
يادداشت
گيتي اعتماد ؛ شهرساز 

چند ســال قبل در ســفري به كوبا، كه به كمك جامعه 
مهندسين مشاور ايران و خانه دوستي كوبا در تهران انجام 
شد، بازديدي از اداره شهرسازي هاوانا داشتيم. ابتدا ما را 
به سالن نســبتا بزرگي بردند كه در وسط آن يك ماكت 
بزرگ از شهر هاوانا قرار داشت. مســئول قسمت توضيح داد كه هر اقدامي )كالبدي-
فضايي( كه قرار است در اين شهر انجام شود، قبل از اجرا ماكت آن ساخته شده و آن را 
در مكان موردنظر قرار مي دهيم تا در معرض ديد عموم قرار گيرد. آنگاه نظرات درباره 
اين طرح را چه از ســوي حرفه مندان، چه مردم عادي و ذي نفع در آن مكان و پروژه، 
دريافت، بررسي و جمع بندي مي كنيم. من مشابه اين كار را در كشورهاي غربي مثال 
انگلستان ديده بودم، اما انتظار چنين كاري را در كوبا نداشتم و به نظرم خيلي جالب 
بود. در ايران نيز سال هاست از مشاركت مردمي در طرح هاي شهري، برنامه هاي محلي 
و فرامحلي صحبت مي كنيم، اما در عمل پس از تصويب طرح ها و گاه پس از اجرا به فكر 
مشاركت مردم، نظرخواهي يا سرمايه گذاري آنها مي افتيم كه اغلب نيز از عدم استقبال 
مردم شاكي هستيم. در طول سال ها كار شهرسازي در شهرها و نقاط مختلف ايران و 
تماس رو در رو و نزديك با مردم، به اين نتيجه رسيده ام كه هيچ كس به اندازه آنها به 
نيازهاي خودشان آشنا نيست. گاه راه حل هاي ارائه شده توسط آنها )اگر مواظب باشيم 
سودجويي فردي و گروهي مطرح نشود( بسيار معقول و عملي است. چند سال قبل در 
محله اي در جنوب تهران براي بهسازي محله از طريق تاسيس دفتر محله كار مي كردم. 
در يك نشست با ســاكنان محله، به خصوص خانم ها، به ناامني پارك محله كه پاتوق 

معتادان شده  بود، اشاره كردند و پيشنهاد دادند كه شمشادهاي پارك خيلي كوتاه و 
بيشتر درخت كاشته شود. چون معتادان پشت شمشادها قرار مي گرفتند و اين مسئله 
موجب نگراني اهالي محل بود. البته بديهي است كه مبارزه با اعتياد به اقدامات وسيع 
اقتصادي-اجتماعي نيازمند است. اما به عنوان يك راه حل كوتاه مدت و امكان استفاده 
از يك فضاي عمومي الاقل در طول روز، اين پيشنهاد مي توانست راه حلي منطقي باشد.

به طور كلي براي آنكه بتوانيم طرح هاي شهري را به سويي هدايت كنيم كه مثمر و قابل 
اجرا باشند، مسلما مشاركت مردم به خصوص در زمينه تعميق شناخت طراح و مجري از 
مشكالت و نيازهاي آنها، بسيار ضروري است. از طرف ديگر براي اجراي اين طرح ها و از 
آن مهم تر نگهداري آنها كه گاه بسيار مهم، ضروري و پرهزينه است، اين مشاركت مفيد 
و مؤثر است. اما جلب مشاركت مردم كار ساده اي نيست. به قول كارشناس باتجربه اي در 
اين زمينه، »آوردن مردم به صحنه براي بار اول شايد چندان سخت نباشد، اما اگر كاري 
براي آنها انجام نشود، بار بعد جلب مردم اگر غيرممكن نباشد، بسيار سخت خواهد بود.« 
مهم ترين مانع در اين زمينه دادن وعده هايي اســت كه دستيابي به آنها نامعلوم و بعيد 
است و از آن مهم تر صادق و شفاف بودن با مردم است؛ هرچند اين شفافيت اميدواركننده 
نباشد؛ بنابراين در مرحله اول بايد از طريق شــفافيت در كار و به كمك اقناع معتمدان 
محلي و آگاه ساختن مردم از لزوم اجراي طرح، اعتماد مردم را به دست آورد. آن گاه به 
كمك آنها به بررسي نيازهاي واقعي پرداخت و راه هاي ممكن براي برآوردن اين نيازها را 

بررسي كرد. در هر مورد كه نياز باشد، طرح بايد اصالح شده و تغيير يابد.
 در تمام مراحل كار از تهيه طرح تا اجرا بايد نمايندگان مردم مشاركت و نظارت داشته  
باشند و در موارد نياز به آنها اختيار و مسئوليت داده شود؛ به خصوص در مراحل اداره 
و نگهداري طرح. بايد به ياد داشته باشيم مشاركت هرگز نمي تواند در مراحل آخر يك 
پروژه يا برنامه شــهري صورت گيرد. به عبارت ديگر همانگونه كه سلول همه اعضاي 
يك گياه )برگ و شاخه، گل و ميوه( در دانه گياه نهفته است، مشاركت مردمي نيز بايد 
از ابتداي مطالعه يك طرح و برنامه شــهري با آن همراه و عجين شود تا بتوان انتظار 

نتيجه اي مطلوب و مثمر را  داشت.

طراحي شهري و مشاركت عمومي

تهران در ميان 50 شهر 
نوآور جهان

اختتاميه دوازدهمين جشنواره پژوهش و نوآوري در مديريت شهري با پيام هاي 
 معاون اول رئيس جمهور،  وزيران كشور و علوم، معاون علمي رئيس جمهور

و حضور شهردار، رئيس و عضو شوراي شهر تهران برگزار شد
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اجاره بگیرید یا دو برابرآن  مالیات بدهید
ایران و کره یا قرمز  و آبی؟

طرح ماليات خانه های خالی در شورای نگهبان تاييد شد؛ تمامي اشخاص مكلفند، اطالعات واحد مسكوني خود را در سامانه ملي امالك وارد كنند

9عضو تحريريه همشهري در يادداشت هايي به اين سوال پاسخ داده اند 
كه آيا رويارويي پرسپوليس با اولسان كره جنوبي در فينال ليگ 

قهرمانان آسيا،  يك بازي ملي است؟

در آستانه فينال حساس پرسپوليس و اولســان، يكي از سؤاالت مهم اين روزها اين 
است كه آيا اين مســابقه براي ايراني ها جنبه ملي دارد؟ آيا ايراني ها- فارغ از اينكه 
طرفدار كدام تيم و كدام رنگ هســتند - بايد در اين بازي خواهان پيروزي نماينده 
ايران باشند؟ آيا رقباي سنتي پرسپوليس در ايران بابت اينكه در اين فينال ته دلشان 
با اولسان است و براي شكست پرسپوليس دقيقه شماري مي كنند، بايد عذاب وجدان 

داشته باشند؟  صفحه15 را بخوانيد.

در سراسر جهان، شــهرها به دنبال بهبود انعطاف پذيري خود براي مقابله 
با استرس  ها و شوك هاي ناشــي از تغييرات آب وهوايي، زلزله و... هستند و 

اجراي سياست هاي »تاب آوري شهري« آنها را به سمت ايده پردازي هاي مختلف 
تاب آوري هدايت مي كند. در ايران نيز حوادث طبيعي مانند سيل و به خصوص زلزله 

تهديدي جدي براي مردم محسوب مي شوند. صفحه3 را بخوانيد.
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قصه هاي 
يلدا

 پرونده روزهفتم براي
شب يلدای متفاوت  

   سرآشپز این هفته
۵دستور پخت برای 

شب چله شما پیشنهاد 
می دهد

همه چیز درباره 
حافظ خوانی در شبی 

كه ایرانی ها از اين شاعر 
پرآوازه ياد  می كنند

 بهرام شاه  محمدلو 
یا همان آقای حكایتی

از خاطرات 
شب چله ای می گوید

2

رهبر معظم انقالب در ديدار با  اعضاي  ستاد بزرگداشت شهيد سليماني:   
تمركز عمده بايد بر خنثی سازی  تحريم ها باشد كه ابتکار آن  

به دست شما است

حکم باورنکردني هواپيماي ياسوج
صفحه17 

اگر بتوان تحريم  را رفع كرد
يک ساعت هم نبايد  تأخيركنيم
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كافه مجلس

روي خط انتخابات

در حاشيه سياست

نمايندگانبهقطرنرفتهاند
 محمدمهدي فروردين، رئيس فراكســيون ورزش مجلس در 
گفت وگو با ايرنا، سفر تعدادي از نمايندگان به قطر براي همراهي 
تيم پرسپوليس در فينال آسيا و تماشــاي بازي فينال آسيا را 

تكذيب كرد.

نظرستايشگرطالباندربارهاعتراضهاي98
احمد نادري، نماينده مردم تهران كه اخيرا ستايش او از طالبان 
مبني بر اينكه »طالبان يكي از جنبش هاي اصيل منطقه است« 
جنجال به پا كــرده بود،  در نطق ميان دســتور خود در مجلس 
گفت كه اعتراض هاي ســال98 محصول گره زدن اقتصاد ايران 
به مذاكرات و رابطه با آمريكا بود. او گفت: در نتيجه اين سياست 
طبقات متوسط به پايين دست پرتاب شــده و شكاف طبقاتي 

روزبه روز بيشتر شده و مي شود.
 به گزارش ايسنا، اين نماينده تهران گفت: نتايج اين سياست ها 
شورش اجتماعي در ســال98 بود. در اثر بي تدبيري جمعي از 
شهروندان كشور كشته شدند بدون آنكه هيچ مسئولي استعفا 
دهد و البته دير نخواهد بود كه مسببين اين فاجعه در محكمه 

حاضر شده و به دست عدالت سپرده شوند.

اختالفنظرقالیبافوروحانیدربارهبودجه
 محمدباقر قاليباف  در جلسه صبح روز گذشته فراكسيون انقالب 
اسالمي مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اليحه بودجه1400 
كه از سوي دولت به مجلس تقديم شده است، گفت: بررسي ها 
نشان مي دهد اين بودجه براســاس اقتصاد مقاومتي و براساس 
برنامه توســعه تدوين نشــده و با هيچ يك از قوانين باالدستي 

همخواني ندارد. 
به گزارش خانه ملت، وي افزود: موضوع اصالح ساختار بودجه 
كه قرار بود در بودجه امســال ديده شود نيز به شكل مطلوبي 
در آن درنظر گرفته نشده است. حسن روحاني، رئيس جمهور 
اخيرا در نشست خبري خود با رسانه ها با دفاع از اليحه بودجه 
گفته بود: بودجه مشــكلي ندارد و براســاس واقعيات تدوين 

شده است.

پوسیدگيلولههايانتقالنفت
 قدرت اهلل حمزه شلمزاري در تذكري شفاهي در جريان جلسه 
علني ديروز مجلس شوراي اسالمي گفت: ابتدا از مردم ميانكوه 
در شهرستان اردل عذرخواهي مي كنم كه تركيدگي لوله انتقال 
نفت منجر به مشكالت زيادي براي مردم منطقه شد. در طول 
30سال گذشته به دليل پوسيدگي لوله انتقال نفت 4بار شاهد 
انفجار و تركيدگي لوله بوده ايم. وي افزود: تركيدگي لوله انتقال 
نفت، زندگي مردم را مختل كرده و به آب آشاميدني، كشاورزي 
و دامداري منطقه آسيب زده اســت. وقوع اين حوادث منجر به 
مهاجرت مردم از منطقه شده است. با وجود تذكرات متعدد اقدام 

اساسي صورت نگرفته است.

نظرشوراينگهبان
دربارهافزايشروزهايرأيگیري

عباســعلي كدخدايي، سخنگوي شــوراي نگهبان در واكنش 
به مطرح شــدن پيشــنهادهايي مثــل برگــزاري انتخابات 
رياســت جمهوري در 2روز يا جمع آوري آرا به صورت پستي به 
تسنيم، گفت: اگر قرار باشد در اين حوزه تصميمي اتخاذ شود، 

حتماً بايد قانون اصالح شود.
وی گفت:  البته براساس آخرين بررسي هايي كه انجام شده به نظر 
نمي رسد كه نياز چنداني به افزايش روزهاي رأي گيري داشته 
باشيم. البته گاهي اوقات پيشــنهادهايي ازجمله آراي پستي و 
مكاتبه اي كه در برخي كشورها مورد استفاده قرار مي گيرد نيز 
مطرح مي شود كه در ارتباط با اين پيشنهاد نيز از آنجا كه قانون 
چنين مكانيسمي را براي اخذ رأي تعريف نكرده، اين مورد نيز 
نيازمند اصالح قانون است؛ اگرچه همانطور كه عرض كردم به نظر 
نمي رسد كه نيازي به تغييرات در فرم برگزاري انتخابات باشد. 
وي گفت: ما هنوز پيشنهاد رسمي از سوي وزارت كشور و شخص 
آقاي »جمال عرف« دريافت نكرديم و بنده نيز اين پيشنهاد را 
از طريق مصاحبه اي كه با شما داشتند، ديدم. سخنگوي شوراي 
نگهبان گفت: ستاد ملي مبارزه با كرونا نيز دستورالعمل هايي را 
در اين حوزه درنظر دارد كه بايد مورد نظر مجريان انتخابات نيز 

قرار گيرد.
كدخدايــی گفت:  آنچه تا االن روشــن شــده اين اســت كه 
حتي المقدور از برخورد مردم رأي دهنده با سطوحي كه مربوط 
به دستگاه هاي انتخابات است، خودداري شود؛ به همين خاطر 
ما هم در جريان برگزاري انتخابات مجلس يازدهم در اسفند ماه 
و هم در انتخابات ميان  دوره اي مجلس بحث اثر انگشــت ها با 
استامپ را حذف كرديم و حتي براي احراز هويت نيز سعي شد 
به همان ارائه كارت ملي و شناسنامه اكتفا شود تا رأي دهندگان 

حداقل تماس با دستگاه ها را داشته باشند.

احمدينژادقابلپیشبینيبود
ناصر ايماني، تحليلگر اصولگرا در گفت وگويي با ايرنا خاطره اي 
از حمايت اصولگرايان از محمود احمدي نژاد در ســال84 بيان 
كرده و گفته است: يادم هست روز بعد از اعالم نتيجه انتخابات 
رياست جمهوري سال84 و پيروزي آقاي احمدي نژاد، به عيادت 
آقاي توكلي رفتم كه به خاطر كمردرد در بستر بيماري بود. آقاي 
توكلي ابراز رضايت مي كرد كه باز خوب شد چهره اي رأي آورد 

كه در مسير رهبري است.
ايمانی  افزود: من پاســخ دادم، شــما مطمئن نباش كه ايشان 
در خط رهبري باشــد. من ايشــان را سال هاست مي شناسم و 
مي دانم يك روزي در مقابل رهبري خواهد ايســتاد. ايشان از 
روي تخت نيم خيز شد و با نگراني و تعجب بسيار گفت: چرا اين 
حرف را مي زني؟ من گفتم: من سال هاست ايشان را مي شناسم 
و شما هنوز ايشان را خوب نمي شناســيد. همينطور هم شد و 

احمدي نژاد كم كم چهره واقعي خود را نشان داد.

هفدهمين نشست كميسيون  عكس
مشــترک برجام در ســطح خبر

معاونين و مديران سياســی 
 ايــران و كشــورهای 1+4 به صــورت

 ويدئو كنفرانس برگزار شد. در اين نشست 
»سيدعباس عراقچی« معاون سياسی وزارت 
امور خارجه، رياست هيات كشورمان را برعهده 
داشت.  عراقچی در بخش هايی از سخنان خود 
در اين نشست با اشاره به برخی اظهارنظرهای 
رسانه ای كه در روزهای اخير از سوی اروپا به 
گوش می رســد تاكيد كرد: قاعدتا 3 دولت 
اروپايی كه خود را پايبند به دمكراسی و قواعد 
آن می خوانند، نبايد از دولــت ايران انتظار 
داشته باشــند كه اصول دمكراسی را ناديده 
گرفته و قانون مصوب مجلس شورای اسالمی 
را اجرايی نكند. دولت جمهوری اسالمی ايران 

متعهد و موظف به اجرای مصوبات مجلس 
شورای اسالمی پس از طی مراحل قانونی آنها 
است. وی همچنين ضمن اعتراض به مواضع 
اخير 3 دولــت اروپايــی، گفــت: به جای 
محكوميت ترور ددمنشانه دانشمند برجسته 
هســته ای ايران، 3 دولت اروپايی مجازات 
قانونی يك شخص مجرم را محكوم كردند.  

عراقچی در رابطه با گمانــه زنی ها پيرامون 
بازگشــت آمريكا به برجام نيز افزود: ايران 
حاضر است پس از بازگشت آمريكا به انجام 
تعهدات خود در برجــام و اعاده وضعيت به 
شرايط ژانويه 2017، اجرای تعهدات برجامی 
خود كه  وفق بند های 26 و 36 برجام آنها را 

متوقف كرده است از سر گيرد.

نشستکمیسیونبرجام
برگزارشد

  رئيس جمهور روز چهارشنبه در جلسه هيأت 
دولت با اشــاره به اينكه برخي از رسانه هاي دولت

داخلــي تحت تأثير رســانه هاي ماهواره اي 
ضد ايران، سخناني در رابطه با برجام و تفاوت شرايط امروز 
با شرايط سال94 بيان مي كنند، گفت: »يقينا شرايط امروز 
با شرايط سال2015 متفاوت اســت. در سال2015 كه 
درباره برجام مذاكره مي كرديم شمشيري به نام 6قطعنامه 
باالي سر ما قرار داشت و امروز اين شمشير شكسته است. 
در آن روز شمشير دومي به نام PMD باالي سرمان بود و 

امروز اين شمشير شكسته و وجود ندارد.«
براساس گزارش پايگاه اطالع رســاني رياست جمهوري، 
حسن روحاني در مقايسه شرايط كنوني ايران با سال94 
كه توافق هســته اي امضا شــد، تأكيد كرد: »در شرايط 
سال2015 افكار عمومي جهان به گونه اي شكل گرفته بود 
كه اگر ايران تعهدي انجام دهد به آن عمل نخواهد كرد، اما 
در برجام ثابت كرده ايم كه متعهدترين كشور دنيا هستيم. 
به سختي و وسواس مذاكره مي كنيم اما اگر امضا كرديم به 
عهدمان وفادار خواهيم ماند؛ اين در حالي است كه حتي 
كشورهاي1+4 هم نتوانستند به تعهدات خود عمل كنند. 
در آن روزها، كشورهاي 1+5 رودرروي ما بودند ولي امروز 
آمريكا تنهاست و تمام كشورهاي جهان به استثناي يكي 
دو كشور مزدور و كوچك وابسته به آمريكا، همه با خروج 
آمريكا از برجام مخالفند، بنابراين شــرايط امروز ما با آن 
روزها كامال متفاوت است. در آن روزها كه به دنبال مذاكره 
با جهان بوديم، بنزين و گازوئيل وارد مي كرديم و امروز آن 
را صادر مي كنيم. همچنين در زمستان مجبور بوديم گاز 
وارد كنيم و امروز صادركننده هســتيم. ضمن اينكه در 
بسياري از محصوالت كشــاورزي ازجمله گندم محتاج 
واردات بوديم و امروز در اكثر محصوالت خودكفا هستيم 

يا در مرز خودكفايي قرار داريم.«
روحاني با تأكيد بر اينكه قدرت امروز ايران با آن روزها قابل 
مقايسه نيســت، گفت: »امروز قدرت نظامي و پدافندي 
ايران به هيچ عنوان با ســال2015 قابل مقايسه نيست. 
امروز مدرن ترين سيســتم پدافندي، بهترين ناوچه ها و 
سيستم هاي موشــكي را در اختيار داريم و قدرت ايران 
چندين برابر افزايش يافته است. امروز در حوزه هسته اي 
نيز قدرت كشورمان با آن روزها تفاوت پيدا كرده است. در 
آن روزها فقط يكي دو نوع سانتريفيوژ در اختيار داشتيم 
و امروز ســانتريفيوژهاي IR8 و IR6 را در اختيار داريم و 

توانمندتر و قدرتمندتر از هميشه هستيم. «
وی افزود: »در آن روزها آمريكا در سازمان ملل ادعاهاي 
خود را با اتفاق آرا عليه ايران تصويــب مي كرد و در اين 

سال ها منزوي تر از هميشه شده؛ به نحوي كه با يك جزيره 
متحد مي شود.«

اگربرگردند،ماهمبرميگرديم
رئيس جمهور با بيان اينكه امروز همه جهانيان به مقاومت 
و ايســتادگي ملت ايران پي برده اند، گفت: »اگرچه روي 
پاي خود ايستاده ايم اما در عين حال اگر همه به تعهدات 
خود برگردند، ما نيز به همه تعهدات خود بازمي گرديم. اگر 
امروز فشــاري وجود دارد از جانب استكباري است كه در 
اين دوره به هيچ چيزي پايبند نبود و در آمريكا ياغي ترين 
و قانون شكن ترين فرد روي كار بود.« او با اشاره به تغييرات 
سياسي در آمريكا تصريح كرد: »به هيچ عنوان از روي كار 
آمدن بايدن ذوق زده نيستيم، اما از رفتن ترامپ به عنوان 
فردي كه حتي براي تامين واكسن بيماران نيز مانع ايجاد 
مي كرد، خوشحال هستيم؛ چراكه حتي به اصول اخالقي 
و انساني هم پايبند نبود. دولت بعدي آمريكا نيز خودش 
مي داند چه مســيري را انتخاب كند. اگر مسير درست را 
بخواهد، ما نيز آماده هســتيم و چنانچه مسير اشتباه را 
بخواهد باز هم شرايط آماده اســت. اميدوارم رأي مردم 
آمريكا براي حكومت جديد اين كشور روشن باشد و بداند 
كه اين رأي به قانون مداري و پايبندي به تعهد در مقابل 

قانون شكني و بي تعهدي است.«

 حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر 
معظم انقالب اسالمي صبح روز رهبری

گذشته در ديدار اعضاي ستاد 
بزرگداشت سالگرد ســپهبد شهيد سردار 
سليماني و خانواده آن شهيد واالمقام، شهيد 
سليماني را قهرمان ملت ايران و قهرمان امت 
اسالمي خواندند و گفتند: تشييع ميليوني 
شهيد سليماني و شهيد ابومهدي المهندس 
در عراق و ايران، نخستين سيلي سخت به 
آمريكايي ها بود اما ســيلي سخت تر »غلبه 
نرم افزاري بر هيمنه پوچ استكبار« و »اخراج 
آمريكا از منطقه« است، البته آمران و قاتالن 
سردار سليماني نيز بايد انتقام پس دهند و 
اين انتقــام در هر زماني كه ممكن باشــد، 

قطعي است.
به گزارش پايگاه اطالع رســاني دفتر مقام 
معظم رهبري، رهبر انقالب اسالمي در اين 
ديدار 4 توصيه مهم به مسئوالن و ملت ايران 
داشتند: »در همه زمينه ها قوي شويد«، »به 
دشمن اعتماد نكنيد«، »اتحاد ملي را حفظ 
كنيد« و »بيش از آنكــه به فكر رفع تحريم 

باشيد، به فكر خنثي كردن تحريم باشيد.«
حضرت آيت اهلل خامنــه اي در ابتداي اين 
ديدار ضمن تشكر از دست اندركاران ستاد 
بزرگداشت شــهيد ســليماني و شهداي 
مدافع حرم و همچنين قدرداني از اقدامات 
خوب خانواده شهيد ســليماني براي زنده 
نگه داشتن ياد و راه آن شهيد عزيز، تأكيد 
كردند: با توجه به اينكه آن شــهيد همواره 
مردمي بود، براي بزرگداشــت او نيز بايد از 
ظرفيت هاي مردمي و تالش هاي فرهنگي 

و مبتكرانه استفاده شود.
ايشان شهادت سردار سليماني را يك حادثه 
تاريخي خواندند و با اشاره به تبديل شدن 
آن شــهيد به قهرمان ملي براي ايرانيان و 
قهرمان امت اســالمي افزودند: علت آنكه 
شــهيد ســليماني قهرمان ملت ايران شد 
و قشــرهاي مختلف مردم )حتــي آنهايي 
كه تصــور نمي رفــت( او را تكريــم و به او 
ابراز احساســات كردند، اين بود كه شهيد 
ســليماني تبلور ارزش هاي فرهنگي ايران 

و ايراني بود.
رهبر انقالب اسالمي »شجاعت و مقاومت« 
را ازجمله ويژگي هاي بارز شهيد سليماني 
برشــمردند و گفتند: شــجاعت و روحيه 
مقاومت از خصلت هاي ايراني است و زبوني و 

انفعال ضد  روحيه ملي است، بنابراين آنهايي 
كه ادعاي مليت مي كنند اما زبوني نشــان 

مي دهند، دچار تناقض هستند.

سردارسلیماني؛يكاسمرمز
حضــرت آيــت اهلل خامنــه اي »درايــت، 
تيزهوشــي، فداكاري و نوع دوســتي« را از 
ديگر ويژگي هاي شهيد سليماني دانستند 
و خاطرنشــان كردند: آن شــهيد واالمقام 
همچنين اهل معنويــت، اخالص و آخرت 

بود و هيچ گاه اهل تظاهر نبود.
ايشــان مجموعه اين خصلت ها و روحيات 
ايراني را كه در شهيد سليماني تبلور يافته 
بود و آنها را در كشورهاي منطقه به صورت 
عملي بــه نمايش گذاشــت، زمينه ســاز 
تبديل شــدن آن شــهيد به قهرمان ملت 
ايران دانستند و خاطرنشان كردند: شهيد 
ســليماني از طرف ديگر بــه قهرمان امت 
اسالمي نيز تبديل شد زيرا تالش ها، روحيات 
و شهادت آن عزيز، »اسم رمز برانگيختگي 
و بســيج مقاومت در دنياي اسالم« است و 
در هر نقطه جهان اسالم كه بناي مقاومت 
در مقابل اســتكبار وجود داشته باشد، اسم 

رمز شان »شهيد سليماني« است.
رهبر انقالب اســالمي تأكيد كردند: شهيد 
سليماني نرم افزار مقاومت و الگوي مبارزه را 

در ميان ملت هاي اسالمي رايج كرد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر اينكه 
شــهيد ســليماني، هم در زمــان حيات و 
هم با شــهادت خود اســتكبار را شكست 
داد، افزودند: رئيس جمهــور آمريكا گفت 
7تريليون دالر در منطقه هزينه كرديم اما 
چيزي به دســت نياورديم و در نهايت هم 
مجبور شــد در تاريكي شــب و براي چند 
ساعت به يك پايگاه نظامي برود. همه دنيا 
اذعان دارند كه آمريكا بــه اهداف خود در 

سوريه و به ويژه در عراق نرسيده است.
ايشان گفتند: قهرمان اين كار بزرگ، سردار 
سليماني است كه در زمان حيات او، انجام 
شد. رهبر انقالب اسالمي با اشاره به اينكه 
دشمن پس از شهادت سردار سليماني نيز 
شكست خورد، خاطرنشان كردند: تشييع 
ميليوني و فراموش نشدني شهيد سليماني 
و شهيد ابومهدي المهندس در عراق و ايران 
و مراســم هاي بزرگداشــت اين دو شهيد، 
ژنرال هاي جنگ نرم استكبار را متحير كرد 

و نخستين سيلي سخت به آمريكايي ها بود.

سیليسختتر
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به سيلي 
ديگري كه در حمله موشــكي بــه پايگاه 
آمريكايي عين االســد زده شــد، افزودند: 
اما سيلي ســخت تر عبارت اســت از غلبه 
نرم افزاري بر هيمنه پوچ استكبار كه نيازمند 
همت جوانان انقالبي و نخبگان مؤمن ماست 
و همچنين اخــراج آمريكايي ها از منطقه 
كه همت ملت ها و سياســت هاي مقاومت 
را مي طلبد. ايشــان تأكيد كردند: البته اين 
سيلي سخت غير از انتقام است زيرا آمران و 
قاتالن سردار سليماني بايد انتقام پس دهند 
و اين انتقام در هر زماني كه ممكن باشــد 
قطعي است، اگرچه به گفته آن عزيز، كفش 

پاي سليماني بر سر قاتل او شرف دارد.

مسئوالناتحادمردمراازبیننبرند
رهبر انقالب اســالمي در بخش ديگري از 
سخنانشــان چند توصيه مهــم خطاب به 

مسئوالن و مردم بيان كردند.
حضرت آيت اهلل خامنــه اي در توصيه اول 
تأكيد كردند: بايد در همه عرصه ها ازجمله 
اقتصاد، علم و فناوري و دفاعي قوي شويم 
چون تا قوي نشويم دشمنان از طمع، تعرض 

و تجاوز دست بر نخواهند داشت.
رهبر انقالب اســالمي در بيان توصيه دوم 
گفتند: توصيه قطعي من اين اســت كه به 

دشمن اعتماد نكنيد.
ايشــان خاطرنشــان كردند: بــراي رفع 
مشكالت مردم و درست شدن آينده كشور 
به وعده هاي اين و آن اعتمــاد نكنيد، زيرا 
اينها وعده هاي خوبان نيست بلكه وعده هاي 
اشرار است، ضمن آنكه دشــمني ها را نيز 

نبايد از ياد ببريد.
رهبر انقالب اســالمي افزودند: ديديد كه 
آمريكاي ترامپ و آمريكاي اوباما با شما چه 
كرد. دشــمني ها فقط مخصوص آمريكاي 
ترامپ نيســت كه با رفتن آن تمام شــود، 
آمريكاي اوباما نيز با شما و ملت ايران بدي 

كرد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنشان كردند: 
3 كشور اروپايي نيز نهايت بدعملي، لئامت، 

دورويي و نفاق را از خود نشان دادند.
ايشــان در توصيه بعدي با تأكيد بر »حفظ 
اتحاد ملي«، به صداي واحد ملت در بسياري 
از امور اشاره كردند و گفتند: مسئوالن نبايد 
اين اتحاد و هم صدايي مردم را از بين ببرند 
و ملت را تكه تكه كنند، بلكه بايد هر 3 قوه 
به ويژه رؤساي آنها با هم افزايي و همكاري، 

اتحاد ملي را روز به روز تقويت كنند.
ايشــان بــا انتقــاد از برخــي ســخنان 
اختالف افكن، خطاب به مسئوالن گفتند: 
اختالفات خود را بــا مذاكره با يكديگر حل 
كنيد. مگر نمي گوييد بايد بــا دنيا مذاكره 
كرد، آيا نمي شود با عنصر داخلي مذاكره و 

اختالفات را حل كرد؟

رئيس جمهور در جلسه هيات دولت:

شهیدسلیمانيتبلورارزشهايفرهنگيايرانبود
قاتالنسردارسلیمانيبايدانتقامپسدهند

قدرتمندتر از مذاكرات94 هستيم

 اگر بتوان تحریم  را رفع كرد 
یک ساعت هم نباید  تأخيركنيم

همكاريهايتسلیحاتيايران
باکشورهايمختلف

وزير دفاع با بيان اينكه قراردادهايي در حوزه 
صادرات تسليحات با ديگر كشورها منعقد دفاعی

شده است، گفت: همكاري هاي تسليحاتي 
ايران با كشــورهاي مختلف در حال پيگيري است. امير 
ســرتيپ امير حاتمي گفت: همكاري هاي تســليحاتي 
جمهوري اسالمي ايران با برخي از كشورها در دوره اي كه 
آمريكايي ها تالش كردند و تحريم هاي تسليحاتي را عليه 
ما اعمال كردنــد و بعد از رفع تحريم بــه خوبي در حال 
پيگيري است. وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
ادامه يادآور شد: جمهوري اسالمي ايران در اين مدت در 
حوزه صادرات تسليحات به برخي كشــورها به جاهاي 
خوبي رسيده و قراردادهايي هم در اين زمينه منعقد شده 
است. در حوزه خريد تسليحات نيز مذاكراتي با كشورهاي 
مختلف در حال انجام اســت. مهرماه امسال طبق برجام 
تحريم هاي تسليحاتي عليه ايران لغو شد از اين تاريخ به 

بعد ايران مي تواند خريد و فروش سالح داشته باشد.

