ايراني ما را نمي بينند، بلكه 
حتي صفحه اينســتاگرام خود فدراســيون هم به ما 
توجهي ندارد. در اين 3ســالي كه در اسپانيا هستم، 
شايد سايت فدراسيون هندبال يكي دو بار از من خبر 
زده باشد. اين بي توجهي خيلي ناراحت كننده است. 
من به هر چيزي كه در ورزش مي خواستم، رسيده ام و 
اين ديده نشدن آزاردهنده است. من اينجا در اسپانيا 
ديده مي شوم و مهم نيست كه در ايران ديده نشوم اما 

بقيه چطور مي خواهند در ايران جذب هندبال شوند؟ 
غير از اين است كه بايد من و بازيكنان ديگر را ببينند 

تا انگيزه بگيرند؟
 مثل اينكــه زياد دررســانه هاي 

اسپانيايي تيتر مي شويد؟
اينجا خبرنگاران در تمام بازي ها حضور دارند. اگر يك 
بازيكن بدرخشــد و به پيروزي تيم كمك كند، حتما 
در روزنامه هايي مثل ماركا ديده مي شــود. اين اتفاق 
براي خودم چندباري افتــاده و تيتر اول و عكس اول 
شده ام. اين اتفاق بارها در روزنامه  هاي محلي هم برايم 

افتاده است.
 هندبال ايران به جز خودتان تقريبا 
10 لژيونر ديگر هم دارد. چطور مي شــود كه 
هندبال در ايران ديده نمي شود اما كشورهاي 
ديگر بازيكنان ما را جذب مي كنند و بهشــان 

اهميت مي دهند؟ 
به غير از بحث مالي و شــرايط ايده آلي كه در هندبال 
اروپا به خصوص براي بازيكنان ايراني هســت، بحث 
رسانه اي هم اينجا شرايط متفاوتي را رقم مي زند. در 
اســپانيا به همان اندازه كه به الليگاي فوتبال اهميت 
داده مي شــود، به الليگاي هندبال هم توجه مي شود. 
همه اسپانسرها مشــترك هستند و همه بهايي كه به 
فوتبال داده شده، به هندبال هم داده مي شود. در اين 
3سالي كه اسپانيا هستم، روزنامه ماركا كه معروف ترين 
روزنامه اسپانيا ست يا روزنامه آس، بارها از من مصاحبه 
گرفته اند يا گزارش چــاپ كرده اند. فصل قبل جزو 6 
دروازه بان برتر اسپانيا بودم و اين فصل هم تا امروز نفر 
دوم هستم. هندبال ما در سطح جهان صاحب سبك و 
شناخته شده نيست و به همين خاطر براي اسپانيايي ها 
مهم اســت چطور بازيكني از ايران آمده و تا اين حد 

موفق بوده است.
 پس عملكرد رســانه هاي داخلي 
را دليل اصلي ديده نشــدن هندبال در ايران 

مي دانيد؟

به صورت مستقيم نه. چه شد كه واليبال در ايران مورد 
توجه قــرار گرفت؟ به خاطر موفقيت هــاي تيم ملي. 
رســانه ها هم به دنبال موفقيت هاي ملي و باشگاهي 
هستند. متأسفانه هندبال ما ســال هاي اخير توفيق 
بين المللي چنداني نداشــته و ديده هم نشده است. 
اگر توفيق ملي باشد، صددرصد توجه رسانه ها هم به 

هندبال بيشتر مي شود.
 پس با موفقيت تيــم ملي هندبال 

مشكل ديده شدن برطرف مي شود؟ 
در هندبال ما پول نيســت. تيم ملــي هم به موفقيت 
خاصي نرسيده و رسانه ها هم به آن توجهي نمي كنند. 
در اين شرايط اسپانسر هم به سمت هندبال نمي آيد. 
به خاطر كرونا بيشــتر باشگاه هاي اســپانيا با مشكل 
دست وپنجه نرم مي كنند و اين فصل 20درصد كاهش 
بودجه  داشته اند. اين مشكل براي فوتبال هم هست. اما 
در ايران هميشه هندبال است كه پايين ترين قيمت 
قراردهــا را دارد. دليلش هم چيزي نيســت كه من 
بتوانم بگويم. اين فصل ليگ برتر ايران پخش مستقيم 
تلويزيوني دارد ولي اين كافي نيست. اين اتفاق فقط 
چند هفته مي افتد. فدراسيون بايد فعاليت هاي ديگري 

را براي جذب اسپانسر انجام بدهد.
 به نظرتان فقط پول و اسپانسر باعث 
شده تا خيلي ها در اروپا به هندبال عالقه مند 

شوند؟
در اروپا همان توجهي كه به من شده، به بازيكن نونهال 
و نوجوان هم مي شود. آنها به تمام امكاناتي كه ما داريم، 
دسترســي دارند و انگيزه پيدا مي كنند كه به سطح 
باالتر بروند. همه ما طبق قراردادمان موظف هستيم 
به مدرســه هاي مختلف برويم تا بچه هــا بازيكنان را 
ببينند و انگيزه بگيرند و جذب مدرسه هندبال باشگاه 
شــوند. حتي بايد به تعدادي از بچه ها آموزش بدهيم 
و با آنها بــازي كنيم. به خاطر همين كارهاســت كه 
اسپانيا قهرمان جهان و اروپا و مدعي اصلي قهرماني 

المپيك است.

 در ساير كشــورهاي موفق هم تا 
همين اندازه به هندبال اهميت داده مي شود؟

در آســيا بحرين، قطر و كويت بازيكنان خوبي دارند 
و اگر در اروپا بازي نمي كنند، به اين دليل نيســت كه 
خوب نيستند. آنها به خاطر قراردادهاي خوبي كه دارند، 
ترجيح مي دهند در كشور خودشان بازي كنند. شايد 
به همين دليل است كه تيم هاي ملي قوي هم دارند. 
آنها سرمايه گذاري هاي خوبي كرده اند و توانسته اند به 
المپيك و مسابقات جهاني هم بروند. در اروپا هم از نظر 
من بوندس ليگاي آلمان بهترين ليگ است، بعد ليگ 
فرانسه است و بعد الليگا. البته روماني هم كه خيلي از 
بچه  هاي ما آنجا بازي مي كنند، سرمايه گذاري خوبي 

در اين رشته كرده است.
 تعداد لژيونرهــاي هندبال حتي از 
واليبال هم بيشتر شده است. هندباليست هاي 

ما چطور ديده مي شوند؟
بيشتر بچه هايي كه بيرون از ايران بازي مي كنند، در 
مقطعي كه تيم ملي مربي خارجي داشــت و در جام 
جهاني بازي كرد، ديده و لژيونر شــدند. لژيونرها هم 
عملكرد خوبي داشتند و اين باعث شد اكثر منيجرها 
و ايجنت ها نيم نگاهي به بازيكنان ايراني داشته باشند. 
بازيكنانــي مثل من مجبور شــدند بــا قيمت كم به 
باشگاه هاي اروپايي بروند اما اين فرصت خوبي شد تا 
خودي نشان بدهيم و پيشرفت كنيم. هيچ وقت بازيكن 
ايراني نمي تواند از يك تيم با يك حقوق خوب شروع 
كند. آنها با دســتمزدهاي پايين لژيونر مي شوند اما 

مي توانند پيشرفت كنند.
 پس ايجنت ها نقش استعدادياب را 

براي بازيكنان ايران ايفا مي كنند.
ايجنت ها مي دانند ارزش يورو در ايران باال ست. آنها با 
هزينه كم بازيكن را به هندبال اروپا معرفي مي كنند 
تا هم خودشــان پول دربياورند و هم بازيكن شناخته 
شود. تيم گواداالخارا معموال در رده هاي وسط جدول 
است. پارسال به بهترين مقام تاريخش هفتمي رسيد 

اما هميشه بازيكنان از اين باشگاه به تيم هاي مطرح 
ترانسفر مي شــوند. من االن 2پيشنهاد از باشگاه هاي 
خوب اسپانيا و 2پيشنهاد از لهستان و يك پيشنهاد از 
قطر دارم. ايجنت به دنبال ترانسفر من است، اين اتفاق 

هم براي من خوب است و هم براي او.
 پس احتمــال دارد از تيم فعلي تان 

جدا شويد.
اين احتمال وجود دارد اما رقم فسخ قرارداد باال ست 
و احتماال يكي از تيم هاي قطــري بتواند اين مبلغ را 

پرداخت كند. سطح هندبال قطر هم خوب است.
 درآمدي كه در اسپانيا داريد، چند 

برابر گران ترين بازيكن در ليگ ايران است؟ 
نمي دانم يورو در ايران چند اســت اما اگر گران ترين 
بازيكن در ايران 250ميليون تومان بگيرد، من 7 برابر 
يا حتي بيشتر مي گيرم. شــايد درآمد من از بازيكني 
كه در ليگ آلمان بازي مي كند كمتر باشد، اما هزينه 
زندگي در اسپانيا ارزان تر است. وعده هاي غذايي هم 
با خود باشگاه است. من اسپانسر هم دارم. با توجه به 

همه  اينها راضي ام.
 شرايط كرونا روي الليگاي هندبال 

چه تأثيري گذاشته؟
ليگ يك هفته با تأخير شــروع شــد. همه باشگاه ها 
بايد پروتكل هاي بهداشتي را رعايت كنند. 48ساعت 
قبل ازهر بازي تست كرونا مي دهيم و اگر تيمي تعداد 
بازيكنــان كرونايي اش زياد باشــد، 2هفته قرنطينه 
مي شــود و يك هفته هم فرصــت دارد تمرين كند. 
همه بازي هاي عقب افتاده هم بعدا برگزار مي  شــود. 
هزينه تســت ها را هم خود الليگا تقبل كرده اســت. 
بازيكنان هم حق ندارند بيرون، كافه و رستوران بروند. 
شهر تقريبا قرنطينه اســت و ما فقط اجازه داريم، سر 

تمرين برويم.
  پس نمي توانيد بــه اين زودي ها 

سفري به ايران داشته باشيد.
تا ژانويه كه نمي توانم اما اگر اجازه بدهند مي آيم.

  مالقات با چغرها
  تيم اسكوچيچ امشب برابر بوسني يك محك جدي 

خواهد خورد
امشب از ســاعت 20:30به وقت تهران تيم ملي فوتبال كشورمان در 
ورزشگاه 34هزار و 500نفري اسيم فرهاتوويچ سارايوو به مصاف بوسني 
و هرزگوين مي رود. اين دومين بازي تيم ملي در عصر دراگان اسكوچيچ 
است. در بازي دوستانه قبلي كه مهرماه برگزار شد، تيم ايران با نتيجه 2 
بر يك از سد ازبكستان گذشت. قرار بود ملي پوشان كشورمان در همان 
اردو با تيم ملي مالي هم بازي داشته باشند كه به دليل شيوع ويروس 
كرونا در اردوي تيم حريف، اين بازي ارزشمند لغو شد. كرونا البته اين 
بار هم به اردوي تيم حريف ايران زده و چند بوســنيايي را به قرنطينه 
فرستاده، اما حرفي از احتمال لغو مسابقه امشب نيست. مهم ترين غايب 
تيم ملي بوسني، ادين ژكوست؛ ســتاره بين المللي تيم رم كه به دليل 
ابتال به كرونا خانه نشين شده است. او در آخرين تقابل ايران و بوسني در 
جام جهاني 2014كه با برتري3 بر يك حريف همراه شد، گل اول مسابقه 
را زده بود. قطعا تقابل با بازيكني كه همين تابستان در آستانه انتقال به 
يوونتوس قرار داشت، مي توانست يك محك خوب براي مدافعان تيم 
ملي باشد. ديگر بازيكن كرونايي بوسني كه اين ديدار را از دست داد، 
احمدهوجيج، هافبك 21ساله اين تيم است كه در مالموي سوئد توپ 
مي زند. غيراز اينها 2بازيكن و 2مربي بوسني هم تست شان مثبت شد، 
اما به اندازه كافي نفرات جانشــين به اردو دعوت شده تا مشكلي براي 

انجام اين مسابقه باقي نباشد.
  تيمي كه با ايتاليا مساوي كرد

بوسني تيم خوبي است كه در ليگ ملت هاي اروپا با لهستان، ايتاليا و 
هلند هم گروه بوده است. در اين گروه دشوار بوسني با كسب2امتياز از 
4بازي روي پله آخر ايستاده و شانسي براي صعود به مرحله بعد ندارد، 
اما نكته اينجاســت كه آنها يكي از اين دو امتياز را بابت تساوي يك بر 
يك برابر ايتاليا در زمين اين تيم كســب كرده اند؛ آنچه نشان مي دهد 
حريف امشب ايران تيم گردن كلفتي است. بوسنيايي ها كه يكشنبه و 
چهارشنبه آينده به ترتيب بايد مقابل هلند و ايتاليا به ميدان بروند، از 
حضور ستارگاني مثل ميرالم پيانيچ )بارسا(، كوالشيناچ )آرسنال(، راده 
كرونيچ )ميالن(، آمر گوجاك )تورينو(، آســمير بگوويچ )بورنموث(، 
محمد بشيچ )اورتون( و ارمين بيكاچيچ )هوفنهايم( سود مي برند. خبر 
بد اما اين است كه آقاي دوشان بايوويچ، سرمربي تيم ملي بوسني گفته 
قصد دارد برابر ايران بيشــتر به نفراتي بازي بدهد كه جوان هستند و 
كمتر مورد استفاده قرار مي گيرند. ايران و بوسني تا به حال 7بار با هم 
مصاف داده اند كه ايران 4بار برده، آنها 2بار برنده بوده اند و يك مسابقه 

هم به تساوي انجاميده است.
  دومين دستپخت اسكوچيچ

در عين حال تيم ملــي ايران هم براي اين بازي غايبــان زيادي دارد؛ 
كساني مثل ســردار آزمون، مهدي طارمي، عليرضا بيرانوند، مهدي 
ترابي، عليرضا جهانبخش و سامان قدوس كه مسلما در اردوهاي بعدي 
حاضر خواهند بود و كساني مثل رامين رضاييان، وريا غفوري و اشكان 
دژاگه كه ممكن اســت دوران حضورشان در تيم ملي براي هميشه به 
پايان رسيده باشــد. در هر صورت منتظريم دومين دستپخت دراگان 
اسكوچيچ را بعد از اين همه جنجال در مورد ليست جديدش بچشيم. 
آنچه مسلم است اينكه حاضران بايد نهايت استفاده را از غيبت غايبان 

ببرند و ميخ شان را محكم بكوبند.
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ترتاسدودوهنك
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هبگيچگنفتنوگش
ارهزابرشزرو
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افقي:
 1- در رگ ها جاري اســت- 
بااهميت- عنواني محبت آميز 