دومینگفتوگویظريف
باهمتایسوئدیدريكماه

محمدجواد ظريف و »آن لينــده« وزيران 
خارجه ايران و سوئد به صورت تلفني با يكديگر ديپلماسی

گفت وگو كردند. وزراي امور خارجه ايران و 
ســوئد آخرين تحوالت بين المللي، موضوعات منطقه اي، 
تحوالت مربوط بــه برجام و همچنين روابــط دوجانبه و 
كنسولي ميان 2كشور را در اين گفت وگو مورد تبادل نظر 
قرار دادند. به گزارش ايرنا، طرفين در اين گفت وگوي تلفني، 
بر همــكاري و رايزني در زمينه برقــراري صلح و امنيت و 
ضرورت ارائه كمك هاي انساندوستانه در يمن و افغانستان 
تأكيد كردند. وزراي امور خارجه ايران و ســوئد در چهارم 
آذر ماه نيز در تماس تلفني با يكديگر گفت وگو كرده بودند. 
پيش تر وزير خارجه ســوئد در توييتي به حكم احمدرضا 
جاللي واكنش نشــان داده بود كه ســعيد خطيب زاده، 
سخنگوي وزارت خارجه پاسخ داده بود: اطالعات مقامات 
سوئدي درخصوص وضعيت آقاي جاللي كه بنا به جرايم 

امنيتي در زندان به سر مي برد، ناقص و غلط است.

   خنثی سازی تحریم ها دست خودمان است
توصیهآخرحضرتآيتاهللخامنهاي،تأکیدبر»خنثيسازيتحريمها«بود.ايشانبابیاناينواقعیت
که»رفعتحريمبهدستدشمناستاماخنثيسازيآنبهدستخودماناست«،گفتند:بنابراينبايد
بیشازآنكهبهفكررفعتحريمباشیمبرخنثيکردنآنتمرکزکنیم.رهبرانقالباسالميافزودند:البته
نميگويیمدنبالرفعتحريمنباشیم،چراکهاگربتوانتحريمرارفعکرد،حتييكساعتهمنبايدتأخیر
کنیم،اگرچهاکنون4سالاستکهتأخیرشدهوازسال9۵کهبنابودهمهتحريمهايكبارهبرداشتهشود،
تاامروزنهتنهاتحريمهابرداشتهنشدبلكهزيادترهمشد.حضرتآيتاهللخامنهايخطاببهمسئوالن
گفتند:اگربتوانباروشدرست،عاقالنه،ايراني-اسالميوعزتمندانهتحريمهارابرطرفکردبايداين
کارراانجامداداماتمرکزعمدهبايدبرخنثيسازيتحريمهاباشدکهابتكارآنبهدستشماست.ايشان
درپايانخاطرنشانکردند:منازمسئوالنکشورحمايتميکنمبهشرطيکهبهاهدافملتپايبندباشند
پیشازسخنانرهبرانقالباسالمي،سردارسرلشكرسالميفرماندهکلسپاهگزارشيازبرنامههاو

فعالیتهايستادبزرگداشتسردارشهیدسلیمانيوشهدايمقاومتبیانکرد.

   اذعان مجلس به وصول نامه سري مخالفت دولت
فضاسازيهايبرخينمايندگانمجلسمبنيبرنظرمساعددولتدرفرايندتدوينقانونضدبرجاميمجلسدرنهايتبااذعانرئیس
کمیسیونامنیتمليمجلسبردريافتنامهسريمخالفتدولتدرجريانتدويناينطرحپايانيافت.سخنگويدولتروزچهارشنبهدر
حاشیهجلسههیأتدولتدرپاسخبهاينسؤالکهاخیراسخنگويکمیسیونانرژيمجلساعالمکردهسخنگويسازمانانرژياتميدر
کمیسیونوصحنباطرحاقدامراهبرديبرايلغوتحريمهاموافقبودهوازطرفدولتدرموافقتسخنگفتهاند،گفت:»دراينخصوص
بارئیسسازمانانرژياتميصحبتکردم.عمدهمباحثسخنگويسازمانانرژياتميدرکمیسیوندرخصوصمسائلفنيبودهوبحق
هماشارهکردندکهبرخالفشايعاتوتهمتهايبياساسيکهزدهميشودتواناييايراندربعدفنيبسیارباالست.«بهگفتهربیعي؛»در
بحثسیاسينیزنمايندهدولتدرجلسهعلنيبهصراحتمخالفتخودرابااينمصوبهاعالمکردهاند.همچنینسازمانانرژياتميدر
انتهايمهرماهدرنامهايسريبهرئیسکمیسیونامنیتمليوسیاستخارجيمجلسضمنبرشمردنتواناييهايفنياينسازماندر
بعدسیاسي،بهصراحتاعالمکردهاستکهباتوجهبهجمیعجهاتازهرگونهاقدامتقنینيجديدخودداريشود.شايدمناسباتمجلس
بهگونهاياستکهتعداديازنمايندگانبهبرخيازنامههادسترسيندارنداماانتظارميرودحداقلاگربنابههردلیليمذاکراتصحنعلني
رانميتواننددنبالکنندمشروحمذاکراترامطالعهکنند.نمايندهدولتدرجريانتصويباينطرحدرصحنعلنيبهمخالفتپرداختهو

درصداوسیمانیزمذاکراتپخششدهواينموضوعقابلتشكیكنیست.«
مجتبيذوالنوري،رئیسکمیسیونامنیتمليهمدرواکنشبهســخنانربیعيدريافتچنیننامهايراتأيیدکردوگفت:»نامهرئیس
سازمانانرژياتميقابلپاسخدادننبود،زيراکمیسیونازآنهاخواستتانظراتخودراارائهدهندکهدربررسيهايخودموردتوجه
قراربدهیم.ايننامهصرفابراياينبودهکهمادرطولبررسياينطرح،نظراتدولتراداشتهباشیمکهالبتهحضورشاننیزمستمربودهو
مجلسشوراياسالميتشخیصدادهبودبهدلیلاينكهطرفهايغربيبهتعهداتخوددربرجامعملنكردهاند،چنینقانونيوضعشود

تادولتراازانجامتعهداتبیشتربازبداريم.«

منحني كرونا از شنبه كرنش كرد
رئیسجمهوردرجلسهروزچهارشنبههیأتدولت
بااشارهبهتحتکنترلدرآمدنشیوعبیماريکرونا
درکشورگفت:»مردمدرهفتههايگذشتهباتالشو
کوششوبااجرايدقیقپروتكلهاتوانستندکاري
کنندکهدربرابرهماهنگيوتــالشمردموکادر
درمان،همهمنحنيهايموجسوم،بهتواضعوکرنش
وادارشوندودرروزشنبهشاهدآنبوديمکههمه
منحنيهاييکهوضعبیماريرادراستانهانشان
ميدهد،سرفرودآوردهبودندومسیرنزوليراآغاز
کردهبودند.از160مرکزقرمزکشوروشهرستانهاي
قرمزفقط12شهرســتانباقيماندهبودکهآنهم
بهزوديتمامخواهدشــد.اين،کاربزرگيبودکه
مردمدرموجسومدرکنارکادردرمانانجامدادندو
امیدواريمکاريکنندکهدرفصلزمستانشاهدموج
تازهاينباشیم.«روحانيافزود:»همهتالشدولت
ايناستکهاينواکسندرداخلکشورتولیدشود
ودنبالآنهستیمواکسنيکهدردنیاوجودداردرا

خريداريوبهموقعواردکشورکنیم.«
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رهبر معظم انقالب در ديدار اعضاي ستاد بزرگداشت سالگرد شهيد سليماني :
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 اختتاميه دوازدهمين جشنواره پژوهش و نوآوري در مديريت شهري با پيام هاي معاون اول رئيس جمهور
 وزيران كشور و علوم، معاون علمي رئيس جمهور و حضور شهردار، رئيس و اعضاي شوراي شهر تهران برگزار شد

با وجود مشكالت اقتصادي

تهران در ميان 50 شهر نوآور جهان

 در سراســر جهان، شــهرها به دنبــال بهبود 
انعطاف پذيري خود براي مقابله با استرس  ها و گزارش

شوك هاي ناشي از تغييرات آب وهوايي، زلزله و... 
هستند و اجراي سياســت هاي »تاب آوري شهري« آنها را به 
سمت ايده پردازي هاي مختلف تاب آوري هدايت مي كند. در 
ايران نيــز حوادث طبيعي مانند ســيل و به خصــوص زلزله 

تهديدي جدي براي مردم محسوب مي شوند. 
موضوع تاب آوري شــهري در سال هاي اخير به  قدري اهميت 
پيدا كرده  كــه امســال دوازدهمين جشــنواره مطالعات و 
پژوهش هاي شهري با رويكرد ويژه در بحث تاب آوري شهري 
برگزار شد. مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران 11دوره 
از اين جشــنواره را با هدف توســعه علمي، تبادل انديشه ها، 
اشــتراك دانش و انتقال تجارب موفق حوزه مديريت شهري 
برگزار كرده و روز گذشته مراسم اختتاميه دوازدهمين دوره 
به صورت مشترك بين سازمان شــهرداري ها و دهياري هاي 
وزارت كشور و شــهرداري تهران انجام شد. در اين جشنواره 
بحث هاي مختلف صورت گرفت كه موضوع خالقيت و نوآوري، 
يكي از مهم ترين  آنها بود. در ابتداي اين مراسم پيام معاون اول 

رئيس جمهور خوانده شد. 
در پيام اسحاق جهانگيري چنين 
آمده بود: »دوازدهمين جشنواره 
پژوهــش و نــوآوري در مديريت 
شهري را به عنوان اقدامي ارزنده 
براي كاربرد بينش و روش علمي در 
حل مسائل شــهرها و كم كردن 
فاصله ميان تحقيق و خالقيت با سياستگذاري و مديريت به 
عموم برگزار كننــدگان و شــركت كنندگان گرانقدر تبريك 
مي گويم. از شهرداري تهران كه در انتقال اين تجربه به سطح 
ملي و اهتمام به اشــتراك دانش و تجارب شهري به شهرها و 
نهادها و مراكز تحقيقاتي ديگر و توجه به اهميت شبكه سازي  
و ارتباط و همكاري با جامعه دانشــگاهي و نخبگان كشــور 
پيشگام شده است، كمال تشــكر را دارم. اميدوارم كه تمامي 
وزارتخانه هــا و بخش هــاي ذيربــط دولتي دانشــگاه ها و 
سازمان هاي علمي، فرهنگي و پژوهشــي و پارك هاي علم و 
فناوري و مراكز نوآوري، اســتانداري ها، شــهرداري ها و نيز 
نهادهاي منتخب و مدني ازجمله شــوراهاي اســالمي شهر، 

انجمن ها و نشريات علمي، رسانه ها و شبكه ها، بخش خصوصي 
و مؤسسات و شــركت هاي نوآور از فراهم شدن اين فرصت در 
فضاي مجازي و براي كاهش مشكالت جامعه شهري در اين 
دوران اســتفاده كنند. تنگناها و مســائل كشــور متعدد و 
در هم تنيده است و حل آنها به استفاده از خالقيت ها و نوآوري 

و جلب مشاركت نخبگان و عموم مردم نيازمند است.«
 در ادامــه پيــام عبدالرضــا 
رحماني فضلي، وزير كشور قرائت 
شد. وزير كشور در اين پيام آورده 
بود: »سرمايه گذاري در پژوهش و 
نوآوري امري راهبردي در جهان 
معاصر تلقي مي شــود و دولت ها 
به عنوان مهم ترين ابزار در توليد قدرت و ثروت و نظام توسعه اي 
خود به آن توجه مي كنند. پژوهش به عنوان يك الزام با اهميت 
در فرايند تصميم ســازي و تصميم گيري و سياستگذاري از 
نمودهاي عيني حركت در مسير پيشرفت و تحول در جهان 
كنوني به شــمار مي رود و تأكيدات مقام معظــم رهبري بر 
ضرورت پژوهش و نوآوري و ابالغ سياســت هاي كلي علم و 

فناوري توسط ايشان مسير روشن و هموار براي پيشرفت كشور 
در اين زمينه ترسيم كرده است. نامگذاري يك هفته در تقويم 
رســمي كشــور به نام هفته پژوهش و نــوآوري و برگزاري 
جشــنواره هاي ملي، نشــان از اهميت اين موضــوع در نگاه 
سياســتگذاران و تصميم گيران ملي و محلــي دارد و فرصت 
مناسبي است تا با بهره  گيري از پژوهش در مسير آسيب شناسي 
سياســت هاي موجود و تالش براي ارتقاي آن حركت كرده و 
زمينه گسترش، نهادينه سازي  و فرهنگسازي  در حوزه پژوهش 

و نوآوري فراهم شود.«
براي دومين ســال متوالي جشــنواره پژوهش و نوآوري در 
مديريت شهري با جشــنواره پژوهش و آموزش در مديريت 
شــهري و روســتايي به طور همزمان برگزار شــد و در پيام 
رحماني فضلي در اين رابطه آمده است: »تلفيق اين دو جشنواره 
فرصتي را فراهم كرده  تا عالوه بر استفاده از تجربيات سنوات 
قبل هر دو رويداد؛ از تجميع توان علمي تمامي دستگاه ها نيز 
استفاده شــود و گام مثبتي براي بهره برداري هرچه بيشتر و 
بهتر از دستاوردهاي پژوهشي برداشته شود. يكي از نقاط قوت 
اين جشــنواره اختصاص محور ويژه آن به تاب آوري شهري 

بوده است؛ چراكه حدود 75درصد از جمعيت ايران در مناطق 
شهري ساكن هستند و اين جمعيت سهم مشابهي در توليد 
ناخالص داخلي و اقتصاد كشور دارند. لذا حفظ عملكرد شهرها 
در وقوع بحران يا بازگشت آنها به شرايط عملكرد در بازه كوتاه 
بسيار ضروري است. در يك سال اخير با شيوع جهاني بيماري 
كرونا جوامع شهري و روستايي درگير شده اند و وجوه مختلف 
زندگي انساني از اقتصادي و فرهنگي گرفته تا ابعاد اجتماعي 
و خانوادگي همگي تحت الشعاع قرار گرفته، رويكرد پژوهش 
و به كارگيري يافته هاي آن براي ارتقاي تاب آوري شــهرها و 
انســان ها اهميت دو چنداني پيدا كرده است. اين همه گيري 
بيماري كه هنوز با راهكار پزشكي قاطعي همراه نشده ، مصداق 
بارزي از يك مسئله جهاني است كه بايد با راهكارهاي محلي به 
پاسخگويي آن پرداخت و مسير يافتن اين راهكارهاي محلي از 

پژوهش عبور مي كند.«
همچنين شــهردار تهران در مراســم اختتاميــه از »تهران 
هوشمند« و »شــهرداري هوشــمند« حمايت كرد. پيروز 
حناچي گفــت: »در هفته پژوهش هســتيم و بــا محوريت 
تاب آوري، همكاران تالش كرده اند تمام داوطلبان را در اين 
جشــنواره ارزيابي و از آنها تقدير كنند.  روز  سه  شنبه  هم به 
همين مناســبت در رصدخانه تهران از سامانه هايي رونمايي 
كرديم كه مقدمه اين اتفاق هستند و به تاب آوري شهر تهران 

مي پردازند.«
  او به تأثير كرونا در زندگي بشر اشاره كرد و گفت: »بسياري 
از مولفه هاي اقتصادي به خاطر شــرايط جديد در حال تغيير 
هستند. مؤسسات مختلف تحت تأثير اين شرايط است و شرايط 
كرونايي مشكالت آنها را تشديد كرده است. به هر صورت اشاره 
مي كنم به صحبت مديرعامل بنز كه مي گويد حذف 80درصد 
تردد ها چالش آينده ما در حمل ونقل است و حريف ما ب ام و و 
ساير شركت ها نيستند، بلكه سيسكو و گوگل و مايكروسافت 
رقباي ما هستند. اين جهان پيش روي ماست و پژوهش هاي 

جديد با اين نگاه تحولي در مديريت ما ايجاد مي كند.«
او افزود: »جشــنواره مطالعات و پژوهش هاي شــهري طي 
ســال ها به ســطح ملي و بين المللي ارتقا  يافته  و بستري را 
براي هم انديشــي جامعه علمي و دانشگاهي درخصوص حل 

چالش هاي شهري فراهم كرده است.« 

  محمود مواليي
خبر نگار

دوازدهمين جشنواره مجمع شــهري تهران با قرائت 
بيانيه اي و معرفي برگزيدگان آثار ارسالي در 10محور 
به پايان رسيد. در اين بيانيه عنوان شد كه همه گيري 
بيماري كرونا بار ديگر به شــكل جدي نارســايي و 
ضعف هاي شهرهاي ايران را آشــكار كرد. ارتقا سطح 
تاب آوري شــهري با محله محــوري، پياده مداري، 
حوزه بندي عملكردي مختلف و فضاي ســبز، توجه 
به شرايط زيست محيطي شــهرها و حركت به سمت 
توسعه پايدار با واگذاري اختيارات به مديريت شهري 

و محله اي، بخشي از بندهاي بيانيه بود.

كرونا، ضعف  شهرها را آشكار كرد

گزارش

 رتبه نخست شهرداري تهران 
در به كارگيري انرژي هاي تجديدپذير

شهردار تهران: استحصال 2مگاوات انرژي پايدار از پسماند و 
توسعه نيروگاه هاي خورشيدي با ظرفيت حداقل ۶00 كيلو وات 

در سال را در برنامه قرار داده ايم

شهرداري تهران به عنوان دستگاه برتر در به كارگيري انرژي هاي 
تجديد پذير انتخاب شــد. اين انتخاب، درست در روزي افتاد كه 
معاون علمي و فناوري رئيس جمهور نيز اعالم كرد تهران در ميان 
50 شهر نوآور دنياست و بخش بسياري از اين رتبه قابل توجه، به 

اقدامات شهرداري در حوزه هوشمندسازي برمي گردد.
به گزارش همشــهري، پنجمين همايش بين المللي انرژي هاي 
تجديد پذير ايران و آيين اعطاي دوميــن جايزه ملي انرژي هاي 
تجديدپذير با رعايت پروتكل هاي بهداشتي در سالن آمفي تئاتر 
پژوهشكده علوم انرژي دانشگاه شريف، برگزار شد. در پايان اين 
همايش، شــهرداري تهران به عنوان دستگاه برتر كشور در ميان 
دســتگاه ها و ارگان هاي دولتي و غيردولتي از لحاظ به كارگيري 

انرژي هاي تجديدپذير برگزيده شد.
 پيروز حناچي، شهردار تهران در اين همايش به اقدامات صورت 
گرفته طي ســال هاي اخير براي هوشمندسازي، كاهش مصرف 
انرژي و استفاده مجدد از انرژي و بهره گيري از انرژي پاك اشاره 
كرد و گفت: »شــهرداري تهران در تالش اســت كه انرژي هاي 
تجديد پذير را در فضاهاي سبز شــهري، اماكن عمومي، ابنيه و 
تأسيســات تحت مديريت خود به كار گيرد و نســبت به تأمين 
2درصد از انرژي مصرفي خود از انرژي هاي تجديد پذير به صورت 
ســاالنه اقدام كند.« او با بيان اينكه آمار يك سال گذشته نشان 
مي دهد كه شــهرداري تهران در اين باره اهتمام ويژه اي داشته، 
افزود: »شــهرداري پايتخت با تنگناهاي به وجــود آمده به علت 
شرايط تحريم، شيوع بيماري كرونا و نوسانات قيمت ارز، امكانات 
قابل توجهي را در راســتاي توليد انرژي هــاي پاك فراهم كرده 

است.« 
به گفته حناچي، شــهر تهــران از پتانســيل قابل توجهي براي 
بهره گيري از انرژي هاي تجديد پذير به ويژه انرژي خورشــيدي 
برخوردار است و به كارگيري اين نوع از انرژي ها راهكار مناسبي 

براي غلبه بر معضالت محيط زيستي است.
او همچنين ضمن اشــاره به برنامه 5ساله سوم شهرداري تهران، 
گفت: »نصب سامانه هاي خورشيدي با هدف كاهش منابع انرژي 
فسيلي و كمك به كاهش آلودگي هوا و انتشار گازهاي گلخانه اي 
جزو برنامه هاي شــهرداري تهران اســت. اين برنامه اجرايي در 
شوراي شهر با تكيه بر افزايش ظرفيت ساالنه تدوين و ابالغ شده 
اســت. عالوه بر هدف هاي محيط زيســتي و بهره مندي از منابع 
انرژي تجديدپذير، توسعه فرهنگي و آگاه سازي  شهروندان براي 
استفاده از منابع پاك انرژي و حفظ بيشتر محيط زيست در دستور 
كار قرار دارد و تا به امروز با جذب سرمايه گذار و مشاركت بخش 

خصوصي ادامه پيدا كرده است.«
به گفته شهردار تهران براي استحصال 2مگاوات انرژي پايدار از 
پسماند طي هر سال، توسعه نيروگاه هاي خورشيدي با ظرفيت 
حداقل ۶00كيلو وات در سال، كاهش مصرف انرژي در شهرداري 
تهران به ميزان ســاالنه 10درصد و راهبري و نظارت بر رعايت 
شــاخص هاي مديريت ســبز برنامه ريزي صورت گرفته است. 
شهردار تهران با تأكيد براينكه كاهش انتشار كربن، عالوه بر كمك 
به رشد اقتصاد، خطرات ناشي از تغييرات آب و هوايي را به حداقل 
مي رســاند، افزود: »انرژي تجديد پذير از طريق ايجاد مشــاغل 
جديد مي تواند اقتصاد پساكرونا را رونقي دوباره ببخشد. توسعه 
انرژي هاي تجديد پذير مي تواند از طريق ايجاد مشــاغل ســبز، 
تضمين امنيت انرژي و تقويت پايداري، موجبات بهبود كيفيت 

محيط زيست و ارتقاي زيست پذيري شهرها را فراهم كند.«

از بوستان هاي انرژي تا نيروگاه هاي زباله سوز
بخشي از اقدامات انجام شده در شهرداري تهران براي به كارگيري 
انرژي هاي تجديدپذير مربوط به بوســتان ها و بخشــي ديگر به 
مربوط به ســاختمان هاي متعلق و مرتبط با ايــن نهاد و احداث 
نيروگاه هاي زباله سوز اســت. در زير خالصه اي از اين اقدامات را 

مي خوانيد.
   ساخت7 بوستان انرژي در مناطق يك، 3، ۴، 10، 17 و 22

   ساخت 19ساختمان انرژي در مناطق 1، 3، ۴، 5، ۶، 7، 8، 9، 
13، 1۴، 21 و 22

   توليد 900مگاوات بر ساعت برق در سال از طريق نيروگاه هاي 
خورشيدي در ساختمان هاي انرژي

   جلوگيري از انتشــار 700تن گازهاي گلخانه اي در تهران با 
احداث ساختمان هاي انرژي

   نصب 1019دستگاه آبگرمكن خورشيدي در اماكن عمومي 
شهرداري در مناطق 22گانه

   جلوگيري از انتشــار 320تن گاز دي اكسيد كربن در سال با 
نصب آبگرمكن هاي خورشيدي

   نصب 77۶0پايه چراغ خورشيدي
   تأمين روشنايي 1057ايســتگاه اتوبوس از طريق مدول هاي 

خورشيدي )تبديل كننده انرژي خورشيدي(
   تجهيز ۴200چراغ ترافيكي به سوالر )پنل خورشيدي(

   تجهيز 2۴غرفه بازيافت و 5دســتگاه پل عابر پياده به انرژي 
خورشيدي

   ساخت نيروگاه هاضم با ظرفيت پذيرش زباله مخلوط شهري 
300تن در روز و ظرفيت توليد برق 2 مگاوات برق بر ساعت

   ايجاد نيروگاه ريجكت ســوز با ظرفيت پذيرش زباله مخلوط 
شــهري 200 تن در روز و ظرفيت توليد بــرق 3 مگاوات برق بر 

ساعت

   درخشش »كاپ« در بخش ايده هاي نوآورانه
در دوازدهمين جشــنواره پژوهش و نوآوري در مديريت شهري 
طرح كاهش پسماند تهران با عنوان »كاپ« به عنوان برترين طرح 
نوآورانه انتخاب شــد. به گزارش همشــهري، مدير روابط عمومي 
سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران با اعالم خبر گفت: »طرح 
كاپ هم اكنون در ۴منطقه پايتخت اجرا مي شــود و در سال آينده 
مناطق بيشتري به اين طرح خواهند پيوست.« مسعود عابدي با بيان 
اينكه اجراي پروژه كاپ به عنوان الگوي نوين كاهش پسماند از سال 
گذشته و در ۶محور آغاز شده است، گفت: »بر اين اساس، سازمان 
مديريت پسماند تالش مي كند تا با اجراي طرح تغييراتي را در زمينه 
فرم ذخيره سازي  و مخازن، بهبود وضعيت جمع آوري و نگهداشت 
پسماند، تحول در انتقال پسماند، توسعه برنامه هاي هوشمندسازي و 
زيرساخت هاي فرهنگي، ساماندهي پسماندهاي حجيم و بهينه سازي  
و مديريت پسماند در مقصد و اســتفاده حداكثري از پسماند براي 

توليد كمپوست و انرژي به ثمر برساند.«

افتتاح ايستگاه هاي برج ميالد و اميركبير؛ امروز
امروز ايستگاه هاي برج ميالد و اميركبير در خط3 

و ۶ متروي تهران به بهره برداري مي رسند. در آيين مترو
افتتــاح ايــن دو ايســتگاه حســن روحانــي، 

رئيس جمهور و عبدالرضا رحماني فضلي وزير محترم كشــور، 
به صــورت ويدئوكنفرانس و پيــروز حناچي شــهردار تهران، 
انوشيروان محسني بندپي، اســتاندار تهران و محسن هاشمي 

رفسنجاني رئيس شوراي شهر تهران حضور خواهند داشت.
به گزارش همشــهري، ايســتگاه متروي برج ميالد در خط3 
واقع شــده و در محــدوده بزرگراه شــهيد چمــران و جنوب 

بيمارستان ميالد قرار دارد. 
اين خط22 ايســتگاه دارد كه از اين تعداد تاكنون 11ايستگاه 
به مرحله بهره برداري رســيده  و با افتتاح ايستگاه برج ميالد، 

تعداد ايســتگاه هاي بهره برداري شده به عدد12  خواهد رسيد. 
ايســتگاه اميركبير نيز در خط۶ متروي تهــران و در خيابان 
17شهريور واقع شده كه با بهره برداري از آن، ساكنان محدوده 
ميدان خراسان، خيابان 17شــهريور، بازار امين حضور و ديگر 
محدوده هاي منطقه پيراموني ايستگاه از متروي تهران بهره مند 

خواهند شد.

درباره 
معضالت تهران پژوهش 

عميق داشته باشيم
محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران

بعد از پيروزي انقالب اسالمي با تمام مشــكالت، فرصتي پيش نيامد كه بتوانيم 
درباره معضالت تهران برخورد عميق و پژوهشي داشته باشيم و طوري عمل كنيم كه 

به سمت حل مشــكالت برويم. اجازه دهيد به دو قرن قبل برگردم كه تهران روستايي در 
مجاورت ري بود و از آن تاريخ تا به حال اين روستا تحوالت بسيار كم نظيري ديده و در عرض 

كمتر از 200سال وضعيت اينچنيني پيدا كرده است. به يك ابرشهر گسترده و با جمعيت بسيار 
زياد تبديل شده. عالوه بر جمعيت داخلي شهر تهران صحبت از ۴3شهر اقماري در اطراف تهران 

است كه روي تهران اثر مي گذارند. بنابراين بايد يك مديريت يكپارچه 
درنظر گرفته شــود.  جمعيت شــهر تهران نزديك به 9ميليون نفر 

است و اقمار تهران حدود 3 تا ۴ميليون نفر جمعيت دارند كه با 
اين حساب جمعيت تهران را بايد 13ميليون در نظر گرفت. 
در اينجا  شعار جناب آقاي حناچي به عنوان شهري براي 
زندگي را بايد طرح كرد. در نتيجه توصيه مي كنم يك 
بررسي عميق جامعه شناختي و راهيابي عاقالنه 
و بخردانه براي مســائل اجتماعي شــهر و 
تاب آوري شهر چه در بعد بالياي طبيعي 
و چه در بعد آسيب هاي اجتماعي 

داشته باشيم.

شهر موفق بايد  رؤيا داشته باشد
احمد مسجدجامعي، عضو كميسيون اجتماعي و فرهنگي شوراي شهر تهران
يكي از راه هاي كسب درآمد پايدار براي شهرها روايت 

و خاطره گويي است. يادي مي كنم از آقاي هاشمي 
رفسنجاني كه نخستين جشنواره به همت ايشان 
انجام شد. در آن سال ها پژوهش خيلي جدي نبود 
و اين پيشنهاد از وزارت ارشاد هم مطرح شد. از 
آقاي حناچي تشكر مي كنم كه پژوهش را جدي 
تلقي مي كند و خودش هم در اين زمينه تالش كرده و پشتيباني هم مي كند. 
شهر از اين نگاه يك اثر هنري اســت كه  رؤيا ، خاطره و آرمان دارد. شهري 
موفق است كه  رؤيا داشته باشد، قصه و قصه گو و خاطره داشته باشد. پايداري 

شهر تهران به پايداري فرهنگ ايران است.

موضوعات بكر و جديد در اين جشنواره 
مهدي جمالي نژاد، رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري ها 

اين جشنواره سياست هاي مهمي دارد كه البته هر دوره آن با 
دوره هاي قبلي متفاوت است و ارزشگذاري به جايگاه علم و دانش 

به ويژه در حوزه شهري و روســتايي از سياست هاي مهم اين جشنواره 
است. عالوه بر اين پرداختن به موضوعات نو و نوآوري و خالقيت در اين عرصه 

بسيار مهم است و از اين رو موضوعاتي كه براي اين جشنواره انتخاب شده بكر و جديد است. با 
توجه به اينكه پايه توسعه شهرهاي خالق و نوآور خالقيت، دانش و دانايي است و دانايي را تبديل 
به ثروت و قدرت مي كند، اين جشنواره مي تواند مؤثر و محرك توسعه در شهرها و روستاهاي كشور باشد. در اين جشنواره 
تالش سازمان شهرداري و دهياري ها و شهرداري تهران اين است كه از تجربيات مؤثر در شهرها در نقاط مختلف كشور و 
ساير نقاط جهان استفاده شــود و تبادل تجربيات در موضوعاتي كه مي تواند در جهت حل مشكالت راهگشا و مؤثر باشد، 
انجام گيرد. بايد توجه شود كه رشد شهرنشيني چالش هاي فراواني را براي شهرها به وجود آورده كه پژوهش هاي كاربردي 

مي تواند به حل مسائل كمك كند. 

هيچ تصميم عالمانه اي بدون مطالعه نيست
سيروس وطنخواه، رئيس مركز همكاري هاي تحول و پيشرفت رياست جمهوري

تصميم گيري و سياســتگذاري مبتني بر تصميم ســازي  و 
سياست سازي  است كه اين كار نيز بايد مبتني بر مطالعه، بررسي 
و پژوهش باشد. بنابراين هيچ اتفاق و تصميم عالمانه اي نمي تواند بدون 
مطالعه گرفته شود. چند سالي است كه در كشــور شاهد يك گفتمان نويني 
هستيم به اسم تقاضامحوري كه اگر اين جشنواره و رويدادهاي اينچنيني كه بر پايه علم استوار 
است مبتني بر تقاضا براي حل يك مسئله باشند، طبيعي اســت كه چنين رويدادهايي ظرف 

بزرگي براي ارائه راهكارها و حل مسائل جدي براي شهرها خواهند بود لذا از اين بابت جشنواره پژوهش در مديريت شهري 
مي تواند نقش بسيار تعيين كننده و اثرگذاري در مديريت شهري ايفا كند. طبيعتا اداره و مديريت يك شهر براساس يافته هاي 
نخبگان و خبرگان آن انجام مي شود كه اين نخبگان براساس مطالعات، بررسي ها، كنكاش ها، تحقيقات و كارهاي عالمانه خود 
مي توانند به مديريت شهر كمك كنند. همچنين بضاعت و توانايي براي حل مسائل را دارند و به دست آوردن فناوري ها كه 

راهكار بسياري از موضوعات فني و اقتصادي شهرها هستند، از بستر توسعه فناوري مي تواند به مديريت شهري كمك كند.

كل تهران يك پارك فناوري است
سورنا ستاري، معاون علمي و فناوري رئيس جمهور 

اگر بخواهيم در چند جمله منظور از شهر هوشمند را تعريف كنيم بايد اين مقدمه را بيان كنيم كه در 
آينده نظام آموزش در دنيا متحول خواهد شــد. آموزش به اين عنوان كه مقاطعي به عنوان دبستان، 
دبيرستان و دانشگاه تعريف شود در آينده وجود نخواهد داشت. نظامي كه در آينده جايگزين آموزش 
خواهد شد، آموزش تا لحظه مرگ است. اين اتفاق نياز به يك بســتر دارد، بستري كه در شهرهاي 
هوشمند ايجاد مي شود. شهرها در آينده به اين دليل كه بستر آموزش هستند مهم خواهند بود. امسال 
رتبه تهران با وجود مشكالت اقتصادي در ميان شهرهاي نوآور 3 يا ۴ رتبه بهبود پيدا كرده و جزو 50 
شهر نوآور دنيا شده و رتبه ۴2 يا ۴3 را كسب كرده است. امكان ندارد ساختار، قانون و ضابطه براي نوآوري ايجاد كرد. چنين كاري 
غلط است. چرا بايد براي يك جوان خالقي كه استارتاپي راه اندازي كرده چارچوب تعيين كنيم؟ هر نوآوري كه در حوزه شهري 
اتفاق مي افتد با تمام قوانين متناقض است. كل شهر تهران كارخانه نوآوري است. جوان هاي فعال و دانشگاه ها در اختيار شهرداري 

هستند. كل شهر يك پارك فناوري است. شهرداري بايد سعي كند به شركت ها سرويس بدهد و خودش نيز سود ببرد.

ارتباط مراكز علمي و دانشگاهي و شهرداري ها نهادينه شود
منصور غالمي، وزير علوم، تحقيقات و فناوري

بخش مهمي از سربلندي نظام اسالمي ما در گرو تالش هاي پژوهشگرانه و علمي است. بديهي است 
دانايي در هر جامعه اي يكي از محوري ترين شاخصه هاي توانمند سازي  محسوب مي شود، لذا در 
توانمند ساختن هر بخش از كشور، نياز است تا حوزه هاي مديريتي به سمت دانايي حركت كنند. 
دستاوردهاي علمي دركنار تجربيات مديريتي مي تواند تأثيرات شگفت انگيزي به دنبال داشته 
باشد. تجربيات جهاني كه دراين رابطه در دنيا وجود دارد، قابل توجه بوده و قطعا مي تواند با الگو 
برداري هاي صحيح در كنار تجربيات داخلي مورد استفاده قرار گيرد. اعتقاد داريم جشنواره مجمع 

شهري تهران كار شايسته اي است كه در بيش از يك دهه اخير استمرار يافته و همكاران دانشگاهي و مراكز علم و فناوري نيز 
حتما عالقه مند هستند تا در اين حوزه ها بيش از پيش حضوري تأثيرگذار داشته باشند. همچنين دانشجويان عزيز ما با ورود 
به مسائل اجرايي و انجام تحقيقات كاربردي براي آينده خود مي توانند زمينه هاي تالش و تحقيق جديدي را تعريف كنند 

و در اثرگذاري خود در جامعه حتما مؤثر باشند. بنابراين ارتباط مراكز علمي و دانشگاهي و شهرداري ها بايد نهادينه شود.

تاب آوري شهري درباره بيماري هاي اپيدميك
فرزانه مالواجرد، معاون معماري و شهرسازي وزارت راه وشهرسازي 

قطعا پژوهش در خصوص كرونــا به ويژه در اين جهت 
كه اين موضوع جهاني است و اين پژوهش ها در كل 
جهان به دليل پيش آمدي كه قطعا تأثيرات بسيار 
زيادي را در تصميم گيري ها خواهد داشت، نكته 
بسيار مهمي اســت. در دبيرخانه با گزارشي كه 
داده شد، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

نيز به دليل باالترين مرجع و نهاد حاكميتي درخصوص سياســتگذاري و 
برنامه ريزي هاي بعدي موافقت كرد تا سند ملي تاب آوري شهري درخصوص 
بيماري هاي اپيدميــك را نيز به مجموعه اســنادي كه در شــوراي عالي 

شهرسازي و معماري تهيه مي شود، اضافه كند.
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چهره روز

كارگران از 20مهرمــاه تاكنون پيگير 
برگزاري جلسه فوق العاده شوراي عالي 
كار براي رســيدگي به درخواســت 
بازنگري مــزد و جبــران هزينه هاي 
معيشــت هســتند؛ اما چيــزي جز 
بي توجهي شوراي عالي كار نصيب شان 

نشده اســت. عالوه بر اين، برگزاري جلســات معمول و ماهانه 
شوراي عالي كار نيز به بهانه كرونا به حالت تعليق درآمده است. 
در اين ميان مذاكرات مرسوم شــركاي اجتماعي در كميته مزد 
شوراي عالي كار نيز برخالف سال هاي قبل برگزار نمي شود و در 
شرايطي كه فقط 3 ماه تا پايان سال باقي مانده، همچنان محاسبات 
مربوط به تعيين ســبد معيشــت و چانه زني براي شيوه و مقدار 
افزايش مزد آغاز نشده است. افزون بر همه اين موارد، درصورت 
برگزاري جلسه شوراي عالي كار نيز قرار است بحث پرحاشيه مزد 
منطقه اي و صنايع در دستور كار قرار بگيرد؛ بحثي كه همه ساله 
به عنوان ابزاري براي به حاشــيه بردن مذاكــرات مزدي مطرح 

مي شود و بدون نتيجه به پايان مي رسد.
در اين وضعيت، محمد شــريعتمداري، وزير تعــاون، كار و رفاه 
اجتماعي و رئيس شوراي عالي كار در پاسخ به رسانه ها، از برگزاري 
جلســات كميته هاي مزد به صورت مســتمر خبر داده است. او 
بي توجهي به مذاكرات مزدي ســال آينده را نيز اينگونه توجيه 
مي كند كه تصميم گيري در اين مــورد معموال به روزهاي پايان 
سال موكول مي شود؛ به خاطر اينكه شاخص بهاي خرده فروشي 
كاالها و خدمات در كشــور در روزهاي پايان ســال به واقعيت 
نزديك تر مي شــود. البته در اين مورد حق با جناب وزير است و 
تعيين دســتمزد با حضور نماينــدگان و وزراي اقتصادي دولت 
همواره در واپســين روزها و حتي واپسين ســاعات سال تعيين 
مي شود؛ اما شــايد اين نكته ازنظر او مغفول مانده باشد كه اين 
تعيين دستمزد ســاالنه در روزهاي پاياني ســال، نتيجه ماه ها 
چانه زني در كميته مزد و جلسات شوراي عالي كار است و محصول 
چند روز پاياني ســال و چند جلسه فشرده و نســبتا تشريفاتي 

نيست. 
شــريعتمداري، پيش از گرفتن رأي اعتماد مجلس و نشستن بر 
كرسي وزارت عريض و طويل تعاون، كار و رفاه اجتماعي، همواره 
بر اين شعار تأكيد داشت كه سه جانبه گرايي در حوزه كار و تأمين 
اجتماعي بايد رعايت شود و بر همين اساس بود كه وعده مي داد 
ســازمان تأمين اجتماعي و مايملك آن را به صاحبان اصلي اش 
يعني كارگران و كارفرمايان برمي گرداند. حاال اما در شرايطي كه 
فقط چند ماه تا پايان عمر وزارت او در دولت دوازدهم باقي مانده، 
نه تنها اين شعارها و وعده ها محقق نشــده، بلكه اصل برگزاري 
جلسات معمول شوراي عالي كار و شنيدن حرف شركاي اجتماعي 

نيز به اتفاقي فراموش شده تبديل شده است.

سكه دوباره به فاز نزولي برگشت

ســكه امامي بعد از اينكه روز سه شنبه را با 
روند صعودي آغاز كرد و به پايان برد، ديروز 
دوباره فاز نزولي گرفــت و از خط مقاومتي 
12ميليون هــم پايين تر آمــد. به گزارش 
همشهري، بعد از آغاز هفته جنجالي اونس جهاني، صعود بهاي 
طال در بازارهاي جهاني ديروز نيز همچنان ادامه يافت و حتي رقم 
غيرقابل پيش بيني 1860دالر نيز بر تابلوها نقش بســت. بهاي 
اونس ديروز با درصد ناچيزي عقب نشيني از اين رقم در نزديكي 
آن و در رقم 1859دالر باقي ماند. روز سه شنبه قيمت ها در بازار 
طالي تهران نيز تحت تأثير جهش بهاي اونس، روند افزايشــي 
يافت تا جايي كه بعد از 2ماه قيمت هر مثقال طال در بازار تهران 
به نزديك ترين فاصله تا 5ميليون تومان رسيد. ديروز اما اين روند 
صعودي متوقف شد و با وجود ادامه رشــد طالي جهاني، دالر با 
كاهش قيمت خود به عنوان عاملي مؤثرتــر از اونس، بازار طال و 

سكه را نيز دوباره به فاز كاهشي برد. 
براســاس اطالعات ســايت اتحاديه طــال و جواهر تهــران، تا 
ساعت16:30 روز چهارشنبه در بازار طالي تهران هر قطعه سكه 
طرح جديد با 300هزار تومان كاهش 11ميليون و950هزار تومان 
قيمت خورد. هر قطعه طرح قديم نيز با 50هزار تومان كاهش به 
11ميليون و600هزار تومان رسيد. نيم سكه بدون تغيير قيمت 
6ميليون و400هزار تومــان قيمت خورد. ربع ســكه با كاهش 
50هزار توماني 4ميليون و300هزار تومان قيمت خورد و هر قطعه 
ســكه يك گرمي نيز بدون تغيير قيمت در 2ميليون و400هزار 
تومان ثابت ماند. همزمان، قيمت هر گرم طالي 18عيار با 7هزار 
تومان كاهش، به يك ميليون و131هزار تومان رسيد و هر مثقال 

طال با قيمت 4ميليون و900هزار تومان معامله شد.

قيمت طال و ارز در بازار آزاد تا ساعت 17ديروز
قيمت )تومان(نوع دارايي

4.900.000مظنه تهران

1.131.164طالي 18عيار )گرم(

11.950.000سكه طرح جديد

11.600.000سكه طرح قديم

6.400.000نيم سكه

4.300.000ربع سكه

2.400.000سكه يك گرمي

دو صد گفتار
آيا توليد واكســن داخلي ضد كرونا در آينده 
نزديك ممكن اســت؟ ايران براي واردكردن 
واكسن هاي توليدي كشورهاي ديگر ازجمله 
آمريكا چه مسير دشواري در پيش دارد و اساسا 
آيا بودجه 1000ميليارد توماني ســال آينده كفاف خواهد داد؟ به 
فرض اينكه واكســني خريداري شــود، نحوه نقل و انتقال چگونه 
خواهد بود؟ درنهايت يك پرســش مهم ديگر اما با پاســخ مبهم: 
نخستين واكسن چه زماني به يك شهروند ايراني تزريق خواهد شد؛
به گزارش همشهري، شواهد موجود نشان مي دهد توليد در داخل يا 
خريد واكسن كرونا از خارج براي ايرانيان با مسير سخت و پيچيده اي 
هم از ناحيه بانكي، هم نقل و انتقال و هــم ميزان احتمالي توليد و 

واردات مواجه است.
پيگيري هاي همشهري نشــان مي دهد در داخل كشور 7مجموعه 
در تالش براي توليد واكسن ايراني هستند. درحالي كه اميدواري به 
نتيجه بخش بودن واكسن ايراني زياد است اما مصطفي قانعي، دبير 
ستاد توسعه زيســت فناوري مي گويد: بودجه اي كه براي اين كار 
درنظر گرفته شده، كم است؛ از اين رو الزم است بودجه اي مجزا براي 
7شــركت اختصاص پيدا كند. به گزارش همشهري، با اين حساب 
به نظر مي سد دست كم در كوتاه مدت تكيه صرف بر تامين واكسن از 
داخل نمي تواند چندان معقول و دقيق باشد و چاره اي جز تامين آن 

از مبادي خارجي نخواهيم داشت.

مسير ناهموار تأمين واكسن از خارج
اما به نظر مي رسد مسير تامين واكســن از خارج هم چندان هموار 
نيست؛ چنان كه ديروز عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي به 
صراحت اعالم كرد؛ بانك هاي خارجي براي همكاري با دولت ايران 
بابت خريد واكسن كرونا، مجوز كلي دفتر دارايي هاي خارجي آمريكا 
موسوم به اوفك را قبول ندارند و تأكيد دارند بايد مجوز اختصاصي و 
موردي به آنها داده شود تا اطمينان يابند كه دولت آمريكا در فرايند 

كار مجوز خود را لغو نخواهد كرد.
چالش اصلي اما اين است كه اوفك دست كم تا حاال با صدور مجوز 
اختصاصي موافقت نكرده و اصرار دارد كه ايــران خريد خود را در 
قالب همان موافقت كلي انجام دهد. سؤال مهم تر اين است كه چرا 
ايران حاضر به ريسك نيست؟ ســكاندار بانك مركزي ايران با بيان 
اينكه آمريكايي ها اعالم كرده اند تمام بانك ها و مؤسسات مالي ايران 
تحريم هســتند، مي گويد: واردات اقالم بشردوستانه نياز به بانك 

دارد. بدون بانك چگونه مي توان واردات انجام داد؟ 
همتي درباره آخرين فرايند خريد واكســن كرونا توضيح مي دهد: 
وزارت بهداشــت ايران، براي خريد واكسن كرونا با كوواكس توافق 
كرده و مبلغ مشــخصي هم بايد از طرف ايران پرداخت شــود كه 
بخشــي از آن به عنوان پيش پرداخت بايد به حساب ذينفع در يك 
بانك اروپايي پرداخت شود، بنابراين مشخص است كه اين پرداخت 
براي واكسن كروناست و فرستنده و ذينفع پول هم مشخص است. 
بايد كفايت كند و نبايد هيچ دليل و سند ديگري براي اين موضوع 
نياز باشد؛ به ويژه اينكه مورد مصرف واكسن كرونا مشخص است و 

هيچ كاركرد ديگري ندارد.
به گزارش همشــهري، وضع جرايم ســنگين بــر بانك هايي كه با 
ايران همكاري مي كنند، باعث شــده تا بانك هاي خارجي از ترس 
جريمه هاي بعدي قيد همكاري با بانك هاي ايران را بزنند. رئيس كل 
بانك مركزي هم اين مســئله را تأييد و تأكيد مي كند: بانك مقصد 
در صورتي حاضر اســت پول را دريافت كند كه مجوز اختصاصي 
و موردي توســط آمريكا صادر شــود و تمام مراحــل انتقال پول 

به صراحت در آن ذكر شود.

رمزگشايي از يك مجوز
ايران پيش از ايــن تالش كرده بود كه بخشــي از طلــب خود از 
كره جنوبي را تبديل بــه دالر كند؛ مذاكرات ظاهــرا به نتيجه هم 
رســيده اما در فرايند اجراي اين توافق به يك مانع بزرگ برخورد 
كرده اســت. همتي در اين باره توضيح مي دهد: مجــوزي كه )از 
سوي اوفك( صادر شده مربوط به تبديل منابع ايران در بانك هاي 
كره جنوبــي از وون به دالر آمريكا از طريق يــك بانك آمريكايي و 
سپس انتقال آن به بانك مقصد است، اما در همين مجوز هم هيچ 
تضميني براي رسيدن پول به مقصد وجود ندارد، زيرا آمريكايي ها 
به صراحت قيد كرده اند كه هر لحظه و در هر مرحله مي توانند مجوز 
صادرشده را لغو كنند و اين مي تواند شامل مرحله اي باشد كه پول 

به صورت دالر آمريكا نزد يك بانك آمريكايي است.
به گفته رئيس كل بانك مركزي، مجوز كلي آمريكا به گونه اي است 
كه غيرعملياتي ترين كانال را پيشنهاد مي كند تا هم در ظاهر بگويد 
مشكلي نيست و هم اينكه ايران نتواند واكسن كرونا خريداري كند. 
او درپاسخ به اين ابهام كه ايران چگونه مي تواند ساير اقالم دارويي را 

وارد كند اما نمي تواند واكسن كرونا خريداري كند، مي گويد: ساير 
اقالم دارويي، توليد كنندگان و عرضه كننــدگان متعددي دارند و 
به رغم تحريم ها، تالش مي شود تا از كانال هاي مختلف پرداخت هاي 
آنها انجام شود و آن اقالم وارد كشور شــوند. البته آمريكايي ها اگر 
بفهمند كه وجه مربوط به ســاير اقالم دارويــي چگونه پرداخت 
می شود و بدانند كه مي توانند با كمبود آن اقالم، براي بخش قابل 
توجهي از مردم مشكل ايجاد كنند، قطعاً مانع از انتقال آن داروها 

نيز خواهند شد.

پارازيت روی خط انتقال واكسن
اما مشــكالت فقط به تحريم مالي ختم نمي شود و عالوه بر ارسال 
پارازيت هاي ماشين تحريم آمريكا روي خط انتقال ارز براي خريد 
واكسن كرونا، با تحريم يكي از ايرالين هاي اصلي خطوط تجاري 
ايران يعني شــركت هواپيمايي ماهان، ممكن اســت كشور براي 
انتقال واكســن هاي خريداري شــده در آينده دچار درسر شود. 
درحالي كه پيــش از مصطفي قانعي، رئيس كميته علمي ســتاد 
مقابله با كرونا و البته رئيس نهاد متولي ســاخت واكســن داخلي 
مدعي شده بود به دليل نداشتن امكانات و شرايط الزم، هواپيماها 
و سيستم حمل ونقل، ايران نمي تواند واكســن فايزر كرونا را وارد 
كند و به همين دليل از دريافت آن انصراف داده ايم، رئيس سازمان 
هواپيمايي كشــور با رد ادعاي او گفت: هيچ مشكلي دراين زمينه 
نداريــم و دو ايرالين ايراني آماده واردات هرنوع واكســن ازجمله 

فايزر هستند.
شهرام آدم نژاد، معاون حمل ونقل وزير راه و شهرسازي هم پيش از 
اين اعالم كرده بود: سيستم حمل ونقل هوايي ايران آماده واردات 
واكسن كروناســت و شرايط اعالم شده از ســوي وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي را دارد. تورج دهقان زنگنه، رئيس سازمان 
هواپيمايي كشــوري مي گويد: هم اكنون دو شــركت هواپيمايي 
ايران اير و ماهان شرايط الزم براي واردات انواع واكسن كرونا را دارند 
و سازمان هواپيمايي كشوري نيز طي بررسي ها و ارزيابي هايي كه 
انجام داده به اين نتيجه رسيده كه اين دو ايرالين هيچ مشكلي براي 
واردات انواع واكسن ازجمله فايزر ندارند؛ حتي براي واكسن فايزر 

كه بايد در دماي منهاي 70درجه جابه جا شود.

ديپلماسي واكسن كرونا
ايران اميدوار است كه نخستين محموله واكسن وارداتي كرونا در  
ماه آينده يا بهمن ماه به سمت كشور بارگيري شود. روشن است تا 
زماني كه دونالد ترامپ در كاخ سفيد است، سخت بتوان مسير خريد 
و انتقال واكسن را باز كرد. شايد ورود جو بايدن به كاخ سفيد اين 
گره را باز كند و نخستين فرمان اجرايي او اجازه دادن به بانك هاي 
خارجي براي همكاري بــا بانك هاي ايران جهت خريد واكســن 
كرونا باشد. آيا ديپلماسي واكسن كرونا، راه را براي رفع تحريم ها 
باز خواهد كرد؟ مقامــات ايران تأكيد دارند براي برداشته شــدن 
تحريم ها حتي يك ساعت هم تأخير را نمي خواهند؛ پيام روشن به 
طرف مقابل تا حسن نيت خود را نشان دهد. شايد نخستين واكسن 
كرونا كه به ايران برسد، آنگاه اميدواري به گشايش در ديپلماسي 

تقويت شود.

پارازیت های آمریکا  روی خط انتقال واکسن 
همشهري ابعاد مختلف ماجراي پيچيده تأمين واكسن در شرايط تحريم را بررسي مي كند

روز چهارشنبه بازار سهام كه ديروز 
و بعد از 2روز افت سنگين در ابتداي 
صبــح دوباره با صف هاي ســنگين 
فروش سهام مواجه شده بود، در آخر 
وقت معامالت متعادل و از صف هاي فروش سهام كاسته 
شد. همزمان با بازگشت تعادل به بورس، قيمت دالر هم 

ديروز دوباره به كانال 25هزار تومان نزول كرد.
به گزارش همشــهري، در مبادالت روز شنبه و يكشنبه 
با عرضه هاي سنگين ســهامداران حقوقي بزرگ مواجه 
بوديم و سهامداران حقيقي و كوچك هم از روز دوشنبه 
با ديــدن چنين وضعــي واردگود رقابت بــراي فروش 
سهامشان شــدند. اين رويه موجب شــد شاخص كل 
بورس تهران در روزهاي دوشنبه و سه شنبه با نزول هاي 
سنگيني مواجه شــود و ظرف دو روز نزديك به 7درصد 
افت كند كه بي سابقه ترين نزول از ابتداي پاييز تاكنون 

بود. 
اين گــزارش حاكــي از آن اســت كه؛ از روز دوشــنبه 
بازارگردان هاي بزرگ وارد عمل شدند و در روز دوشنبه 
و سه شــنبه جمعا بيش از 5هزار ميليارد تومان از سهام 
عرضه شــده را خريدند. با وجود خريد اين ميزان سهام 
توســط بازارگردان ها از حجم صف هاي فروش ســهام 
كاسته نشد و دامنه اين نزول به مبادالت ديروز كشيده 
شد. به نظر مي رسد برخي از بازارگردان ها هنوز با قواعد 

اصلي بازارگرداني آشنا نيستند.

آنچه ديروز گذشت
بازار ســهام ديروز 2نيمــه متفاوت داشــت. در ابتداي 
صبح صف هاي ســنگين فروش تشكيل شد. تقريبا هيچ 
خريداري در بازار پيدا نمي شد به طوري كه قيمت سهام 
نزديك به 90درصد از شــركت هاي بورس در حال نزول 
بود اما از ميانه معامالت در ساعت 10تا11 صبح جريان 
عرضه و تقاضا تغيير كرد و با كاهش صف هاي فروش سهام 

از التهاب بازار كاسته شد. 
در مبادالت ديروز و در ابتداي صبح، شاخص كل بورس 
تهران بيــش از 28هزار واحد كاهــش يافت و صف هاي 
فروش هر لحظه در حال افزايش بود، اما در ادامه التهاب 
بازاركاهش يافت و صف هاي فروش سهام برچيده شد. با 
كاهش حجم عرضه و فشــار فروش در سهام شركت ها، 
فروشندگان هم رفته رفته عقب نشيني كردند و و شاخص 
بورس در نهايت نيمي از عقب نشيني كه در ابتداي صبح 
انجام شده بود را جبران كرد و با 14هزارو868واحد نزول 

به كار خود پايان داد.
 با وجود نزول شــاخص كل بورس تهران، ديروز بيش از 
193درصد به ارزش روزانه معامالت بورس اضافه شد و 
جمع كل ارزش معامالت بازار سهام به 33هزار ميليارد 
تومان رسيد اين در حالي است كه در مبادالت روز شنبه 
سهامداران 11هزار ميليارد تومان سهام دادوستد كرده 
بودند، كه كمترين سطح معامالت از 20آبان ماه بود. علت 
افزايش 3برابري ارزش معامالت در دادوستد هاي ديروز 

از بين رفتن ريسك هاي سيستماتيك بود و اين موضوع 
اميدواري براي بازگشت شــاخص به مدار رشد را از روز 

شنبه هفته بعد بيشتر كرد.

بازگشت دالر به زير 26هزار تومان
ديروز همچنين شــيب نمودار قيمت دالردوباره نزولي 
شــد و قيمت هر دالر آمريكا در بازار آزاد دوباره به كانال 
25هزار تومان بازگشــت. صرافي بانــك ملي هم ديروز 
قيمت هردالر آمريــكا را ارزان تر و قيمــت فروش را در 
محدوده 25هزارو800تومان تنظيم كرد. در بازار متشكل 
ارزي هم قيمت هــر دالر آمريــكا 25هزارو300تومان 

دادوستد شد.

نماگرهاي بازار سهام در مبادالت ديروز

بازگشت آرامش به بازارها 
بازار

مسكن

گزارش

شوراي نگهبان، طرح ماليات بر خانه هاي 
خالي را تأييد كرد. حاال، مســير قانوني 
موردنيــاز براي برخوردهــاي تعزيري با 
خانه هاي خالي مهيا شــده و توپ اقدام 
و عمل از مجلس به زمين دولت افتاده اســت. با نهايي شــدن 
طرح اصالح ماده54 قانون ماليات هاي مســتقيم، خانه هايي 
كه خالي محســوب شــوند، ماهانه بايد مالياتي معادل دوبرابر 
ارزش اجاره هرماه پرداخت كنند و اين ضريب در سال هاي بعد 
50درصد نسبت به سال قبل افزايش خواهد يافت. طرح اصالح 
ماده54 قانون ماليات هاي مستقيم موسوم به قانون ماليات بر 
خانه هاي خالي، بعد از اصالح در مجلس، نظر مســاعد شوراي 
نگهبان را جلب كرد و در جلسه ديروز اين شورا توانست تأييديه 
عدم مغايرت با شرع و قانون اساسي را دريافت كند. پيش  از اين 
نمايندگان مجلس در جلسه علني 5آذر99، آخرين ايرادهاي 

شوراي نگهبان به اين طرح را اصالح كرده بودند.

خانه هاي مشمول ماليات در آخرين ويرايش قانون
نمايندگان در اصالحيه اخير ماده54 قانون ماليات هاي مستقيم 
مقــرر كرده اند، واحدهاي مســكوني واقع در شــهرهاي باالي 
100هزار نفر جمعيت كه به استناد سامانه ملي امالك و اسكان 
كشور به عنوان خانه خالي شناسايي مي شوند، درصورت گذشت 
بيش از 12 ماه از پايان عمليات ساخت )براي واحدهاي نوساز( يا 
بيش از 6 ماه از آخرين نقل وانتقال يا آخرين زمان سكونت )براي 
واحدهاي غيرنوســاز( مشــمول ماليات خانه هاي خالي شوند. 
براســاس قانون، اين واحدها در سال نخست مشمول مالياتي به 
ازاي هرماه دوبرابر ارزش اجاره ماهانه ملك مي شوند و اين ماليات 
در سال هاي بعد، 50درصد بيش از ســال قبل خواهد بود. نكته 
ديگر اينكه اين قانون در سال نخست در تهران و كالنشهرها اجرا 

مي شود، اما از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.

مالك تعيين ماليات
براســاس قانون جديد ماليات بر خانه هاي خالي، سازمان امور 
مالياتي مكلف است حداكثر تا 3 ماه پس از تصويب قانون نهايي، 
نسبت به تعيين ارزش اجاري ماهانه امالك در شهرها و مناطق 
مختلف اقدام كرده و هرســال آن را به روزرساني كند؛ چراكه 
ماليات خانه هاي مشمول براســاس اجاره ماهانه آنها دريافت 
خواهد شد و بايد معياري براي راستي آزمايي آن وجود داشته 
باشد. نكته قابل توجه اينكه در تعيين ماليات بر خانه هاي خالي، 
هزينه ها و استهالكات ماده53 و همچنين معافيت هاي موضوع 
تبصره11 ماده53 لحاظ نخواهد شد و مالك خانه خالي بايد فارغ 
از متراژ واحد مسكوني خالي و هزينه هاي نگهداري و استهالك 

آن، نسبت به پرداخت ماليات اقدام كند.

فرصت يك ماهه براي پيوند كدهاي ملي و پستي
در تبصره2 ماده54 قانون ماليات هاي مســتقيم، وزارت راه و 
شهرسازي مكلف شده است حداكثر تا يك ماه پس از الزم االجرا 
شدن اين قانون، امكان برقراري پيوند ميان كد ملي اشخاص )يا 
كد شناسايي اتباع غيرايراني( و كد پستي واحدهاي مسكوني در 
سامانه ملي امالك و اسكان را به صورت خوداظهاري براي تمامي 
امالك )اعم از داراي سند رسمي، عادي و وكالتي( فراهم كند و 
همزمان تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي مكلف هستند ظرف 
2ماه، اطالعات كد ملي خود و كد پستي واحد مسكوني را همراه 
بارگذاري اســناد مثبته ملكي يا اجاري يا... در اين سامانه وارد 

كنند تا مشمول ماليات بر خانه خالي نشود.

حذف يارانه اقامتگاه هاي دوم و غيراصلي
پس از خوداظهاري مالكان و احراز وضعيت سكونت واحدهاي 
مسكوني در سامانه ملي امالك و اسكان، آن واحد مسكوني كه 
سرپرست خانوار، كد ملي خود و افراد تحت تكفل را براي آن درج 
مي كند به عنوان سكونتگاه اصلي خانوار شناخته مي شود و ديگر 
امالك احتمالي به عنوان ســكونتگاه فرعي يا خانه استيجاري 
معرفي خواهد شد. البته نمايندگان مجلس در تبصره3 اين ماده، 
يك راه فرار قانون نيز براي خانوارهاي داراي چند واحد مسكوني 
فراهم كرده اند كه براساس آن، سرپرست خانوار مي تواند به ازاي 
همسر و هر فرد تحت تكفل باالي 18سال خود يك كدپستي 
ديگر را به عنوان سكونتگاه فرعي معرفي كند. اين خانه ها به شرط 
ثبت اطالعات در سامانه ملي امالك و اسكان از ماليات موضوع 
اين ماده معاف هستند. نكته قابل توجه اينكه براساس تبصره9 
ماده54، وزارتخانه هاي نيرو و نفت مكلف شده اند تا 3 ماه پس 
از الزم االجرا شدن اين قانون، يارانه مصرف برق و گاز را حسب 
اعالم سامانه فقط به سكونتگاه اصلي ثبت شده تخصيص دهند و 
درخصوص ساير اشخاص يا سكونتگاه غيراصلي، باالترين پلكان 
قيمت را مبنا قرار دهند و با تغيير محل اقامت فرد مشــمول، 
يارانه هاي متعلق به اقامتــگاه اصلي به محل اقامت جديد افراد 

منتقل شود.

تعيين تكليف موارد استثنا و تخلفات
براساس تبصره4 اصالحيه ماده54 قانون ماليات هاي مستقيم، 
آن دسته از واحدهاي مسكوني كه به حكم مراجع قانوني ذيربط 
امكان فــروش، اجاره يا ســكونت ندارند، تا زمــان حل وفصل 
دعاوي يا قابل ســكونت شدن، مشــمول ماليات بر خانه هاي 
خالي نمي شوند. در اين ميان، نمايندگان در تبصره5 اين ماده 
مقرر كرده اند درخصوص امالك مسكوني مشاع، مالكان حسب 
مورد ميزان سهم الشركه مشمول ماليات شوند. نكته ديگر اينكه 
براساس تبصره6 اين ماده، اشخاص مشمول اين قانون مكلفند 
تغيير محل ســكونت يا تغيير مالكيت واحد مســكوني خود را 
حداكثر تا 15روز در ســامانه ملي امالك و اسكان ثبت كنند؛ 
در غير اين صورت، با احــراز تخلف در ثبت اطالعات امالك در 
سامانه يا عدم مراعات مفاد اين تبصره، اشخاص متخلف مشمول 
جريمه اي معادل دوبرابــر ماليات بر خانه خالي در ســال اول 
خواهند بود. نمايندگان در تبصره7 ايــن ماده تصويب كردند: 
داده هاي اظهارشده در ســامانه ملي امالك و اسكان به معناي 
مالكيت افراد نخواهد بود و مبناي مالكيت جهت اســتفاده در 
دســتگاه هاي اجرايي يا محاكم قضايي نيست، اما دستگاه هاي 
خدمت رســان مكلفند ظرف 3 ماه پس از الزم االجرا شدن اين 
قانون، براي ارائه خدمات زير به متقاضيان، محل سكونت ثبت 
شــده آنها را صرفا از سامانه امالك و اســكان و البته به صورت 

رايگان استعالم كرده و آن را مالك ارائه خدمات قرار دهند.

فرصت 3 ماهه براي تسويه ماليات
در طرح مجلس، وزارت راه و شهرســازي مكلف شده اطالعات 
موردنياز براي وصول ماليات از واحدهاي مشمول ماده54 قانون 
ماليات هاي مستقيم را به صورت برخط در اختيار سازمان امور 
مالياتي قرار دهد و اين سازمان نيز موظف است ماليات متعلقه 
را به مالك واحد مذكور ابالغ كنــد. در ادامه مالك واحد خالي 
مكلف اســت تا 3 ماه پس از ابالغ، ماليات متعلقه را به نحوي كه 
سازمان امور مالياتي تعيين مي كند، پرداخت كند؛ در غيراين 
صورت تأخير در پرداخــت ماليات، ماهانه مشــمول جريمه 

4درصدي خواهد بود.