براي مادربزرگ
2- سومين پســر آدم و حوا- 

قوم مغول- ترسانيده شده
3- موش خرما-  زاده شــده- 

انديشه
4- آبگوشــت- مهربان- نان 

خرد شده در آبگوشت
5- گرداگرد دهان- مسئوليت 
نگهــداري از فرزنــد- نوعي 

طالق
6- قسمتي از دست - منطقه 
خوش آب و هواي تابستاني- 

تكنيك
7- نگاه كردن- تأكيد شــده- 

آشوب
8- آتش- صالح - مستي

9- شادماني و نشاط- سمت 
راســت- نقشــي زينتي در 

تذهيب
10- مكمــل زيبايــي رو- 
حيله گر- از نيرو هاي نظامي 

كشورمان
11- سجده كننده- پي درپي- 

تكرار حرفي
12- گريــزان- ارث برنــده- 

تخته ضخيم بلند
13- گــذرگاه- گلــي زيبا- 

سريع

14- دندان هــاي نيــش- 
گردآوري و تنظيم- از اجزاي 

پيراهن
15- از آثار هوشــنگ مرادي 
كرماني- گاهي ســوار گاري 

مي شود!- عطا و كرم
  

عمودي:
1- خراش نامحسوس- گوش 
فــرادادن- گوينــد حبيب 

خداست
2- عامل بيماري زونا- اسب 

باركش- امانتداران
3- فداكــردن- نــام درختي 
در آسمان هفتم- آنچه بر اثر 

پرشدن ظرفي بيرون بريزد
4- پــاك و منــزه- عنواني 

نظامي- از مطهرات
5- فروتــن- زاده چهارپايان- 

سوره هفتاد و هشتم قرآن
6- نشانه جمع- انسان- پاك 

و منزه
7- پيش رفته- پروانه وكالت 

دارد- قواي نظامي يك كشور
8- از باشگاه هاي معتبر فوتبال 

اسپانيا
9- بيرون رفتــن- زاپاس- از 

قالب هاي شعر فارسي
10- همبــازي هــاردي- 
خبرگــزاري ايتاليــا- حرف 

انتخاب

11- نوعي پارچه كلفت- ظالم و 
ستمگر- مجموعه جنگ افزار ها 

براي دفع حمله دشمن
12- تلخ- انديشيدن- سراينده 

مجموعه شعر هواي تازه
13- نوعي افعي زهردار- از هفت 

قلم آرايش- سياه رگ
14- تأييد خارجي- نمابر- مزه 

دهان
15- كتــاب معــروف آدولف 

هيتلر- عابر- ترمز چارپا
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سخت

326845197
847196235
591237846
152489673
468753921
739612458
673921584
914578362
285364719

متوسط

6   4   3 9  
 9  8    7  
1     2 4   
 4 8       
2        6
      5 3  
  2 9     4
 6    8  1  
 7 1   6   9496258713

327196485
158734296
632417958
879523641
541689327
264875139
915362874
783941562

ساده

متوسط

627451398
594863172
183792465
748635921
235179846
916284537
352917684
469528713
871346259

سخت

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

ساده

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

    سعيد برخورداري، بازيكن سابق تيم ملي هندبال، دروازه بان دوم الليگاست و بارها مورد توجه ماركا و آس قرار گرفته
  اما از اينكه رسانه هاي داخلي  او و دوست هاي لژيونرش را نمي بينند، حسابي ناراحت است
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  قيمت مرغ در بازار باالتر از مصوب است
درحالي كه مسئوالن اعالم مي كنند قيمت مرغ 20هزار تومان يا مثال 
چيزي در اين محدوده است، فروشندگان مرغ را از 22تا 30هزار تومان 
مي فروشند و توجهي به اين مصوبات ندارد. علت را هم گراني نهاده هاي 
دامي و خوراك مرغ مي دانند و اگر اعتــراض كنيم مي گويند واجب 
نيست كه بخريد. اين است برنامه ريزي ســتاد تنظيم بازار و برخورد 

با گرانفروشان و...؟
يحيوي از تهران 

   كسبه بازارچه ساحلي ديلم همچنان بيكار
بعد از حادثه آتش سوزي بازارچه ســاحلي ديلم وعده هاي زيادي به 
كسبه اين بازار داده شد كه تاكنون يك مورد آن هم عمل نشده است. 
اگر حداقل زمين در اختيار كاسبان آسيب ديده بگذارند قدم اوليه را 
برداشته اند و مي توان به بازگشت به كســب و كار اميدوار بود. آيا اين 
زيبنده است كه در پايتخت انرژي ايران موضوعي به اين سادگي اين 

همه معطل بماند؟
عاليون از بوشهر

  تخفيف هاي صوري به مردم در فروشگاه هاي زنجيره اي
قيمت درج شده روي كاالهاي عرضه شده در فروشگاه هاي زنجيره اي 
از بيرون بيشتر است و در زمان صدور فاكتور و حساب كردن با وجود 
تخفيف هايي كه مثال ارائه مي كنند و دائم در حال تبليغ آن هستند، 
باز هم كاال را با قيمت باالتري مي خريم. فريادرسي بابت اين تقلب و 

كم فروشي و كالهبرداري هست؟
رضايت ازتهران

  زمين مسكن ملي بجنورد مناسب نيست
زميني كه توسط شهرداري براي اجراي طرح مسكن ملي در بجنورد 
اختصاص يافته است مناسب نيســت و عدم توافق بين شهرداري و 
وزارت راه و شهرسازي مردمي را كه با هزار اميد قرار است در اين طرح 
مشاركت كنند، نااميد مي كند. از سويي زمين  مورد مناقشه در محل 
شهرك فرهنگيان بجنورد كه اكنون محل دپوي نخاله هاي ساختماني 
است و هماهنگي هاي الزم هم براي تملك اين زمين براي فرهنگيان 

از قبل انجام شده بود.
يوسفي از بجنورد

   چگونه در اين شرايط مجوز افتتاح رستوران مي دهند
چندي پيش در خياباني نزديك محلمان بنــري بزرگ براي افتتاح 
شعبه جديدي از يك رستوران نصب شده بود و از مردم دعوت كرده 
بود كه روز 28آبان در افتتاحيه باشند و غذاي تخفيف دار مهمان آن 
رستوران شوند. واقعا در اين شرايط چه كسي مجوز افتتاح رستوران 
صادر مي كند و چه كســي مســئول نظارت بر اينگونه عملكردهاي 

شهروند ستيزانه و غيربهداشتي است.
سيدپور از تهران 

  كاخ شهرستانك به حال خود رها شده است
از 2 ســال قبل كه كاخ ناصري در روســتاي شهرســتانك واقع در 
شهرستان آسارا به بخش خصوصي واگذار شــد تا مرمت و بازسازي 
شــود، وضعيت اين كاخ 142ساله وخيم تر شــد. برخي مي گويند 
زمين داران روستا مخالف طرح هســتتند و عده اي مسائل ديگري را 
مطرح مي كنند اما هر چه هســت اكنون ديواره ها و ســقف اين كاخ 
ييالقي ريخته و هر روز وضع بدتر مي شود. از مسئوالن وزارت ميراث 

فرهنگي تقاضاي رسيدگي فوري داريم.
ميرزايي از جاده چالوس كرج 

  اينترنت ضعيف در شهرستان خلخال
سرعت اينترنت در شهرستان خلخال بسيار ضعيف و در بعضي موارد 
كامال قطع است؛ در شــرايطي كه دانش آموزان و دانشجويان مجبور 
به تحصيل آنال ين هســتند. در اين شرايط و هواي ســرد بچه ها به 
ارتفاعات اطراف مي روند تا بتوانند به شبكه وصل شده و درس خود 

را دنبال كنند.
محدثي از روستاي كهران خلخال

  مسئوالن اعتماد مردم را كشته اند
مســئوالن با چند اقدام عجيب بورس را به حال احتضار كشاندند و 
اكنون به جاي اينكه وارد عمل شــوند تماشاچي شده اند. آزادسازي 
60درصد ســهام عدالت كم بود كــه تغيير نرخ بهره بيــن بانكي از 
8به 23درصد را بــه آن افزودند و شــوك هاي عجيبــي در زمينه 
قيمت گذاري هاي دستوري به جامعه و اقتصاد كشور وارد مي كنند. 
در اين شرايط بحران اقتصادي تا كي مي خواهند به اين روش هاي غلط 

ادامه دهند و چه كسي خسارت مردم را مي دهد. 
يگانه يار از تهران

 

در برابر سالمت همشهريانمان 
مسئوليم

اتخاذ اين تصميم بيش از پيش فقدان مديريت  ادامه از 
يكپارچه شهري در تهران را عيان نمود و نتايج صفحه اول

غفلت دولت و مجلس از پرداختن به مسئله مديريت يكپارچه شهري 
تهران را آشكار ســاخت. براي درك عمق اين مســئله تأمل در اين 

پرسش ها مي تواند راهگشا باشد:
  چرا شهردار تهران عضو ستاد مبارزه با كرونا نيست؟ 

  چرا شوراي اسالمي شهر تهران در ستاد مبارزه با كرونا نماينده اي 
ندارد؟

  چرا در تصميم گيري درباره تهران، به مجموعه شهر منطقه تهران 
كه دامنه جغرافيايي اش از فيروزكوه تا هشتگرد را دربر مي گيرد توجه 

نمي شود؟ 
انتظار شهروندان معزز تهراني در دوران شيوع كرونا افزايش ظرفيت 
شــبكه حمل ونقل عمومي با تقويت ناوگان به منظور فاصله گذاري 
اجتماعي است؛ انتظاري كه پاسخ داده نشده و اكنون اگر شهرداري 
به علت عدم حمايت دولت در پاسخگويي به اين انتظار موفق نبوده، 
نبايد شاهد اجراي تصميماتي باشيم كه سالمت و حيات همشهريان 
عزيزمان را بيش از پيش با خطر مواجه كند. همه ما در برابر سالمت 
و حق حيات شــهروندان معزز تهراني از كارآفريــن تا كارتن خواب 

مسئوليم.

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

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

با مردم

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

يادداشت

كسي براي پدر شيما هورا نكشيد

ماجراي 2پرونــده جنايي 
در ماه هاي گذشته هرگز از 
خاطرم نخواهــد رفت؛ اول، 

قتل رومينا اشرفي به دست پدرش در يكي از شهرهاي 
گيالن و دوم، ماجراي گم شدن دختر 15ساله اي به نام 
شــيما در تهران و تالش پدرش براي پيــدا كردن او و 
درنهايت فاش شدن مرگ شيما در خانه مردي كه حاال با 
اتهام قتل اين دختر نوجوان روبه روست. اگر از خوانندگان 
صفحه حوادث روزنامه ها هستيد، حتما جزئيات هردو 
پرونده را به خاطر داريد و درباره آن خوانده ايد، اما آنچه 
در اين يادداشــت مي خواهم به آن اشاره كنم، نه درباره 
جزئيات پرونده، بلكه درباره 2پدر است؛ پدر رومينا و پدر 
شيما كه اسم اولي بارها در رســانه ها برده شد، اما كمتر 
رسانه اي از پدر شيما گفت و نقش او در پرونده دخترش.

پرونده شيما و رومينا يك شــباهت مهم با هم دارند. هر 
دو دختر، در ســنين نوجواني و به تصور رسيدن به يك 
زندگي بهتر، تصميم به فرار از خانه گرفتند، اما درنهايت 
هردويشان دچار سرنوشتي مرگبار شدند. در اين ميان، 
رومينا قرباني خشم پدرش شد و شيما نزد مردي جان 

باخت كه با فريب و نيرنگ او را به خانه اش كشانده بود.
وقتي رومينا كشته شد، رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي 
پر شد از نفرت و انزجار نســبت به پدري كه بي رحمانه 
دخترش را به قتل رسانده بود. عده اي از تعصب بي جاي او 
مي گفتند و عده اي از قوانين نوشته و نانوشته پدرساالرانه 
در كشور و گويي كه اين مرد تبديل شده بود به نمونه و 
الگويي از يك پدر ايراني در جامعه سنتي؛ پدري كه تصور 
مي كرد فرار دخترش از خانه، باعث آبروريزي خانوادگي 
شده و حاال تنها راه بازگرداندن آن و حفظ غرور مردانه، 
بريدن سر همان دختري اســت كه باعث اين آبروريزي 
شده؛ پدري كه به تصور وي، غرور يك مرد حتي باالتر از 
جان تنها دخترش بود و با همين تصور غلط بود كه تيغه 
داس را بر گلوي رومينا گذاشــت و يكي از دردناك ترين 

جنايات سال را رقم زد.
اين طرف ماجرا و در پرونده شيما اما ماجرا كامال متفاوت 
اســت. در اين پرونده با پدري روبه رو هستيم كه وقتي 
دخترش از خانه فرار كرد، خودش را به آب و آتش زد كه 
هرطور شده او را پيدا كند و به خانه برگرداند. پدري كه 
نه تصور مي كرد تشــت رسوايي شان به زمين افتاده و نه 
احســاس مي كرد غرور مردانه اش خدشه دار شده است. 
او ماه ها قيد زندگي و آسايشش را زد و همه جا را گشت 
تا بتواند يك بار ديگر تنها دخترش را در آغوش بگيرد. با 
اين اميد كه به او بگويد اشتباهش هرگز غيرقابل گذشت 
نيست و از دخترش بخواهد گذشــته را فراموش كند و 
به خانه برگردد. پدر شــيما براي پيــدا كردن دخترش 
و بازگرداندن او به خانه، دســت به دامان شــبكه هاي 
اجتماعي هم شد؛ همان كانال هاي تلگرامي و صفحه هاي 
اينســتاگرامي كه وقتي عكس هاي رومينا پس از فرار از 
خانه در كنار پسر موردعالقه اش در آنها منتشر شد، رگ 
غيرت پدرش را چنان باال زد كه او را به ســمت كشتن 
دخترش سوق داد. اما پدر شيما، نه از آبروريزي ترسيد و 
نه از افتادن اسمش سر زبان مردم. تنها چيزي كه برايش 
اهميت داشت، ديدن دوباره دخترش و بازگرداندن او به 
خانه بود، كه چه لذتي باالتر از اينكه بتواند يك بار ديگر 
تنها فرزنــدش را در آغوش بگيرد و در گوشــش زمزمه 
كند:» ديگر تمام شد. ديگر نگران چيزي نباش. االن در 
خانه اي. همه اتفاقاتي را كه رخ داده فراموش كن و به فكر 

آينده باش.« 
او بارها كليپ هايي از خودش و دخترش را در شبكه هاي 
اجتماعي منتشــر كرد و از مردم و دستگاه قضايي براي 
يافتن ردي از او كمك خواســت و درنهايت نيز انتشــار 
همين كليپ ها بود كه باعث كشف حقيقت و دستگيري 
مردي شد كه با فريب، شــيما را به خانه اش برده و باعث 

مرگش شده بود.
پدر شيما همه اين كارها را كرد، اما كسي درباره او مطلبي 
ننوشت. كسي نگفت كه پدر شيما هم نمونه و الگويي از 
پدر ايراني اســت؛ پدري كه جان دخترش، از هر ارزشي 
برايش باارزش تر اســت و حاضر اســت همه تهمت ها، 
قضاوت هاي نادرست و شــماتت ها را به جان بخرد، اما 
اجازه ندهد آسيبي به دخترش برســد. در اين ماه هايي 
كه گذشــت همه درباره پدر رومينا نوشتند، اما كسي از 
پدر شيما چيزي نگفت. حاال اما كليپ هاي گريه هاي پدر 
شيما كه پس از افشاي سرنوشت دخترش در شبكه هاي 
اجتماعي منتشر شده، دل هر پدري و هر انساني را به درد 
مي آورد. او هق هق كنان خبر از اعتراف متهم به قتل شيما 
مي دهد و از مردم مي خواهد كه پشت او باشند و كمكش 

كنند كه بتواند متهم را به سزاي عملش برساند.
در اين روزها هر بار كه اين كليــپ را ديدم، همراه با پدر 
شيما اشــك ريختم. هر بار خودم را جاي او گذاشتم و 
سوختم از افسوس پدري كه نتوانســت به آرزويش كه 
در آغوش كشــيدن دوباره تنها دخترش بود، برسد. هر 
بار با ديدن اين كليپ درود فرستادم به بزرگي اين مرد، 
به شــجاعتش و به پايمردي اش براي افشاي حقيقت و 
به اندازه همه آنهايي كه چشــم بر اين حقيقت بستند و 
نه در رسانه ها و نه در شــبكه هاي اجتماعي برايش هورا 

نكشيدند، به احترامش ايستادم و او را تحسين كردم.