بازار سهام ديروز 2نيمه متفاوت داشت

درصدتغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

شاخص كل بورس-
1.04-14868-1413456واحد

ارزش معامالت- 
3291121681193.06ميليارد تومان

ارزش بازار- هزار 
0.88-61-6898ميليارد تومان

ارزش صندوق هاي 
سرمايه گذاري- 

ميليارد تومان
380484-2557-0.67

هزینه احتمالي واردات واکسن
برخي برآوردهاي اوليه قيمت هر دوز واكســن كروناي 
موجود در سطح جهان بين 5 تا 37دالر است و اگر دولت 
بخواهد كل ايرانيان را در ذيل شمول طرح واكسيناسيون 
قرار دهد، بايد دســت كم 160ميليون دوز واكسن براي 
80ميليون نفر تهيه كند كه حداقل بودجه  آن 800ميليون 
دالر و حداكثر آن تا 6ميليارد دالر برآورد مي شــود؛ 
آن هم بدون هزينه هاي جانبي. بررسي هاي همشهري 
نشان مي دهد در بودجه سال آينده در قالب يك شماره 
رديف مجزا يعني شــماره برنامه 1602030038 بالغ بر 
1000ميليارد تومان بودجه براي خريد يا توليد واكســن 
كرونا پيش بينــي و قيمت هــر دوز آن 63هزار تومان 
برآورد شده است. به اين ترتيب دولت به صراحت اعالم 
كرده براي خريد 15ميليون  و 870هزار دوز واكسن كرونا 
بودجه دارد. با احتساب دالر 4200توماني، ميزان بودجه 
دالري واكسن كرونا براي سال آينده 238ميليون دالر 
برآورد مي شــود. حال اگر دولت بخواهد ميزان واردات 
كرونا را دســت كم از 16ميليون دوز به دوبرابر برساند، 
نمايندگان بودجه خريد واكسن را بايد تا 2000ميليارد 
تومان باال ببرند. البته به نظر مي رسد با اعالم نتيجه قطعي 
واكسن توليد داخل در بهار سال آينده، اين ميزان بودجه 
حداقل براي تامين نياز كادر درمان و پزشكي و افراد در 
معرض ريسك باال كفايت كند؛ مشروط بر اينكه نتيجه 

واكسن داخلي مطلوب گزارش شود.

ث
مك

طرح ماليات خانه هاي خالي، از خوان شوراي نگهبان گذشت

يا اجاره بگيريد يا دوبرابر آن ماليات بدهيد

سكه وطال



همه چیز درباره حافظ و حافظ خوانی 
در شبی كه همه ما ایرانی ها یادی از 
این شاعر پرآوازه می كنیم

یلدای امسال را به شكلی متفاوت 
با برنامه های موبایلی كنار هم باشیم

در نخستین شب یلدای كرونایی و 
ممنوعیت  دورهمی فامیلی، 

سراغ پادكست های قصه می رویم

سرآشپز این هفته، ۵دستور پخت برای 
شب چله شما پیشنهاد می دهد

فرنگیس طوسی؛ روایتگر شاهنامه از اهمیت 
نقش قصه به ویژه قصه های اسطوره ای و 
بومی در تربیت كودكان می گوید

شاهین فالحت پور، هنرمند نگارگری 
است كه داستان های شاهنامه را با 

شكل متفاوتی به تصویر كشیده است

ای حافظ 
شیرازی...

شب نشینی 
آنالین در 
شب بلند سال

داستان ها به 
ضیافت گوش ها

یلدای خوشمزه

قصه، زندگی 
را شیرین تر 
می كند

اساطیر داستان ها
فراموش شده اند

كمی دل خوش و انار سرخ و بوسه های اعزامی
دل خوش می خواهم! به اندازه یك 
اثر انگشــت! رفته بودم دنبال دل 
خوش برای شب یلدا، چقدر گشتم 
در عصر همین دوشــنبه آفتاب 
ندیده این هفته كه آسمان درگیر 
وارونگی هوا بــود و از پژمردگی، 
سربه زیر ایستاده بود. پس من دو تا 
ماسك آبی و سفید زدم تا مثال بیشتر از هجوم آلودگی هوا و دهان 

به دهان شدن با كرونای سمج و سرتق در امان باشم!
رفته بودم دنبــال ردپایی از دل خوش بــرای برپایی دورهمی 
مجازی شب یلدا؛ یك هندوانه قد سه مشت، دو انار به اندازه دو 
مشت و یك كف دست پسته و فندوق دربسته كه كرونا نگرفته 

باشند! همین!
نفرمایید؛ دلت خوشه پدرجان! باوركنید من با تن و جان پریش و 
نیم دار نمی خواستم در هوای سرد و غمگین پرسه بزنم! همراهم 
گفته بود یا شاید خودم گفته بودم باید رسم كهن دیار باستانی 
را گرامی بداریم و به شــب بلند باال به خاطر بچه های جان خیر 
مقدم بگوییم. قبل از اینكه به كوچه برسم با خودم گفتم اگر طالب 
دل خوش هستم ابتدا باید خودم روی خوش داشته باشم! پس 
سعی كردم یك تبسم ملیح روی صورتم بگذارم اما یادم آمد زیر 
ماسك دلنشین لبخند گم می شود، پس وظیفه روی خوش را 
به چشم هایم محول كردم تا خندان باشد گرچه این چشم های 
پركار و خسته پشت عینك دوربین مرا شبیه كسی می كند كه 
از دست خفت گیران درحال فرار است! باری پناه برخدا رفتم از 
در كه درآمدم یكی در پیاده رو پر شــتاب به سوی من می آمد. 
آشــنای این كوچه كوتاه و ناقابل بود. تا مرا دیــد راه كج كرد و 
با یك نیم دایره به مركز من و شعاع وسط كوچه از پشت من به 
فاصله 3 متر درآمد و نگاه پیروزمندانه ای به من كرد و رفت! من 
در تماشای روزگار بی شــرم، مثل درخت خشكیده، كج و كوژ 
ماندم! عجب! اصال مجال نداد بپرسم كجاست دل خوش؟ حق با 
او بود چون نخستین مرحله حماقت آن است كه انسان خود را 
دانا بداند، اما او احمق نبود، دانا بود كه از احتمال انتقال كرونا از 
مردی كه شبیه زامبی بود دوری جست! واقعا راست گفته اند آدم 
تا وقتی جوان است می تواند به هر سو بدود و برود عین نوجوانی 
یك نهال كه می تواند به هر سو خم شود و نشكند. نگاه آن جوان 
بدون ماسك به وقت دایره ساختن چه ساده و چه به سادگی به 
من گفت؛ ترس، چشمان درشتی دارد، حتی اگر پای شب یلدا 

در میان باشد.
دوستاننگاهمرادیدهاید؟

كهدستدردستچشمهایمن
هرروزازاینپیادهروردمیشد

پیربودپشتقابخیسیكعینك
یعنیبارانمیآید

دل خوش در هزار سال پیش قیمت زیادی نداشت، حتی كسی 
كه هیچی نداشت می توانست یك ســیر دل خوش بخرد! من 
خودم در همان روزگاران قدیم دیدم فرهاد با همان یك ســیر، 
شیرین را چنان مجنون كرد كه برای شب چله فرهاد جوراب و 
دستكش پشمی بافت. البته حتما می دانید منظورم از هزار سال 
پیش مثال پنجاه، شصت سال پیش است كه وزن یك روز یك 
روز بود، نه مثل حاال كه یك روز، یك هفته و یك هفته، یك ماه 
است. آن وقت ها در ســنندج عزیز من، نان و گوشت، آجیل و 
بنزین، اجاره خانه و حتی ازدواج و عروسی ارزان بود، گران فقط 

جان بود، یعنی دل خوش ارزان تر از یك سیر چغاله بادام نوبرانه 
بود، به عبارت دیگر روزها برادر بودند، چی می شد یك روز با روز 
دیگر فرق كند! اینگونه بود كه بساط شب یلدا در دوران كودكی 
و نوجوانی من روی ُكرســی را پر می كرد و من، بیژن، پروانه و 
ماهرخ، قاشق، قاشق انار دون كرده مادر را هورت می كشیدیم و 
پدر نمی گفت آرام تر چرا هورت می كشید؟ چه شب هایی بود چه 
روزگارانی بود، بام های كاهگلی سنندج در شب چله بزرگه زیر 
پای برف سپیدپوش می شد یعنی روزگار اغلب در آغوش لطف 
و آرامش غلت می زد، دانایی گرچه كم بود اما رنج و مالل هم كم 
بود، این را دكتر وكیل و دكتر بروخیم تنها پزشكان سنندج هم 

می دانستند.
اناراستومنوهندوانهوبرف
نیمرخحافظپشتپنجرهام

زلفآشفته
خویكرده،مست!

حاال و اكنون دو قدم مانده به شــب یلدا بفرمایید دل خوش! 
چند ســیر، چند مثقال و چند كیلو الزم دارید؟ هیچی؟ یعنی 
می خواهید شب یلدا را نادیده بگیرید؟ اصال این كار را نكنید، 
یك شــب متفاوت، متبســم و یا خندان را بگذرانید در میان 
شب هایی كه شــبیه هم اند و اغلب به آه و افســوس از گرانی، 
بیكاری، تحریم و كرونا، سیل و و و... می گذرد. البته كه در همین 
شب جای بچه های رفته به آن سوی آب های دور و نزدیك و نیز 
كسانی كه به خاطر جفای روزگار در حبس غزل خوان شده اند و 
صد البته همه آنانی كه جهان را وداع گفته اند با هزار دریغ خالی 
است، اما بچه ها را باید دریافت كه بی مدرسه، بی تفریح و سفر، 
چنان بازنشســتگان، جوانی نكرده خانه نشین شده اند! كمی 
سرخی انار یا هندوانه، مشتی آجیل و یا كمی تخم آفتابگردان، 
كمی حافظ، كمی ترانه، كمی پیام بی گمــان، حال بچه ها را 
گلخند می كند. اصال كمی دورهمی با بچه های عزیزتر از جان 
در آن سوی آب ها و یا همین جا كه كرونا نمی گذارد دستشان 
به دست ما برسد مثل من و همراهم با دخترم سارا و همسرش 
و دخترانش در آن ســوی آب ها و با این دخترم المیرا و همسر 
و جوجه اش در تهران، قرار است شب چله به صورت مجازی با 
تلفن تصویری دورهم باشــیم، گونه بوسه های مجازی داشته 
باشیم و آرزو كنیم بتوانیم به زودی به بغل بوسه ها برسیم. راست 
این است در این بودن های روزگار نامرد، همین دلخوشی های 
كوتاه را باید گرامی بداریــم تا كودكان، نوجوانــان و جوانان 
در روزگاری كه چهار فصل باشــد بــا روی خوش و دل خوش 
دورهمی های دلبرانه برای بچه هایشــان برپا كنند در شبانی 
كه آسمان قوس و قزح بر ســر دارد، گنجشك، حال پرستو را 
می پرسد، شكوفه در ضیافت ســیب، خودش را پرپر می كند و 
مجنون با دوچرخه دنبال لیلی می رود تا آســمان آبی از دود و 
غبار دلگیر نشود. من شب یلدایی دیدم كه خروس محل خسته 
از شب بیداری ما غزل ســر داد تا ما به خواب برسیم وقتی كه 

نخستین روز زمستان، برف را الی نان بستنی گاز زدیم.
شبیلدااناراستومنوهندوانهوبرف

ولحظهبیدریغفالیازحافظ
ازدرصدایمشتمیآید

بازمیكنم
حافظآمدهاست
خویكرده،مست

امانمیخندد

فریدون صدیقی

استاد روزنامه نگاری

یادداشت 
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از نیت تا سركتاب!
همه ما معموال طریقه گرفتن فال حافظ را بلد هستیم. اما در این بین چند 
نكته وجود دارد كه مرور كردن شــان خالی از لطف نیست. اول اینكه نیت 
فراموش مان نشود. ابتدا نیت كنیم و فاتحه ای برای صاحب دیوان بفرستیم. 
برخی هم عادت به قســم دادن حضرت حافظ دارند! حتما شنیده اید كه 
برخی از افراد هنگام تفال زدن به حافظ كلماتی را زیر لب زمزمه می كنند 
كه بیشتر آنها اینطور شروع می شوند: »ای حافظ شیرازی، تو كاشف هر 
رازی«. جدا از این، بعضی ها حتی نذر می كننــد كه اگر فال حافظ گره از 
كارشان باز كند، برای مزار حضرت حافظ شمع یا نبات ببرند. به هر حال بعد 
از نیت كردن و فاتحه خواندن كه اصلی ترین بخش های پیش از گرفتن فال 
به حساب می آیند، باید كتاب را در دست چپ مان بگیریم و با دست راست، 
به طور اتفاقی جایی از كتاب را باز كنیم. غزل باالی صفحه سمت راست، 

جواب نیت ماست. اگر غزل كامل نبود و نصف 
آن در صفحه قبل قرار داشت، یك صفحه 

برگشته و غزل را كامل از ابتدای آن 
می خوانیم.

انتخاب دیوان حافظ با خط ساده

نخستین تفأل در روز خاكسپاری حافظ!

بدون عیب و نقص

پیوسته بخوانیم

همه چیز درباره حافظ و حافظ خوانی در شبی كه همه ما 
ایرانی ها یادی از این شاعر پرآوازه می كنیم

ای حافظ شیرازی...

6

یلدای امسال، بی شك همه ما یلدای متفاوت و منحصر به فردی را تجربه 
می كنیم؛ یلدایی كه به دور از دورهمی ها و جمع شدن خانه پدربزرگ ها 
و مادربزرگ ها به صبح می رسد. برای همین برای ادا كردن رسم حافظ خوانی در بلندترین شب 
سال و در لحظه چیرگی روشــنایی بر تاریكی، دیگر نمی توانیم روی حافظ خوان های فامیل 
حساب كنیم و خودمان، باید گلیم خودمان را از آب بیرون بكشیم! پس اگر تا امروز كمتر دیوان 
حافظ را به دست گرفته ایم و اطالعات كمی از اصول اولیه حافظ خوانی، چگونگی گرفتن فال، 
تعیین تعبیر اشعار و... داریم، بهتر است هر چه زودتر اطالعات مان را در این زمینه باال ببریم 
كه قرار است فال شب یلدای امسال را خودمان بگیریم. در این گزارش همه اطالعات مربوط به 
حافظ خوانی و گرفتن فال حافظ گنجانده شده كه می تواند كمك بزرگی به گذراندن كم عیب و 

نقص بلندترین شب سال با شعرهای حافظ كند.

پنجشنبه

شماره 104
27 آذر 1399 

پرنیان سلطانی

حافظ شناسی به كمك كتاب
این روزهای پیش رو فرصت بسیار مناسبی به حساب می آیند تا كمی بیشتر درباره خواجه شمس الدین محمد یا همان حافظ شیرازی مطالعه كنیم 
و از او كه مشهور به لسان الغیب است، بیشتر بدانیم. درباره حافظ و حافظ شناسی كتاب های بسیاری وجود دارد اما برخی از آنها به مراتب معتبرتر 
از بقیه هستند و در عین حال، نكات بسیار ارزشمندی را در اختیار مخاطبان شان قرار می دهند. در این گزارش كوتاه، نگاهی به 5كتاب مرتبط با 

حافظ شناسی انداخته ایم كه با مطالعه آنها بیشتر با سبك زندگی و اشعار شاعر پرآوازه قرن هشتم آشنا خواهیم شد.

دورهمی
جهانی

  مصر
اما برســیم به مصری ها، كه هم 
مردمی مســلمان هســتند، هم 
تاریخــی كهن همپــای ایرانیان 
دارنــد، هــم كامــًا وفــادار به 
ســنت های قدیمی خودشــان 
هســتند. البته با توجه به اینكه 
در مسیر رفت وآمدهای مختلف 
ناشــی از حضور رود بزرگ نیل 
در كشورشان هم بوده اند، گاهی 
تحت تأثیر دیگــر فرهنگ ها هم 
قرار گرفته اند. در كل كشــورهای 
عربی بــرای مهمانی رفتن و دید 
و بازدیــد اهمیــت فوق العاده ای 
قائل هســتند. در مصر مهمانی ها 
از تجمات و تشــریفات زیادی 
برخوردارنــد. دیــد و بازدیدها 
اهمیــت زیادی بــرای مصری ها 
دارد؛ چرا كه بــرای حفظ روابط 
فامیلی شان خیلی وقت می گذارند 
و این دورهمی ها، بهانه ای اســت 
برای تقویت این رابطه ها. درست 
مثل كشورمان، بازدید از والدین 
در روزهای تعطیل توسط فرزندان 
ازدواج كرده، نوعی رسم نانوشته 
اســت. از نكته های جالب دیگر 
مصری هــا این اســت كــه رفقا 
برای دید و بازدید از هم، دســت 
بــه رفت وآمدهــای خانوادگی 
نمی زنند؛ از آن دســت ارتباطات 
خانوادگی دوســتان كه در ایران 
باب است. آنها ترجیح می دهند كه 
این ماقات ها در خارج از خانه و 
غالباً كافه ها انجام بشود. به همین 
دلیل است كه كافه ها تا دورترین 
روستاهای این كشور هم گسترش 
دارد؛ درســت مثل چایخانه ها و 
قهوه خانه های ما. مصری ها از هر 
فرصتی برای دورهمی اســتفاده 
می كنند؛ تولد،  ازدواج، تعطیلی ها، 

موفقیت ها و... .

  ژاپن
ژاپن با اینكه كشــوری پیشرفته 
اســت، ولی هنــوز توانســته 
ســنت های قدیمی اش را حفظ 
كنــد. ژاپنی هــا مســن ترین 
كشور دنیا هســتند و به همین 
دلیل، احترام به ســالمندان در 
آن جــا اهمیت بیشــتری دارد. 
ژاپنی ها معمــوالً خیلی مؤدب و 
مبادی آداب  هســتند. دین های 
رایج در این كشور شینتو، بودیسم 
و مسیحی اســت كه در هر سه، 
توجه و احترام به دیگران از نكات 
اساسی و مهم تلقی می شود. مردم 
این كشــور موقع دیدن یكدیگر 
به جای دســت دادن، سرشان را 
خم می كنند؛ هرقدر هم ماقات 
رســمی تر و طرف مقابل مهم تر 
باشد، باید سر طرف مقابل بیشتر 
خم شــود. جالب اینكه در ژاپن، 
شجره های خانوادگی تا پیش از 
دوران نوســازی، اهمیت زیادی 
داشت و همه ســعی می كردند 
كه خودشــان را به خاندان های 
مهــم و مطــرح برســانند. این 
شــجره نامه های خانوادگــی به 
قدری اهمیت داشــته كه حتی 
نمونه هایــی از ایثار ســربازان 
سامورایی برای نجات شجره نامه 
امیران خود كه در حال سوختن 
در آتش بود، به چشم می خورد. 
جالــب اینكه نــزد خانواده های 
ژاپنی، حفظ اسرار خانوادگی از 
اهمیت زیادی برخوردار است و 
كســی حق ندارد این اسرار را به 
دیگران منتقل كند. موقع بدرقه 
مهمان ، ژاپنی هــا تا در خروجی 
یا آسانســور، او را مشایعت كرده 
و تا وقتی كه مهمان از در خارج 
نشود، ســعی می كنند در حالت 

تعظیم باقی بمانند.

مهمانی های حاشیه نیل

سرزمین سالمندان

چله نشینی

شكی نیست كه تفسیر اشعار حافظ كار ما نیست. بزرگان 
و حافظ شناسان هم در تفسیر غزل های حافظ دیدگاه های 
متفاوتی دارند! پس بــه جای اینكه ســعی كنیم دنبال 
یاد گرفتن تفســیر حافظ باشیم، بهتر اســت صرفا روی 
غزلی كه در جواب نیت مان آمده، تمركز كنیم و اشــعار 
را براساس نیت مان بسنجیم. در گام نخست باید متوجه 
شویم مضمون كلی غزل مثبت است یا منفی. وقتی متوجه 
این موضوع شدیم، درواقع جواب نیت مان را گرفته ایم. اگر 
نتوانستیم سمت و سوی غزل را تشخیص بدهیم، آن وقت 
باید به دنبال بیت هایی بگردیم كه مشخصا به ما می گویند 
جواب فال مان چیست. گاهی در شعرهای حافظ بیت های 
واضحی وجود دارد كه پایان كار نیت مان را می گوید. اگر 
چنین محتوایی در شعر انتخابی مان بود كه چه بهتر، اما 
اگر نبود، بایــد به دنبال لغات یا افعالی باشــیم كه از آنها 
بتوان متوجه خوب یا بدبودن جواب نیت شد. مثا خوب، 
خوش، ُخُنك، نیك و واژه هایی از این دست نشان دهنده 
خوب بودن فال مان هستند و برعكس واژه هایی مثل غم، 
پشیمانی و... مشخص می كنند كه فال مان خوب نیست. 
اگر هیچ كدام از این راه ها هم جواب نداد، می توانیم سراغ 
غزل بعدی برویم. اینطور گفته می شود كه نخستین بیت 
غزل بعد، حكم شاهد فال را دارد؛ یعنی مضمون غزل قبلی 
را تأیید و تكرار می كند. البته برخی نیز معتقدند بیت های 
سوم یا پنجم غزل هم همین حكم را دارند. پس درصورتی 
كه از غزل اصلی متوجه پاسخ نیت مان نشدیم، می توانیم 

روی این 3بیت هم حساب كنیم.

تمام آنچه تا به حال گفته شــد، برای كسانی است كه 
می خواهند تفال به حافظ را به شكلی كاما سنتی پیش 
ببرند. اما در عصر تكنولوژی، سایت های مختلفی وجود 
دارند كه این امكان را در اختیارمان قرار داده اند تا صرفا 
با یك كلیك فال بگیریم. برخی از این سایت ها در كنار 
انتخاب یك غزل به صورت كاما تصادفی، مثل برگه های 
فالی كه در خیابان و مترو و اتوبــوس تهیه می كنیم، 
دارای یك تفسیر كوتاه هم هستند. از همه اینها مهم تر 
برخی از آنها خوانــش غزل را هم ضمیمه فال شــان 
كرده اند كه دیگر نور علی نور است. به این شكل حتی اگر 
در خانه دیوان حافظ هم نداشته باشیم، از فال شب یلدا 
بی نصیب نمی مانیم. در عین حال می توانیم از خوانش 
صحیح اســاتیدی مثل مرحوم محمدجعفر محبوب، 
علی موســوی گرمارودی، احمد شاملو و... بهره ببریم. 
همین حافظ خوانی هایی كه برخی از سایت ها ضمیمه 
فال هایشان كرده اند، به تنهایی در فضای مجازی قابل 
دسترس هســتند. با دانلود كردن آنها می توانیم بعد از 
گرفتن فال حافظ شب یلدا، خوانش صحیح شعر را هم 
داشته باشیم و بیشتر متوجه مضمون غزل حافظ شویم.

همه چیز درباره تفسیر فال

فال گرفتن در عصر تكنولوژی

نخستین گام حافظ خوانی صحیح تر در شــب یلدای امسال، پیدا كردن 
نسخه ای از كتاب حافظ شیرازی است كه خط نسبتا ساده ای دارد. پس اگر 
در خانه چند دیوان حافظ داریم، كتابی را انتخاب كنیم كه خط خواناتری 
دارد و حروف آن تایپی و نسبتا درشت است. انتخاب دیوان حافظ با خط 
نستعلیق، آن هم در شرایطی كه ممكن است حتی از پس درست خواندن 
یك سری از لغات غیرمعمول هم برنیاییم، فقط اوضاع را پیچیده تر می كند! 

پس بهتر است تا حد امكان كتابی با خط آسان پیدا كنیم.

تا هنوز وارد فضای گرفتن فال، چگونگی تفســیر و تعبیر 
اشعار حافظ و اصول اولیه حافظ خوانی نشده ایم، بد نیست 
با هم نگاهی به تاریخچه فال حافظ و افسانه هایی كه در این 
مورد وجود دارد، بیندازیم. سالیان سال است كه ایرانی ها 
به اشعار حافظ تفال می زنند. اما شاید برایتان جالب باشد 
بدانید نخستین تفال به حافظ درست در روز خاكسپاری اش 
صورت گرفت! نقل می كنند روزی كه حافظ از دنیا می رود، 
برخی از مردمــان كوچه و بازار به فتوای مفتی شــیراز به 
خیابان ها می ریزند و اجازه نمی دهند او را در مصای شهر 
به خاك بسپرند چون معتقد بودند او  نباید در این محل دفن 
شود! یكی از فرهیختگان شهر پیشنهاد می كند اشعارش را 
بیاورند، به طور اتفاقی یكی از آنها را انتخاب كنند و هر چه 

آمد، به همان عمل كنند. اینطور كه نقل كرده اند، كودكی 
شعرها را در دست می گیرد و یكی از آنها را انتخاب می كند. 
در اینجا 2روایت وجود دارد؛ یكی اینكه این شــعر حافظ 
نمایان می شود: »عیب رندان مكن  ای زاهد پاكیزه سرشت / 
كه گناه دگران بر تو نخواهند نوشت / من اگر نیكم و اگر بد 
تو برو خود را باش / هركسی آن ِدَرَود عاقبت كار كه كشت 
/ همه كس طالب یارند چه هوشیار و چه مست / همه جا 
خانه عشق است، چه مسجد چه كنشت« و دیگری اینكه 
این شعر می آید: »مكن به نامه سیاهی مامت من مست 
/ كه آگه است كه تقدیر بر ســرش چه نوشت / قدم دریغ 
مدار از جنازه حافظ / كه گر چه غرق گناه اســت، می رود 

به بهشت«.

از گذشته رسم بر این بوده كه فال حافظ 
را با بهترین كتابی كه از این شاعر پرآوازه 
در دسترس داشــتند، می گرفتند؛ یعنی 
فال گرفتن با كتابی كــه پاره، مخدوش و 
كثیف است، شكل خوبی نداشته و ندارد؛ 
پس قبل از اینكه به حافظ تفال بزنیم، از 
صحت و سامت دیوان حافظ مطلع شویم.

به هر حال بسته به سختی یا آسانی 
شعری كه انتخاب شده، ممكن است 
معنی واژه هایی را متوجه نشــویم 
یا حتی خوانش صحیــح آنها را هم 
ندانیم. بدترین كار ممكن این است 
كه مرتــب روی واژه ها مكث كنیم و 
برای تك به تك آنها ســراغ لغتنامه 
برویم. توجه بیش از حد به جزئیات 
باعث می شود كلیات را از دست داده و 
درنهایت لذت حافظ خوانی را از دست 
بدهیم. پس غزل را پیوسته بخوانیم 
و از كنار لغاتی كه متوجه معنی آنها 
نمی شویم، عبور كنیم چون درنهایت 
وقتی به پایان غزل برســیم، كلیات 
دستگیرمان شده و جواب نیت مان را 
گرفته ایم. در این بین پیدا كردن ریتم 
و وزن شعر كمك بزرگی به ما خواهد 
كرد. بهتر اســت یكی دو بار از روی 
غزل بخوانیم تا ریتم آن دســتمان 
بیاید. وقتی متوجه وزن و ریتم شعر 
شدیم، آن وقت می دانیم چه جاهایی 
باید مكث كنیم و اساســا شعر را 
چطور بخوانیــم كه مضمونش 

را دریابیم.

آشنایی با حافظ شناسان معروف
حافظ شناسی و حافظ پژوهی از آن كارهایی است كه باید عمری را صرف آن كرد؛ مثل كاری كه بسیاری از پژوهشگران 
ادبیات فارسی انجام داده اند و حاال ما آنها را با عنوان حافظ شناسان معروف ایرانی می شناسیم؛ افرادی كه برخی از آنها 
در قید حیات هســتند و ما افتخار هم عصری با آنها را داریم و حافظ پژوهانی كه برای همیشه از بین ما رفته اند اما آثار 
ماندگاری كه در این حوزه بر جای گذاشته اند، به خوبی معرف آنهاست. در این گزارش به معرفی 5حافظ شناس نام آشنا 

پرداخته ایم كه خواندنش خالی از لطف نیست.

  محمد قزوینی
اگر نگاهی روی جلد كتاب های دیــوان حافظ بیندازید، متوجه می شــوید كه یكی از 
پرتكرارترین اسامی مصححان دیوان حافظ، متعلق به محمد قزوینی است. عامه میرزا 
محمد بن عبدالوهاب قزوینی كه به عامه قزوینی شــهرت دارد، در سال 1256به دنیا 
آمد و سال 1328از دنیا رفت. این پژوهشــگر فرهنگ و ادب ایران تمام وقت خودش را 
صرف مطالعه و تحقیق و تصحیح متون كهن می كرد كه حاصل این كار پژوهشی، تصحیح 
دیوان حافظ با همكاری قاسم غنی است. این تصحیح یكی از معتبرترین تصحیح های 

دیوان حافظ است كه از سال 1320تاكنون راهنمای حافظ شناسان به حساب می آید.

  قاسم غنی
همانطور كه گفته شد، یكی از تصحیح های مهم دیوان حافظ، تصحیح مشترك عامه 
قزوینی و قاسم غنی اســت. به همین دلیل از مرحوم غنی نیز همواره به عنوان یكی از 
حافظ پژوهان برجسته ایرانی نام برده می شود. دكتر غنی كه در دوره ای وزیر فرهنگ و 
وزیر بهداری كشورمان بود، سال 1331چشم از جهان فروبست. اما از او آثار ماندگاری 
در عرصه پژوهش ادبیات فارسی به جا مانده كه بی شك تصحیح دیوان حافظ مهم ترین 
آنهاست. قاسم غنی كتابی باعنوان »تاریخ عصر حافظ« هم از خود به یادگار گذاشته كه 

یكی از بهترین منابع برای حافظ پژوهان به حساب می آید.

  پرویز ناتل خانلری
یكی دیگر از حافظ پژوهان نام آشنای معاصر، دكتر پرویز ناتل خانلری، ادیب، سیاست مدار، 
زبان شناس، نویسنده و شاعر است كه اگر چه در دوره ای وزیر فرهنگ هم بود اما بیشتر 
او را با فعالیت های حافظ پژوهانه اش می شناسیم. دكتر خانلری كه سال 1369به رحمت 
خدا رفت، در كارنامه ادبی اش چندین و چند اثر حافظ شناسی دارد كه از مهم ترین آنها 
می توان به »غزل های حافظ« و »چند نكته در تصحیح دیوان حافظ« اشاره كرد. ضمن 
اینكه تصحیح دیوان حافظ توسط دكتر خانلری در سال 1359، امروز یكی از معروف ترین 

تصحیح های كتاب خواجه شمس الدین محمد به حساب می آید.

  بهاءالدین خرمشاهی
اما اگر در میان حافظ پژوهانی كه در قید حیات هســتند، به دنبال یك حافظ شــناس 
تمام عیار بگردیم، قبل از هركس به بهاءالدین خرمشاهی می رسیم؛ نویسنده، مترجم و 
ویراستاری كه تمام عمرش را صرف پژوهش های ادبی كرده و پژوهش در شعر و زندگی 
حافظ شیرازی، حوزه تخصصی كار پژوهشی او به حســاب می آید. خرمشاهی تاكنون 
12عنوان كتاب درباره حافظ نوشــته كه از مهم ترین آنها می توان به حافظ نامه، »ذهن 
و زبان حافظ«، »حافظ حافظه ماســت«، »برگزیده و شرح اشــعار حافظ« و »فا ل های 
شگفت انگیز حافظ« اشاره كرد. »تصحیح دیوان حافظ« و »شرح عرفانی غزل های حافظ« 

نیز ازجمله تصحیح های این حافظ پژوه نام آشنا به حساب می آید.

  حسین الهی قمشه ای
حسین الهی قمشه ای در همه زمینه های فلســفه، عرفان و ادبیات، دستی بر آتش دارد 
اما تالیفات پرتعدادش در حوزه حافظ شناســی، او را به عنوان یك حافظ پژوه معاصر نیز 
مطرح كرده است. »مقدمه و تصحیح دیوان حافظ« و »365روز با حافظ« تنها بخشی از 
فعالیت های پژوهشی الهی قمشه ای در زمینه شناخت شاعر پرآوازه قرن هشتم و اشعار 
ماندگارش است. دكتر قمشه ای كه دكتری الهیات و معارف اسامی دارد و در دانشگاه های 
تهران، شهید بهشتی و تربیت مدرس نیز به تدریس پرداخته، مقاالت متعددی هم در 
زمینه حافظ شناسی دارد كه بی شك چراغ راه حافظ دوستان و حافظ پژوهان در دنیای 

شناخت شاعر شیرازی به حساب می آیند.

راهنما

این كتاب كه در ســال های قبل 
با عنوان »تماشــاگه راز« چاپ و 
منتشــر شــده بود، مشــتمل بر 
5جلسه كنفرانس شهید مطهری 
اســت كــه در ســال 1350و در 
دانشكده الهیات و معارف اسامی 
دانشگاه تهران برگزار شده است. 
ایــن كتــاب 160صفحــه ای را 
انتشارات صدرا منتشر كرده كه در 

آن عاوه بر بررسی زوایای دوره تاریخی زندگی حضرت حافظ 
و رمز آشنایی با زبان او و تفسیر اشعارش، با اصول جهان بینی 

عرفانی شاعر نامدار قرن هشتم هم آشنا می شویم.

 حافظ نامه
اگر به طور جدی تری به دنبال شناخت حافظ هستید و فرصت بیشتری در اختیار دارید، حتما مطالعه كتاب 2جلدی »حافظ نامه« را 
در دستور كارتان قرار بدهید. این مجموعه كه اثر بهاءالدین خرمشاهی است و به همت انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده، شامل 
بررسی 250غزل حافظ از جهت دشواری و پیچیدگی، نمادشناسی، تفسیر و سخن شناسی حافظ است. »ذهن و زبان حافظ« عنوان 
كتاب دیگری از استاد خرمشاهی است كه این كتاب هم اطاعات بسیار مفیدی درباره حافظ در اختیارمان قرار می دهد. این كتاب را 

انتشارات ناهید در قالب 700صفحه منتشر كرده است.

 از كوچه رندان
»از كوچه رندان« اثر عبدالحسین 
زرین كــوب هــم یكــی دیگــر 
از كتاب هــای مانــدگار حــوزه 
حافظ شناســی به حساب می آید. 
این كتاب كه دربردارنده مطالبی 
جذاب درباره سبك زندگی حافظ 
و اندیشــه های اوست، كمك مان 
می كند تا به شناخت بهتری درباره 

این شاعر واالمقام دست پیدا كنیم. این كتاب 300صفحه ای 
را انتشارات سخن برای نخســتین بار در سال 1349منتشر 
كرده و تاكنون 17بار تجدید چاپ شــده است. شهر رندان، 
فیروزه بواسحقی، میان مســجد و میخانه، رند و محتسب، 
سخن اهل دل، در دیر مغان، از میكده بیرون و...، عناوین این 

كتاب ماندگار در حوزه حافظ شناسی است.

كتاب »مكتب حافظ )مقدمه بر حافظ شناسی(« 
هم كتاب 2جلدی دیگری اســت كــه یكی از 
مهم تریــن تالیفات مرحــوم دكتــر منوچهر 
مرتضوی، استاد زبان شناسی به حساب می آید. 

بهاءالدین خرمشاهی درباره این كتاب كه به همت نشر توس منتشر شده، 
گفته كه كتاب مكتب حافظ درواقع مفتاح حافظ شناســی است؛ »مكتب 
حافظ یكی از بهترین رهیافت ها به شعر حافظ و رمزگشایی از مفاهیم كلیدی 
و نمادهای اساس هنر اوست.« این كتاب كه خواننده را با اندیشه های حافظ 
آشنا می كند، یكی از مراجع عمده و كاسیك نوین در حافظ پژوهی است 

كه به گفته اساتید ادبیات فارسی، هیچ حافظ پژوهی از آن بی نیاز نیست.

 حافظ شیرین سخن
یكی دیگر از كتاب های 
بســیار ارزشمند حوزه 
حافظ شناســی، كتاب 
»حافظ شیرین سخن« 
اثــر شــادروان محمد 
معین است كه آن را در 
سال 1319تالیف كرده. 
این كتاب به كوشــش 
دختــر اســتاد معین، 
دكتر مهدخت معین و 

به همت انتشارات صدای معاصر منتشر شده كه در 
توضیح آن نوشته شده برای تمامی گروه های سنی 
مناسب اســت؛ یعنی این كتاب كه بی شك چراغ 
راه حافظ پژوهان به حساب می آید، گنجینه بسیار 
ارزشــمندی برای عموم مردم هم هست كه شاعر 
غز ل سرای پرآوازه را بیشتر و بهتر بشناسند. كتاب 
حافظ شیرین سخن 862صفحه دارد و سال 1393به 

چاپ ششم رسیده است.

 عرفان حافظ

 مكتب حافظ



شاهین فالحت پور، هنرمند نگارگری است كه داستان های 
شاهنامه را با شكل متفاوتی به تصویر كشیده است

اساطيرداستانها
فراموششدهاند
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از كودكی تا امروز، پای شنیدن داستان  از زبان افراد متفاوتی نشسته ایم

همه قصه گوهای ماندگار دیروز و امروز
از قصه های ساعت 9شــب رادیو، تا قصه ظهر جمعه و قصه های خوب برای بچه های خوب، گوشمان از كودكی تا امروز به شنیدن صدای قصه گوهای 
مختلفی عادت كرده و داســتان های جذابی از قصه گوهای ماندگار خوانده ایم. قصه ها و قصه گوهایی كه در خاطراتمان ثبت شده اند، ما را با ادبیات 
فارسی و آثار ارزشــمند آن آشنا كرده اند و نخســتین آموزه های اخالقی را از زبان آنها شنیده ایم. در آستانه شــب یلدا، بلندترین شب سال كه 
 قصه خوانی از رسوم قدیمی آن است، سراغ مرور نام هایی رفته ایم كه در همه این ســال ها برایمان قصه تعریف كرده اند؛ همه قصه گوهای ماندگار 

دیروز و امروز ما.

دورهمی
جهانی

  چین
اما برسیم به چین، این سرزمین 
بــزرگ و پرجمعیت كه حاال در 
حال تبدیل شــدن بــه قدرت 
اول اقتصــادی جهان اســت، 
به شدت وابســته به سنت های 
خودش مانده. احوالپرســی در 
جمع های فامیلــی و خانوادگی 
معموالً به صورت رســمی بوده 
و از مســن ترین فــرد شــروع 
می شــود. خیلی هــم آدم های 
خونگرمــی هســتند. آنها در 
مناسبت هایی چون سال جدید 
چینی، عروســی، تولــد نوزاد 
جدید، سالروز تولد و... دور هم 
جمع شــده و هدیه می دهند. 
گفته می شــود كــه چینی ها 
غالبــاً مهمانی های خــود را در 
فضای بیرون خانــه و در اماكن 
عمومی برگزار می كنند. معموالً 
مدعوین هــم هدیه ای كوچك 
برای میزبان تــدارك می بینند 
تا بــه هــر حــال از خجالتش 
دربیاینــد. مهمانــان كفش ها 
را بیــرون خانــه درمی آورنــد 
و وارد خانه می شــوند و موقع 
صرف غــذا در جایی كه میزبان 
مشــخص كرده، می نشــینند. 
بهانه هــای دورهمــی هم كه 
همین مراســم های رایج همه 
فرهنگ های دیگر به اضافه سال 
نو است كه تقریباً معادل همان 
نوروز و آغاز بهار ما محســوب 
می شود. كیك های جورواجور، 
آب نبات، گوشت و سبزیجات هم 
از وسایل پذیرایی رایج آنهاست 
كه بــرای مهمانان شــان آماده 
می كنند. آتش بــازی و لباس نو 
و... هم كه از كارهای برخی مردم 
 چینی برای ایــن دورهمی های 

بهاری است.

  هند
دیگر اینقدر فیلم هندی دیده ایم 
كــه می توانیم حــدس بزنیم 
شهروندان هندی، عاشق دید و 
بازدید و مــدام مهمانی رفتن و 
احترام به بزرگ ترها هســتند و 
همین امر، گاهــی باعث و بانی 
اختالفاتی هم می شود. هندی ها 
به شــدت ســنت محور بوده و 
دورهمی ها در فضای خانوادگی 
انجام می شود. ممكن است بدون 
اطالع هم به مهمانی بروند، اما در 
شهرهای بزرگ معموالً قبل از 
رفتن به اطالع میزبان می رسانند 
كه قرار است چه اتفاقی بیفتد. 
دســته گلی برای میزبــان و در 
كنار آن یك هدیــه كوچك از 
دیگر سنت های همیشگی این 
مردم اســت كه با مــردم دیگر 
كشورها مشــترك است. نكته 
مهم این اســت كــه در هند، 
شــباهت های فرهنگی با ایران 
را هم می توانید سراغ بگیرید كه 
به حضور چند صد ساله ایرانیان 
و نیز تــركان فارســی زبان در 
این كشــور مربوط است. حتی 
دوره  گوركانیان، فارســی را هم 
زبان ایــن شــبه جزیره بزرگ 
اعالم كردند. نكتــه بعدی هم 
اینكــه جامعه مســلمانان هند 
نیز جمعیــت زیــادی دارند و 
بزرگ تریــن جامعه مســلمان 
دنیا مربوط به این كشــور است 
كه همه اینهــا در فرهنگ های 
دورهمــی شــهروندان هندی 
اثرگذار است. هندی ها  احترام 
عجیبی برای مهمان ها قائل اند و 
حتی در یكی از ضرب المثل های 
خودشان می گویند كه جایگاه 

مهمان مثل جایگاه خداست.

سرزمین اژدها

جایگاه بزرگ مهمان

چله نشینی

    عالقه شما به هنر از كجا شروع شد؟
من از همان كودكی به هنر عالقه داشتم، خیلی زود متوجه 
شدم كه در نقاشی اســتعداد دارم اما آموزش حرفه ای را از 
نوجوانی در كالس های استاد مصطفی آقامیری شروع كردم. 
سال ها هنرجوی ایشان بودم و در رشته های مختلفی مثل 
نگارگری، تذهیب، مینیاتور و گل و مرغ تجربه كسب كردم.

    چرا سراغ كشیدن آثاری در سبك نقاشی 
قهوه خانه ای و پرده خوانی رفتید؟

كاری كه من انجام می دهم، شــبیه به نقاشی قهوه خانه ای 
اســت اما دقیقا همان نیســت. نگارگری مثل بســیاری از 
هنرهای دیگر، با ادبیات ایران عجین شــده است. شاهنامه 
هم در دوره های مختلف منبع الهام هنرمندان بوده اســت. 
من آثار قدیم را می دیدم كه از روی داســتان های شاهنامه 
كشیده شده اند و به این سبك عالقه پیدا كردم اما آثار متعلق 
به صدها سال قبل بودند و با ســبك و سیاق همان سال ها، 
متناسب با فرهنگ همان زمان كشیده شده بودند. دوست 
داشتم من هم تجربه ای در این زمینه داشته باشم. در گذشته 
حاكمان، چنــد نقاش و خوشــنویس را در كارگاهی جمع 
می كردند تا شــاهنامه مصور طراحی كنند. فكر كردم حاال 
كه چنین الزامی از بیرون وجود ندارد، خودم می توانم در حد 

توان و به سهم خودم گامی در این راه بردارم.
    اما سبك جدیدی را برای این تجربه انتخاب 

كردید؟
با توجه به تغییر ذائقه هنری مردم، همیشه در ذهنم بود كه 
بتوانم داستان های شاهنامه را با رویكردی جدید نگارگری 
كنم. بعد خیلی اتفاقی وارد كالس های شاهنامه خوانی استاد 
امیر صادقی شدم. هرچه پیش می رفت، معانی داستان های 
شاهنامه را بیشتر می فهمیدم و حس و حال متفاوتی از ابیات 

می گرفتم. تصویر ماجراها پیش چشــم ام مثل یك تابلوی 
نگارگری شــكل می گرفت و كم كم طراحی هایم به این سو 
كشیده شــد؛ مثال در یك اثر، 7داستانی را كه به هفت خان 
رستم می رسد، در یك قاب به تصویر كشیدم تا بتوان از روی 
آن، داستان را برای دیگران تعریف كرد. داستان سیاوش و 
فریدون را هم به همین ترتیب، بــا جزئیات كامل به تصویر 

كشیدم.
    تفاوت این آثار با نمونه های قدیمی كه در 

پرده خوانی استفاده می شد، چیست؟
می توان گفت بعضی اصول طراحی در تابلوهای قدیمی به 
خوبی رعایت نمی شد؛ مثال نسبت ســواركار با اسب از نظر 
بیننده نامتناســب یا شمشیر شــخصیت ها به شكل هالل 
اما قاب آن صاف بود، مخاطبان می گفتند كه این تناقض ها 
برایشان جالب نیست. من سعی كردم تصاویری باورپذیرتر 
بســازم و به اصل داستان وفادار باشــم. در طراحی تابلوها، 
تالش كردم لباس شخصیت ها و جنگ افزارهایشان ایرانی تر 
باشــد و همزمان، اصول طراحی را به شكلی رعایت كنم كه 

مخاطب بهتر با داستان ارتباط برقرار كند.
    به نظر شــما همراهی قصه ها با تصویر چه 

تأثیری در انتقال مفاهیم داستان دارد؟
دیدن تصاویر یك داستان، مخاطب را تحت تأثیر قرار می دهد. 
ما تصویری از فردوســی یا رســتم ندیده ایم، اما با توجه به 
پیشینه ای كه در ذهنمان هست و تعریف هایی كه شنیده ایم، 
چهره آنها را حدس می زنیم. تصور می كنیم كه یك سلحشور 
با ویژگی های پهلوانی، می توانسته چه چهره ای داشته باشد! 
اگر تصویری وجود داشته باشــد كه داستانی از شاهنامه را، 
كامال منطبق بر آنچه شــاعر گفته پیش چشم مان بیاورد، 
قطعا ارتباط بهتری با داســتان برقرار می كنیم. دیدن این 

آثار نگاه مخاطب را به داســتان عمیق تر می كند. متأسفانه 
از این موضوع غافل بوده ایم و اســاطیر و قهرمانان را در هنر 

فراموش كرده ایم.
    برای اینكه مخاطبان بیشتری جذب این 

هنر شوند، چه می توان كرد؟
جای جشنواره ای كه بتوان این آثار را به همراه داستان خوانی 
ارائه كرد واقعا خالی است. مردم ما به تفریح گرایش بیشتری 
دارند. اگر بتوانیم فعالیت های هنری را با تفریح همراه كنیم، 
حتما مخاطبان بیشتری عالقه مند می شوند. مخاطب شاید 
نشستن پای داستان های سنگین را كه فهمیدن معنی بعضی 
از آنها سخت است، حوصله نكند اما اگر همین داستان ها را 
در فضایی متفاوت با همراهی تابلوهای هنری بشنود، بهتر با 
آن ارتباط برقرار می كند. اگر این فعالیت ها به تولید فیلم و 

انیمیشن ختم شود كه تأثیرگذارتر هم خواهد بود.

    مشابه این اتفاق برای داستان های خارجی 
هم افتاده؟

در فرهنگ غرب هم می بینیم كه داستان های مصور سال ها 
پرطرفدار بوده و حاال تالش می شود با ساختن فیلم هایی از 
روی این داستان ها، كار را گســترده تر كنند. بسیاری از این 
داستان ها اگر فقط به صورت متنی نوشته شده بودند، تا این 
اندازه شناخته نمی شدند اما با نقاشی و طراحی درست، ارزش 
بیشــتری پیدا كردند و این تصاویر بعدها به پرفروش ترین 
فیلم ها و انیمیشن ها تبدیل شدند. به این ترتیب هم به سود 
مادی دســت پیدا  كرده اند، هم قهرمانانی ماندگار به وجود 

آورده اند.
    به جز شــاهنامه، كدام آثار ادبی دیگر ما 
قابلیت تبدیل شدن به تصویر و نقاشی را دارند؟
بســیاری از آثار كهن مــا این قابلیــت را دارنــد؛ مثال از 

داســتان های موالنا و ســعدی می توان بــه خوبی در هنر 
نگارگری یا دیگر هنرهای تجســمی اســتفاده كرد. به جز 
اینها، من بعضی از داســتان های قرآنی را هــم به تصویر 
كشیده ام؛ مثال داستان حضرت یوســف)ع( را در تابلویی 

بزرگ نقاشی كرده ام.
    اســتقبال مخاطبان از آثاری به این سبك 

چطور است؟
این آثار در نمایشگاه ها با استقبال خوبی مواجه می شود اما 
به طور كلی خرید آثار هنری، در سبد فرهنگی خانواده ها جایی 
ندارد. بسیاری افراد نمی دانند كه می توانند تابلوی هنری را 
هم بخرند یا به یكدیگر هدیه دهند. همین موضوع هم باعث 
می شــود دغدغه معیشــت، هنرمند را درگیر و از پرداختن 

مستمر به هنر دور كند.
    نسل جدید چقدر به این سبك هنر توجه 

نشان می دهند؟
نسبت به زمانی كه من كار را شروع كردم، تعداد هنرجویانی 
كه جذب این هنر شده اند بسیار افزایش پیدا كرده است. حاال 
نمایشگاه ها با تعداد زیادی هنرجو برگزار می شود و این نشان 
می دهد توجه افراد به هنر افزایش یافته است. فضای مجازی 
هم به كمك آمده تا هر هنرمند بتواند خودش را به مخاطبان 

بشناساند.
    خودتان كدام شخصیت و داستان شاهنامه 

را بیشتر دوست دارید؟
من داستان فریدون و ضحاك و داســتان سیاوش را خیلی 
دوست دارم. وقتی شــاهنامه خواندن را شــروع می كنیم، 
فردوسی ما را به آن سمت می برد كه عاشق رستم شویم. در 
مسیر داستان حس می كنیم هر كدام از ما می توانیم رستم 

باشیم و ویژگی هایی از او را در خودمان پیدا كنیم.

  محمدرضا سرشار

قصه ظهر جمعه
 قصه ظهر جمعه یكی از قدیمی ترین 
برنامه هاي رادیو محســوب می شود 
كه از سال 1319شــروع شده است. 
گوینده های مختلفی این برنامه را اجرا 
كرده اند اما محمدرضا سرشار، به مدت 
24سال راوی قصه های این برنامه بود. 
او همچنین 2سال در برنامه نوجوان 
شــبكه یك ســیما به نام »آستانه« 
قصه گویی كرد و اجــرای ده ها برنامه 
قصه گویی برای كــودكان و نوجوانان 
در شبكه های قرآن، دو و پنج سیما را 
برعهده داشت. به این ترتیب محمدرضا 
سرشــار به یكی از قصه گوهای پركار 

چند نسل تبدیل شده است.

  هوشنگ مرادی كرمانی

قصه های مجید
آن ســال ها كه برنامه هــای تلویزیون 
چندان پرتعداد نبود، »قصه های مجید« 
همه ما را پای جعبه جادویی می نشاند. 
خلق قصه های مجید در ســال1353، 
اتفاق مهم زندگی نویسندگی هوشنگ 
مرادی كرمانی بود. او می گوید: »قصه های 
مجید برای همه مردم ایران است، درست 
است كه نویسنده آن كرمانی است. مجید 
شخصیتی ایرانی است كه می تواند لباس 
هر قومی را بپوشــد. چیزی كه مجید 
برای مردم دارد این اســت كه واقعی 
اســت. مردم حتی عیب های خود را در 
مجید می بینند؛ دروغگویی، روراستی 
و پیچیدگی ای كه درعین سادگی دارد«. 

  ایرج طهماسب

آقای مجری
ایرج طهماسب خاطره ساز چند نسل و 
خالق عروسك هاي ماندگاری است كه 
در حافظه جمعی كودكان دیروز ثبت 
شده و برای كودكان امروز هم جذابیت 
دارد. آقای مجری برنامه كاله قرمزی، 
بارها برایمان قصه گفته و شاید كمتر 
كسی بداند كه نخستین كتاب داستان 
او هم، ســه قصه نام دارد و او بعد از 
انتشار آن گفته:» من با نوشتن آرامش 
را پیدا كردم«. ایرج طهماســب یكی 
از محبوب ترین چهره های قصه گوی 
برنامه های كودك است كه حتی برای 
شخصیت های عروسكی برنامه هم، هر 

شب موقع خواب قصه تعریف می كرد.

  مرضیه برومند

راوی داستان های ماندگار
هربار حرف از برنامه های ویژه كودكان 
و قصه گویی برای آنها باشــد، همه به 
یاد مرضیه برومنــد می افتند. »خونه 
مادربزرگه«، »مدرســه موشــها« و 
بسیاری از كارهای عروسكی تلویزیون 
كه به آثاری ماندگار تبدیل شــدند، 
ســاخته این كارگردان است و البته 
سریال هایی چون »كتابفروشی هدهد«، 
»زی زی گولو« و »همه بچه های من« هم 
ازجمله آثاری است كه به قلم راضیه 
برومند نگاشته شده و آن را به تصویر 
كشیده است. در همه این آثار قصه های 
جذابی را شنیدیم كه بخش جدانشدنی 

از خاطرات كودكی ما شدند.

  احترام برومند

بانوی قصه ها
اگرچه كودكان امروز با احترام برومند 
به عنوان مجری باســابقه تلویزیون و 
قصه گوی پیشكسوت كودكان آشنایی 
چندانی ندارند، ولی پدر و مادر همین 
كودكان خاطره هــای زیادی از بانوی 
قصه ها دارند. احترام برومند از سال 
1346با برنامه كــودك در تلویزیون 
فعالیت هنــری خود را آغــاز كرد و 
به مدت 11سال كار مجری گری را ادامه 
داد. چهره و صدای احترام برومند برای 
بسیاری از بچه های دیروز خاطره انگیز 
است. در سال های بعد از انقالب اسالمی 
هم، چندین نوار قصه با صدای احترام 

برومند برای بچه ها منتشر شد. 

  مرحوم مهدی آذریزدی

خالق قصه های خوب
بسیاری از ما كتاب خواندن به شكل 
حرفه ای را با كتاب هاي او شروع كردیم. 
مهدی آذر یزدی نویســنده كودك و 
نوجوان و خالــق مجموعه كتاب های 
»قصه های خوب برای بچه های خوب« و 
»قصه های كهن« است. او در بازنویسی 
و بازآفرینی آثار كهن پیشــگام بوده 
است و پرتیراژترین نویسنده تاریخ 
ادبیات كودك و نوجوان ایران محسوب 
می شــود. او در خاطراتش گفته كه 
قصه های خوب برای بچه های خوب را 
شــب ها در یك اتاق دو در سه متری 
زیر شیروانی می نوشت و نگران بود كه 
كتاب خوبی نشود و او را مسخره كنند.

  مسعود فروتن

قصه گوی صبور
كارنامه مسعود فروتن پر از تجربه های 
متفاوت اســت. اما ما او را به عنوان 
یكی از قصه گوهــای خوش صدا هم 
می شناسیم. او معتقد است قصه گوها 
ویژگی خاصی دارند؛ »كسی كه قصه 
می  گوید یعنی آنقدر صبور و مهربان 
است كه حاضر است وقت بگذارد و برای 
دیگران داستانی را تعریف كند تا حال 
آنها را خوب كند. پس این آدم حتما 
لحن مهربانی هم دارد چون آدم  های 
صبور معموال لحن آرامی دارند برای 
همین به دیگــران آرامش می  دهند و 
یكی از اهداف مهم داستان ها و قصه ها 

همین القای آرامش است.  «

  مریم نشیبا

شب به خیر كوچولو
شنیدن صدای گرم و مهربانی كه هر 
شب برای بچه ها قصه تعریف می كند، 
در حافظه همه ما با نام مریم نشیبا گره 
خورده است. »شب به خیر كوچولو« 
یكی از معروف ترین برنامه های رادیویی 
ویژه كودكان است كه بیشتر از 30سال 
هر شــب از رادیو پخش شده است. 
هنوز هم پیچ رادیو را كه بچرخانید و 
روی رادیو ایران ثابتش كنید، صدای 
مریم نشیبا را می شنوید كه به آرامی 
برایتان حرف می زند: »ســالم به همه 
كوچولوهای نازنین. ســالم به همه 
گل های روی زمین، به شــما كه مثل 

ستاره اید توی آسمون زندگی«.

  مرحوم محمدحسن راستگو

روحانی قصه گو
محمد حسن راســتگو كه همین چند 
هفته قبــل به رحمت خــدا رفت، با 
قصه گویی برای كــودكان و نوجوانان 
به شهرت رسید، آن هم در زمانی كه 
حال و هوای برنامه های ویژه كودكان 
متفاوت بود. راستگو سال ها مدیریت 
مركز مربی كودكان را در حوزه علمیه 
بر عهده داشــت و به مدت 35سال 
برنامه های متعــدد تلویزیونی برای 
كودكان اجرا كرد. او در گفت وگوهایش 
گفته بود كه از 11سالگی، قصه گفتن 
برای دوســتانش را در مدرسه شروع 
كرده تا سال ها بعد به قصه گوی محبوب 

بچه ها در تلویزیون تبدیل شود.

عالقه دیرین ایرانیان به داستان خوانی و قصه شنیدن، آنها را پای صحبت نقال 
و پرده خوانی می نشاند كه برایشان داســتان هایی جذاب از آثار ادبی كهن، 
به خصوص از شاهنامه تعریف می كرد. پرده های بزرگ نقاشی، تصاویری از 
صحنه های مختلف داستان را پیش چشم مخاطبان نمایش می داد. هرچند 
سال هاست این هنر و تفریح كنار گذاشته شده، اما هنوز هنرمندان هنرهای 
تجسمی سراغ شاهنامه می روند. شــاهین فالحت پور، استاد نگارگری هم 
كه بیش از ده ها اثر در این زمینه دارد، تالش كرده شــكل متفاوتی از نقاشی و مینیاتور بر اساس 

داستان های شاهنامه ارائه دهد.

نیلوفر  ذوالفقاری

شاهنامه درس زندگی می دهد
برای بچه های این زمان با تعدد گزینه های سرگرمی، جذابیت داستان های شاهنامه بستگی به نوع ارائه آثار دارد. اگر فقط 
چند خانواده سراغ آشنا كردن فرزندانشان با شاهنامه بروند، فایده چندانی ندارد؛ چون بچه ها در فضای مدرسه و جامعه، 
با سرگرمی های متفاوت دوستانشان مواجه می شوند و حتی احساس غربت می كنند. اگر شاهنامه خواندن در مدارس 
حتی به شكل فعالیت فوق برنامه به طور مستمر انجام می شد، بچه ها زودتر با این داستان های آموزنده آشنا می شدند. 
برای خود من نخستین مواجهه با داستان های شاهنامه، از كودكی و با دیدن شاهنامه خواندن پدربزرگم اتفاق افتاد. انگار 
شعله ای در ذهنم روشن شد كه بعدها سراغش بروم. بنابراین خیلی مهم است كه بچه ها را زودتر با درس های شاهنامه 
آشنا كنیم. شاهنامه زنجیر اتصال ما ایرانی هاست و در آن از همه اقوام صحبت شده است. داستان های شاهنامه، اهمیت 
دادن به میهن و تقدس آن را از كودكی به فرزندان ما یاد می دهند. خیلی ها فكر می كنند داستان های شاهنامه فقط 

جنگ و خونریزی است، درحالی كه همه داستان های آن پر از پند و اندرز و درس زندگی است.
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Zoom
هرچند این برنامه جدید نیســت، اما با شروع 
همه گیری كرونا، اپلیكیشن Zoom  محبوبیت 
بیشتری پیدا كرد و بیشــتر بر سر زبان ها افتاد. 
این اپلیكیشن امكان برقراری تماس تصویری 
باكیفیت را بــرای كاربرانش فراهــم می كند. 
به دلیل چارچوب رســمی، تقریبا تمــام دنیا 
از این اپلیكیشــن برای برقراری جلســه های 

تصویری با همكاران خود اســتفاده می كنند، به همین دلیل هم بسیاری از 
جلسات كاری با این روش برگزار می شود و زوم یكی از ابزارهای مهم برای 
هماهنگی دوركاری هاســت. این اپلیكیشن 2نسخه  رایگان و پریمیوم دارد 
كه یكی از محدودیت های نسخه  رایگانش، محدودبودن به 3كاربر همزمان 
در تماس تصویری اســت كه برای ملحق شــدن كاربران بیشتر به تماس 
تصویری، باید از نســخه پریمیوم اســتفاده كنید. محدودیت دیگر نسخه  
رایگان زوم، محدودیت زمانی 40دقیقه ای در هر تماس است، ولی با خرید 
نسخه  پریمیوم 15دالری، می توانید همه  این محدودیت ها را برطرف كنید. 
  ios این اپلیكیشن برای تمام پلتفرم های مهم مثل ویندوز، مك، اندروید و 

دردسترس است.

ویژگیهاویژگیها
ویژگیها

ویژگیها

ویژگیها

هر سال از چند هفته مانده به شــروع زمستان، روزشمار 
روشن می كردیم تا به شب یلدا برسیم. منتظر بودیم تا به بهانه 
اضافه شدن یك دقیقه به 24ساعت شبانه روز، دور هم جمع شویم و سردی زمستان پیش رو 
را با گرمی جمع های خانوادگی كمرنگ كنیم. هر سال از اهمیت دیدار با بزرگ ترها در این شب حرف زدیم و از 
چشم انتظاری پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، برای اینكه دست كم یك شب در سال، همه بچه ها و نوه هایشان را دور هم ببینند. اما امسال همه چیز 
متفاوت است، یلدای امسال قرار نیست دورهم جمع شویم، چون جان عزیزانمان و سالمتی آنها برایمان اهمیت دارد. حاال كه كرونا ما را از دیدار و 
دورهمی محروم كرده، یلدای امسال را به شكل مجازی برگزار می كنیم و منتظر می مانیم تا سال بعد كه دوباره سفره یلدا در خانه هایمان گسترده 

شود. برای دیدار مجازی، برنامه های موبایلی مختلفی وجود دارد كه بعضی از آنها را به همراه ویژگی هایشان برایتان فهرست كرده ایم.

نیلوفرذوالفقاری
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معرفیاپلیكیشنهایكاربردیبرایشبیلدا
حاال كه قرار است شب یلدای متفاوتی را تجربه كنیم، می توانیم خودمان را برای تجربه های تازه آماده كنیم؛ مثال سراغ برنامه های موبایلی برویم كه با حال و هوای 
شب یلدا ارتباط دارند، برنامه هایی مثل فال حافظ و قصه خوانی و برنامه های كاربردی مثل آموزش تزئین خوراكی های شب یلدا. 10برنامه موبایلی مناسب برای 

سرگرمی و لذت بردن از یلدای متفاوت امسال را برایتان معرفی كرده ایم.

دورهمی
جهانی

  برزیل
برزیــل بــه كشــور فوتبال و 
جنگل های آمــازون معروف 
اســت. البته پنجمین كشــور 
بزرگ دنیا فقــط این چیزها را 
ندارد، مردمــی خونگرم و اهل 
شادی و رفت وآمد هم دارد. به 
همین دلیل اســت كه رد پای 
پررنگــی از مهمانــی رفتن ها 
در ایــن كشــور می توانیــد 
ببینیــد. البته این كشــور به 
شــدت در حال توســعه بوده 
و عن قریب اســت كــه تبدیل 
به كشوری توسعه یافته شود، 
ولی هنوز به گذشــته خودش 
پایبنــد مانده اســت. نكتــه 
مهــم دربــاره مهمانی هــای 
برزیلی، عدم وقت شناســی و 
زمان ســنجی مناســب است. 
یعنی ممكن اســت شــما را 
دعوت بــه مهمانــی كنند و 
حتی با تأخیر یكی، دو ساعته 
هم كه برسید، ببینید كه هنوز 
میزبانان شــما حاضر نیستند. 
كاًل بی خیالی از مشخصه های 
این مهمانی گرفتن هاست كه 
برزیلی هــا به آن مشــهورند. 
برنج ســفید و لوبیای ســیاه 
پخته شــده و گوشــت، بنیه 
اصلی غذاهــای مهمانی را هم 
تشكیل می دهد. از نكات جالب 
برزیــل، مهمانی های خیابانی 
آن است؛ چیزی كه شاید به نام 
كارناوال آن را بشناسیم؛ یعنی 
ممكن اســت كه شــهروندان 
همدیگر را در این مهمانی های 
خیابانــی مالقات كنند؛ جایی 
كــه گروه هــای موســیقی، 
رستوران ها و... حضور دارند و از 
نكات منحصر به فرد شهرهای 

برزیل است.

  پاكستان
پاكســتانی ها هــم به عنــوان 
شــهروندانی مســلمان و البته 
سنتی، هنوز پایبند به رسومات 
گذشــته خود هســتند. در این 
كشــور بهانه های زیادی برای 
دورهمی هــا وجــود دارد. این 
بهانه ها از به دنیا آمدن نوزادان 
شروع شــده و تا ازدواج، نوروز 
و... ادامــه دارد. رســم های این 
كشــور در هر كدام از این موارد 
خاص و جالب اســت؛ مثاًل خبر 
به دنیــا آمدن نــوزاد را مخفی 
نگه می دارنــد تــا مهمانــان را 
دعوت كــرده و یكبــاره همه را 
شــگفت زده كنند. همچنین در 
هنگامه عروســی گرفتن ها نیز 
شاهد بزرگ ترین رفت وآمدهای 
فامیلی در این كشــور هستیم. 
شــهروندان  دورهمی هــای 
پاكستانی به بهانه نوروز هم در 
نوع خودش خیلی جالب است. 
از جمله اینكــه روزی به عنوان 
»روز بســنت« را برای برگزاری 
جشــن در نظــر می گیرند كه 
در آن بادبادك هــای رنگی هوا 
می كنند. همچنین درست مثل 
ایرانی ها خانه تكانی كرده و برای 
دید و بازدید حاضر می شــوند تا 
به خانه همدیگر ســری بزنند. 
جشــن روز بســنت الهــور با 
جمعیت میلیونــی، هم اكنون 
بزرگ ترین جشــن انسانی در 
این زمینه محسوب می شــود. 
در نواحی كشــمیر هم آداب و 
دورهمی های نزدیــك به ایران 
مشــاهده می كنیم كــه البته 
طبیعی است؛ چرا كه این مناطق 
فرهنگ ها و تاریخ های نزدیك به 

هم داشته اند.