اختالفپسرخالهها
برسرياقوتهايقالبي

بخشش؛ 2سال بعد از جنايت در زندان
مردي كه در زندان دست به جنايت 

زده و به قصاص محكوم شــده بود با داخلي
تالش تيم صلح و ســازش دادسراي 
جنايي از مجازات مرگ رهايي يافت و بخشيده شد.

به گزارش همشهري، اين حادثه بيستم مهرماه97 
در زندان تهران بزرگ رخ داد. آن روز وقتي مأموران 
زندان در جريــان درگيري ميــان دو زنداني قرار 
گرفتند، قدم در بند گذاشتند و به تحقيق در اين باره 
پرداختند. بررســي ها حكايت از اين داشت كه در 
جريان اين دعوا دو زنداني بــا ضربات چاقو زخمي 
شده اند كه هردو به بيمارســتان انتقال يافتند، اما 
يكي از آنها به دليل شدت جراحت و خونريزي شديد 
فوت شد. گزارش جنايت در زندان به بازپرس ويژه 
قتل تهران اعالم شد و اودســتور بازداشت قاتل را 

صادر كرد.
متهم كه سهيل نام دارد در بازجويي ها به قتل اقرار 
كــرد. او درخصوص انگيزه اش گفــت: من مدت ها 

مي شــد كه با يكي از زندانيان به نام جعفر اختالف 
داشتم. او زندانيان تازه وارد را اذيت مي كرد و هميشه 

بر سر اين مسئله با او درگير مي شدم.
وي ادامه داد: خودم اتهامم كالهبرداري بود و چند 
وقت قبل دستگير و زنداني شدم. در حال گذراندن 
دوران محكوميتم بودم كه پسري كم سن و سال وارد 
زندان شد. جعفر شروع كرد به اذيت كردن او. با او كل 
كل و مقابل زندانيان ديگر او را مسخره مي كرد. همين 
باعث ناراحتي زنداني تازه وارد مي شد. به همين دليل 
تصميم گرفتم به جعفر بفهمانم كه نبايد هركاري 
دوست دارد در زندان انجام بدهد. او دوست داشت 
طوري رفتار كند كه همه از او حساب ببرند و تحمل 
اينكه كسي روي حرفش حرفي بزند را نداشت. من 
اما روز حادثه در ساعت هواخوري به سراغش رفتم 
و با چاقوي دست ســازي  كه در زندان درست كرده 
بودم تهديدش كردم تا كاري بــه زنداني تازه وارد 
نداشته باشد. همين موضوع شروع درگيري ميان ما 

بود كه با دخالت مأموران درگيري تمام شد و من به 
سلولم رفتم. اما جعفر بار ديگر به سراغم آمد و هر دو 
با چاقوي دست سازي  كه داشتيم به سمت يكديگر 
حمله ور شديم. هم او ضربه زد و هم من. اما ضربه هاي 
او سطحي بود و من در دفاع از خودم چندين ضربه به 

او زدم كه باعث مرگش شد.
اين متهم پس از محاكمه در دادگاه كيفري به قصاص 
محكوم شد و حكم به تأييد قضات ديوان عالي كشور 
رسيد. پس از آن پرونده پيش روي قاضي مريم خليفه 
داديار شعبه چهارم اجراي احكام دادسراي جنايي 
تهران قرارگرفت و تالش تيم صلح و سازش دادسراي 
جنايي براي جلب رضايت از اولياي دم شــروع شد. 
ســرانجام چند روز قبل اولياي دم راضي شدند تا با 
دريافت ديه، متهم را ببخشند و حكم قصاص را اجرا 
نكنند. به اين ترتيب متهم ديــه را فراهم و رضايت 
اولياي دم را جلب كرد و خانواده مقتول برگه رضايت 

نامه را امضا كردند و قاتل را بخشيدند.

طالفروش مجازي ۱۰۰نفر را سركيسه كرد

قطع دست كشتي گير جوان با شمشير اوباش

علت مرگ سها رضانژاد مشخص شد
4 ماه پس از جان باختن ســها رضانژاد، 
در ارتفاعات كردكوي اســتان گلستان، 
پزشــكي قانوني در گزارشي علت اصلي 

فوت وي را اعالم كرد.
به گزارش همشهري، اين دختر جوان روز 
19تيرماه امسال همراه گروهي 34نفره از 
تهران به ارتفاعات جهان نما، شهرستان 
كردكوي سفر كرده بود؛ اما يك روز بعد 
به طــرز مرموزي ناپديد شــد. از همان 
روز جســت وجوها براي يافتن سها آغاز 
شد و گروه هاي مختلف تالش كردند تا 
ردي از او پيدا كنند. تالش هاي تيم هاي 
جست وجو 28روز ادامه پيدا كرد تا اينكه 
ســرانجام روز 18مرداد ماه، امدادگران 
موفق شــدند پيكري مجهول الهويه را 

كشف كنند كه در ادامه معلوم شد متعلق 
به سها است.

از آن زمــان گمانه زني هــاي مختلفي 
درخصوص علت مرگ دختر جوان آغاز 
شد تا اينكه روز گذشته مديركل پزشكي 
قانوني گلستان با بيان علت مرگ سها، 
جزئيات بيشــتري از اين حادثه تلخ را 

بازگو كرد.
حســين زارعي، گفت: علت دقيق فوت 
خانم سها رضانژاد، صدمات متعدد بدني 
بر اثر اصابت جسم ســخت تعيين شد 
كه مي تواند با فرضيه ســقوط از ارتفاع 
مطابقت داشــته باشــد. وي ادامه داد: 
18مردادمــاه جســدي مجهول الهويه 
متعلق به يــك خانم كــه در ارتفاعات 

شهرســتان كردكوي پيدا شده بود، به 
پزشكي قانوني استان منتقل شد و تيمي 
تخصصي جسد را مورد معاينه قرار دادند. 
به دليل گذشت زمان طوالني از رها شدن 
جنازه و از بين رفتن بافت نرم در بسياري 
از قســمت هاي بدن و آثار فساد نعشي، 
امكان تعيين هويت از روي چهره و معاينه 
ظاهري امكان پذير نبود. البته متعلقاتي 
همراه جسد بود كه از آنها استفاده شد، 
اما به طور قطعي نمي توانستيم بگوييم 
كه جسد متعلق به خانم رضانژاد است و 
به همين خاطر آزمايش DNA انجام شد.
مديركل پزشــكي قانوني گلســتان در 
ادامه گفت: پس از گرفتن نمونه از جنازه 
و خون پدر و مادر متوفي، نمونه ها براي 

انجام آزمايش DNA به تهران ارســال 
و با توجه به حساســيت موضــوع، در 
كوتاه ترين زمان ممكن نتيجه آزمايش 

اعالم و هويت جسد شناسايي شد.
زارعي خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه 
قســمت زيادي از بافت نرم بدن از بين 
رفته بود، تنها در حــد معاينه ظاهري 
امكان بررسي علت فوت وجود داشت كه 
در بررسي ها هيچ آثار بزه در جسد وجود 
نداشت و نتيجه آن اعالم شد. البته براي 

معاملــه پســرخاله ها بر ســر 
سنگ هاي ياقوت پايان خوبي دادسرا

نداشــت و بــه انتقام جويي و 
گروگانگيري منجر شد.

به گزارش همشهري، هشتم آبان ماه مأموران 
پليس در حال گشتزني در خياباني در شمال 
پايتخت بودند كه متوجه جدال سرنشــينان 
خودروي پژويي شــدند. داخل ماشين به جز 
راننده كه مردي ميانســال بود، 2پسر جوان 
ديگر هم بودند كه با هم مشــاجره مي كردند. 
به نظر مي رسيد كه ماجرا گروگانگيري است 
و دو سرنشين خودرو قصد ربودن نفر سوم را 
دارند، به همين دليل وارد عمل شدند تا ببينند 
ماجرا از چه قرار اســت. حدس پليس درست 
بود؛ راننده و سرنشين ديگر پژو كه پدر و پسر 
بودند قصد داشتند نفر سوم را كه از بستگانشان 
بود گروگان بگيرند اما او با آنها درگير شــده و 
پدر و پســر در عملي كردن نقشه خود ناكام 

مانده بودند.

كالهبرداري
پدر و پسر گروگانگير بازداشت شدند و تحت 
بازجويي قرار گرفتند. پســر جوان در توضيح 

ماجرا گفت: شاكي پسرخاله ام است. او سر ما 
را كاله گذاشته است. چند روز قبل پيش من 
و پدرم آمد تا سنگ ياقوت به ما بفروشد. من و 
پدرم در كار خريد و فروش نقره، ســنگ هاي 
قيمتي و عتيقه هستيم. پسرخاله ام مي گفت 
ســنگ ها را از فردي خريده و قصد دارد با ما 
وارد معامله شــود. به خيال اينكه حقيقت را 
مي گويد 4سنگ ياقوت را از او خريديم و مبلغ 
40ميليون تومان به حســابش واريز كرديم. 
اما او فريب مــان داد، چرا كــه هنگام فروش 
سنگ ها متوجه شــديم كه تقلبي هستند و 
ارزش آنچناني ندارند. اين را كه شنيديم خيلي 
عصباني شــديم و تصميم گرفتيم از او انتقام 
بگيريم. وي ادامه داد: روز حادثه به بهانه اينكه 
مي خواهيم در زمينه خريد و فروش عتيقه و 
سنگ هاي قيمتي با او همكاري كنيم به او زنگ 
زديم. بعد از آن به بهانه كار با او قرار گذاشتيم و 
وقتي سوار ماشينمان شد ماجراي سنگ هاي 
قالبي را با او درميان گذاشتيم. به او گفتيم چرا 
سرمان را كاله گذاشتي و بر سر اين مسئله با 
هم درگير شــديم. دعواي مان كه اوج گرفت، 
ناگهان متوجه گشت پليس شديم كه كنار ما 
بود. به اين ترتيب لو رفتيم و دستگير شديم. 

قصد من و پدرم اين بود كه به پولمان برسيم 
چون پسرخاله ام سرمان را كاله گذاشته بود.

كنجكاوي عجيب
پرونده ايــن حادثه براي ادامه رســيدگي به 
دادسراي جنايي تهران فرســتاده شد و پدر 
و پســر با قرار قانوني در اختيار مأموران اداره 

آگاهي تهران قرار گرفتند.
در ادامه شــاكي پرونده با حضور در دادســرا 
درخصوص اينكه چطور سنگ هاي ياقوت را 
به دســت آورده چنين گفت: چند روز قبل در 
حال گذر از خياباني حوالي جنوب تهران بودم 
كه چشمم به يك مرد معتاد افتاد. او بسته اي در 
دست داشت و اطراف را مي پاييد. كنجكاو شدم 
و او را زيرنظر گرفتم. مرد معتاد وارد خرابه اي 

شد و بسته اي كه در دست داشت را زير خاك 
دفن كرد. اما حواسش نبود كه من او را زيرنظر 
دارم. منتظر شدم تا خرابه را ترك كند و وقتي از 
آنجا رفت وارد خرابه شدم. از زيرخاك 4سنگ 
ياقوت پيدا كردم و به خيال اينكه اصل و قيمتي 
هستند آنها را برداشتم. مي دانستم پسرخاله ام و 
شوهرش در كار خريد و فروش عتيقه هستند به 
همين دليل سراغ آنها رفتم و از همه جا بي خبر 
ياقوت ها را به آنها فروختم. من اصال از تقلبي 
بودن آنها اطالعي نداشتم در غيراينصورت وارد 
معامله با آنها نمي شدم. حاال هم اگر مطمئن 
شوم ســنگ هاي ياقوت قالبي است حاضرم 

پول را به حسابشان برگردانم.
تحقيق در ايــن پرونده توســط تيم جنايي 

پايتخت ادامه دارد.

تعيين دقيق علت فــوت، با وجود از بين 
رفتن بافت نرم و فساد نعشي، نمونه هايي 
براي آزمايش گرفته شد و مورد بررسي 
قرار گرفت كه در آنها نيز نشانه اي مبني 

بر بزه ديده نشد.
وي گفــت: با توجه به شكســتگي هاي 
متعدد در اســتخوان جمجمه، ســتون 
فقرات، دنده ها و اندام فوقاني و تحتاني 
و محرز نشدن آثار بزه، علت دقيق فوت 
صدمات متعدد بدني در اثر اصابت جسم 
سخت تعيين شد كه مي تواند با فرضيه 

سقوط از ارتفاع مطابقت داشته باشد.
مديــركل پزشــكي قانوني گلســتان 
درخصوص زمان مــرگ، گفت: هرچند 
با توجه به گذشت زمان نمي توان زمان 
دقيق مرگ را اعالم كرد؛ اما مي توان گفت 
كه زمان مرگ متوفي با زمان اعالم مفقود 

شدنش همخواني دارد.

مرد شــياد با تبليغ در فضاي مجازي مدعي بود طال را پايين تر از 
قيمت بازار مي فروشد و از همين راه توانست دست كم از 100نفر 

كالهبرداري كند.
به گزارش همشهري، مدتي قبل مردي به پليس فتا مراجعه كرد و 
گفت هنگام خريد طال از يكي از سايت هاي فروش مجازي سرش 
كاله رفته است. او گفت: قصد خريد طال از سايت هاي فروش طال 
در فضاي مجازي را داشتم و پس از جست وجو يك آگهي توجهم را 
جلب كرد و چون شرايط خوبي داشت با مدير سايت تماس گرفتم 
و مبلغ 6ميليون تومان به حسابي كه او اعالم كرده بود، واريز كردم 
اما بعد از آن مدير ســايت ديگر جوابم را نداد. به دنبال اين شكايت 
تحقيقات مأموران پليس فتا براي شناسايي مرد كالهبردار آغاز شد.

سرهنگ داوود معظمي گودرزي، رئيس پليس فتاي پايتخت در 
اين باره گفت: كارآگاهان پليس فتا توانســتند متهم را شناسايي 

كنند. آنهــا او را مدتي تحت نظر داشــتند و در اين مدت متوجه 
شدند كه حساب بانكي اش حدود 150ميليون تومان گردش مالي 
زيادي دارد و احتمال اينكه او افراد ديگــري را نيز به دام انداخته 

باشد تقويت شد. 
وي ادامه داد: سرانجام همكارانم در عملياتي متهم را دستگير كردند 
و او در بازجويي ها به كالهبرداري از طريق ايجاد سايت فروش طال 
اعتراف كرد و در بررسي ها مشخص شد او دست كم از 100نفر در 
فضاي مجازي كالهبرداري كرده اســت و تالش ها براي شناسايي 

مالباختگان ادامه دارد.
ســرهنگ گودرزي به شــهروندان توصيه كرد كه فريب اينگونه 
تبليغات و افرادي كه ممكن است وعده فروش طال با قيمت پايين تر 
از بازار بدهند را نخورند و حتما معامالت مبلغ باالي خود را درفضاي 

حقيقي و از طريق افراد مطمئن و شناخته شده انجام دهند.

اراذل و اوباش شرق تهران در جريان درگيري با 2برادر دست يكي از آنها را كه كشتي گير بود با 
شمشير قطع كردند. سرهنگ سعيد راستي، رئيس مركز عمليات پليس امنيت عمومي تهران 
بزرگ در حاشيه ششمين مرحله از طرح اقتدار كه به منظور برخورد با اوباش اجرا شد به تسنيم 
گفت: گروهي از اوباش، سراغ آنها رفتند و در درگيري با آنها يكي از برادرها را مصدوم كردند. وي 
ادامه داد: اين درگيري ادامه پيدا كرد تا اينكه دومين برادركه از خانه خارج شده بود نيز از سوي 
اوباش مورد ضرب و شــتم قرار گرفت و يكي از آنها با شمشير، دست چپ وي را قطع كرد؛ كه 

البته دست قطع شده همراه مصدوم به بيمارستان منتقل و پيوند زده شد. برادر اين مصدوم نيز 
درباره آنچه رخ داده گفت: در منزل بوديم كه اين اوباش به ما حمله ور شدند، برادر من صاحب 
مدال هاي متعددي در رشته كشتي است، وقتي دست وي را قطع كردند، ما التماس كرديم كه 
بگذاريد دست را برداريم اما آنهااجازه ندادند و با وجود اينكه دست را به بيمارستان منتقل كرديم 
اما عمل پيوند چندان رضايت بخش نبود و حاال ضارب منكر اين درگيري شده و مي گويد برادرم 

خودزني كرده است. براساس اين گزارش رسيدگي به اين پرونده در پليس امنيت ادامه دارد.

قتل استاد دانشگاه به ضرب گلوله
پليس در تعقيب قاتلی است كه با شليك گلوله استاد دانشگاه پيام نور را در 
فسا به قتل رسانده است. به گزارش همشهري، اين جنايت ساعت14:40 
روز سه شنبه در شهرستان فسا در استان فارس اتفاق افتاد و در جريان 
آن مرد جواني كه سوار بر يك خودروي سمند بود با شليك گلوله تفنگ 
شكاري به قتل رســيد. ســرهنگ كاووس محمدي، معاون اجتماعي 
فرماندهي انتظامي اســتان فارس در اين باره گفت: در اين حادثه فردي 
46ساله كه گفته شده استاد دانشگاه پيام نور بود به قتل رسيد. وي ادامه 
داد: مقتول درحالي كه با يك دستگاه سمند در مسير ورودي فسا تردد 
مي كرد، توسط راننده يك پژو405، با گلوله اسلحه شكاري جان باخت. به 
گفته معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي فارس هم اكنون ضارب متواري 

است و تالش مأموران براي دستگيري او ادامه دارد.

جواد عزيزي
دبير گروه حوادث
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همشهري تأثير قوانين ممنوعيت فعاليت بعد از ساعت18 را در كتابفروشي  هاي تهران و 3 شهر  بررسي مي كند 

دوشــنبه اين هفته بود كه 
اعالم شد طبق مصوبه ستاد گزارش

ملــي كرونا، بــراي قطع 

زنجيره بيماري، از 20آبان ســاعت كار 
مشاغل غيرضروري كاهش پيدا كرده و 
اين دســته از واحدهــاي صنفي تنها 
مي توانند تا ســاعت18 فعاليت كنند و 
پس از اين ســاعت، مجاز بــه فعاليت 

نيستند. 

در روزهــاي گذشــته، در صفحه ادب 
و هنــر »همشــهري«، واكنش هاي 
دست اندركاران سينما به اين مصوبه و 
همچنين اســتقبال مردم از سالن هاي 
سينما پيش از ســاعت 18 را بررسي 

كرديم. 

ايــن بــار بــه ســراغ تعــدادي از 
كتابفروشي هاي تهران و شهرستان ها 
رفتيم تا ببينيم اين مصوبه چه تأثيري در 
فعاليت آنها داشته و فروشگاه هاي كتاب 
چگونه توانسته اند فعاليت اقتصادي شان 

را با زمان مجاز اعالم شده تطبيق دهند.

آيين چراغ خاموشي نيست 
روي خط خبر

انتشار هزينه هاي جشنواره هاي تئاتر98
سال گذشته گروه هاي نمايشي تئاتر فجر بيش از 4ميليارد 

تومان كمك گرفتند

جزئيــات هزينه هاي 2جشــنواره تئاتر آييني و ســنتي و كودك و 
نوجوان1398 به همراه كمك هزينه گروه هاي نمايشــي جشنواره 
تئاتر فجر ســال قبل با مجموع رقم حدود 4ميليــارد و600ميليون 

تومان منتشر شد.
به گزارش همشهري، هزينه هاي برگزاري 19جشنواره نمايش هاي 
آييني-سنتي و بيست وششمين جشنواره بين المللي تئاتر كودك و 
نوجوان همدان و نيز كمك  هزينه گروه هاي نمايشي سي وهشتمين 
جشنواره بين المللي تئاتر فجر و بيست وششمين جشنواره بين المللي 
تئاتر كودك و نوجوان همدان در ســامانه شفاف سازي سايت وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي منتشر شده است.  طبق  اين اطالعات براي 
جشنواره نمايش هاي آييني و سنتي كه مرداد سال گذشته برگزار شد 
نيز حدود 2ميليارد و250ميليون تومان هزينه شده است. جشنواره 
تئاتر كودك و نوجوان هم كه سال گذشته در همدان برگزار شد، حدود 
يك ميليارد و200ميليون تومان خرج داشته و البته مشخص نيست 
سهم مالي استان همدان در اين جشــنواره چقدر بوده است. كمك  
هزينه هاي داده شده به گروه هاي نمايشــي اين رويداد با رقم حدود 
220ميليون تومان منتشر شده است. در اين گزارش، جدولي هم از 
كمك هزينه به گروه هاي نمايشي جشــنواره فجر سال قبل منتشر 
شده است. ســال98 جشــنواره فجر به دليل انصراف تعداد زيادي 
از گروه ها پرحاشــيه ترين دوره خود را پشت سر گذاشــت و البته با 
وجود كناره گيري تعداد زيادي گروه نمايش داخلي و خارجي حدود 

6ميليارد تومان براي آن هزينه شد.
در جدول كمك هزينه ها بيشترين حمايت مالي از نمايش »بيگانه در 
خانه« محمد مساوات با رقم 100ميليون تومان صورت گرفته است. 
مســاوات و نمايش »بيگانه در خانه« بيشترين جايزه هاي اختتاميه 
جشنواره فجر را هم كسب كردند. پس از او »شاه ماهي« رضا بهاروند 
با دريافت 40ميليون تومــان در رده بعدي دريافت كمك هزينه اين 
جدول قرار دارد. همچنين در جدول كمك هزينه هاي فجر در بخش 
ديگرگونه ها بيش از 80ميليون تومان كمك هزينه درج شده با اين 
جزئيات كه فقط نام 4گروه با پرداخت 47ميليون تومان ذكر شــده 
و 33ميليون تومان هم براي آماده ســازي مرحله اول و دوم 28گروه 
صرف شده است. در اين بخش ديگرگونه هاي اجرايي، الزم به يادآوري 
است كه ابتدا 18گروه پذيرفته شــده بودند كه بعد از آن 16گروه از 

جشنواره انصراف دادند.

شكايت از بيمارستان 
خانواده شادروان اكبري مباركه از خطاي پزشكي مي گويند 

پسر مرحوم كريم اكبري 
مباركــه - بازيگــري كه 
چندي پيــش در اثر ابتال 
بــه كرونــا جانــش را از 
دســت داد - مي گويد از 
بيمارســتاني كه پدرش 
در آن بستري بوده است 
به خاطــر ســهل انگاري 

شكايت مي كند.
نويد اكبري مباركه در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه روز قبل از فوت 
پدرش، مي بايست آمپول رمدسيوير را به او تزريق مي كردند، گفت: 
عموي بنده - حميدرضا اكبري مباركه - كه در بيمارســتان مفيد و 
ميالد كار مي كند، وقتي صبح متوجه شــد پدرم به بخش آي سي يو 
منتقل شده است، سراسيمه خود را به بيمارستان رساند و از پرونده 
پدر متوجه شد كه به او آمپول رمدســيوير را تزريق نكرده اند. فرزند 
مرحوم اكبري مباركه افزود: در تهيه آمپول براي پدرم كوتاهي كرده اند 
و گفتند، ما آمپول را نداشتيم كه بزنيم. در پي اين اظهارات خانواده 
اكبري مباركه اعالم كردند كه قصد دارند از بيمارستان مذكور شكايت 
كنند. كريم اكبري مباركه - بازيگر تئاتر، سينما و تلويزيون - هشتم 

آبان ماه در سن 67سالگي در اثر ابتال به كرونا از دنيا رفت.

جانشين جاني دپ 
ميكلسون، بازيگر جديد جانوران شگفت انگيز مي شود 

كمپانــي بــرادران وارنر خبر 
اخــراج جانــي دپ از آخرين 
قســمت مجموعه فيلم هاي 
جانوران شگفت انگيز را تأييد 

كرد.
ايندي وايز گزارش داد كه اين 
كمپانــي مذاكراتــي با مدس 

ميكلسون، بازيگر دانماركي براي جانشيني دپ انجام داده است. جاني 
دپ كه اخيرا از بازي در ســومين قسمت از سري فيلم هاي »جانوران 
شگفت انگيز« كناره گيري كرد، تمامي مبلغ قرارداد بازي در اين فيلم 
ســينمايي را دريافت خواهد كرد. پيش از اين، جاني دپ در صفحه 
اينستا گرام خود نوشــته بود كه كمپاني برادران وارنر از او خواسته از 
بازي در مجموعه فيلم هاي جانوران شــگفت انگيز كناره گيري كند 
و او نيز آن را پذيرفته اســت. دپ كه در 2قسمت نخست از مجموعه 
جانوران شگفت انگيز با عنوان هاي جانوران شگفت انگيز و زيستگاه آنها 
و جانوران شگفت انگيز: جنايات گريندلوالد در نقش گلرت گريندلوالد، 
جادوگر ســياه بازي كرده بود، قرار بود در قسمت 3اين مجموعه نيز 
بازي كند كه تابستان2022 اكران مي شود. اين مجموعه فيلم را ديويد 
يتس كارگرداني مي كند. اين بازيگر كه در يك سكانس اين فيلم مقابل 
دوربين رفته بود، همه مبلغ 10ميليون دالري دستمزد خود را دريافت 
خواهد كرد. جاني دپ سال هاســت درگير پرونده قضايي جدايي از 
همسر سابقش امبر هرد است. او در ماجراي شكايت از روزنامه انگليسي 

سان كه او را يك »همسر آزار« خوانده بود، شكست خورده است.

غربت، همزاد فرزندان خانواده بزرگ زبان فارسي بوده 
است. كساني كه سال ها به يك زبان سخن مي گفتند 
و در يك جغرافيا مي زيستند، در يكي دو قرن اخير به 
لطف مرزبندي هاي جديد از هــم دور افتادند و ذيل 
جغرافيا و حاكميت و فرهنگي متفاوت روزگار گذراندند. 
چنان كه محمدكاظم كاظمي سروده است: »شمشير 
روي نقشه جغرافيا دويد / اين سان براي ما و تو ميهن 

درست شد«
غربت فرزندان تاجيكستان دوچندان بوده است؛ چه 
در سال هاي حكومت شوروي خط شان نيز تغيير كرد 
و هنوز هم به زبان فارسي سخن مي گويند اما به خط 

سيريليك مي نويسند.
در ايران از پيشگامان ادبيات تاجيكستان صدرالدين 
عيني را مي شناســيم كــه گاهي كتاب هــاي او در 
فاصله هاي زماني چندده ســاله منتشــر شده است 
)نشــر نو اخيرا كتاب ســودخور او را منتشــر كرده 
است( و ابوالقاسم الهوتي، شــاعر نوگراي ايراني را كه 
بيشتر ســال هاي عمر را آنجا گذراند. از ميان شاعران 
تاجيكستان نيز گلرخسار صفي اِوا و زنده ياد محمدعلي 

عجمي را مي شناسيم و بس.
شاعران و نويسندگان تاجيكستان برخالف نويسندگان 
و شاعران افغانستان كه بيشترشان سال هايي را در ايران 
زندگي كرده اند، به لحاظ جغرافيايــي دورتر از ايران 

بوده اند و آثارشان كمتر به ايران رسيده است.
در سال هاي پس از استقالل تاجيكستان كوشش هايي 
براي معرفي ادبيات تاجيكســتان به مخاطبان ايراني 
انجام شــده اســت. مثال »رودكي« كه مجله رايزني 
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در دوشنبه است، در 
سال هاي گذشــته ويژه نامه هايي براي شعر و داستان 
تدارك ديده كه »هديتي اســت نه چنــان كم بها« و 
نمونه هايي از شعرها  و داستان هاي تاجيك ها را مي توان 
در آنجا خواند. به مدد گسترش فضاي مجازي، شماري 
از داستان هاي نويسندگان تاجيكستان، بيشتر به همت 
شهزاده سمرقندي، در فضاي مجازي نيز منتشر شده 
است. تبديل يا ترجمه داستان از خط سيريليك به خط 
فارسي كار انتشار داستان ها را همواره دشوار كرده است.

  
بهمنيار اميني درگذشت؛ نويسنده اي ارجمند كه از 
مهم ترين داستان نويسان حال حاضر تاجيكستان بود. 
او را گابريل گارســيا ماركز تاجيكستان مي خواندند. 
داســتان هاي او از داســتان هاي نمونــه اي ادبيات 
تاجيكستان اســت كه آنچه را بر ملت تاجيكستان در 
100سال اخير گذشته است، روايت مي كند؛ مردمي 
كه مجبورند تحت سلطه حاكميتي بيگانه با فرهنگ و 
گذشته خود زندگي كنند و به مرور گذشته هاي خود 

را فراموش مي كنند.
  

بهمنيار اميني در ســال1954 در پنجكنت )زادگاه 
رودكي، شاعر بزرگ فارسي(، در شمال تاجيكستان، 
به دنيا آمد. در دانشــگاه ملي تاجيكستان زبان عربي 
خواند و در سال هاي حكومت شوروي 2سال را در ليبي 
به عنوان مترجم مشغول به كار بود. او به هنگام جنگ 
داخلي تاجيكستان  به پنجكنت برگشت و 10سال از 
زندگي را آنجا گذراند. بعدها به اصرار دوستان دوباره 
به دوشنبه آمد و در نشريه هاي دوشنبه مثل »مدنيت 
تاجيكستان«، »ادبيات و صنعت« و »صداي شرق« كار 
كرد و سال هايي را معاون سردبير مجله ادبي »صداي 
شرق« بود؛ هرچند همواره خود را روستايي مي دانست.

بهمنيار عضو اتحاديه نويســندگان تاجيكستان بود و 
جايزه صدرالدين عيني را كه معتبرترين جايزه ادبي 

تاجيكستان است، از آِن خود كرده بود.
مجموعه داستان هاي »عشق صياد« )1984(، »اسب آبي« 
)1988(، »دود حسرت«)1993(، »زرينه زرنگار« )1997( 

و رمان هاي »سرمد ِده« )2002( و »شاهنشاه« )2007( 
ازجمله كتاب هاي بهمنيار است.