سرزمینفوتبال

دورهمیدرجنوبشرقی

چله نشینی

یلدایامسالرابهشكلیمتفاوت
بابرنامههایموبایلیكنارهمباشیم

شب نشينی آنالين 
در شب بلند سال

 Google
Hangouts

برای كســانی 
كه از سیستم عامل 
اندروید استفاده می كنند، 
گزینه هــای متعــددی برای 
برقراری تماس تصویــری وجود 
  Google Hangouts دارد. نرم افزار
اصلی ترین اپلیكیشن برای دریافت 

پیام در اندروید محسوب می شود. این نرم افزار به طور مستقیم به 
اكانت گوگل شما متصل است و می توانید با دعوت دیگران از طریق 
ایمیل با آنها به تماس های تصویری و حتی صوتی بپردازید. كار 
با این پیام رسان ساده است و رابط كاربری مدرنی استفاده دارد. 
با استفاده از این اپلیكیشــن می توانید به طور همزمان با 10نفر 
تماس تصویری برقرار كنید. البته این برنامه از آنجا كه از ایمیل 
استفاده می كند، در دنیا بیشتر برای استفاده های كاری كاربرد 
دارد و اپلیكیشــن اصلی اندروید برای تماس هــای تصویری، 

هم اكنون Google Duo  است. 

قرار
از معــدود برنامه هــای ایرانی برای برقــراری تماس 
تصویــری گروهــی، برنامه قرار اســت. وقتــی وارد 
اپلیكیشن قرار می شوید، 2 گزینه پیش روی شماست. 
ابتدا باید ثبت نام را بزنید و شــماره خود را بنویسید، 
بعد از دریافت پیامك، حســاب كاربری شــما تأیید 
می شــود. در فضای برنامه، شــما 2نوع اتاق دارید؛ 

اتاق هایی كه خودتان می ســازید و اتاق هایی كه به آنها دعوت شــده اید. شــما 
می توانید یك اتاق جدید بســازید و آن را عمومی كنید، به این شــكل كه لینك 
آن را بــرای افراد بفرســتید. می توانید اتاق خصوصی بســازید، با ایــن كار تنها 
افرادی كه شــماره شــما را دارند امكان عضویت در اتاق را پیــدا خواهند كرد. 
وقتی وارد فضای تمــاس تصویری می شــوید، در حالت پیش فــرض دوربین و 
 صدا خاموش اســت و الزم اســت روی عالمت های برنامه كلیك كنید تا صدا و 

دوربین فعال شود.

WhatsApp
یكی از پیام رسان هایی كه در كشور ما محبوب و 
پركاربر است، واتساپ است. این برنامه بیشترین 
تعداد كاربــر را در جهان دارد و شــاید خیلی از 
شما از قابلیت تماس تصویری آن باخبر باشید. 
تماس تصویری چند ماه بعــد از تماس صوتی به 
قابلیت های واتساپ اضافه شد و از كیفیت مناسبی 
برخوردار است. واتســاپ هم می تواند كنفرانس 

ویدئویی را با حضور چند كاربر همزمان برگزار كند، اما مانند اسكایپ یا زوم 
نمی تواند قابلیت های بیشتر دراختیار كاربرانش قرار دهد، به همین دلیل، از 
این نرم افزار بیشتر برای تماس های دوستانه یا دورهمی های آنالین استفاده 
می كنند. البته واتساپ از سرورهای فیسبوك برای تماس های تصویری استفاده 
می كند و معموال در ایران با سرعت اینترنت مطلوب می توانید كیفیت مناسب 
را دریافت كنید. باوجود این، واتساپ در ایران همچنان به رقیب خودش، یعنی 
اسكایپ، در كیفیت چشمگیر تماس های ویدئویی نمی رسد. البته واتساپ رابط 

كاربری ساده تر و كاربرپسندتری از پیام رسان های دیگر دارد.

Skype
یكــی از محبوب ترین اپلیكیشــن های 
برقراری تماس تصویری، برنامه ای است 
كه حتما اســم آن را تاكنون شنیده اید؛ 
اســكایپ یكــی از اپلیكیشــن های برتر 
مایكروسافت است كه از گزینه های اصلی 
حال حاضــر برای تماس هــای ویدئویی 
كاری یا دوستانه به حســاب می آید. این 

اپلیكیشــن هم 2نســخه  رایگان و پریمیوم دارد، اما نسخه  رایگانش 
هم به خوبی جوابگوی نیازهای كاربرانش اســت. امتیــاز بزرگ این 
برنامه این اســت كه می تواند حداكثر 50نفر را در هر تماس تصویری 
قرار دهد و اگر دوســت داریــد دورهمی آنالین خانوادگی در شــب 
یلدا یا قرار دوستانه و یا جلســه  كاری مهم با افراد زیاد برگزار كنید، 
با خیال راحــت می توانیــد روی كیفیت مناســب تماس هــا و باال 
بودن كیفیت آن حســاب باز كنید. اســكایپ این امــكان را برایتان 
 فراهم می كند تــا بتوانید تماس هــای بین المللی را بدون مشــكل 

برقرار كنید.

   می توانید تــا 150نفر از مخاطبین خــود را در هر گروه چت 
دسته بندی كنید.

   می توانید تماس تصویری گروهی 10نفره برقرار كنید.
 قابل اســتفاده برای اندروید و iOS است و با تبلت، لپ تاپ و 

سایر دستگا ه ها همگام سازی می شود.

   این برنامه رابط كاربری ساده ای دارد.
   حجم اینترنتی كه مصرف می كند پایین است.

   با سرعت های پایین اینترنت هم امكان استفاده از آن وجود دارد.

   تماس تصویری و صوتی كامال رایگان.
   اشتراك گذاری تصاویر و فیلم ها با استفاده از ویژگی چندرسانه ای آن.

   امكان انتخاب دلخواه پس زمینه و زنگ تماس ها.

   می توان پیام متنی گروهی، عكس وفایل صوتی، هم از موبایل و هم دسكتاپ 
كامپیوتر فرستاد.

  3G, 4G, LTE و WiFi مخاطبان آنالین و در دسترس را نشان می دهد. با   
كار می كند.

   امــكان برقراری تمــاس تصویــری و صوتی رایــگان گروهی 
بیست وپنج نفره.

   امكان تشكیل گروه چت دوستانه تا 300نفر.
   امكان تماس رایگان با هر نوع دستگاهی كه برنامه اسكایپ دارد.

یلدا
در این اپلیكیشن هر آنچه برای شب یلدا الزم داشته باشید جمع  آوری شده تا یلدایی گرم و صمیمی و البته 
متفاوت با سال های قبل، برای خود و خانواده رقم بزنید. این برنامه شامل فال حافظ، میوه  آرایی و تزئین دسر 
و غذا، پیامك تبریك شب یلدا، كارت پستال، انواع تزئینات هندوانه و سفره شب یلدا، تاریخچه وآداب و رسوم، 
ایده های خالقانه و جالب تزئین خوراكی ها به شكل های مختلف و میوه آرایی های هنرمندانه است. می توانید 
همراه این برنامه، فال حافظ بگیرید؛ همراه با تعبیر فال و قابلیت اشتراك گذاری آن. این اپلیكیشن را می توانید 
از برنامه بازار دریافت كنید. برنامه یلدا مخصوص دستگاه هایی با سیستم عامل اندروید است.

منچمجازی
از قدیمی ترین بردگیم های سنتی كه برای همه ما آشناست، منچ است. مهره های رنگی، صفحه منچ و تاس، 

همه  چیزی بود كه می توانست ساعت ها ما را سرگرم كند. هنوز هم منچ بازی محبوبی برای كل كل و هیجان در یك 
جمع خودمانی است. یك اپلیكیشن هیجان انگیز برای تجربه مجازی این بازی وجود دارد كه چهارنفری می توانید 

آن را بازی كنید. این بازی درواقع همان بازی منچ است، اما تفاوت اصلی اینجاست كه این بار شما نمی توانید با 
مهارت های عجیب و غریب تاس بریزید و مدام 6 بیاورید، بلكه باید تاس انداختن را به  خود بازی واگذار كنید! این 
بازی گرافیك بسیار خوبی دارد و آن را می توانید به صورت آنالین با دوستان خود بازی كنید یا به صورت آفالین و 

دورهمی سراغش بروید.

فالحافظدرشبیلدا
مگر می شود شب یلدا را بدون خواندن اشعار حافظ و البته گرفتن فال، به پایان رساند؟ این رسم از گذشته 
وجود داشته و یك دیوان حافظ همیشه در مهمانی های یلدا همراه ایرانیان بوده است. حاال كه قرار است 
دورهمی ها را مجازی برگزار كنیم، بد نیست حافظ خوانی را هم متفاوت تجربه كنیم. اپلیكیشنی با نام 
»غزلیات حافظ صوتی + شرح ابیات + فال« یكی از بهترین اپلیكیشن های حافظ خوانی به شمار می آید كه 
حتی اشعار حافظ را به صورت صوتی نیز می تواند پخش كند. فال و شرح ابیات هم كه دیگر بخش جدا نشدنی 
از اپلیكیشن های دیوان حافظ است. این اپلیكیشن را می توانید روی گوشی اندرویدی خود نصب كنید.

قصههایكهن
شب یلداست و قصه خوانی. احتماال برایتان پیش آمده كه تصمیم بگیرید شاهنامه، مثنوی یا آثار منظوم دیگر فارسی 

را بخوانید، ولی خواندن و فهمیدن تمامی مطالب برایتان سخت باشد. می خواهیم برنامه موبایلی ای را معرفی كنیم كه 
به شما كمك می كند بتوانید از داستان های كهن فارسی كه در تاریخ ادبیات ما نقش مهمی دارند، لذت ببرید. برنامه 
داستان های كهن مروری بر داستان های شاهنامه و مثنوی معنوی و دیگر آثار برتر فارسی به نثر است. داستان های 

شاهنامه، داستان های مثنوی معنوی، حكایات كهن، تصاویر پس زمینه، امكان جست وجو در عنوان و محتوای 
مطالب به صورت مجزا، امكان انتخاب فونت به همراه  اندازه آن به راحتی و برای خوانایی بهتر، تغییر حالت نوع مطالعه 

به حالت شب و روز و امكان جداسازی مطالب مورد عالقه، برخی از قابلیت های این برنامه است.

دَبرنادرگوشی
از سرگرمی های معمول شب یلدا، بازی های جمعی است كه شور و هیجان را به دورهمی ها می آورد. اما 
امسال خبری از دورهمی و طبیعتا بازی جمعی نیست. دورهمی مجازی هم، بازی مجازی می خواهد. یكی از 
بازی های قدیمی كه از كودكی تا بزرگسالی، در دورهمی ها سراغ آن رفته ایم، دبرنا یا آن طور كه بعضی هنوز 
هم می گویند، دبلنا نام دارد. این بازی پیر و جوان نمی شناسد، سخت و پیچیده نیست و چون با شانس سروكار 
دارد، یك بازی پرهیجان محسوب می شود. خبر خوب اینكه بازی موبایلی دبرنا در دسترس و گزینه ای 
مناسب برای شب یلداست. با نصب این بازی می توانید چند نفری مشغول بازی شوید و هیجان بازی دورهمی 
را با شكل دیگری تجربه كنید.

كتابخوانیدرگوشی
هرچند هیچ چیز نمی تواند با لذت ورق زدن كتاب های كاغذی برابری كند، اما مطالعه در موبایل و تبلت هم می تواند 
مزایای خاص خودش را داشته باشد. با عرضه قانونی كتاب های بیش از 300ناشر معتبر، فیدیبو بزرگ ترین كتابخانه 

الكترونیكی ایرانی است كه می توانید در موبایل به همراه داشته باشید. فیدیبو در تمام پلتفرم های موبایل و ویندوز 
حضور دارد و خوشبختانه هرچه در آن ذخیره كرده باشید، میان این پلتفرم ها همگام سازی می شوند. فراكتاب هم 

درست مثل فیدیبو، یكی از قدرتمندترین كتابخوان ها را داراست؛ هرچند آرشیو كتاب های آن به بزرگی و گستردگی 
رقیب قدیمی اش نیست. روزنامه، كتاب، مجله و كتاب های صوتی چیزهایی هستند كه در اپلیكیشن طاقچه به شما 

ارائه شده  است. طاقچه هم برنامه ای مشابه است كه برای پلتفرم های iOS  و اندروید منتشر شده است.

پانتومیمازراهدور
یك بازی دسته جمعی دیگر كه احتماال جمع مهمانی شما را حسابی سرگرم می كند، پانتومیم بازی كردن 
است. اما گاهی اوقات پیش می آید كه ایده مناسبی در این زمینه به ذهنمان نمی رسد و اینجاست كه 
اپلیكیشن »ادابازی | پانتومیم | دورهمی« به كار می آید. دسته بندی های مختلفی از كلمات و اصطالحات و 
حتی ضرب المثل ها در این بازی گنجانده شده تا به شما ایده ای برای اجرای پانتومیم بدهد. همچنین یك 
نوع بازی دیگر هم درنظر گرفته شده كه شما باید در 5ثانیه، كلمه مورد نظر را حدس بزنید. ادابازی )كلمه، 
ضرب المثل، رقابت سرعتی و ترانه(، بازی بوووم )رقابت 5ثانیه(، طراحی متفاوت و خاص و بیش از 16هزار 
كلمه و ضرب المثل غیرتكراری، از ویژگی های این برنامه است.

گنجور
 شب یلدا فرصت خوبی است برای شعرخوانی؛ مخصوصا كه تاریخ ادبیات ما پر از اشعار شاهكار خواندنی 

است. یكی از بهترین نرم افزارها در زمینه شعرهای شاعران بزرگ، نرم افزار رایگان گنجور است؛ برنامه ای كه 
یك آرشیو ارزشمند از اشعار شاعران محسوب می شود و برای طرفداران شعرخوانی، انتخاب خوبی است. 

از قابلیت های این نرم افزار می توان به جست وجو، زندگینامه، لیست بندی كامل و... اشاره كرد. این نرم افزار 
به صورت آنالین كار می كند و از پایگاه داده سایت گنجور استفاده می كند. اگر موبایل یا تبلت اندرویدی دارید، 
این برنامه را روی تلفن همراه یا هر دستگاه هوشمند اندرویدی كه دارید نصب كنید و شب یلدا، خودتان را به 

خواندن اشعار ارزشمند مهمان كنید.

فردوسیخوانی
شب یلدا فرصت مناسبی برای خواندن شعرها و داستان های كهن است. فردوسی یكی از شاعران پرآوازه 
ایرانی است و مجموعه شاهنامه از این شاعر، شامل داستان های متفاوت و البته بلند و طوالنی است كه 
خواندن آنها در بلند ترین شب سال، خالی از لطف نیست. شاید در خانه همه ما شاهنامه پیدا نشود، اما این 
دلیل نمی شود كه از لذت خواندن این كتاب بی بهره باشیم. برای فردوسی خوانی در یلدای امسال 2اپلیكیشن 
معرفی كرده ایم، یكی از آنها رایگان است و با رابط كاربری ساده و البته سبك، می تواند شما را همراهی كند. 
اپلیكیشن دوم مجهز به تصویر سازی  های زیبا و البته گرافیك بهتر است كه با قیمت 5000تومان قابل 
خریداری است. هر دوی این برنامه ها را می توانید از برنامه بازار دانلود كنید.

قصهگوییبرایبچهها
سرگرم كردن بچه ها در این روزهای كرونایی، دغدغه مهم والدین است كه حتما در شب یلدا هم ادامه 

دارد. اپلیكیشن قصه لند یك برنامه برای تلفن های هوشمند است كه داستان های كودكانه را در قالب فایل  
صوتی ارائه می كند. تاكنون ده ها قصه در این اپلیكیشن گنجانده شده است. داستان ها جنبه های مختلف 
شخصیتی كودكان را می سازند و منجر به كسب آگاهی نسبت به دنیایی می شوند كه كودك در آن زندگی 

می كند. اپلیكیشن قصه لند، یك اپلیكیشن قصه گویی برای كودكان است و با بهره گیری از نیروهای متخصص 
روانشناس، نویسنده و گوینده در تالش است قصه های آموزنده كودكانه تولید و در بستر اپلیكیشن موبایلی 

منتشر كند. داستان های صوتی كودكانه بسیاری در این برنامه وجود دارد.
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جهانی

  روسیه
ماجــرای مردم روســیه كمی 
عجیب اســت. آنها به واســطه 
چند دهه حكومت كمونیستی، 
بیشــتر داشــته های فرهنگی، 
دینــی و ســنتی خودشــان 
را از دســت داده انــد، چراكه 
كمونیســت ها اعتقادی به این 
چیزها نداشتند. اما با این احوال، 
بازهم اگر بگردیــد، می توانید 
چیزهای به جا مانده از گذشته 
را ببینید؛ مثــا روس ها هنوز 
جشــن خداحافظی با زمستان 
را دارند كه به آن »ماسلنیتسا« 
می گوینــد. ایــن جشــن یك 
هفته قبل از بهار آغاز می شــود 
و در آن غذاهایــی چون بلینی 
اهمیت زیادی دارد. این جشن 
از دوشــنبه شــروع می شود و 
یكشــنبه هفته بعــدش پایان 
می پذیرد و بر هــر روز آن هم 
اسمی  گذاشــته اند. اتفاقا یكی 
از روزهایش خیلی شبیه همین 
جشن یلدای خودمان است كه 
نام روز دیدار را بر آن گذاشته اند. 
مردم در روز دیدار كه نخستین 
روز این هفته است، به دیدار هم 
می روند تا عما این هفته آغاز 
شود. در نخستین روز اتفاقاتی 
همچــون سورتمه ســواری و 
تاب بازی دســته جمعی اتفاق 
می افتــد كه دورهمــی جالبی 
است. بچه ها در این روز خیلی 
بازی می كنند و بعــد از اینكه 
از پا افتادند، دم در شــهروندان 
می روند و از آنها چیزی شــبیه 
عیدی یــا انعــام می خواهند. 
آن قــدر هــم ســر وصدا راه 
می اندازند كه همسایه ها ناچار 
می شوند سر كیسه را شل كنند.

  اسپانیا
وقتی كه نام اسپانیا را می شنوید، 
به یاد چــه چیــزی می افتید؟ 
بارســلونا، رئال مادرید، فوتبال، 
گاوبازی و البته گیتار و موسیقی. 
اما اســپانیا فقط بــا این چیزها 
عجین نشده اســت، این كشور، 
تاریخی كهن دارد و جالب اینكه 
حتی روزگاری پای مسلمانان هم 
از طریق جبل الطارق به آن رسید 
و نشانه هایش برجاست. دورهمی 
و حركت های دســته جمعی در 
این كشور، با اینكه تقریبا مدرن 
محسوب می شود، جایگاه خاصی 
دارد. كافی اســت نیم نگاهی به 
مراسم  گاوبازی شــان بیندازید 
تــا درك كنید چــه می گوییم. 
همچنین فستیوال های رنگارنگ 
این كشور، كه جایگاه خودش را 
دارد؛ دورهمی های دسته جمعی. 
اسپانیایی ها هم اهل هدیه دادن 
هنگام مهمانی رفتن هســتند و 
روبوسی بین آنها باب است. گفته 
می شــود كه خانواده در اسپانیا 
بهتریــن وضعیت را نســبت به 
دیگر كشورهای اروپایی دارد و با 
خانواده هایی بزرگ تر از جاهای 
دیگر قاره ســبز روبه رو هستیم 
كه امكان دورهمی های فامیلی 
را بیشتر فراهم می سازد. مراسم 
فامنكو در این كشور هم جایگاه 
خاصی دارد كه البته در ایران به 
حركات موزون تعبیر می شــود، 
درحالی كه چنین نیســت. این 
مراسم، در واقع فرصتی را برای 
دورهمی بیشتر مردم این كشور 
فراهم می كند. مهمان ها معموال 
ســعی می كنند بــرای میزبان 
نوشــیدنی یا گل و یــا... هدیه 
ببرند؛ حتی سعی می كنند برای 
بچه های میزبان هم چیزی ببرند.

روز دیدار

دورهمی گاوبازها

چله نشینی

پیشنهاد تماشای 10فیلم ایرانی ویژه خانواده در شب یلدا

شب نشینی سینمایی
تماشای فیلم در كنار خانواده لذتبخش است؛ به ویژه وقتی فیلم های جذاب و خانوادگی باشند. پیشنهاد ما برای 
شب یلدای امسال كه خبری از دورهمی فامیلی نیست تماشای فیلم كنار خانواده است. البته نوع فیلم ها هم خیلی 
مهم است چون قرار است در این شب فیلم های حال خوب كن كه نمادی از دورهمی ها و سنت های ایرانی را تداعی 
می كند را به شما پیشنهاد كنیم. این شما و این ۱۰ فیلمی كه بی شك حتی با تماشای یكی از آنها هم لبخند و حال 

خوب مهمان خانه هایتان خواهد شد.

اولین پیشنهاد ما برای تماشــای فیلمی خانوادگی 
در شب یلدا فیلم سینمایی »مهمان مامان« است؛ 
فیلمی خانوادگی، ســرزنده، خنده دار و گاهی هم 
درام. مهمان مامان داستان خانواده ای با وضع مالی 
نه چندان خوب است كه به ناگهان برایشان مهمان 
می آید و باید برای شــام تدارك ببیند. آنها كه چیز 
زیادی در خانه ندارند، به كمك همســایه ها موفق 
می شــوند ســفره ای رنگین را برای مهمانان پهن 
كنند. اقتباس شیرین داریوش مهرجویی از اثر هوشنگ مرادی كرمانی كه پر از 
مهربانی و فارغ از هرگونه كینه طبقاتی است. این فیلم را با هنرنمایی گاب آدینه، 

پورشیرازی، امین حیایی، پارسا پیروزفر و... تماشا كنید.

 مهمان مامان
اگر می خواهید شــب یلدا اثری هنــری و یك فیلم 
خانوادگی ایرانی را تماشا كنید و البته طرفدار فیلم های 
عاشــقانه هســتید؛ فیلم »در دنیای تو ساعت چند 
است؟« بهترین گزینه برای شماست. با تماشای این 
فیلم، داستانی عاشقانه و خیال انگیز را در شهر زیبای 
رشــت با آب وهوای بارانی و رنگ وبوی پوست نارنگی 
روی بخاری را به مشــام می برید. فیلمی نوستالژیك 
از صفی یزدانیان با بازی هــای خوب علی مصفا و لیا 

حاتمی است. یك داستان عاشقانه در رشت با موســیقی و آشپزی و موقعیت های 
بانمك و یك پایان زیبا. در این فیلم، گلی با بازی لیا حاتمی، از فرانسه به زادگاهش 
برگشته و به فرهاد با بازی علی مصفا برمی خورد. گفت وگوی این دو نفر باهم، تونلی 

در گذشته هاست.

 در دنیای تو ساعت چند است؟

تماشای سریال پایتخت ساخته سیروس مقدم مناسبت 
نمی خواهد و حتی بازپخش چندین باره فصل های این 
سریال هم مورد اســتقبال قرار می گیرد. اما برای شب 
یلدا كه فرصت تماشای همه قســمت های یك سریال 
مهیا نیســت یك پیشــنهاد جالب داریم و آن تماشای 
نسخه سینمایی این سریال اســت. این نسخه از فصل 
دوم این سریال ساخته و برای نخستین بار سال گذشته 
از شبكه یك سیما پخش شد. در این فیلم نقی در گنبد و 

گلدسته سازی  كار می كند و با كامیون ارسطو از طرف محل كارش، مسئول می شود یك 
گنبد و گلدسته را به روستایی در قشم ببرند. در این بین اتفاقات بسیار جالبی ازجمله 

مسابقه تلفنی، گیر افتادن در رستوران و بكسل كردن ماشین مسئوالن شورا می افتد.

 سینمایی پایتخت

فیلم تلویزیونی »روز یلدا، شــب چله« به كارگردانی 
سیدمجید موســویان هم از آن فیلم هایی است كه در 
سال های اخیر در شب یلدا بسیار پخش شده است. این 
تله فیلم به ماجرای پیرزن تنهایی به نام یلدا می پردازد 
كه دچار بیماری آلزایمر شده است. دختر و پسر یلدا، 
او را به همسایه سپرده اند! رادیو اعام می كند كه امروز 
بلندترین شب سال یعنی شــب یلداست و یلدا به یاد 
می آورد كه شب تولدش اســت. از خانه بیرون می زند 

و به علت فراموشی در مترو گم می شود و دختربچه ای به نام افروز با او آشنا می شود. 
یلدا خانواده افروز را به خانه خود می آورد، بهمن و ســیمین هم تصمیم می گیرند 
به مادرشان توجه بیشــتری كنند. در این فیلم نقش آفرینی آشا محرابی و فهیمه 

امن زاده خواهید دید.

 روز یلدا، شب چله

از معدود فیلم های ایرانی كه با حال و هوای شب یلدا 
ساخته شــده است فیلم »هندونه شــب یلدا« سعید 
آقاخانی است. خاصه این فیلم به این شكل است كه 
شاگرد هندوانه فروش هندوانه بزرگی را كه باید به دست 
صاحبش برساند، برای مراسم خواستگاری خواهرش به 
خانه می برد و با معلوم شدن این موضوع پدر خانواده، 
هندوانه را از خانه بیرون پرت می كند. آنهم یكراست 
داخل وانت بار ۲ دزد می افتد و پس از چندبار دســت 
به دست شدن قســمت راننده آمبوالنس بیمارستان 

شده و سر سفره مستأجران یك خانه هشتی كه به یمن شب یلدا دور هم جمع شده  اند 
قرار می گیرد. امیر جعفری، سیامك انصاری، جواد رضویان و مریم امیرجالی ازجمله 

بازیگران این فیلم اند.

 هندونه شب یلدا
از فیلم های اخیر كه تماشــای 
آن خالی از لطف نیســت فیلم 
سینمایی »جهان با من برقص« 
اســت. این فیلم كه نخســتین 
ساخته سینمایی سروش صحت 
در مقام كارگردان است درباره 
گردهمایی گروهی از دوستان 
در ویایی در شــمال است كه 

مالك ویا از مرگ قریب الوقوع خود باخبر اســت. دوســتان 
جهانگیر برای آخرین تولد او دورهم جمع شده اند. این موقعیت 
موجب می شــود آنها درباره زندگی و خودشــان فكر كنند. 
بی شك شما هم بعد از تماشــای این فیلم به فكر فرو خواهید 
رفت. فیلمی ظریف و خیال انگیز با موقعیت های پیاپی كمدی 
و درام و یك كادر بازیگری ممتاز علی مصفا، پژمان جمشیدی، 

جواد عزتی، هانیه توسلی و...

فیلم سینمایی »اجاره نشین ها« 
كمــدی جــاودان داریوش 
مهرجویی اســت. داســتان 
اعضای یــك آپارتمــان زوار 
دررفته در حاشــیه شهر كه با 
مدیر ساختمان و بنگاهی های 
طمــاع منطقــه در نبــردی 
ســنگین قرار گرفته اند. پر از 
لحظات شادی بخش و كمیك. فیلم كند شروع می شود اما 
بعد از گذشت ۱۵دقیقه سیل شوخی ها یك نفس تا انتهای 
فیلم شــما را دنبال می كند. عزت اهلل انتظامی، اكبرعبدی، 
حمیده خیرآبادی و... شــماری از خیل بازیگران این فیلم 
زیبا هستند. اجاره نشین ها در زمانی ساخته شد كه فیلم های 
كلیشه ای و شعارزده صحنه سینمای ایران را به تسخیر خود 
درآورده بودند و از این جهت فیلمی بسیار متفاوت با ارجاعات 

سیاسی و اجتماعی فراوان است.

 جهان با من برقص
 اجاره نشین ها

یكی از بهتریــن گزینه های تماشــای فیلم در كنار 
خانواده فیلم سینمایی »یه حبه قند« رضا میركریمی 
اســت. داســتانی از یك ضیافت خانوادگی در یزد. 
خانواده ای پرجمعیت كه خود را برای یك مراســم 
پیش از عروسی آماده می كنند و خواهران و برادرها و 
دامادها و عروس هایی كه از جاهای مختلف خود را به 
خانه پدری رسانده اند و در این میان یه حبه قند ماجرا 
را عوض می كند. قبول دارم كه دقایق مربوط به مراسم 
عزاداری با شرح و بسط غیرالزمی برگزار شده است اما درمجموع، یه حبه قند فیلمی 
دلنشین و شادمانه است با بازی نگار جواهریان، رضا كیانیان، فرهاد اصانی، سعید 

پورصمیمی، ریما رامین فر و...

  یه حبه قند

فیلم تلویزیونی »عیالوار« به كارگردانی پرویز صبری 
از آن جمله فیلم هایی اســت كه گرچه چند دهه از 
ساخت آن گذشته اما ارزش تماشا دارد. این فیلم كپی 
ایرانی تنها در خانه است كه ۲ سال پس از آن ساخته 
شده است. داستان از این قرار است كه در جشن تولد 
خانم بزرگ، علی، پسربچه شــیطان خانواده، سر به 
سر دایی اش می گذارد و كیك تولد را از بین می برد. 
علی توسط پدرش در اتاقی حبس می شود و روز بعد 
اعضای خانواده، بدون علی، عازم سفر می شوند. دایی علی و مرد دیگری، كه خود را 
به هیئت یك مهاراجه هندی درآورده، برای سرقت اشیای قیمتی خانه خانم بزرگ 
نقشــه كشــیده اند اما علی هر بار با ترفندی مانع ســرقت آنها می شود. جمشید 
اســماعیل خانی، گوهر خیراندیش، اســماعیل داورفر، مرتضی ضرابی و حمیده 

خیرآبادی ازجمله بازیگران این فیلم اند.

 عیالوار

فیلم تلویزیونی »شب نشینی« به كارگردانی غامرضا 
رمضانی هم گزینه خوبی برای شــب یلداست. داستان 
فیلم از این قرار اســت كه بهروز در كاس زنگ انشــاء 
خاطره ای را از دوران نوجوانی پدرش قدرت می خواند. 
خاطره در ارتباط با یك شب نشینی در زمانی است كه 
تلویزیون همه گیر نشده است. این مهمانی و شب نشینی 
در خانه قدرت برگزار می شود و محمدعلی دوست قدرت 
و خانواده او در آن شــركت دارند. قصــه ای با محوریت 
دوستی و اهمیت آن برای آنها تعریف می كند. با پایان یافتن انشاء و بازگشت به كاس 
درس، بچه ها به پرسش های معلم درباره موضوع و علل فراموش شدن شب نشینی و 
دوری آدم ها با یكدیگر گفت وگو می كنند. در این فیلــم تلویزیونی علیرضا فیروزه، 

فاطمه دلیریساولی و سمیرا قربانی كریم هنرنمایی كرده اند.

 شب نشینی

پای صحبت های محمدرضا علیمردانی بازیگر، دوبلور، 
خواننده و مجری به بهانه فعالیت های این روزهایش

بهانه صحبت با او كم نیست؛ او كه با هنرش در شكل های مختلف تالش می كند تا دلیلی 
برای خوب كردن حال دیگران باشد. گاهی با اجرای »چهل تیكه« و گاهی با صداهای 
»دیرین دیرین« و حتی با طنازی در »شام ایرانی« و این روزها هم با »شب های مافیا« 
می خواهد تا استرس و اندوه روزهای كرونایی را كمتر كند. پیش تر شاهد هنرنمایی های 
محمدرضا علیمردانی در عرصه صداپیشگی و بازیگری و حتی خوانندگی بوده ایم و حاال 
چند وقتی است كه با اجراهای متفاوت خود سعی در بهتر كردن حال مردم دارد. سراغش 

رفتیم و او با وجود مشغله های بسیار، از دغدغه ها و احواالت این روزهایش گفت.