به گفتــه شــهزاده ســمرقندي »بهمنيار و 
محمد زمان صالح در نيمه دوم دهه80 ميالدي 
سبك جديدي از نثرنويسي را معرفي كردند كه 
به خواننده تاجيك آن ســال ها كه از رئاليسم 

سوسياليستي خسته و تشنه نوآوري بود، روحيه 
و اميد تازه بخشــيدند و در مدت كوتاه 

شهرتي فرا تر از مرزهاي تاجيكستان 
شوروي پيدا كردند.«

»ســرمد ده« مشــهورترين 
رمان اوســت كه به فارسي 

و انگليسي و روسي نيز منتشر شده است. خوشبختانه 
نسخه صوتي رمان نيز در فضاي مجازي موجود است. 
او در سال هاي اخير مشــغول نوشتن رمان »غوتيخ« 

)كوه يخ( بود.
بهمنيار اميني سه شنبه بيستم آبان، در 66سالگي، در 

آپارتمان خود در دوشنبه درگذشت.
  

آنچه مي خوانيد چند ســطري از داســتان »دانه در 
دستاس« اســت كه در ويژه نامه داستان تاجيكستان 

مجله »رودكي« منتشر شده: 
ميرك از پيرك پرســيد ديــوار چيــن را براي چي 

ساخته اند؟
- اين را كــودك هم مي دانــد. آنكه قوم وحشــي و 

نيمه وحشي به ملكشان نتازند.
ديدي نمي داني! مرا كه شــب هاي هوشــيار خواب 
نمي برد، ســر بســياري از معماهاي زندگي انديشه 

مي كنم. معماي ديوار چين را نيز حل كرده ام.
- خوب، بگو براي چي ساخته اند؟

براي آنكه چيني ها وطنشان را پشت پا نزنند و نگريزند!
- اَ ؟

- ايــن جواب ميرك چنــان ناگهاني بــود كه پيرك 
ندانست ديگر چه بگويد.

- اَنه، شوروي هاي ما نيز از چيني ها آموختند. گرداگرد 
ما پنجره آهني ساخته اند تا ما نگريزيم و به ملك هاي 

آباد نرويم.
- راست مي گويي، حتي در همين روستاي ويران، ما را 
بي ريسمان بسته اند. گذرنامه نمي دهند 
تا كه سر به يك گوشه آباد بزني و 
شــكم خود و بچه هايت را سير 
كنــي و از »دفتــر وام« مغازه 

نترسي.
ميرك كالهش را از سر گرفت و 

به زمين زد.

هم واليتي رودكي، هم زبان ماركز

 خيابان انقالب
 كتابفروشي بيدگل 

از خيابان انقالب شــروع كنيم كه قلب 
كتابفروشي هاي تهران است. كتابفروشي 
بيدگل كه در مقابل دانشگاه تهران، بين 
خيابان فروردين و فخررازي واقع است، 
با اينكه چندان بزرگ نيست، از يك سو، 
بيشــتر مواقع ويترين جذابــي دارد كه 
مشــتريان گذري را جــذب مي كند و از 
سوي ديگر، از آنجا كه فروشگاه تخصصي 
كتاب هاي ادبي و هنري اســت، يكي از 
نخســتين انتخاب هاي دانشــجويان و 
دوســتداران ادب و هنــر بــراي خريد 
كتاب هاي مورد نيازشان به شمار مي رود. 
عماد قرباني، فروشــنده بيدگل، اثر اين 
مصوبه را در كسب وكارشان چنين بيان 
مي كند: »بيشتر مشــتريان ما معموال از 
ســاعت 18 تا 21:30 مراجعه مي كنند؛ 
اما در 2روزي كه از اجــراي اين مصوبه 
مي گذرد، با اينكه برخي مشتريان ما پيش 
از ساعت 18 به فروشگاه مي آيند، اما در 
كل تعداد مشــتريانمان كم شده است.« 
به گفته وي، اين كتابفروشي سعي كرده 
با روش هاي جايگزيــن، همچون فروش 
اينترنتي و تلفني، تا حدودي افت فروش 
حضوري شان را جبران كند، اما به هرحال 
از آنجا كه اين فروشگاه در خيابان انقالب 
و مقابل دانشگاه تهران قرار دارد، تعطيلي 
دانشگاه ها تأثير بسزايي در كاهش فروش 

آنها داشته است.

 خيابان وليعصر
 كتابفروشي هاشمي 

يكي از قديمي ترين كتابفروشي هاي راسته 
خيابان وليعصر كه از ســال1370 شــروع 
به كار كرده، كتابفروشي هاشمي در نزديكي 
ميدان وليعصر است. اين كتابفروشي هم، 
همچون كتابفروشــي بيدگل، فروشگاهي 
مســتقل به شــمار مــي رود كــه به رغم 
گسترش كتابفروشــي هاي زنجيره اي، به 
لطف قدمتش، توانســته همچنان در بازار 
كتاب فعال باشــد. رضا ســهيلي، مسئول 
داخلي اين فروشگاه، مي گويد با اجراي اين 
مصوبه خيابان وليعصر تقريبا از ساعت 17 
به بعد خلوت تر مي شود و در نتيجه از تعداد 
مشــتريان اين فروشــگاه هم كاسته شده 
است: »در روزهاي عادي، بيشتر مراجعان 
به كتابفروشي هاشمي بين ساعت 16-17 
تا 20:30-20 به ما سر مي زنند و خيلي ها 
مثل كارمنــدان اين امكان برايشــان مهيا 
نيست كه پيش از ساعت 18 به كتابفروشي 
بروند.« كتابفروشي هاشمي هم سعي كرده 
در ايام كرونا با فروش غيرحضوري تلفني و 
ســايتي قدري از لطمات كاهش مشتريان 

حضوري اش را جبران كند.

 خيابان شريعتي
 شهر كتاب مركزي

بــا اينكــه ممكــن اســت تصــور شــود 
كتابفروشي هاي زنجيره اي و بزرگ در دوران 
كرونا ضرر و زيان كمتري متقبل شده اند، اما 
نبايد فراموش كرد كه هزينه هاي آب، برق، 
گاز، تلفن و حقوق پرسنل فروشگاه هاي بزرگ 
بيشتر است و كاهش فروش حتما بر درآمد 
آنها اثر مي گذارد. محمدجالل احدي، مسئول 
هماهنگي شهر كتاب مركزي واقع در خيابان 
شريعتي، با اشاره به اينكه به طور معمول اوج 
شلوغي اين فروشــگاه بعد از ساعت 16-17 
است مي گويد: »روز اولي كه اين مصوبه را اجرا 
كرديم، در توجيه مشــترياني كه تازه حدود 
ساعت18 وارد فروشگاه شده بودند مشكل 
داشــتيم و كمي طول كشــيد تا آنها را قانع 
كنيم كه مجبوريم ساعت18 تعطيل كنيم.« 
به گفته وي، با اينكه شهر كتاب مركزي سعي 
كرده فروش غيرحضوري  اش را تقويت كند، 
اما جاافتادن فروش تلفنــي و آنالين كمي 
زمان مي برد. از طرف ديگر، از آنجا كه شــهر 
كتاب مركزي كافه هــم دارد، ترجيح بعضي 
مشــتريان، مراجعه حضوري و اســتفاده از 

فضاي اين فروشگاه بزرگ چندطبقه است.

 شيراز  
كتابفروشي  پاتوق كتاب

»پاتوق كتاب« كتابفروشــي اي است كه 
در مركز شهر شــيراز قرار دارد و در ميان 
كتابخوانان اين شهر شناخته شده است، 
خصوصا اينكه قيمت كتاب هاي قديمي 
موجود در فروشگاهش را تغيير نمي دهد. 
علي صفدري، فروشنده كتابفروشي پاتوق 
كتاب، درباره مجــاز نبودن فعاليت بعد از 
ســاعت18 مي گويد: »در حالت عادي، 
مشتريان ما بعد از ساعت18 به ما مراجعه 
مي كنند و مسلما اجراي اين طرح باعث كم 
شدن مشتريانمان شده است. البته سعي 
كرده ايم با اطالع رســاني در شــبكه هاي 
مجازي فروشگاه و فروش آنالين و پستي 
تا حدودي كاهش فروشــمان را جبران 
كنيم.« صفدري در ادامه مي گويد: »هفته 
ديگر طرح پاييزه كتاب اجرا مي شود و ما 
هم در اين طرح ثبت نام كرده ايم. در طرح 
تابستانه كتاب كه چند ماه قبل برگزار شد، 
گاهي تا ساعت 23-22 مشتري داشتيم 
و حاال بايد ببينيم در اين وضعيت چطور 
مي توانيــم از فرصت طرح پاييــزه براي 

افزايش فروشمان استفاده كنيم.« 

 همدان
 كتابفروشي مهدي

»كتاب مهــدي«، بــه مديريت مهدي 
به خيال كه خود نويســنده و پژوهشگر 
اســت، در كوچه اي فرعي در محدوده 
خيابان بوعلي همدان واقع شــده است. 
مهدي به خيال، اجراي ايــن مصوبه را 
باعث از دســت رفتن مشــتريان اندك 
كتابفروشي اش مي داند و مي گويد: »روز 
اول اجــراي اين طرح، حــول و حوش 
ساعت18، يكي دو مشتري در فروشگاه 
بودند كه مأموران مدام به ما تذكر دادند 
كه زودتر تعطيل كنيــم و ما خواهش 
كرديم اجازه بدهند تا حداقل حســاب 
و كتاب مشــتري ها را انجام دهيم و بعد 
فروشگاه را ببنديم. اجراي اين طرح براي 
كتابفروشــي هاي كوچكي مثل ما كه 
خصوصا بر خيابان نيســتيم، مشكالت 
بيشتري ايجاد مي كند. كتابفروشي شغلي 
نيســت كه در آن صف بسته شود و نياز 
به چنين پروتكل هايي داشــته باشد. ما 
ساعت يك ظهر مي بنديم و دوباره ساعت 
16باز مي كنيم و 2ساعت بعد دوباره بايد 

ببنديم. اينطوري متضرر مي شويم.« 

 تبريز
 يك كتابفروشي درسي

بــا يكــي از كتابفروشــان كتاب هــاي 
كمك درسي و دانشگاهي در تبريز صحبت 
مي كنيم. مسئول فروشــگاه در پاسخ به 
اين سؤال كه اجراي اين مصوبه چه اثري 
بر كارشان داشته، با جديت مي گويد: »ما 
اين قانون را اجرا نمي كنيم، چون دست 
پخش كننده و ناشر چك داريم. صاحب 
مغازه هم آخر  ماه كرايه اش را مي خواهد 
و كرونا و مصوبه سرش نمي شود. فروشگاه 
من 360متر است و در مركز تبريز قرار دارد 
و حاال كه دارم با شما صحبت مي كنم، يك 
نفر مشــتري هم در آن نيست. كسي كه 
چنين قانوني مي گذارد بايد فكر كند چقدر 
اين قانون عملي و شدني است.« مدير اين 
فروشگاه كه به گفته خودش 40سال است 
در كار كتاب است - و ما براي آنكه به دليل 
اجرا نكردن قانون دچار مشكل نشود، از 
ذكر نام خودش و فروشگاهش خودداري 
مي كنيم - در ادامه مي گويد: »ما فروش 
آنالين و تلفني هم داريــم، اما اين كارها 
در حوزه كتاب خيلي جــواب نمي دهد. 
مشتري بايد بيايد و كتاب را ببيند و در كنار 
كتابي كه مي خواهد، يكي دو كتاب ديگر 
هم مي خرد. ما فروشنده كتاب هاي كمك 
درســي و كنكوري و دانشگاهي هستيم 
و با تعطيلي مدارس و دانشــگاه ها خيلي 
ضرر كرده ايم و بيــش از اين نمي توانيم 

ضرر كنيم.«

محمدناصر احدی
روزنامه نگار

مرتضي كاردر
روزنامه نگار

مذاكره براي افزايش ساعت فعاليت كتاب فروشي ها 
 هفته ديگر طرح »پاييزه كتاب« به اجرا درمي آيد و تجربه ثابت كرده در مدت برگزاري 
طرح هاي تخفيف خريد كتاب، كتابفروشي ها شلوغ مي شوند و گاه حتي ساعت كاري شان 
را كمي افزايش مي دهند. اما با توجه به كاهش ساعت فعاليت كتابفروشي ها، تالش هايي 
براي افزايش ساعت كار اين واحدهاي صنفي آغاز شده است. احد جاوداني، مديركل اداره 

فرهنگ و ارشاد اسالمي استان تهران، از مذاكره با استانداري تهران و ستاد مقابله با كروناي 
استان تهران درباره صدور مجوز فعاليت كتاب فروشان همزمان با هفته كتاب و مستثني 
شدن آنها از طرح كاهش ساعت كاري خبر داد. جاوداني به ايبنا گفته: با توجه به اعمال 
محدوديت   فعاليت صنوف و تعيين ساعت 18 به  عنوان پايان فعاليت آنها، در حال مذاكره 
و مكاتبه براي افزايش طول ساعت فعاليت آنها هستيم تا كتاب فروشان بتوانند از فرصت 

هفته كتاب براي فروش و تقويت بازار نشر استفاده كنند.

ث
مك

چند سطري در سوگ بهمنيار اميني  
داستان نويس بزرگ تاجيكستان
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كيوسك

 دونالد ترامپ كه هميشه از »آمريكاي 
بزرگ« سخن گفته و وعده قدرتمند گزارش

كردن كشورش در جهان را داده است، 
اين روزها به دليل خشم ناشي از ناكامي در انتخابات، 
از هيچ تالشي براي ضربه زدن به دمكراسي آمريكا 
فروگذار نمي كند. به گزارش سي ان ان با آنكه 10روز 
از انتخابات رياست جمهوري 2020 آمريكا مي گذرد، 
اما ميدان انتخابات هنوز پيروز خود را نشــناخته و 
همچنان صحنه رقابت 2رقيب قدر اســت. در يك 
طرف ميدان، ترامپ با دست بردن به تركيب چينش 
نظامي و با ادعاهاي بي پايه و اساس پيروزي، به سمت 
متزلزل كردن حكومت پيش مي رود؛ در سوي ديگر، 
جو بايدن بــا اعتماد به نفس كامــل به دنبال ايجاد 
آرامش در دل توفاني اســت كه رقيبش برپا كرده 
است. درحالي كه ترامپ پشت درهاي بسته پنهان 
شده و مجراي ارتباطش با دنيا را به توييتر محدود 
كرده و از همانجا حتي اقدام بــه بركناري مقامات 
مي كند، بايدن در مقابل دوربين هاست و با رهبران 
كشــورهاي متحد آمريكا، گفت وگو مي كند. او در 
كمال آرامش سعي دارد مردم آمريكا را مطمئن كند 
كه تالش هاي نخ نماي ترامپ بــراي ماندن در كاخ 

سفيد نمي تواند خواسته آنها را زيرسؤال ببرد.

ادعاي پمپئو
تيم ترامپ بــا ناديــده گرفتن رقيب، انــگار كه از 
ماندگاري رئيس جمهور آمريكا در كاخ سفيد مطمئن 
است. مايك پمپئو، وزير خارجه آمريكا براي نشان 
دادن وفاداري خود به ترامپ گفت: »انتقال قدرت 
به دوره دوم ترامپ به آســاني انجام خواهد شــد.« 

وقتي خبرنگاري از او پرســيد آيا امتنــاع ترامپ از 
قبول شكست، رسم آمريكا در انتقاد به انتخابات هاي 
غيرآزاد در كشــورهاي ديگر را زيرسؤال نمي برد، 
گفت: »اين حرف خنده داري اســت.« اين در حالي 
است كه پمپئو چند روز پيش، روند انتخابات ميانمار 

را به دليل دخالت نظاميان محكوم كرده بود.
جان بولتون، مشــاور پيشــين امنيت ملي آمريكا، 
سخنان پمپئو را برپايه »توهم« دانست و گفت: »او 

به اعتبار بين المللي خود خدشه وارد كرد.«

تغييرات در پنتاگون
رئيس جمهور آمريكا اين روزها فقط سرگرم پيگيري 
دعاوي حقوقي مبني بر تقلب در انتخابات نيست. او 
اخيرا با تغيير برخي از مقامات ارشد وزارت دفاع اين 
كشور و جايگزين كردن افراد نزديك به خود سعي 

كرده تغييرات اساسي در اين نهاد ايجاد كند.
بعد از اينكه ترامپ، مارك اسپر، وزير دفاع آمريكا را كه 
ثابت كرده بود وفاداري اش به قانون اساسي بيشتر از او 
است، بركنار كرد، 3مقام ارشد ديگر اين وزارتخانه هم 

يا بركنار شدند يا استعفا دادند. منابع سي ان ان احتمال 
مي دهند كه مخالفت اسپر و تيمش با بازگشت نيروهاي 
نظامي آمريكا از افغانستان از داليل اصلي بركناري او 
باشــد. اين خبرگزاري پيش بيني مي كند افراد بعدي 
كه ترامپ خشم خود را بر سر آنها خالي مي كند، جينا 
هاسپل، رئيس سيا و كريستوفر راي، رئيس اف بي آي 
باشند. برخي ناظران معتقدند كه ترامپ تالش دارد با 
انتصاب افراد وفادار در پست هاي نظامي، كار سركوب 
آشوب هاي داخلي را آسان تر  كند. كارشناسان معتقدند 
اين اقدامات ترامپ براي دشــمنان آمريكا معنايي جز 
گسستگي در ساختار امنيت ملي اين كشور ندارد. يك 
مقام ارشــد وزارت دفاع آمريكا گفت: »اين ترسناك و 
بسيار نگران كننده اســت. اينها حركت هايي است كه 
ديكتاتورها انجام مي دهند.« كريس مورفي، ســناتور 
دمكرات نيز گفت: »آمريــكا در حال ورود به يك دوره 

خطرناك است.« 

واكنش بايدن به اقدامات ترامپ
ترامــپ و آژانس خدمات عمومــي آمريكا تاكنون 

از فرايند انتقال قدرت بــه رئيس جمهور منتخب 
اين كشــور كه روندي طبيعي در همــه انتخابات  
رياســت جمهوري اســت، خودداري كرده اند. اما 
رئيس جمهور منتخــب آمريكا روز سه شــنبه در 
سخنراني در واكنش به اين مقاومت، گفت: »فرايند 
انتقال قدرت در جريان است.« بايدن، امتناع ترامپ 
از قبول شكست را »باعث شرمساري« دانست كه 
به »ميــراث رئيس جمهور« لطمــه مي زند. نامزد 
دمكرات ها گفــت كه جمهوريخواهــان در نهايت 
شكســت را مي پذيرند و ما هيچ مانعي براي انتقال 
قدرت نمي بينيم. به نظر مي رســد او تمايل زيادي 
به بلوا به پا كردن و توســل به اقدامات قانوني براي 
دريافــت كمك هاي مالي به منظــور انتقال قدرت 
ندارد. معاون رئيس جمهور پيشين آمريكا كه زماني 
به راحت صحبت كردن با مردم معروف بود، اين روزها 
شــخصيت جديدي از خود را به آمريكايي ها نشان 
مي دهد. او در مصاحبــه اخيرش با دقت در انتخاب 
كلمات و رعايت نزاكت، سعي مي كرد چهره آرام و با 

اعتماد به نفسي از خود به نمايش بگذارد.
از ســوي ديگر، برخــي رهبران جهان خــود را به 
بايدن نزديك كرده اند. كمپين بايدن گفته كه او با 
امانوئل مكرون، رئيس جمهور فرانسه، آنگال مركل، 
صدراعظم آلمان و بوريس جانســون، نخست وزير 
انگليس گفت وگوي تلفني داشــته است. جانسون 
كه مانند ترامپ گرايش هاي پوپوليســتي دارد، در 
اين گفت وگو، قول همكاري با بايدن براي مقابله با 
همه گيري كرونا را داده است. حتي محمد بن سلمان، 
وليعهد عربستان سعودي كه روابط نزديكي با ترامپ 
و كوشــنر، داماد او دارد، در پيامي پيروزي بايدن را 
تبريك گفته اســت. بايدن هم در مقابل گفته كه او 
يك پيام ســاده براي رهبران جهان دارد: »آمريكا 

دوباره برگشته است.«

هفته گذشته روابط اقتصادي و تجاري عربستان سعودي 
با عراق شــاهد تحوالت مهمي بود؛ تحوالتي كه پس از خاورميانه

سفر يك هيأت بلندپايه سعودي به بغداد و البته مكالمه 
تلفني وليعهد عربستان با مصطفي الكاظمي، نخست وزير عراق به وقوع 
پيوســت. به گزارش خبرگزاري دولتي عربســتان )واس(، شوراي 
همكاري سعودي و عراق پس از مذاكرات اخير تصميم گرفته عالوه بر 
بازگشايي گذرگاه زميني عرعر، 13تفاهمنامه اقتصادي در زمينه هاي 
كشــاورزي، صنعت، نفت، آموزش و از همه مهم تــر، نيرو را به امضا 
برساند. رياست اين شورا كه از اوايل تابستان سال جاري تشكيل شده، 
در اختيار فيصل بن فرحان و فواد حسين، وزراي خارجه عربستان و 

عراق است.
اگرچه اخبار اين توافق در سايه تحوالت مرتبط با انتخابات آمريكا توجه 
افكار عمومي را به خود جلب نكرد، اما با اين حال، بازتاب گســترده اي 
در سطح رسانه هاي دولتي عربستان ســعودي داشته است؛ براي مثال 
شبكه العربيه در گزارش خود، توافق اخير را »گامي مهم در مسير تقويت 
روابط عراق با همسايگان عرب اين كشور« توصيف كرده است. از سوي 
ديگر، روزنامه الشرق االوسط نيز با اشاره به اين موضوع مي نويسد: دولت 
عربستان براي حمايت از چشــم اندازهاي مصطفي الكاظمي كه ضامن 

ثبات و استقرار در آينده عراق است، آمادگي دارد.

استفاده از فرصت الكاظمي عليه تركيه و ايران
شايد در نگاه اول توسعه روابط اقتصادي سعودي و عراق، صرفا تهديدي 
براي منافع ايران ارزيابي شــود، اما نگاهي به رســانه هاي عربي نشان 
مي دهد عالوه بر ايران، سهم تركيه و قطر نيز در چشم انداز سعودي ها 
نسبت به عراق بسيار بااهميت است. روزنامه العربي الجديد در اين باره 
مي نويسد: الكاظمي ممكن است در پرونده ايران خواهان برقراري تعادل 
و دوري از هرگونه تنش باشــد، اما مواضع او نسبت به قطر و مخصوصا 
تركيه كامال متفاوت است. نخست وزير جديد عراق پيشينه عميقي از 
روابط نزديك با رهبران سعودي و امارات داشته و نفود تركيه و قطر در 
كشور خود را تهديدي براي امنيت ملي و منطقه اي به شمار مي آورد. بر 
اين اساس، رياض و ابوظبي، حضور او در قدرت را فرصتي براي تقويت 
پايگاه خود در بغداد به شمار مي آورند؛ فرصتي كه بدون شك از طريق 

ورود به بازارهاي اقتصادي عراق محقق خواهد شد.
افزايش چشمگير تنش هاي نظامي و امنيتي در شمال عراق را مي توان 

يكي از مهم ترين نشــانه هاي سياســت جديد دولت عراق نســبت به 
تركيه دانست. روزنامه راي اليوم با تأكيد بر اين مسئله در گزارش خود 
مي نويســد: پس از مهار موقت تنش هاي ميان 2كشور در دولت عادل 
عبدالمهدي، حاال بار ديگر وضعيت نظامي و امنيتي در شــمال عراق 
پرتنش شده اســت. رفتارهاي دولت الكاظمي در پرونده تركيه نشان 

مي دهد او دست كم 2برنامه اساسي براي مقابله با اين كشور دارد:
1- ايجاد اجماع عربي عليه مداخله نظامي تركيه در شمال عراق

2- تقويت روابط با اقليم كردستان از طريق انعقاد توافق هاي اقتصادي 
و امنيتي دوجانبه.

تمام اينها در حالي است كه روابط بغداد و دوحه نيز همزمان با افزايش 
تنش ها ميان تركيه و عراق، تضعيف شده است. در اين زمينه، چشم انداز 
اقتصادي الكاظمي براي توســعه همكاري هاي اقتصادي با عربستان، 
امارات، اردن و مصر به خوبي گوياي رويكرد متفاوت دولت وي نسبت به 
دولت سابق عراق است؛ دولتي كه در سطح منطقه روابط خود با ايران، 
تركيه و قطر را تقويت كرده و در سطح بين المللي نيز بزرگ ترين قرارداد 

تجاري تاريخ عراق با چين را به امضا رسانده بود.
البته عالوه بر تمام نكات يادشده نمي توان به سادگي از رقابت اقتصادي 
ميان ايران و عربســتان بر سر بازارهاي عراق چشــم بست؛ رقابتي كه 
بيش از هر چيز در حوزه نيرو تعريف مي شود. پيش از اين وزير دارايي 
دولت جديد عراق از وجود برنامه اي بلندمدت براي كاهش وابستگي به 
ايران در زمينه تامين برق موردنياز اين كشور خبر داده بود. اين برنامه 
به طور اساسي بر ســرمايه گذاري هاي خارجي )كشورهاي عربي حوزه 

خليج فارس( براي توسعه نيروگاه هاي داخلي عراق متمركز است.

پيشينه روابط سعودي و عراق
روابط عربستان سعودي با عراق در ســال2015 پس از 25سال به طور 
رسمي از سر گرفته شد. با وجود اين، اما توسعه روابط دوجانبه به دليل 
وجود مخالفت هاي جدي در داخل عراق ســرعت قابل توجهي نداشته 
اســت؛ براي مثال نخستين ســفر يك مقام عالي رتبه سعودي )عادل 
الجبير( به بغداد، 2سال پس از توافق سال2015 براي عادي  سازي  روابط 
صورت گرفت. گزارش شبكه الجزيره، بخشي از محافل سياسي و امنيتي 
عراق به دليل پيشينه عربستان سعودي در حمايت از تروريسم تكفيري و 
همچنين نقش اين كشور در حمله نظامي آمريكا به عراق، ديدگاه مثبتي 
نسبت به بازگشت ســعودي ها ندارند. از سوي ديگر، اما به نظر مي رسد 
هم اكنون، عربستان ســعودي با فرصتي تاريخي براي برقراري روابط و 
احياي نفوذ خود در عراق مواجه است. محمد بن سلمان، وليعهد سعودي 
در جريان مكالمه تلفني اخير با مصطفي الكاظمي گفته است: عراق و 
عربستان به عنوان 2 همســايه تاريخي با منافع و تهديدهاي مشتركي 
روبه رو هســتند. در مقابل الكاظمي نيز عربستان سعودي را »شريكي 
واقعي و غيرقابل چشم پوشــي در آينده عراق« توصيف كرده اســت. 
13تفاهمنامه اقتصادي اخير را مي توان تنها يكي از نتايج اين چشم انداز 
دوجانبه دانســت؛ تفاهمنامه هايي كه اجراي هر كدام از آنها به معناي 
حضور قابل توجه عربستان در بازارهاي عراق خواهد بود. با وجود اين، 
اما هنوز براي قضاوت درباره مسير پيش روي روابط بغداد و رياض زمان 
الزم است؛ آن هم درحالي كه فرصت دولت الكاظمي تا كمتر از يك سال 
ديگر به پايان می رسد و تضميني براي ثبات معادله قدرت در عراق پس 

از او نيز وجود ندارد. 

روس ها در قره باغ، به آرزويشان رسيدند
مسكو با اعزام نيروهاي نظامي حافظ صلح به ناگورنو-قره باغ، 

بيش از 2دهه تالش براي حضور نظامي در اين منطقه را به 
ثمر رساند و دست ترك ها را از آن كوتاه كرد

والديمير پوتين رئيس جمهور روســيه، با كمك به مصالحه بين 
ارمنستان و آذربايجان در ناگورنو-قره باغ، حضور تركيه در جايي 

كه مسكو آن را حياط خلوت خود مي داند مهار كرده است.
به گزارش رويتــرز، 6هفته درگيري بيــن آذربايجان و نيروهاي 
ارمني، ميزان نفود مســكو در منطقه قفقاز جنوبي را در معرض 
آزمايش قرار داده. اين منطقه، اهميتي حياتي براي روسيه دارد 
همچون شوروي، دولت فعلي روســيه هم معتقد است كه قفقاز 

جنوبي كليد دفاع مسكو از جنوب است.
3آتش بس پيشين، كه يكي از آنها مورد حمايت مسكو بود، پيش 

از اين از هم پاشيده بود.
درنهايت اما پوتين بيش از 2دهه آرزومندي روس ها براي ارسال 
نيروهاي حافظ صلح به منطقه ناگورنو قره بــاغ را محقق كرد و 

نيروهاي تركيه را، دست كم فعال، از منطقه بيرون نگاه داشت.
توافق براي ارســال نيروهاي نظامي روسيه به منطقه، جاي پاي 
نظامي روسيه در منطقه را محكم تر مي كند و به رقابت ژئوپولتيك 
بين مسكو و آنكارا، كه در مســكو و ليبي هم وجود دارد، در اين 

منطقه خاتمه مي دهد.
با اين توافق، روسيه كنترل كامل منطقه توسط نيروهاي آذري 
مورد حمايت تركيه را غيرممكن كرده و عمال نيروهاي ارمني را 

كه چند روز با شكست كامل فاصله داشتند نجات داده است.
الكساندر گابوئف، عضو ارشد انديشكده كارنگي مسكو دراين باره 
گفته است: »توافق امروز، از بسياري جهات، منافع بنيادين روسيه 
را در اين مناقشه مدنظر قرار داده و احتماال بهترين نتيجه اي را 
كه مسكو مي توانســت بخواهد تامين كرده است. روسيه 2هزار 
نيروي حافظ صلح خود را در ناگورنو-قره باغ مستقر كرده است؛ 
اين كاري است كه مسكو از سال1994 مي خواست انجام دهد اما 
نمي توانست. همچنين هيچ نيروي مسلح تركيه اي حافظ صلح 
در منطقه نخواهد بود؛ اين مسئله براي مسكو بسيار مهم است.« 

موفقيت مقدس
آنكارا گفته اســت كه توافق آتش بس »موفقيتي مقدس« براي 
آذربايجان است. اوزگور اونلو حصارچيكلي، مدير گروه تحقيقاتي 
جرمن مارشال در آنكارا، گفته است كه حضور روسيه در منطقه 
براي آذربايجــان و تركيه منفي اســت اما موقعيــت آذري ها، 
نسبت به شش هفته پيش 
به شــدت تقويت شــده 
اســت؛ »آذربايجان روي 
زمين به موفقيتي بزرگ 

رسيده است.«
او گفته اســت كه آنكارا 
نيازي ندارد تا براي ارسال 
نيروهايش بــراي نظارت 
بر توافقنامه اجازه بگيرد، 
هرچند مشــخص نيست 
كه مســكو با اين مسئله 

موافقت كرده باشد.
گروه تحقيقاتي اوراســيا 
هم در يادداشــتي درباره 
اين توافق آتش بس نوشته 
اســت: »تركيه هــم )در 
حفــظ آتش بــس( نقش 
خواهد داشت اما نسبت به 
روسيه، نقش هاي ثانويه 
را به عهده خواهد گرفت. 
اردوغان احتمــاال با اين 
مسئله مشــكلي نخواهد 
داشت. حمايت نظامي او، 
با وجود هزينه كم، كمك 
زيادي به آذربايجان كرد 
و بــراي اين كشــور يك 
پيــروزي ملــي به همراه 

داشت.«
نيروهاي مســلح حافظ 
صلــح روســيه، كــه با 
زرهــي  خودروهــاي 
پشــتيباني مي شــوند، 
منجمــد  را  مناقشــه 
خواهند كرد و به نيروهاي 
آذربايجــان و نيروهــاي 
مورد حمايت تركيه اجازه 
نخواهنــد داد كــه بيش 
از اين پيشــروي داشــته 

باشند.
يــك گزينه ديگــر براي 
روســيه، كه با ارمنستان 
توافق نظامــي دارد، اين 
است كه در اين كشور يك 
پايگاه نظامي احداث كند.