    اجازه دهید سؤال نخست را با برنامه متفاوت 
شب های مافیا آغاز كنیم كه شما به عنوان لیدر 
این برنامه نقش آفرینــی می كنید. از این برنامه 

سرگرم كننده برایمان بگویید؟
شما در سؤال تان به نقش آفرینی اشاره كردید اما جالب اینجاست 
كه اصا اینجا نقش آفرینی و بازیگری نیست؛ در تمرین هایی كه 
با بازیگرها داشتم دریافتم كه باید با چنین استایل و پوزیشنی 
گردانندگی را برگزار كنم. در غیراین صورت عنان از دستم خارج 
خواهد شد. به گونه  ای كه با حفظ احترام و نظم برنامه را كنترل 
كرد. خوشبختانه كمی بیشــتر از تصور ما استقبال شد و ما هم 
امیدواریم در این روزهای كرونایی و شرایط اقتصادی و فشارهایی 
كه روی مردم هست بتوانیم دقایق یا ساعاتی را برای آنها خوش تر 
كنیم. به امیدخدا این برنامه را همراه با دیگر هنرمندان و حتی 

چهره های شاخص دیگر مثل ورزشكاران ادامه خواهیم داد.
    از نوجوانی كار هنری تــان را با تمرین تئاتر و 
بازیگری شروع كردید اما در مسیر به رشته هایی 
چون صداپیشگی، خوانندگی و اجرا هم كشیده 
شدید. صرف نظر از اینكه در این رشته ها موفقیت 
خوبی هم كسب كرده اید آیا به نظرتان شما را از 

مسیر اصلی خودتان دور نكرده است؟
هر آنچه به عنوان درس و مشــق ما در بازیگری دســتور داده 
می شد توسط اســتادان ما آن را دنبال می كردیم. ابتدا در تئاتر 
آموختیم كه بازیگر بایــد بتواند بخواند، كار صــدا كند، اجرا و 
استندآپ داشته باشد. اصا ما تكلیف داشتیم و ما هر هفته باید 
یك اســتندآپ كمدی و تراژدی اجرا می كردیم. آن زمان فكر 
نمی كردم روزی اینها تبدیل به شغلی شود و هر آنچه در حوزه 
موسیقی و صدا كوشیدم مشق های بازیگری بوده و حاال برای من 
میادینش بزرگ تر باز شــده، مثل صدا كه تاشمان را كردیم تا 

در آن مفید باشیم.

    شما چطور چندین كار را با هم دنبال می كنید؟ 
احتماال برنامه ریزی و استفاده بهینه از زمان در 

كارهای شما حرف اول را می زند؟
آسان نیســت، مخصوصا كه فعالیت در چند حوزه باعث ایجاد 
تداخل در كارهایم می شود و به اجبار باید بعضی از كارها را مانند 
دكترها بین مریض انجام دهم مثل بازی در سریال، اجرای روتین 
دیرین دیرین و گاهی پندانه. تاش می كنــم تا به یك نظمی 
برسانم. زیاد كار می كنم و عاقه مندی به این كارها به من انرژی 
می دهد. ولی بعضی وقت ها نمی توان نظمی برقرار كرد و كارها 
تداخل پیدا كرده و باعث می شود چند هفته به كاس هایم نرسم 
یا بعضی از ضبط ها عقب می افتد. گاهی با خود می گویم كاش هر 

روز بیش از ۲۴ ساعت بود.
    با شیوع ویروس كرونا بسیاری از فعالیت های 
فرهنگی و هنری تعطیل شده و هنرمندان زیادی 
به ویژه در عرصه تئاتر متضرر شدند. به نظر شما 
راه برون رفت از این بحران حداقل برای هنرمندان 
چه می تواند باشــد؟ تله تئاتر می تواند موقتا 

كارگشا باشد؟
كم كم ماجرای شــیوع ویروس كرونا عادی شده و دامن همه 
دنیا را گرفته است. خطر جدیدی است، ولی بشر پیش از این با 
خطرات زیادی مواجه شده است. از نظر من جنگ جهانی سوم به 
شكل جنگ بیولوژیك است. با باعث و بانی آن كاری ندارم اما حاال 
كه ما انسان ها در این شرایط قرار گرفته  ایم چاره  ای جز تطبیق 
نداریم. در مورد عزیزان تئاتری هم پیشنهاد شما فوق العاده است، 
امیدوارم یك توجهی به این موضوع شود تا دوستان تئاتری به 
شكل تله تئاتر آثارشان را تولید و به نمایش بگذارند تا عاقه مندان 

به تئاتر از رسانه های مختلف ببینند.
    از فعالیت در زمینه خوانندگی بگویید. منتظر 

آلبوم جدیدتان باشیم؟

در حوزه موسیقی فعال بودم و هستم. در زمان نامناسبی آلبوم ام 
را به نام »به من فرار كن« منتشر كردم كه هنوز به شكل اینترنتی 
قابل خریداری هست. اما در آن زمان و بعد با شیوع كرونا نتوانستم 
برای معرفی بیشــتر آن به جامعه كار و تبلیغ كنم. اما درصدد 
جمع آوری آلبوم جدید نیستم. چون در چند حوزه كار می كنم 
وقت ندارم تا آلبومی جمع كنــم، بنابراین اكتفا می كنم به تك 
آهنگ كه امیدوارم مورد پسند واقع شود. البته تیتراژ خوانده  ام 
و به زودی پخش خواهد شــد و در دل آثار ســینمایی و سریال 

كارهایی اجرا كرده  ام به امید خدا به وقتش شنیده خواهد شد.
    شما همیشه به بحث آموزش و استعدادیابی 
در شاخه های دوبالژ، صدابازیگری، صداپیشگی 
عروسك، انواع گویندگی تأكید داشتید و حتی 
طرحی هم در این زمینه به سازمان فنی و حرفه ای 

ارائه كردید. چرا از این طرح حمایت نشد؟
من خیلی وقت پیش، نزدیك۱۵سال پیش سیابس )فهرست 
دروس( دانشــگاهی را برای رشــته »ویس اكتــور« یا همان 
صدابازیگری آماده كردم. آن زمان حتی فرصت این را داشــتم 
كه برای واحدها مدرس تربیت كنم ولی متأســفانه اســتقبال 
نشد. معتقدم این همه استعداد در نسل های جدید متولد شده و 
عاقه مند هستند و اگر آموزش اصولی و آكادمیك در كار نباشد 
استعدادها را می سوزانیم و این خیانت محسوب می شود. بنابراین 
دنبال كردن تدریس دانشگاهی را رها كرده و طرح را به سازمان 
فنی و حرفه  ای ارائه دادم و اســتقبال كردند. دمشان گرم و طی 
این سال ها به شكل آكادمیك تدریس می كنم دست كم بحث 
گویندگی و دوباژ خیلی پررنگ تا االن پیــش رفته و بازدهی 
خوبی داشته اســت. در حوزه های دیگر مثل بازیگری نرسیدم 
پیگیری كنم ولی مسئول آكادمیك ما خیلی دنبال كرد و آنها را 

تاحدی راه اندازی كرده است.
    از دیرین دیرین برایمان بگویید؛ انیمیشنی 

كه مخاطبانش بزرگســاالن هستند و مسائل و 
آسیب های جامعه را با زبان طنز مطرح می كند. 

همه نقش ها را خودتان می گوید؟
به هر حال ۵سال كار، شاید هم بیشتر شوخی نیست. ابتدا تصور 
می كردیم ارائه كردن انیمیشن به صورت روزانه ركوردی هست 
كه ما در ایران كسب كردیم ولی چیزی نگذشت كه متوجه شدیم 
در دنیا بی سابقه اســت. خدا را شــكر این دغدغه فرهنگی ما با 
استقبال مواجه شد و تنها از طریق گرفتن تبلیغات و اطمینانی 
كه مردم به دیرین دیرین دارند خودش را تا االن زنده نگه داشته 
است. البته ما هر كاال یا خدماتی را هم تبلیغ نمی كنیم. مدتی است 
كه سرویس فیلیمو با ما همكاری دارد و تقریبا هفته  ای ۴۰ دقیقه 
دیرین دیرین داســتانی با زمان بلند تحویل فیلیمو می دهیم تا 
كاربرهایش ببینند. استقبال بی نظیری شده و بعضی مواقع ركورد 
ما 9۸درصد رضایت مخاطب داشته است. امیدوارم ادامه دار هم 
باشد. هنوز از من می پرسند كه همه نقش ها را خودت می گویی؟ 
من هنوز هم می گویم بله اسم گوینده دیگری در تیتراژ نیست، 
البته یك زمان هایی بسیار كوتاه برای نقش خانم ها، گاهی اوقات 

كه نمی رسم از سركار خانم مهشید اژده فر دعوت كرده ایم.
    می خواهیم كمی فضای گفت وگو را عوض كنیم 
و به سؤاالت شخصی برسیم. سارا دخترتان هم 
استعداد و عالقه به هنر شما دارد؟ و دوست دارید 

راه شما را ادامه دهد؟
دخترم سارا خانم به شدت استعداد بازیگری و صداپیشگی دارد، 
درس خوانده و دوره هایش را گذرانده، حتی توانایی كارگردانی 
و مدیریت دوباژ دارد. اما چندان عاقه مند نیســت، ایشــان 
مطالعات خودش را دارد و عاقه مندی دیگری دارد كه ترجیحا 
به آنها می پردازد. قرار نیست من برایش تعیین كنم كه در چه 
راهی باشد و چه راهی را ادامه دهد، اگر كار من را دوست داشت 
ادامه دهد من حمایتش می كنم و اگر در كار دیگری بخواهد وارد 

شود من به عنوان پدر پشتیبانش هستم. هر چند كه خیلی به من 
اجازه نمی دهد تا پشتیبانی كنم واقعا دوست ندارد زیر پرچم من 
باشد و من از این بابت خوشحالم كه خیلی قدرتمند و مستقل 

پیش می رود.
    بزرگ ترین سرمایه زندگی تان بعد از چند دهه 

فعالیت هنری چیست؟
بزرگ ترین ســرمایه زندگی من جدا از كارم، همسر و فرزندم و 
خانواده خودم و خانواده همسرم هستند. در كارم هم بزرگ ترین 
سرمایه اعتباری اســت كه به لطف خدا به دست آورده  ام، اینكه 
مردم از نحوه كار و عملكرد آدم رضایت داشته باشند بزرگ ترین 

سرمایه است.
    این گفت وگو در آستانه شــب یلدا منتشر 

می شود، چه پیشنهادی برای این شب دارید؟
تقریبا در یك سال اخیر به علت شیوع ویروس كرونا و عدم رعایت 
پروتكل های بهداشتی، بسیاری از پزشــكان، پرستاران و دیگر 
عزیزان زحمتكــش در كادر درمانــی را از دســت دادیم. این 
سرمایه های انسانی سال ها تحصیل كرده و بسیار رنج كشیدند 
تا به این جایگاه رسیده اند. از دســت دادن این عزیزان آسیب 
جبران ناپذیری است. درست اســت كه ما از دیرباز شب یلدا را 
به فال نیك گرفته و دور هم جمع می شــدیم و شــعرخوانی و 
حافظ خوانی داشــتیم اما حاال حال دنیا متفاوت است. من قبا 
هم عرض كردم در یك جنگ بیولوژیك هســتیم و فقط گلوله 
نامرئی است. هیچ اتفاقی نمی افتد اگر ما یك سال شب یلدا دور 
هم جمع نشویم. ان شااهلل با خبرهای خوبی كه از تولید واكسن 
كرونا می شنویم به زودی شاهد ریشه كن شدن این بیماری باشیم. 
اهل نصیحت كردن نیستم اما خواهش می كنم كه امسال شب 
یلدا از امكانات مجازی استفاده كرده و به شكل آناین همدیگر 
را ببینیم. بیایید امسال یلدا را بدون دورهمی برای حفظ جان 

عزیزانمان تجربه كنیم.
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دورهم باشیم



پاییز به واپسین روزهای خود نزدیك می شود و حال 
و هوای یلدا و این شــب خاطره انگیز كم كم مهمان 

خانه هایمان می شود اما شیوع ویروس كرونا امسال یلدای 
متفاوتی برای ما رقم خواهد زد؛ یلدایی كه جای دورهمی 
فامیل، دوست و آشنا باید برای حفظ جان خود و عزیزانمان 
در خانه بمانیم و با اعضای خانواده این شب خاطره انگیز 
را سحر كنیم. اما نگران نباشید قرار است در این صفحه 

با راهنمایی یك بانوی سرآشپز، برپایی سفره یلدای 
متفاوت و زیبایی را به شما آموزش دهیم. مریم پیرنیا 

گرچه دانش آموخته رشته مدیریت بازرگانی 
است اما عالقه او از كودكی به آشپزی مسیر 

زندگی  اش را تغییر داده است. این بانوی 
۳۷ساله در كنار آشــپزی تخصصی، 

شیرینی پزی را به صورت پیشرفته و 
در كالس هــا و دوره های بین المللی 
ادامه داده است. او این روزها با وجود 
مشــغله های زیاد مادرانه  اش، هنوز 

هم به پخت وپز و كشف مزه های جدید 
مشتاق است. در ادامه با ۵دستور ویژه او برای 

زیباتر شدن سفره شب یلدا همراه باشید.

سحر  غفوری 

پنجشنبه10
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همه  چیز درباره خشك كردن میوه برای شب یلدا

چله نشینی با چاشنی میوه های خشك
گرچه دورهمی های خانوادگی در شب یلدا محدود و بهتر است بگوییم ممنوع شده اما این شب فرصت خوبی برای اعضای هر خانواده است تا دور هم یك شب به یادماندنی را 
تجربه كنند. از گذشته رسم بر این بوده كه در این شب سفره دورهمی خانواده با آجیل و خوراكی های خوشمزه پر شود. با وجود گرانی آجیل، پیشنهادی به صرفه و خوشمزه 
برای شما داریم و آن هم تهیه میوه خشك برای شب یلداست. برای سرو میوه خشك مجبور نیستید به سراغ نوع آماده و بسته بندی آن بروید و كلی هزینه كنید. خشك 
كردن میوه در خانه، كار آسانی است كه می توانید آن را به چند روش انجام دهید. نگران نباشید هنوز فرصت دارید این تنقالت مفید و شیك را در خانه تهیه كنید. حتی اگر 

دستگاه مخصوص میوه خشك كردن هم ندارید ما به شما روش های ساده برای تهیه آن را آموزش می دهیم.

 خشك كردن میوه در فر
برای خشــك كردن میوه در فر 
اول از همه به فــر، كاغذ مومی یا 
الینرهای سیلیكونی و سینی فر 
یا توری های گرد مخصوص پیتزا 
نیاز دارید. روش كار بسیار ساده 
است. فقط كافی است میوه ها را 
در دمای پاییــن گرم كنید تا آب 
آنها به قدر كافی تبخیر شــود. با 
این كار، احتمال رشــد باكتری ها به حداقل می رسد. مراحل كار از 
این قرار است: میوه ها و توت های رســیده یا كامال رسیده را انتخاب 
كنید. آنها را با آب سرد بشــویید. قسمت های لكه دار و خراب شان را 
جدا كنید. اگر میوه هسته یا دانه دارد، آن را بیرون بیاورید. میوه ها را 
به صورت هم اندازه برش بزنید تا در مدت زمان یكسانی خشك شوند. 
برخی میوه ها مانند هلو، شلیل و ســیب در صورتی كه پوست شان 
گرفته شود، بهتر خشك می شوند. در پایین هر قطعه از میوه با چاقوی 
پوست كنی، یك عالمت X ایجاد كنید. تكه های میوه را به مدت ۳0 
ثانیه در آب جوش بریزید و سپس به یك ظرف آب یخ منتقل كنید. با 
این كار پوست میوه ها به راحتی جدا می شود. برای آنكه میوه ها ظاهر 
زیبایشان را حفظ كنند و میزان تغییر رنگ شان به حداقل برسد، آنها 
را در آب لیمو و آب بخیسانید. میوه ها را 10 دقیقه درون این مخلوط 
قرار دهید، ســپس در آبكش خالی كنید و با یــك حوله بدون پرز 
به آرامی خشك كنید. فر را از قبل در دمای ۵۴ تا ۷1 درجه سانتی گراد 
گرم كنید. برای میوه های برش خورده نازك مانند سیب یا هلو از درجه 
حرارت پایین تر استفاده كنید اما برای توت فرنگی ها و سایر توت های 
كامل از دمای باالتر استفاده كنید. روی ســینی فر را با كاغذ مومی 
بپوشــانید. تكه های میوه را در یك الیه طوری بچینید كه روی هم 
قرار نگیرند و كمی فاصله بین شان وجود داشته باشد. برای جلوگیری 
از جمع شدن )لوله شدن( میوه ها حین خشك شدن، یك توری گرد 
مخصوص پیتزا یا یك الینر سیلیكونی روی آنها قرار دهید. میوه ها را 
درون فر بگذارید و هر دو ساعت یك بار، سینی فر را بچرخانید. میوه 
خشك باید بافتی مانند چرم پیدا كند اما همچنان تا حدی منعطف 
باشد. وقتی میوه های خشك آماده شدند، آنها را از فر بیرون بیاورید و 
در ظرف های پالستیكی یا شیشه ای بریزید. سر ظرف ها را برای ۴ تا 
۵ روز باز بگذارید تا هرگونه رطوبت باقی مانده از فرایند خشك شدن 
بتواند تبخیر شود. هر روز، ظرف را تكان دهید تا میوه ها كمی جابه جا 
شوند. پس از ۵ روز، در ظرف را ببندید و تا فصل برداشت بعدی )حدود 

10 ماه بعد( از این میوه های خشك لذت ببرید.

دورهمی
جهانی

  ایتالیا
ایتالیا كاًل مردم خونگرمی دارد. 
حتی در مثال  هــای كارآفرینی 
هم گفته می شــود كــه یكی از 
دالیل توســعه آلمانی ها نسبت 
به همســایه جنوبی شــان كه 
ایتالیا باشد، این است كه سفت و 
سخت تر هستند ولی ایتالیایی ها 
معموالً تا پاســی از شب درگیر 
دیــد و بازدید و دورهمــی و... 
هستند. البته االن كه كروناست، 
ولی روی هم رفتــه خانواده در 
فرهنگ ایتالیایی جایگاه خاصی 
دارد. اگر خاطرتان مانده باشد، 
در فیلم های »پدرخوانده« هم 
این احترام به خانواده به خوبی 
مشاهده می شود. روی هم رفته 
در فرهنــگ ایتالیایــی، هنر، 
خانــواده، معماری، موســیقی 
و غــذا جایــگاه خاصــی دارند 
كــه دســت برقضا همــه اینها 
نیز ابــزار دورهمــی و ارتباط با 
دیگران هســتند. دورهمی های 
خانوادگی در این كشور اهمیت 
زیادی دارد و از هر فرصتی برای 
آن اســتفاده می كنند. آنهــا در 
تعطیالتی چون كریسمس و عید 
پاك، دور هم جمع شده و جشنی 
به نام پاسكوئت در دوشنبه بعد از 
عید پاك هم دارند كه در آن دور 
هم جمع شده و جشن می گیرند. 
جشــن های دیگری هم دارند 
و جالب اینكــه روز اول نوامبر، 
رسمی دارند كه به درگذشتگان 
خودشان سر بزنند. ضمن اینكه 
بخشــی از لذیذتریــن غذاهای 
دنیا هــم مربوط به این كشــور 
است كه نشــان می دهد چقدر 
در دورهمی های خانوادگی، اهل 

پخت وپز هم هستند.

  آمریكا
شــاید همــه فكــر كننــد كه 
آمریكایی هــا و انگلیســی ها 
خیلی شــبیه هم هستند، شاید 
به دلیــل مشــابهت زبانــی ای 
كه دارند یــا اینكه بخشــی از 
مهاجران اولیه آمریكا را همین 
انگلیسی ها تشــكیل می دادند. 
اما جدا از اینكه آمریكا كشوری 
مدرن محسوب شــده و در آن 
روابط اجتماعی كمی زیر سایه 
این مدرنیت جــا خوش كرده، 
ولی روی هم رفته وضع شــان 
در رفت وآمدهــای خانوادگی از 
انگلیســی ها بهتر است. در واقع 
رفت وآمدهــای خانوادگــی در 
همین حد و حدودی كه بین شان 
تعریف شــده، برای شان اهمیت 
بیشتری دارد. با توجه به اینكه 
خود آمریكا كشــوری وســیع 
اســت و گاهی برای جابه جایی 
در آن باید چند هــزار كیلومتر 
مســیر طی كنید، ولی مشاهده 
می شــود كه اعضــای خانواده 
برای مهمانی ها، این ســختی را 
برای  خودشــان هموار می كنند 
و با ماشین شــخصی یا هواپیما 
و دیگر وســایل نقلیه، خودشان 
را نزد خانواده می رسانند. در واقع 
ترددهــای خانوادگی و مهمانی 
از ســرگرمی های جالب توجــه 
آنها محسوب می شــود. مانند 
بیشتر كشورها هم سختگیری 
خاصی در مورد مهمانی گرفتن 
و مهمانی دادن ندارند و ســعی 
می كننــد با عطف بــه فرهنگ 
آمریكایی شــان، همه  چیــز را 
ســاده تر و بی ریاتر برگزار كنند. 
معموالً مدعوین سعی می كنند 
هدیه ای هم به رســم تشكر به 

میزبان خود بدهند.

دورهمی به وقت رم

مهمانی در ینگه دنیا

چله نشینی
سرآشپز این هفته، ۵دستور پخت برای شب چله 

شما پیشنهاد می دهد

یلدای خوشمزه
باسلوق انار

دسر لیوانی ژله انار

دسر موس انار

كیك لبو

كوكی كاسترد هندوانه

باسلوق یكی از شیرینی های قدیمی و پایه ثابت یلداهای ایرانیان بوده است. این شیرینی 
برای كودكان جایگزین بهتر و ســالم تری برای پاستیل اســت و همچنین سالمندان نیز 

راحت تر و بهتر می توانند این شیرینی خوشمزه را مصرف كنند.

درســت كردن انواع ژله انار و دســر های رنگارنگ به یكی از 
جذاب ترین سنت های ما در شب یلدا تبدیل شده است. تركیبی 
از طعم ها و رنگ ها كه با چاشــنی خالقیت هر سال ظاهری 
متفاوت به خود می گیرنــد و اعضای خانواده را شــگفت زده 

می كنند. در ادامه طرز تهیه ژله انار متفاوتی را می خوانید.

دسرها همیشه بهترین گزینه برای جشن ها و مهمانی ها بوده  اند 
و غالبا پس از غذای اصلی سرو می شوند. در این دستور به دسر 
انار می پردازیم. موس انار یكی از جدیدترین و خوشمزه ترین 
دسرهای فرانسوی اســت كه تهیه آن در خانه بسیار راحت و 
مناسب شب یلدا و دورهمی اســت. موس با كرم ها متفاوت 
است. موس انار از ژالتین و خامه قنادی و ...  تشكیل شده است.

حیف است شب چله باشــد و لبو را فراموش كنیم؛ لبویی كه سرشار از 
مواد مغذی است و نقش مهمی در پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی 

دارد. حاال این بار می خواهیم شب یلدا را با كیك لبویی تجربه كنیم. 

كوكی یك مدل شیرینی صاف و شیرین 
اســت كه از مدل هندوانه آن برای شب 
یلدا استفاده می شود. كوكی هندوانه در 
واقع نوعی شوگر كوكی است كه به شكل 
هندوانه تزئین می شــود و برای مهمانی 

شب یلدا گزینه بسیار مناسبی است.

  پودر ژله انار: یك  بسته
  شیر:  ۲لیوان

  شكر: سه چهارم لیوان
  پودر ژالتین: ۲ قاشق
  تخم شربتی: ۲ قاشق
  وانیل: به مقدار الزم

مواد الزم

  ژله انار: ۲بسته
  آب جوش و شیر )هركدام(: یك لیوان

  خامه قنادی: ۲۰۰گرم
  پنیر كم نمك: نصف یك بسته )۱۰۰ گرم(

  شكر: یك قاشق )دلخواه و قابل حذف(

مواد الزم

  آرد: ۱پیمانه سرخالی
  تخم مرغ: ۲عدد متوسط

  لبوی پخته شده: نصف پیمانه
  آب لبو و شكر)هركدام(: ۱/۳پیمانه

  روغن مایع: ۱/۳ قاشق چای خوری
  وانیل و گردو )هركدام(: ۱/4 قاشق چای خوری

  پوست لیمو ترش رنده شده: ۱/۲ قاشق چای خوری
  بیكینگ پودر: ۳/4 قاشق چای خوری

مواد الزم

  كره: ۳۰۰گرم
  پودر كاسترد: ۱۵۰گرم

  آرد: ۲۸۰گرم
  پودر قند: ۱۳۰ گرم

  وانیل: ۱/4 قاشق چایخوری

مواد الزم

در ابتدا پودر ژله انار را با یك و نیم لیوان 
آب جوش  مخلوط كرده و به خوبی هم 
می زنیم. سپس مایع آماده شده را داخل 
لیوان ها ریخته و به  مدت یك ساعت در یخچال قرار می دهیم تا 
سفت شود. در ادامه پودر ژالتین را با نصف لیوان آب سرد حل 
كرده تا مایعی یكدست و شفاف حاصل شود. سپس شیر، شكر 
و وانیل را جداگانه در ظرفی ریخته و روی حرارت می گذاریم تا 
شكر حل شود. دقت كنید كه به هیچ عنوان مواد و شكر نجوشند و 
فقط حل شوند. سپس مخلوط ژالتین را به شیر افزوده و مخلوط 
می كنیم. در آخر هم تخم شربتی را كه از قبل با آب جوش مخلوط 
كرده  ایم تا باز شود، اضافه می كنیم و تمام مواد را روی الیه اول 
ریخته و به مدت ۵ ساعت در یخچال قرار می دهیم تا خوب ببندد. 

تركیب باال و پایین قرار دادن این مواد سلیقه ای است.

در ابتدا 2بسته پودر ژله انار را به همراه یك لیوان آب جوش روی كتری قرار داده و هم می زنیم 
تا ذرات ژله كامال حل شده و یكدست شود. سپس آن را كنار می گذاریم تا از حرارت بیفتد و در 
دمای محیط خنك شود. در این فاصله خامه قنادی را با دور تند همزن می زنیم تا به خوبی فرم 
گرفته و سفت شود. سپس پنیر را اضافه می كنیم و خوب با همزن می زنیم تا مخلوط شوند. سپس مایه ژله را به مواد 
اضافه كرده و هم می زنیم. در آخر نیز شــیر را اضافه كرده و با همزن به خوبی مخلوط می كنیم. سپس قالب را چرب 
كرده و مواد را داخل آن می ریزیم و به مدت ۳تا ۵ ساعت داخل یخچال قرار می دهیم. پس از زمان تعیین شده قالب را از 

یخچال خارج كرده و با دانه های انار تزئین می كنیم.

ابتدا پودر كاسترد و آرد و پودر قند را ۳بار الك كرده و با هم مخلوط كنید و سپس 
مخلوط كره را كه به دمای محیط رسیده است به همراه وانیل به مواد خشك اضافه 
كنید و با دست به آرامی ورز دهید تا خمیر یكدستی به دست آید. البته قابل ذكر 
است كه بیش از حد ورز ندهید تا به روغن بیفتد. سپس خمیر را به چند قسمت تقسیم كرده و هر ۳رنگ 
مورد نظر در هندوانه را با آنها تركیب كرده و قالب بزنید. سپس فر را با دمای 1۸0 درجه از قبل روشن كنید 
و بعد از گرم شــدن خمیرهایی را كه قالب زده بودید روی كاغذ روغنی ای كه داخل سینی فر قرار داده 

و چرب كرده  اید قرار دهید. این كوكی را باید به مدت 1۵الی 20دقیقه در فر بپزید تا ترد و طالیی شود.

در ابتدا آب انار را به همراه نشاسته در كاسه  ای ریخته و با همزن به خوبی هم 
بزنید تا به شكلی یكنواخت برسد. سپس در صورت عالقه كمی رنگ قرمز 
خوراكی افزوده و گالب را هم اضافه كرده و خوب هم بزنید تا مخلوط شود. 
در مرحله بعد شكر را هم اضافه كرده و مخلوط كنید. ظرف را روی حرارت مالیم قرار داده و دائما 
هم بزنید تا گلوله نشود. بعد از غلیظ شدن از روی حرارت بردارید. پودر ژالتین را به همراه دو قاشق 
سوپ خوری آب انار مخلوط كرده و روی حرارت غیرمستقیم قرار دهید و به صورت پیوسته هم 
بزنید تا پودر ژالتین در آب انار به خوبی حل شود. بعد از روی حرارت برداشته و اجازه دهید خنك 
شود. ژالتین را به مایه نشاسته اضافه كرده و خوب تركیب كنید. سینی فر را آماده كرده و كف آن 
كاغذ آلومینیوم پهن كنید. روی كاغذ را با پودر نارگیل پوشش دهید. به شكل لوله  ای و مشابه رولت، 
مایع باسلوق را روی پودر نارگیل قرار دهید و سپس روی آن دانه های انار ریخته و فویل را دور تا دور 
باسلوق بپیچید. باسلوق را به مدت 1ساعت در فریزر قرار دهید تا سفت شود و خودش را بگیرد بعد 
از این مدت آن را به مدت 2۴ ساعت در یخچال قرار دهید. بعد از آماده شدن، باسلوق را از آلومینیوم 
جدا كرده و روی سطحی صاف با چاقو، از عرض برش دهید. همچنین می توانید برای تزئین بیشتر، 

از رب انار و دانه های انار استفاده كنید.

طرز تهیه

طرز تهیهطرز تهیه

طرز تهیه

  آب انار: یك پیمانه
  پودر  ژالتین: یك  قاشق چای خوری

  نشاسته گل: ۵۰گرم
  پودر نارگیل: ۲پیمانه

  گالب و شكر )هركدام(: یك دوم پیمانه
  روغن مایع: یك قاشق چای خوری

  دانه انار: یك چهارم پیمانه
  رنگ خوراكی: به مقدار كافی

مواد الزم

در ابتدا تخم مرغ ها را به همراه شكر و وانیل هم زده تا كامال حجیم شده و به رنگی 
نسبتا روشن برسد. سپس پوســت لیمو و روغن را افزوده و هم می زنیم. در مرحله 
بعد آب لبو را كم كم اضافه می كنیم. هم می زنیم تا یكدســت شــود. سپس آرد و 
بیكینگ پودر را ۳مرتبه الك كرده و در چند مرتبه به صورت پیمانه  ای اضافه می كنیم. بعد از تركیب شدن 
كامل مواد، لبوی پخته و رنده شده را اضافه كرده و هم می زنیم. در این مرحله گردوی خرد شده را به همراه 
كمی لبوی پخته شده كه به صورت نگینی خرد كرده  ایم اضافه می كنیم. سپس مواد كیك را داخل قالبی كه 
از قبل آن را چرب كرده   و روی آن كاغذ روغنی انداخته  ایم، می ریزیم. قالب را داخل فر از قبل گرم شده با 
دمای 1۸0درجه و به مدت ۳۵ تا ۴۵دقیقه قرار می دهیم و بعد از اینكه كامال پخته شد، اجازه می دهیم خنك 
شده و بعد از قالب درآورده و كنار می گذاریم تا كامال در دمای محیط خنك شود. همچنین برای تهیه كردن 
سس مخصوص كیك لبو یك پیمانه آب لبو را با یك قاشق غذاخوری شكر و 2 قاشق غذاخوری نشاسته ذرت 
داخل تابه ریخته و كامال هم می زنیم تا نشاسته حل شود. فراموش نكنید كه باید دائم مایع سس را هم بزنید 
تا به غلظت فرنی برسد و پس از غلیظ شدن اجازه دهید كمی در دما خنك شده و سپس روی كیك بریزید.

طرز تهیه

 خشك كردن میوه در فضای باز
میوه خشــك را می توان در فضــای باز مثل 
قراردادن زیر نورخورشــید هــم تهیه كرد اما 
این امكان در این روزهای سرد پاییزی چندان 
فراهم نیست و ما مختصرا به آن اشاره می كنیم. 
خشك كردن میوه در فضای باز، چند روز طول 
می كشد؛ بنابراین الزم است كه هوا برای چند 
روز متوالی صاف و خوب باشد. میوه ها را روی 
سینی توری )مشبك( قرار دهید. از توری های 

استیل ضدزنگ، پالستیكی یا فایبرگالس با روكش تفلون استفاده كنید. سینی را 
زیر نور آفتاب قرار دهید. سینی میوه را روی دو عدد آجر قرار دهید تا از زمین فاصله 
گرفته و هوا بهتر جریان پیدا كند و فرایند خشــك كردن میوه سریع تر انجام شود. 
روی آن را به طور شل )آزاد( با یك توری نازك بپوشانید و بگذارید زیر نور مستقیم 

خورشید بماند.