فعلــي  نخســت وزير 
ارمنســتان،  نيكــول 
پاشــينيان، از نظر مسكو 
چنــدان هوادار روســيه 
نيست. او از ســوي روس ها متهم اســت كه نيروهاي وفادار به 
كرملين را به حاشيه رانده است. توافق آتش بس، پاشينيان را تحت 
فشار قرار داده و مردم به شدت به او اعتراض دارند. تنش ها چنان 
باال بوده است كه مردم به ساختمان هاي دولتي، ازجمله اقامتگاه 
او حمله كرده اند. مسكو، چندان از ســقوط احتمالي پاشينيان 

ناراحت نخواهد شد.

روزنامه آمريكايي يو اس اي تودي با وجود خبرهاي 
داغ مربوط به انتخابات، گــزارش اول خود را به 
»زمستان سخت« پيش روي آمريكا اختصاص 
داده و نوشته است كه كرونا »بسيار بسيار بدتر« 
خواهد شد. اين روزنامه به اين مسئله اشاره كرده 
كه ممكن است در اول ژانويه، شروع زمستان، 
آمريكا شاهد 350هزار مورد ابتالي جديد باشد و 
تعداد كشته ها در يك ماه بعد از آن، به 400هزار نفر 
برسد. يو اس اي تودي همچنين در بخش ديگري 
از اين گزارش نوشته كه توليد واكسن به اين معنا 
نيســت كه زندگي خيلي زود به حالت عادي و 

نرمال باز خواهد گشت.

روزنامه عرب نيوز ]عربستان[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه االخبار ]لبنان[

روزنامه يو اس اي تودي ]آمريكا[

پيروزي آذربايجان در قره باغ

آذربايجان پيروز جنگ

ديوانگي در كاخ سفيد

زمستان سخت

اين روزنامه چاپ مكه، گــزارش يك خود را به 
آتش بس بين آذربايجان و ارمنستان اختصاص 
داده و نوشــته اســت كه آذربايجان توافق با 
ارمنســتان را پيروزي مي داند. باكو و ايروان با 
ميانجيگري روسيه با آتش بس در منطقه ناگورنو-
قره باغ موافقت كرده انــد. درحالي كه باكو اين 
آتش بس را يك پيروزي مي داند، مردم در ايروان 
پايتخت ارمنستان، به شدت به دولت اعتراض 
دارند و از سه شنبه به نشانه اعتراض به خيابان ها 

آمده اند. 

روزنامه العربي الجديد با بررسي توافق 9بندي 
قره بــاغ، آذربايجان را پيــروز قطعي جنگ 
آذربايجان با ارمنستان به شــمار آورده است. 
به نوشته اين روزنامه، مســكو و آنكارا از ديگر 
بازيگراني هســتند كه دستاوردهاي مهمي در 
تحوالت اخير منطقه قفقاز داشته اند. اين درحالي 
اســت كه انتظار مي رود دولت ارمنســتان در 

آينده اي نه چندان دور سقوط كند.

روزنامه االخبار در گزارش نخست خود به آخرين 
تحوالت انتخاباتي آمريكا پرداخته اســت. به 
نوشته اين روزنامه، دولت ترامپ تعادل رواني 
خود را از دســت داده و براي مقاومت در مقابل 
پذيرش شكســت، رفتارهاي جنون آميزي از 
خود نشان مي دهد. االخبار همچنين پيش بيني 
كرده با ادامه اين روند و به دليل رأي باالي ترامپ، 
وضعيت داخلي آمريكا با بحراني كم سابقه روبه رو 

خواهد شد.

 اقدامات ترامپ در روزهاي گذشته از بركناري مقامات 
تا امتناع از قبول شكست، نگراني ها از متزلزل شدن 
پايه هاي دمكراسي در اين كشور را افزايش داده است

زنگ خطر ظهور ديكتاتوري در آمريكا 

 تالش عربستان
براي بازگشت به عراق

 دولت سعودي »روابط اقتصادي« را 
دروازه احياي نفوذ از دست رفته خود در بغداد مي داند

مالقات هيأت اقتصادي سعودي با نخست وزير عراق در بغداد

ناكامي دعاوي حقوقي 
از روز دوشنبه كه پاي دادستان كل آمريكا نيز به انتخابات باز شد و از دادستان هاي فدرال خواست كه هرگونه 
ادعاي »اساسي« درباره اختالل در فرايند راي گيري را بررسي كنند، تيم ترامپ با اعتماد به نفس بيشتري 
از تئوري هاي توطئه و تقلب در راي گيري مي گويند و ادعا مي كنند كه تالش هايشان براي اثبات اين ادعا در 
دادگاه ها به خوبي پيش مي رود. بايدن 46هزار رأي در پنسيلوانيا، 12هزار رأي در جورجيا و 14هزار رأي در 
آريزونا از ترامپ بيشتر دارد. گفته مي شود كمپين ترامپ هنوز هيچ سند و مدرك قانع كننده اي در دعاوي 
حقوقي خود ارائه نكرده اند و حتي اگر موفق به ايجاد تغييري در راي ها شوند، تنها چندصد رأي جابه جا خواهد 

شد كه تأثيري در نتيجه نهايي ندارد.
يكي از ادعاهاي تيم رئيس جمهور آمريكا براي اثبات تقلب در انتخابات، ثبت شدن برخي راي ها به نام افرادي 

است كه فوت شده اند، اما وزارت امنيت داخلي اين كشور با شايعه خواندن اين ادعا، آن را رد كرده است.

ث
مك

   خط خبر

   نارضايتي هــا از دولــت در 
ارمنستان به اوج رسيده و مردم كه 
گمان مي كنند دولت به آنها خيانت 
كرده، خواســتار بركناري نيكول 
پاشينيان، نخست وزير هستند. 
مردم ديــروز در ميــدان آزادي 
ايروان تجمع كردند و با در دست 
گرفتن پرچم كشورشان، به تصميم 
دولت براي امضاي توافق آتش بس 
بــا آذربايجان اعتــراض كردند. 
هرانت باگراتيان، نخســت وزير 
پيشــين ارمنســتان ديروز با 
معترضان همراهي كرد و خواستار 
بركناري پاشــينيان شد. ديروز 
پليس با معترضانــي كه در مقابل 
ساختمان هاي دولتي تجمع كرده 
و مي خواستند به آنها وارد شوند 
برخورد كرد و چند نفر را بازداشت 
كرد. نخســت وزير ارمنستان در 
توجيه امضاي آتش بس گفته است 
كه اگر اين كار را نمي كرد، ممكن 
بود منطقه مورد مناقشه از دست 

برود.
   ارتش روسيه ديروز اعالم كرد 
نيروهاي حافظ صلــح به منطقه 
ناگورنو-قره باغ مســتقر شدند. 
بر اين اســاس،  اين نيروها كنترل 
منطقه حياتي الچين بين ارمنستان 
و منطقــه ناگورنو-قره باغ را در 
اختيار دارند. 414نيروي نظامي، 
8هلي كوپتــر و ده هــا خودرو و 
تجهيزات نظامي به منطقه اعزام 

شده اند.
   رجــب طيــب اردوغــان 
رئيس جمهور تركيه ديروز اعالم 
كرد كه آنكارا و مسكو توافقي امضا 
كرده اند كه براساس آن، بر آتش بس 
منطقــه ناگورنو-قره باغ نظارت 
كنند. او گفته اســت كه روسيه و 
كشورش يك مركز براي اين منظور 

ايجاد خواهند كرد.
   الهام علــي اف، رئيس جمهور 
آذربايجان ديروز با وزرای خارجه 

و دفاع تركيه در باكو ديدار كرد.

سمانه معظمي
خبرنگار



  پنجشــنبه 22 آبان 1399  سال بيست و هشــتم   شماره 8083

سازماننيازمنديها
 خيابان قائم مقام فراهاني

 ميدان شعاع 
 خيابان شهيد خدري

شماره29 
 تلفن:  88861819

جهشتوليد

 چاپ: همشهري
 تلفن: 48075000

روزنامهاجتماعي،فرهنگي،اقتصادي
 صاحبامتياز: مؤسسه همشهري

 دفتر مركزي: تهران، خيابان وليعصر )عج(، نرسيده به پارك وي
كوچه تورج، شماره14- كدپستي 19666-45956

 تهران، صندوق پستي19395/5446
 تلفن :23023000، نمابر :22046067

www.hamshahrionline.ir:ارتباطباخوانندگان)انتقاداتوپيشنهادها(:23023023 همشهريآنالين 

سازمانآگهيهايروزنامه
همشهري

 خيابان قائم مقام فراهاني
 ميدان شعاع ، خيابان شهيد خدري

شماره29 - طبقه اول
  تلفن: 84321700

توزيعواشتراك
شركت رسانه گستر كيهان

 تلفن:66650099
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كرونا پاي خيلي ها را از گردشگري و ســياحت، كوتاه و خانه نشين كرده است. 
بيشتر ما با مرور عكس ها و خاطراتي كه انگار سال ها از زمان آنها مي گذرد، حسرت 
آن روزهاي خوش را مي خوريم.محسن افشاري،  روزنامه نگار، در صفحه توييترش 
عكس هايي از سفر سال گذشته اش به همدان در فصل پاييز منتشر كرده و نوشته 
است: »آبان پارسال كه كرونا نبود رفتم همدان؛ پاييز جاده گنجنامه بي نظيره.«

مغرورنباشيم
پرويز پرستويي تصويري  از عكس هاي ارسال شــده از سوي يك مريخ نورد در 
اينستاگرامش منتشــر كرده كه بزرگي كهكشــان را به نمايش گذاشته است. 
روي اين عكس نقطه اي مشخص شده و نوشــته است: »اين عكس را مريخ نورد 
اسپرينت، ســاعاتي قبل از طلوع آفتاب مريخ گرفته است. اين نقطه كوچك ما 
هستيم. همه ما، همه تاريخ ما و همه افرادي كه دوستشان داريم، اينجا هستند. 

مغرور نباشيم.«

گرانيخودرو

محمد اشــعري، روزنامه نگار، به وضعيت گراني قيمت محصوالت ايران خودرو 
در صفحه توييتــرش پرداخته و با انتقــاد از اينكه قيمــت دالر نيز تا حدودي 
كاهشــي شــده اما قيمت هاي كارخانه اي باز هم افزايش يافته. او نوشته است: 
»از فروش فوري قبلي ايران خود رو تا امروز، نرخ دالر 13درصد كاهش يافته، اما 
سورن پالس 27درصد و راناپالس 24درصد افزايش قيمت داشته. آن هم فقط 

در 37روز!«

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه

newspaper.hamshahrionline.ir:سايتروزنامههمشهري 

عکس:ايرنا،ابوذرحميدیجيرنده فصلبرداشتزعفراندرگيالن

علي نوري اسفندياري كه بعدتر اسم خود را 
به نيما يوشيج تغيير داد، آبان1276، در 

يوش دهي سردسير و دورافتاده و 
كوهستاني و از توابع نور مازندران، 
به دنيا آمد. پدر وي ميرزا ابراهيم 

نوري اسفندياري، ملقب به اعظام السلطنه، مالكي بلند قامت و 
تفنگ دار بود. سال هاي نخست كودكي او در يوش سپري شد. 
پدرش در همان سال ها غايب شد و تفنگ بر دوش گذاشت و 
همراه ديگر تفنگداران يوش و در كنار ديگر مازندراني ها براي 
جنبش نوپاي مشروطه به جنگ رفت. همان موقع ها بود كه 
پدرش به وي سواركاري و تيراندازي آموخت و هر خطايي را 

كه از نيما در يادگيري سرمي زد، با شالق پاسخ مي داد.
نيماي تازه به نوجواني رســيده، در ميان غوغاي نوجواني و 
شور آن سنين، عاشق صفورا مي شــود )كه در شعر افسانه و 
در تمام زندگي اش همچنان به ياد اوست(. او بعدا در وزارت 

ماليه استخدام شد.
تا اينكه جنگ اول جهاني آغاز شد و نيما بي قرار بود. جنگ در 
ايران قحطي و هرج ومرج به وجود آورد. در اين بحبوحه نيما با 
عباس رسام ارژنگي، نقاش و مجسمه ساز آشنا شد و دوستي 
عميقي بين آنها به وجود آمد. رســام ارژنگي هنرجويي به  نام 
»هلن« داشت كه نيما پس از چندي به او دلباخته شد و چند 
ماهي با او دوســت بود. حاصل اين دوستي براي نيما چيزي 
جز سرشكستگي و سرگشتگي نداشت. چرا كه هلن، ارمني 
بود و هنگامي كه خبر كشــتار ارامنه به دست دولت عثماني 
شنيده شــد، همراه  با خانواده و ديگر ارمني هــاي تهران، به 
شهرســتان هاي دور گريختند و چنين شد كه عشق نيما به 

هلن نافرجام گشت.
با بحراني شــدن مجدد اوضاع كشور در ســال1299 نيما 
براي رهايي از اين وضعيت، به يوش بازگشت. در آنجا »قصه 
رنگ پريده، خون ســرد« را نوشــت و چندي بعد با دارايي 
شخصي خود  اين كتاب را منتشــر كرد. سپس همراه با پدر 
به جنبش جنگل پيوســت و تا 1300 كــه جنبش كامال از 
هم پاشــيد، با ميرزاكوچك خان همراه بود. سپس به تهران 
بازگشت و مجددا در اداره ماليه مشغول به كار شد. او در دي ماه 
سال1301، بخشي از شعر »افسانه« را به دوستش، ميرزاده 
عشقي داد تا در روزنامه اش، »قرن بيستم«، انتشار دهد. انتشار 
افسانه مخالفت هاي بســياري از سوي قدمايي ها برانگيخت. 
اسماعيل شاهرودي در مصاحبه اي با روزنامه اطالعات كه در 
كتاب »يادمان نيما« از آن نقل شده است، چنين شرح مي دهد 
كه: » نيما تعريف مي كرد كه در »كنگره نويسندگان« وقتي 
شــعر مي خواند بديع الزمان فروزانفر را ديده  بود كه زير ميز 
رفته و مي خندد. فروزانفر گفت: » چطور اين مرد نمي فهمد 

كه شعرش وزن و قافيه ندارد؟«
در 6 ارديبهشت 1304، نيما با عاليه جهانگير كه خواهرزاده 
ميرزا جهانگير خان صوراسرافيل بود، آشنا شد، او را به عقد 
خود درآورد و يك سال بعد، ازدواج كرد. پس از ورود متفقين 
و سقوط رضا شاه، فضاي سياسي كشــور باز شد و احزابي 
مثل حزب توده سر برآوردند. از آن پس نزديكي  بين نيما و 
حزب توده به  وجود آمد. اما او هيچ گاه عضو آن نشد، هميشه 
اســتقالل خود را از آن حزب حفظ كرد. او در سال1335، 
وصيتنامه اش را نوشــت و در آن محمد معين را قيم خود 
اعالم كرد. نيما در شبانگاه چهارشنبه، 13 دي 1338 به علت 
بيماري ذات الريه چشم از جهان فرو بست و ابتدا در قبرستان 
ابن بابويه خاك شد و سپس بازمانده جسد او در سال 1370، 

به يوش منتقل شد.
درهرحال، نيما با شعر افســانه در سال1301 فصل جديدي 
در شعر فارسي و عمال آغازگر شــعر نوشت كه مخالفت هاي 
قدمايي  ها و همچنين ستايش بسياري از تجددگرايان را در 
پي داشت. افسانه نقطه ذوق نيماست كه او را از كهن سرايي 
به تجدد متوجه ساخت. نيما پس از افسانه، از سال1301 تا 
1316 دست به آزمايش هاي مختلف مي زند و اشعار ديگري را 
در قالب هايي مثل رباعي، قطعه و قالب شعر افسانه، براي تكامل 
آن فرم، مي سرايد. در اين فاصله زماني، او شعر »خانواده يك 
سرباز« را مي سرايد كه نشان مي دهد وي نه تنها از بيان و فكر 
رمانتيكي افسانه دور شده  است و به نوعي واقع گرايي هنري 
نزديك مي شود، بلكه نوعي تفكر و انديشه انساني و اجتماعي 
را در مي يابد و از بعد غنايي به ســوي شعر اجتماعي حركت 
مي كند. اما نقطه اي كه شعر نو در آن، به معناي واقعي كلمه، 
متولد مي شود، با سرودن شــعر »ققنوس« رخ مي دهد. اين 
شعر عالوه  بر ويژگي هاي ادبي، از نظر روايت  شناسي نيز تغيير 
عمده اي در شيوه شاعري نيما به شمار مي رود و عمال نيما را 

شاعري نمادگرا مي كند.

كيوانپهلوانياد
نويسند  ه و پژوهشگر موسيقي

ژونگان:درخت مشــهور و 1400ســاله جينكو كه به 
برگ ريــزان زرد و پاييــزي اش شــهرت دارد، امســال 
بازديدكننده ها را فقط با وقت قبلي مي پذيرد. به گزارش 
آديتي ســنترال، محدوديت هاي شيوع كوويد-19 باعث 
شده تا مسئوالن معبدي كه اين درخت در آنجا قرار دارد، 
اين تدابير را درنظر بگيرند. هرســاله هزاران نفر به معبد 
گوانيين در كوه هاي ژونگاي چين مي رونــد تا كنار اين 

درخت در جشن پاييز شركت كنند.

وركسترشاير:زن سالمندي كه به تنهايي زندگي مي كرد، 
پس از اينكه از پله هاي خانه اش افتاد تا 48ساعت نتوانست 
از كسي كمك بگيرد. به گزارش پيپل، اين زن سالخورده 
تنها طي 2روز پس از حادثه اي كه برايش رخ داد، دانه هاي 
سويا خورده بود و به گفته پزشك، فقط 6ساعت تا مرگ 
فاصله داشت. پزشكان به اطرافيان سالمندان درباره خطر 
باخبر نبودن از بستگان سالمندشــان در چنين مواردي 

هشدار دادند.

تگزاس:مرد 85ساله توان ياب وقتي 2زن را گرفتار در 
آتش يك خودرو ديد با عكس العمل ســريع و تيزهوشي 
توانست آنها را نجات دهد. به گزارش پيپل، اين مرد خود 
را به  خودروي آتش گرفته رساند و با عصايش شيشه هاي 
خودرو را شكســت و توانست 2سرنشــين آن را بيرون 
 بكشــد. يكي از زن ها كــه داخل خودرو گيــر كرده بود

 به خبرنگار شــبكه فاكس فور گفت: او هرگز براي نجات 
ما مأيوس نشد.

سنگال:معماري لبناني براي ساخت مدرسه در روستاها 
از تكنيكي اســتفاده مي كند كه فضانوردها براي ساخت 
سرپناهي فوري آن را در دستور كار خود دارند. به گزارش 
بي بي سي، او براي ســاخت ديوارهاي مستحكم از خاك 
همان محل همراه اندكي ســيمان استفاده مي كند و اين 
مخلوط را داخل گوني مي ريزد. اين گوني ها سپس توسط 
ميلگرد به يكديگر وصل مي شوند. چنين مدرسه هايي در 

كمتر از يك ماه ساخته مي شوند.

ساختمدرسهدريكماهتوانياب85سالهزندگيبخشيدنجات6ساعتپيشازمرگايندرختوقتقبليميدهد

نيما،شاعريمستقلونمادگرا

اين روزها صحنه هاي آويزان كردن ماسك مصرف شــده داخل خودروها بسيار 
زياد به چشــم مي خورد. اين مسئله هم از نظر بهداشــتي صحيح نيست، چون 
ويروس هاي روي ماســك را داخل خودرو پراكنده مي كند و هم از نظر بصري 
زشت و نازيباست. ماسك استفاده شده را داخل پالستيك كرده و به سطل زباله 

بيندازيد.

ماسكمصرفشدهرادرخودروآويزاننکنيد

دست فرمان

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:اعقل الّناس اقربهم من اهلل؛
عاقل ترين مردم كسي است كه از ديگران به خدا نزديك تر باشد.
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دررهعشقنشدكسبهيقينمحرمراز
هركسيبرحسبفکر،گمانيدارد

شيوهحوروپريگرچهلطيفاست،ولي
خوبيآناستولطافت،كهفالنيدارد

فالني، براي اشاره به شخص نامعلوم يا معلومي كه نامي از او برده نمي شود، هماني 
است كه حافظ به صبا مي گويد »اي صبا نكهتي از كوي فالني به من آر!«

همانگونه كه بنفشه هم به گل مي گويد:
بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشاني داد

كه تاب من به جهان، طره فالني داد
گاهي براي اشاره مبهم است، از مسعود سعدسلمان: 

من نگويم همي كه محنت من
از فالني ست يا ز بهماني ست 

خاقاني روايت مي كند:
بر در من بگذرد، بيند مرا در خاك و خون

با رقيب از طنز گويد كين فالن است، آنچنان
و قصيده اي را چنين آغاز مي كند: »شهري به فتنه شد كه فالني از آن ماست!«

او خطاب به  خودش، با لحن ناسزا سروده است:
آنچه افتاد چندبار مرا

پند نگرفتم،  اي فالن كه منم
موالنا هم مي خواهد بداند: »كي باشد آن زماني، گويد مرا فالني، كي بي خبر فنا شو!  
اي باخبر به رقص آ!« چه اينكه: »ز درگاه خدا يابي دل و بس/ نيابي از فالني و فالني«

و اميرخسرو دهلوي:
هركه پرسد كه »تو دل سوي فالني داري؟«

هيچ منكر نشوم، گويمش »آري، دارم!«

فالنيازآنماست!

فضاي مجازي

اضطراب به  خــودي  خود طبيعي اســت و 
در مــورد خطرهاي زندگي مثــل بيماري 
هشدار مي دهد. اما وقتي اين اضطراب طول 
مي كشد يا بيش از اندازه مي شود، مي تواند 
به ديگر ابعــاد زندگي ما مثــل روابط بين 
فردي، شغل و ســالمت روان آسيب بزند و 

ما را در معرض اختالالت 
اضطرابي و افسردگي قرار 
دهد. هم اكنــون با توجه 
به شــيوع كوويــد-19 
و اثــرات آن، افــراد در 
معرض اســترس باالتري 
قــرار دارند كــه همين 
امــر اهميــت يادگيري 
روش هــاي مـــديريت 

اســترس را دوچنــدان مي كند. اگر 
در اين روزهاي پرتنش شــما نيز استرس 
را تجربــه مي كنيد خوانــدن كتاب مصور 

»هنگام استرس چه كنيم؟« برايتان 
مفيد خواهد بود و با تكنيك هاي ساده 
و كاربردي در زندگــي روزمره براي 
كاهش آثار اضطراب و اســترس آشنا 
خواهيد شد. همچنين براي سهولت 
دسترسي، نســخه الكترونيكي همراه 
با فايل هاي صوتي و تمرين در انتهاي 
كتاب، بــراي مخاطبان فراهم شــده 
اســت. كتاب مصور »هنگام استرس 
 چــه كنيم؟« برگــردان فارســي كتاب 
 »doing what matters in time of stress«
است كه توسط ســازمان جهاني بهداشت 

در سال2020 منتشر و توســط گروهي از 
متخصصــان ســالمت روان، زيرنظر دكتر 
سيدوحيد شــريعت، روانپزشــك و رئيس 
دانشــكده علــوم رفتاري و ســالمت روان 
)انســتيتو روانپزشــكي تهران( ترجمه و 
بومي سازي  شده اســت. خواندن اين كتاب 
به روانشناسان، پزشكان، مراقبان سالمت، 
مديران، والدين و همه افرادي كه استرس را 

تجربه مي كنند توصيه مي شود.
 بــراي دريافت نســخه الكترونيكي كتاب، 
 https://bit.ly/3lesvI8 مي توانيد به آدرس

مراجعه كنيد.

ويترين

هنگاماسترسچهكنيم؟

  در زندگي اجتماعي انسان ها در اوضاع 
كرونا، يك سري روابط كه علنا مشهود 

اســت، رعايت فاصله اجتماعي است 
كه البته اين مهم در كانون خانواده و 
مهماني ها و برگزاري مجالس خيلي 

رعايت مي شــود و در محيط هاي كار هــم فاصله ها رعايت 
مي شود. البته در خانواده تعامالت پررنگ تر هم شده و با وجود 
اينكه در سطح جامعه تعامالت كمتر و فاصله ها بيشتر شده، 
در خانواده مي شود گفت تعامالت پررنگ تر و بيشتر است. اين 
در حالي است كه پيش از همه گيري كرونا، هركسي سركار يا 
به دانشــگاه مي رفت و بعد كه به خانه مي آمد به اتاق خودش 
مي رفت يا با كامپيوتر و موبايل سرگرم بود يا جلوي تلويزيون 

مي نشست و به طور كلي، روابط يكطرفه بود و بسياري از افراد 
بيشتر به صورت فيزيكي در خانواده حضور داشتند. ولي حاال 
به خاطر بيماري كرونا و حضور بيشتر افراد در خانواده و انتقال 
خيلي از كارها و حتي تحصيل بچه ها به درون خانه، باعث شده 
افراد خانواده كنار هم حضور بيشتري داشته باشند و در نتيجه 
تعامالت هم بيشتر باشد. البته اين شكل جديد 2جنبه دارد؛ در 
بعضي از خانواده جنبه مثبت دارد و دوستي  و محبت ها بيشتر 
شــده و در بعضي از خانواده ها اختالف ها و برخورد ها بيشتر 
شده اســت. گرچه تغييرات اجتماعي و فرهنگي را مي توان 
در دراز مدت بررســي كرد و ديد چه تأثيراتي روي مســائل 

اجتماعي و فرهنگي گذاشته است.

  ســبك زندگي ما سال هاســت كه روال بيرون از خانه و 
تعامالت بيرون از خانه و مجالس و مهماني ها را داشته است 
و حضــور در خانه كمرنگ بوده. همچنيــن در اين وضعيت، 
برگشت به خانه نياز به تمرين و آموزش بيشتر دارد. به نظرم در 
وسايل ارتباط جمعي و حتي سريال هايي كه تهيه مي شود بايد 

به سمتي رفت كه آموزش هايي وجود داشته باشد درباره اينكه 
افراد در تعامالت درون خانواده چگونه بايد باهم كنار بيايند و 
چگونه از وقت به وجود آمده استفاده و تهديدي را كه به وجود 
آمده به فرصت تبديل كنند. ما اين روزها به آموزش و وسايل 
ارتباط جمعي نياز داريم. مسئوالن و فرهيختگان جامعه بايد 
به اين سمت بروند كه سبك زندگي در حال عوض شدن است. 
ازاين رو بايد زمينه هاي آموزشي و فرهنگي بيشتري را فراهم 
كنند كه مردم چگونه درون خانواده و خانه از حداكثر وقتشان 
استفاده كنند و از روابط باهم بهره مند شوند و البته همه اينها 

نياز به آموزش و برنامه هاي درازمدت دارد.

  در كوتاه مدت بعضي از خانواده ها توانسته اند فضاي به وجود 
آمده بعد از كرونا را در خانه مديريت و از آن اســتفاده كنند. 
اين نكته را هم عرض كنم كه پس از همه گيري كرونا، ميزان 
مشــاجرات و برخورد هاي اجتماعي در مجموع كمتر شده و 
نزاع هاي خياباني، ميزان جــرم و جنايت و حتي كيف قاپي ها 

هم كاهش يافته است.

يادداشت

كروناوابعاداجتماعيآن

شهالكاظميپور
جامعه شناس

رويدادهاي فرهنگي و هنري

فراخوانپانزدهمينجايزه
كتابسالشعر

دبيرخانــه جايزه  كتاب ســال شــعر ايران 
به انتخاب »خبرنگاران« بــا دبيري عليرضا 
بهرامي، از شاعران و ناشراني كه در سال1398 
مجموعه شعر منتشــر كرده اند، دعوت كرده 

تا با توجه به اين شرايط، در بخش كتاب سال جايزه شــركت كنند: كتاب سال 1398منتشر 
شده باشد، چاپ اول و به زبان فارسي در ايران باشد و برگزيده  اشعار يا مجموعه گروهي نباشد. 
عالقه مندان بايد 4 نســخه از اثر خود را تا 20آذر ماه1399 به نشــاني: تهران، صندوق پستي 

187-13355، دبيرخانه جايزه كتاب سال شعر خبرنگاران ارسال كنند.

»قرنطينه«واژهسال
فرهنگلغتكالينز

كلمه »قرنطينــه« با 6هزار 
درصــد افزايــش كاربــرد 
نســبت به ســال گذشــته، 
به عنــوان واژه ســال2020 
آناليــن  لغــت  فرهنــگ 

)برخــط( كالينــز انتخــاب شــد. واژه قرنطينــه )Lockdown( كــه ايــن روزهــا بــا 
شــيوع ويــروس كرونــا، نقل محافــل جهانــي ا ســت، واژه ســال2020 فرهنــگ لغت 
 كالينــز نــام گرفــت. ديگــر لغــات مربــوط بــه همه گيــري ازجملــه ويــروس كرونا 
 )coronavirus(، فاصله گــذاري اجتماعــي )social distancing(، قرنطينــه خانگــي 
)self-isolate( و مرخصي اجباري )furlough(، از ديگر لغاتي بودند كه به فهرست 10واژه 

سال لغتنامه كالينز در سال2020 راه يافتند.

حميدضياييپرور
روزنامه نگار
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