 خشك كردن میوه با دستگاه مخصوص
میوه خشك كن را روی تنظیمات خشك كردن میوه قرار دهید. اگر خشك كن شما چنین تنظیماتی ندارد، درجه حرارت آن را روی ۵۷درجه 
سانتی گراد تنظیم كنید. میوه ها را برای 2۴ تا ۴۸ ساعت خشك كنید. میوه ها را در یك الیه تكی درون خشك كن بچینید. مقدار زمان دقیق 
خشك شدن به میوه و ضخامت آن بستگی دارد اما معموال میوه ها پس از 1 تا 2 روز آماده هستند. برای جلوگیری از خشك شدن بیش ازحد 
میوه ها، بعد از 2۴ ساعت اول آنها را مدام ببینید. سپس هر ۶ تا ۸ ساعت یك بار دوباره به میوه ها سر بزنید. وقتی میوه ها خشك و ترد شدند، 
یعنی آماده هستند و می توانید آنها را جمع آوری كنید. میوه  خشك را به آرامی فشار دهید؛ آنها باید نسبتا سفت باشند، چون رطوبت موجود 

در آنها بیرون كشیده شده است.

 خشك كردن میوه با كمك بخاری یا شوفاژ
اگر دستگاه میوه خشك كن ندارید، روش خشك 
كردن میوه هــا روی بخاری بهترین راه اســت؛ 
استفاده از بخاری یا شوفاژ فرقی ندارد. برای این 
كار ابتدا روی بخاری یا شوفاژ فویل آلومینیومی را 
پهن كرده و روی فویل یك پارچه نخی قرار دهید. 
میوه های برش داده شــده را روی پارچه بچینید 
و زمان بدهید تا كامال خشــك شوند. مدت زمان 
مورد نیاز برای خشك شــدن بــه ضخامت میوه، 

حرارت بخاری یا شوفاژ، نوع میوه و... بستگی دارد. اما به طور كلی چیزی در حدود 12 
ساعت زمان الزم است تا میوه ها خشك شــوند. همچنین شعله بخاری یا شوفاز را كم 

كنید تا میوه ها چروكیده نشوند.

 خوشمزه و به صرفه
حتما می دانید كه یك فرد عادی برای حفظ سالمتی 
مطلوب و تأمیــن انــواع ویتامین ها و مــواد معدنی 
مورد نیازش باید روزانــه 2 تا ۳ واحــد میوه مصرف 
كند اما اكثر ما با بی توجهی و بــه بهانه های مختلف 
از مصرف میوه طفره می رویم. یكــی از این بهانه ها در 
دسترس نبودن میوه های تازه و آبدار در ماه های سرد 
ســال اســت كه البته كامال موجه به نظر می رسد اما 
این مشــكل به راحتی حل می شود. شما می توانید در 
فصول سرد سال از میوه خشك شــده استفاده كنید، 
چون مواد مغــذی موجود در آنها تفــاوت چندانی با 
میوه تازه ندارد. همچنین خشــك كردن میوه ها آنها 
را از كپك زدن، تغییر رنــگ یا بو دادن و خرابی حفظ 
می كند. همچنین به عنوان اسنك یا میان وعده برای 
فرزنــدان دلبندتــان جذابیت های بســیاری دارد و 

عالوه بر خوش خوراك بودن، از فواید و خواص زیادی 
نیز برخوردار است. شــما می توانید به جای خریدن 
خوراكی هایی با مواد افزودنی و انــواع تنقالت مضر، 
كودكان خود را به مصرف و تغذیه خوراكی های سالم و 
چیپس میوه تشویق كنید. تهیه میوه خشك اساسا به 
صرفه تر از تنقالت دیگر است اما برای كاهش هزینه ها 
حتی می توانید از میوه های درجه2و قیمت مناسبت تر 

هم استفاده كنید.

 نگهداری و استفاده از میوه خشك
اكثر میوه های خشك شــده اگر به این روش نگهداری شــوند، ۹ تا 
12 ماه قابل استفاده هستند. میوه های خشك آماده و بسته بندی شده، 
بعد از باز شدن باید سریع تر مصرف شــوند و ممكن است الزم باشد 
برای جلوگیری از فاسد شــدن، آنها را در یك كیسه سربسته درون 
یخچال قرار دهید. این مسئله در مورد میوه های خشك شده خانگی 
كه به طور كامل خشك نشــده اند و تا حدی رطوبت دارند نیز صدق 
می كند. می توانید از میوه خشك در دستورات غذایی مختلف استفاده 
كنید یا آنها را به تنهایی بخورید. برخی از میوه های خشك را می توان 

با خیساندن در آب گرم یا آهسته جوشــاندن دوباره آبدار و مرطوب كرد. این كار معموال برای میوه های 
خشك شده ای مانند سیب، زردآلو، هلو، آلو و گالبی به كار می رود.



پای خاطرات موسپیدكرده ها كه بنشینید حتما درباره قصه های رنگارنگی كه 
از سال های دور در شب چله روایت می شد برای شما می گویند. رسم قصه گویی 
و شعرخوانی در شب چله یكی از عناصر اصلی و جدانشدنی این شب بوده، اما 
با گذشت سال های طوالنی رنگ باخته و به خاطره ای در ذهن پدربزرگ ها و 
مادربزرگ ها بدل شده است. بهرام شاه  محمدلو یا همان آقای حكایتی كه در 
دهه60 با برنامه تلویزیونی»زیر گنبد كبود« و قصه ها و روایت های نابش، بچه ها 
را پای جعبه جادویی میخكوب می كرد معتقد است كه باید داستان سرایی و قصه گویی را به فرهنگ 
عامه، به خصوص به زندگی بچه ها برگرداند تا از آسیب های احتمالی درامان بمانند. آقای حكایتی كه 
گرد پیری حسابی روی چهره اش نشسته، شــب چله را فرصت مناسبی برای آشنایی نسل جدید با 
داستان های كهن و اساطیر ایرانی می داند و به معجزه قصه و قصه خوانی باور دارد. با او كه 2روز قبل 

شمع هفتادسالگی اش را فوت كرده، درباره سنت های فراموش شده شب چله گفت وگو كرده ایم.

11 پنجشنبه

شماره 104
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جهانی

  اسكاتلند
اما برسیم به كشــور اسكاتلند 
كــه در جزیره انگلســتان واقع 
شــده و تنها یك همسایه دارد؛ 
انگلســتان. البته اسكاتلندی ها 
برخالف انگلیسی ها، خونگرم تر و 
مهمان نوازتر هستند؛ هرچند این 
مردم به خساست هم همان قدر 
معروف هستند كه به خونگرمی و 
دورهمی ها با دوستان و خویشان. 
جالــب اینكه افســانه هایی در 
فرهنــگ خودشــان دارند كه 
هنوز بــه آن پایبند هســتند. 
مثــل اینكه نخســتین مهمان 
سال نو یا هاگمنی در این كشور 
می تواند بدبختی یا خوشبختی 
در طول ســال را برایشــان به 
ارمغان بیاورد؛ رسمی كه به نام 
نخستین قدم شناخته می شود. 
یكی از بهانه های دورهمی آنها 
هم همین آخرهای پاییز و اوایل 
زمستان اســت، كه تقریبا اوایل 
ســال نوی آنها و تولد حضرت 
مســیح)ع( و... هم محســوب 
می شود. دركل مردم اسكاتلند 
در شــب های بلند زمستان دور 
هم جمع می شوند و سرودخوانی 
و ادبیات خوانی برگزار می كنند. 
در برخی از مراسم  هم كه دیگر 
همه می دانند مردان اسكاتلندی، 
دامن های مخصوصی می پوشند 
كــه از پارچه ای پشــمی به نام 
تارتان ساخته می شود. اما برسیم 
به همان دورهمــی هاگمنی در 
میان مردم این كشور كه با همین 
شــب یلدای خودمــان تقریبا 
همزمان اســت. در این مراسم 
كه شباهت به كاسه زنی نوروزی 
ما دارد، یك نفر با موهای بلند و 
سیاه، به خانه همسایه ها می رود 

و چیزهایی می گیرد.

  كره جنوبی
كره حــاال تبدیل به كشــوری 
توسعه یافته شــده؛ كشوری كه 
در سال1953 اســتقالل یافت 
و البته جنگ هایی را هم تجربه 
كرد. ســنت های خانوادگی در 
این كشور هم رایج است و معموال 
مثل ژاپنی ها، بــا تعظیم به هم 
احترام می گذارند. مثل بیشــتر 
فرهنگ های دیگــر بزرگ ترها 
در خانواده هــای كــره ای ارج و 
قرب باالیی دارنــد. خانواده ها 
در كره جنوبی، با اینكه كشوری 
توسعه یافته اســت، ولی هنوز 
انســجام خوبی دارد و فرزندان 
بعد از پایان تحصیل و بلوغ، حق 
ندارند مســتقل زندگی كنند. 
كره ای ها عادت دارند شام را در 
ســاعت های اولیه غروب میل 
كنند، حتی اگر مهمان داشــته 
باشــند. موقــع مهمانی رفتن 
هم خیلی به ســر و وضع شــان 
می رسند؛ ســنتی كه البته در 
زندگی شان تبدیل به یك رویه 
شده است. در روزها و شب های 
آغاز زمســتان، در شــرق آسیا 
مراســمی به نــام »دونگ ژی« 
برگزار می شود كه اهمیت زیادی 
برایشان دارد. درست مثل شب 
یلدای خودمان، خانواده ها به این 
بهانه دور هم جمع می شــوند و 
غذایی به اسم تانگ یوآن و كوفته 
برنجی می خورند. همچنین در 
كــره، غذایی انحصــاری به نام 
سائیلسیم كه با برنج و لوبیا قرمز 
درست می شــود، به مهمان ها 
می دهند. مایــع مخصوصی هم 
اطراف خانه شــان می پاشند تا 
نیروهای منفی را از اطراف خانه 

و خانواده شان دور كنند.

مراسم نخستین قدم

یلدای كره ای ها

نخودچی
كوچك تریــن عضــو خانواده 
آجیــل شــب یلــدا همین 
نخودچی اســت كــه خواص 
زیادی هم دارد. نخود به دلیل 
پتاســیم فراوانــی كــه دارد 
سبب كنترل فشار خون بدن 
می شــود. عالوه بر این مقادیر 
باالی فیبــر، ویتامیــن C و 
ویتامین B6 موجود در نخود، 
ســبب كاهش كلســترول بد 
خون شده و در نتیجه از سكته 
و در كل بیماری هــای قلبی 
جلوگیری می كند. همچنین 
ایــن كوچولــوی خوشــمزه 
به دلیــل داشــتن ویتامین ها 
و امــالح معدنی مثــل آهن، 
فســفات، كلســیم، منیزیم، 
منگنز، روی و ویتامین K سبب 
ایجاد و حفظ ساختار و قدرت 
استخوان شــده و خطر ابتال 
به پوكی اســتخوان را كاهش 

می دهد.

چله نشینی
بهرام شاه  محمدلو یا همان آقای حكایتی دهه60، از خاطرات 

شب چله ای می گوید

قصه گفتن، رسالت 
بزرگ ترهاست

    چرا قصه گویی و قصه شنیدن برای ایرانی ها 
این قدر جذاب اســت و وارد سنت های عامه 

مردم مثل سنت های شب یلدا شده است؟
قصه گویی یا همان قصه خوانی را می توان یكی از قدیمی ترین 
و ابتدایی ترین شــیوه های برقراری ارتباط فرهنگی میان 
مردم دانست و مختص فرهنگ و ســنت ایرانی هم نیست. 
تاریخ كشــورهای مختلف مملو از قصه هایی اســت كه با 
گذشت سال های طوالنی هنوز كهنه نشده و سینه به سینه 
گشته تا به بچه های نســل امروزی برسد. از وقتی موضوع و 
شخصیت های قصه و فضایی كه كل داســتان در آن اتفاق 
می افتاد با گویش های محلی آمیخته شد، مورد توجه اقوام 

مختلف قرار گرفت و آرام آرام وارد فرهنگ عامه هم شد.
    امسال قرار اســت در شب چله دور از هم 
باشیم، اما سنت قصه گویی یلدا می تواند داخل 
خود خانواده ها انجام شود. فكر می كنید تغییر 
شكل و شمایل شب چله امسال به خاطر كرونا 

تأثیری در سنت های این شب دارد؟
قصه گویــی، خاطره  بازی و یاد كردن از گذشــتگان، بخش 
مهمی از سنت های شب چله بوده و گاهی اوقات قصه  گویی 
یا حافظ خوانی به بخش جذاب دورهمی های این شب بدل 
می شد. امسال هم قرار است كسی به مهمانی نرود، اما قطعا 
خانواده ها می توانند در خانه خودشان سنت های شب چله 
را داشته باشند. خواندن اشــعار حافظ همیشه در این شب 
با ماجراهای شــیرینی همراه بوده است. گاهی اوقات اشعار 
حافظ غلط خوانده می شــود، درحالی كه دیوان حافظ یكی 

از شاهكارهای ادبیات فارسی است و باید معانی اشعار حافظ 
را درك كنیم تا بتوانیم به درستی آنها را بخوانیم. متأسفانه 
چنین سنت های زیبا و پســندیده ای به مرور زمان از یادها 
رفته و خیلی ها صرفا به تهیه انار و هندوانه و آجیل شب چله 

فكر می كنند تا شنیدن قصه هایی كه طعم گیالس داشت.
    قصه گویــی شــب چلــه مبتنــی بر 
داستان سرایی بود یا انتقال فرهنگ و سنت 

هم صورت می گرفت؟
از طریق داستان های عامه پسند، انتقال فرهنگ هم صورت 
می گرفت، امــا در حدی كه برای شــنونده جذاب باشــد. 
درواقع از وقتی قصه به آینه ای بــرای انعكاس خصوصیات 
اخالقی و سبك زندگی و حتی زبان و ادبیات اقوام بدل شد، 
فرهنگ قصه گویی هم جای خودش را بیــن مردم باز كرد 
و خودآگاه یا ناخودآگاه انتقال فرهنگ به نســل های بعدی 
هم صورت گرفت. معموال رســم هم بر این بود كه قصه ها 
را بزرگ ترها روایت می كردند و كوچك ترها صرفا شــنونده 
بودند. قصه گویی شــاید رســالتی بوده كــه پدربزرگ ها و 
مادربزرگ ها به دوش می كشــیدند و اینكه امروز شب چله 
با همه كمی و كاســتی هایش هنوز برقرار اســت را مدیون 

آنها هستیم.
    این سنت ها نسل به نسل منتقل می شد یا 
پدربزرگ ها و مادربزرگ ها برای روایت كردن 
داستان در شب چله به كتاب ها یا روایت های 

مكتوب رجوع می كردند؟
تا وقتی یادگیری دستور زبان فارسی یا به عبارتی پیدا كردن 

سواد خواندن و نوشتن در اختیار افراد معدودی قرار داشت، 
قصه ها و روایت های بعضا تاریخی، نسل به نسل و سینه به سینه 
منتقل می شــد، اما ســر و شــكل گرفتن نظام آموزشی و 
باسواد شــدن مردم، انقالبی در قصه خوانــی و قصه گویی، 
به خصوص در شب چله به پا كرد. وقتی عده زیادی از مردم 
باسواد شدند، سواد رجوع به كتاب ها و روایت های مكتوب 
و خواندن آنهــا را هم پیدا كردند و می تــوان گفت فرهنگ 
قصه گویی و حتی قصه نویسی دستخوش تغییرات وسیعی 

شد و این تغییرات ساختاری هنوز هم ادامه دارد.
    بچه های نســل قبل شــما را با قصه های 
شیرینی می شناسند كه در برنامه زیر گنبد 
كبود روایت می كردید. تبحر شما در روایتگری 
چقدر تحت تأثیر سنت قصه گویی در شب چله 

بوده است؟
بخشی از تجربه ام در زمینه قصه گویی را یك امر ذاتی می دانم 
كه از خانواده مادری به ارث بــرده ام و بخش دیگری از آن 
حاصل كار، تمرین، مطالعه، گوش كردن و فراگیری فن بیان 
است. بچه های نسل امروز باید بدانند كه بخشی از موفقیت 
انسان ها مرهون خوب گوش كردن است. گوش كردن با دقت 
باال به فرآینــد یادگیری كمك می كند و تكــرار آن به یك 

تخصص بدل می شود.
    بهترین قصه ای را كه در شــب چله دوران 

كودكی شنیدید به یاد دارید؟
بله، قصه جنگ رستم و دیو سفید كه مرحوم خاله خانم، یعنی 
خاله مادرم تعریف می كرد برایم شــنیدنی بود. قصه گویی 

خاله خانم در شب چله برای ما یك اتفاق نمادین بود. شب 
چله كه می شد به اتفاق مادرم، مرحوم دایی ام و یكسری از 
بچه های فامیل به خانه  خاله خانم می رفتیم و زیر كرسی با 
جان و دل به قصه هایش گوش می كردیم. خاله خانم آن قدر 
مهربان و خوش صحبت بود كه هرقصه ای تعریف می كرد به 
دل می نشست و با قصه هایش دل ما را به دست می آورد. قصه 
جنگ رستم و دیو ســپید را هم به تعبیر خودش با اندكی 

تغییر برایمان تعریف می كرد.
    بخشی از ســنت های شب چله تاحدودی 
به فراموشی سپرده شده، درحالی كه باید از 
این فرصت برای ترویج فرهنگ قصه گویی و 
شعرخوانی استفاده كرد. برای احیای چنین 

رسمی چه پیشنهادی دارید؟
این یك واقعیت است كه رسم قصه گویی و حتی شعر خوانی 
در شب چله به تدریج كمرنگ شده و دلیلش تند شدن ریتم 
زندگی است. پیشرفت تكنولوژی به شــكل عجیبی ریتم 
زندگی را تند كرده و در این هیاهویی كه در زندگی شهری 
به راه افتاده خیلی از سنت ها فراموش شده است. مشكالت 
روزمره و دغدغه های معیشتی حوصله چندانی برای حضور 
در مهمانی های سنتی باقی نمی گذارد. كمتر پیش می آید كه 
مردم مثل روزگار قدیم در ساعات عصرگاهی به خانه بروند و 
خودشان را برای مهمانی  هایی كه گاهی تا ساعات بامدادی 
ادامه دارد آماده كنند. شــب چله می تواند بهترین فرصت 
برای كنار گذاشتن موبایل باشد. در این شب می شود دورهم 
جمع شد و یك بحث آزاد درباره قصه و قصه گویی ترتیب داد. 

می توانیم خاطرات سال های گذشته را در كنار یكدیگر مرور 
كنیم. می شود مسابقه طرح سؤال برای گرفتن بهترین جواب 
را برگزار كرد. روایت كردن داســتان های قدیمی و معرفی 
شخصیت های اساطیری و پررنگ نشان دادن صفت های نیك 

آنها نزد كوچك ترها هم خالی از لطف نخواهد بود.
    بچه های نســل امروز را چگونه می توان با 

سنت های شب چله آشنا كرد؟
بچه ها هرچه ببینند و برایشان قابل باور باشد را یاد می گیرند 
و در ذهن شان ثبت می كنند. ســاده ترین راه برای احیای 
سنت های شب چله، تولید برنامه های تلویزیونی با موضوع 
قصه های شب چله اســت. هنوز هم می شود قصه های شب 
چله را در محله ها و بین خانواده ها گســترش داد و فرصت 
انجام ایــن كار را داریم. امروزه از طریــق اینترنت می توان 
به همه كتاب هایی كه درباره آداب و ســنت های شب چله 
منتشر شده دسترسی پیدا كرد. كافی است در اینترنت كلید 
واژه هایی مثل »قصه های شب چله« را جست وجو كنید تا به 
انواع قصه های شب چله ای كه برای سنین مختلف مناسب 
است دسترسی پیدا كنید. توصیه ام این است كه خانواده ها 
در شب چله یك یا 2قصه برای بچه ها تعریف كنند یا اجازه 
بدهند بچه ها قصه های خودشــان را روایــت كنند، بدون 
آنكه مورد تمســخر قرار بگیرند. متأسفانه سنت قصه  گویی 
و حافظ خوانی در شب چله كمرنگ شــده و برای بیان این 
حقیقت تلخ باید از خود حافظ كمــك بگیرم كه می گوید: 
یاری اندر كس نمی بینیم یاران را چه شد/ دوستی كی آخر 

آمد دوستداران را چه شد.

مهرداد رسولی

ی
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 فا
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میوه هایی كه نماد شب چله شدند

بفرمایید ویتامین
آنطور كه در روایت های تاریخی آمده، ایرانیان دوره باستان در 
ماه دی 4بار جشــن می گرفتند كه شامل روزهای اول، هشتم، 
پانزدهم و بیست وسوم بود، اما امروزه فقط نخستین روز دی ماه، 
یعنی شب اول زمستان و آخرین شب پاییز را جشن می گیرند. 
شب چله فرصتی برای همنشینی و مرور خاطره هاست و آداب 
و رســوم خاص خــودش را دارد؛ از قصه گویی و شــعرخوانی 
بزرگ ترها گرفته تا انتخاب خوراكی هایی كه خوردن هركدام از 

آنها برای خودشان فلسفه جداگانه ای دارند.
  هندوانه 

یكی از باورهای ســنتی این 
است كه اگر در شب چله كمی 
هندوانه بخورید در زمستان 
از گزند ســرما و بیماری های 
ایــن فصل درامــان خواهید 
بود. چنین بــاوری با خواص 
هندوانه كه سرشــار از انواع 

ویتامین هاســت مطابقت دارد. ایرانیان قدیم بر این باور بودند 
كه خوردن هندوانه در شب چله باعث می شــود تا پایان سال 
رنگ بیماری را نبینند و بدنشان در برابر سوز سرمای زمستان 
تاب بیاورد. آنها رنگ سرخ هندوانه را هم یادآور گرمای خورشید 
می دانستند. با گذشت سال های طوالنی، این میوه به نماد اصلی 
سفره شب چله بدل شده و به شكل های مختلف تزئین می شود.

  انار
این میــوه را كــه در فرهنگ 
ایرانیان، نماد شــادی و زایش 
اســت می توان یكــی دیگر از 
نمادهای شــب چله دانســت. 
امروزه ثابت شده كه انار سرشار 

از ویتامین C است كه ســبب تقویت سیســتم ایمنی بدن و 
تصفیه كننده خون می شود. شاید به همین دلیل برای كسانی 
كه قوای جسمانی مطلوبی نداشتند، نوشیدن آب انار را تجویز 
می كردند. انسان بعد از تصفیه خون جان تازه ای می گیرد و برای 
همین انار را نماد زایش و شادی می دانند. انار به لحاظ خاصیت، 
وجوه مشتركی با هندوانه دارد و خیلی ها این میوه را زینت سفره 

شب چله می دانند.
  خرمالو

خرمالوی شیرین و رسیده  با 
آن رنگ نارنجی و درخشانش 
یكی دیگر از میوه های اصلی 
سفره شب چله است. خرمالو 
میوه ای است كه می تواند نیاز 
انسان به شیرینی را در فصل 

زمستان برطرف كند. این میوه حاوی ویتامین C است و به گفته 
پزشــكان برای محافظت بدن در برابر بیماری های رایج فصل 
زمستان مثل سرماخوردگی، آنفلوآنزا و عفونت ها تجویز می شود. 
خرمالو میوه ای انرژی  زاست و به تقویت سیستم ایمنی بدن هم 
كمك می كند. جالب است بدانید كه این میوه درست در شب 
چله حسابی می رســد و مزه گس آن هم كه باب میل خیلی ها 

نیست از بین می رود.

راهنما
با فلسفه مصرف آجیل در شب چله آشنا شوید

معجزه مغزها 
آجیل شــب چله یكی از خوراكی های پرطرفدار این شــب اســت. رسم 
آجیل خوردن در شب چله، از دیرباز بین ایرانیان رواج داشته و به رغم گذشت 
سال های طوالنی اهمیتش را از دست نداده است. آن طور كه در كتاب های 
تاریخی آمده، این رسم مختص كشاورزان و دهقان هایی بوده كه در پایان فصل 
برداشت به جا می آوردند و بعد از آن استراحت می كردند. در این شب، میوه 
خشك و آجیل  را كه طی سال جمع آوری كرده بودند دورهم مصرف می كردند 

و آرام آرام برای فصل كاشت آماده می شدند.

پسته
پســته یكی از اصلی ترین مغزهایی 

است كه می توانید در آجیل شب یلدا پیدا كنید. 
پســته ویتامین های B، منیزیم و مس دارد و برای 

تقویت سیستم ایمنی بدن بســیار مفید است. ویتامین  
B6 موجود در پسته، كارایی سیستم ایمنی بدن را افزایش 
می دهد و در برابــر بیماری های عفونــی از بدن محافظت 
می كند. مصرف مداوم پسته به ساختن گلبول های قرمز 
خون هم كمــك كند و به گفته پزشــكان برای تقویت 

حافظه بسیار مفید اســت. چربی موجود در پسته 
مضر نیست، اما برای جلوگیری از افزایش 

وزن نباید در خــوردن آن افراط 
كرد.

بادام
اگر بخواهیــم درباره یكــی دیگر از 

آجیل های مهم شب چله صحبت كنیم باید از 
بادام نام بریم. بادام سرشار از فیبر، مس، چربی های 

غیراشباع، پروتئین گیاهی و منیزیم است و مصرف آن 
به سوخت وســاز بدن كمك می كند. كلســیم موجود در 
بادام به عنوان یكی از غنی ترین منابع غیرحیوانی شناخته 
می شــود و فســفر موجود در آن برای ســالمت دندان و 
استخوان ها مفید است. در این مغز حدود 24۰ میلی  گرم 

كلســیم وجود دارد و برای افرادی كه در معرض 
پوكی استخوان قرار دارند و قادر به مصرف 

شیرنیستند، مفید است.

فندق
فندق هــم مثل پســته، سرشــار 

از ویتامین هــای B1، B6 و B2 اســت. ایــن 
ویتامین ها برای كودكان درحال رشــد بسیار مفید 

اســت و به همین دلیل مصرف آن برای كودكان توصیه 
شده است. یكی دیگر از فواید فندق این است كه خوردن آن 
باعث خونرسانی هرچه بهتر به مغز و سایر اندام بدن می شود. 
وجود ویتامیــن E در فندق مانــع از بیماری های قلبی و 
عروقی می شــود و از ابتال به ســرطان  هم جلوگیری 

می كند. روغن فندق سرشــار از ویتامین E است 
و بــرای تقویت قلــب و ماهیچه های بدن 

مفید است.

كشمش
یكی دیگر از میوه های خشــك كه در 

شب چله طرفداران زیادی پیدا می كند كشمش 
است. كشمش سرشــار از ویتامین های گروه B، آهن، 

كلسیم و پتاسیم است و آنتی اكسیدان موجود در آن از ابتال 
به سرطان  جلوگیری می كند. كشــمش انواع مختلفی دارد 
و در بازار می توانید كشــمش را با نام های مختلف پیدا كنید. 
مصرف كشــمش مانع افزایش قند خون می شود و توصیه 
می شود در شــب چله برای خوردن نوشــیدنی های گرم 

مثل چای، به جای قند از كشمش استفاده شود. فیبر 
موجود در كشمش مانع از سرطان كولون و رشد 

سلول های سرطانی می شود.

گردو 
خیلی هــا گــردو را یكــی از 
آجیل های مفید و اصلی شب 
چله می دانند، اما كمتر كسی 
می داند كه سرشــار از امگا 3 
اســت و مصرف آن به كاركرد 
مغز هم كمك می كند. مصرف 
گردو به كودكان توصیه شده، 
چون امــگا 3 بــرای فرآیند 
رشــد كودكانی كه در ســن 
رشــد قرار دارند مفید است. 
گردو هم مثل فندق سرشــار 
 B5 و B6 و B1 از ویتامین های
است كه موجب افزایش تراكم 
استخوان و جلوگیری از ریزش 
مو و چین و چروك پوســت، 
درمــان افســردگی، افزایش 
قدرت بینایی و رفع خستگی 
و گرفتگی عضالت می شــود. 
یادتان باشــد در شب چله در 
مصرف گردو زیاده روی نكنید 

تا دچار افزایش وزن نشوید.



شب یلدا از راه رسیده است و نشانه ها جانی تازه گرفته اند. شب یلدا، 
نشانه دورهمی است، نشانه قصه، نشانه لبخند و رؤیا و نشانه امنیت در 
حضور خانواده؛ در جهانی كه در حال خالی شدن از رابطه های انسانی 
و خانوادگی است. اما امســال یلدای متفاوتی داریم؛ آمار ترسناك 
بیماران و فوتی های كرونا كمتر و كمتر شده و نباید اجازه بدهیم كه این 
هیوالی بی تفاوتی، دوباره سر بلند كند. بهداشتی ها توصیه كرده اند كه 
خیلی خیلی مراقب دورهمی های شب یلدا باشیم؛ چرا كه همین دورهمی های گسترده حتی 
كم جمعیت، می تواند كار را دوباره خراب كند. اما این هشدار، به معنای عدم برگزاری شب یلدا 
نیست. می توانیم در همان خانواده كوچك سه، چهار نفره خودمان چنین جشنی داشته باشیم؛ 
هندوانه بخوریم، آجیل میل كنیم، قصه گوش بسپاریم و دل به امنیت حضور در كانون خانواده 
بدهیم. حاال كه زمان یلدای كرونایی آمده است، این شما و این هم چند تا پادكستی كه می توانند 

قصه هایی را تقدیم شما كنند و در این شب بلند، بی قصه نمانید.
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  تركیه
با آداب و ســنن مردم تركیه كه 
به واسطه سریال های همه گیری 
كه دارند، بیشــتر مردم ما آشنا 
هســتند. ترك ها كمــاكان به 
ســنت های خودشــان پایبند 
مانــده و توانســته اند هویــت 
منحصر به فردی ایجــاد كنند. 
ترك ها در كل آدم های بســیار 
مهمان نــوازی هســتند و برای 
شب نشــینی و دورهمی هــای 
شــبانه اهمیت زیــادی قائلند. 
این اهمیت تا جایی اســت كه 
اگر ایــن محافــل را زود ترك 
كنید، ناراحت می شوند، چراكه 
احساس می كنند البد به عنوان 
یك مهمــان از ایــن محفل و 
دورهمی لذت نبرده اید و دارید 
زودتر از موعــد از آنجا می روید. 
در تركیــه مثــل كشــورمان، 
عروسی ها، ترحیم ها، تعطیالت 
و اوقــات فراغت، زمــان و بهانه 
دورهمی ها هستند؛ ضمن اینكه 
درست مثل مصری ها، در تركیه  
هم چایخانه هایی وجود دارد كه 
عصرگاهان، میزبان مردان است 
تا دورهمی مردانه داشته باشند. 
زنان هــم البتــه دورهمی های 
خودشان را دارند تا از این قافله 
عقب نمانند. احترام به بزرگ ترها 
و بوسیدن دست آنها هم بسیار 
رایج اســت؛ غالب دورهمی ها با 
موضوع بزرگ ترها اتفاق می افتد. 
مهمان نوازی و احترام به مهمانان 
هم نزد مردم این كشور اهمیت 
زیــادی دارد، طــوری كــه در 
آناتولی قصه ای دارند كه حضرت 
ابراهیم)ص( همیشه موقع صرف 
غذا منتظر مهمــان می مانده و 
معموال بدون حضور مهمان، غذا 

نمی خورده.

  كلمبیا
ســری هم بزنیم به ســرزمین 
كلمبیا، همانجایی كه كی روش، 
مربی تیم ملــی ایــران، بعد از 
ترك كشــورمان، به آنجا رفت و 
مربی اش شــد و االن هم اخراج 
شده. كال كشــور عجیبی است، 
با تنوع باالی رســم و رســوم. 
مهمان نوازی و دورهمی در این 
كشــور قواعد خودش را دارد و 
تبدیل به یك سنت فراگیر شده 
است. خانواده در كلمبیا اهمیت 
زیــادی دارد و بیشــترین وقت 
آزاد و فراغــت شــهروندان این 
كشور با بســتگان و فامیل شان 
سپری می شــود. مرسوم ترین 
دورهمی هــای آنها هــم آخر 
هفته ها اتفــاق می افتد. امكان 
ندارد كه كلمبیایی ها برای شام 
به منزل بســتگان نروند یا آنها 
را به منزل شــان دعوت نكنند. 
خانواده هــا نیز به خــودی خود 
پرجمعیت هســتند و بین 3 تا 
5فرزند دارند. گابریل گارســیا 
ماركز در كتاب »زنده ام كه روایت 
كنم« خود، به روایت های جالبی 
از این دورهمی هــا، مخصوصا 
در شــب ها و روزهای سال نوی 
میالدی اشاره می كند. داستان 
خودش را هــم تعریف می كند 
كه مــادرش، میزبــان فرزندان 
خودش بود كه از جاهای مختلف 
خودشان را به آنجا می رساندند 
تا پیش او باشــند. نكته جالب 
اینكه پدر او در شــهرهای دیگر 
هم ازدواج های مختلفی داشت 
و در ایــن دورهمی ها، برادرها و 
خواهرهای ناتنــی زیادی را هم 
مالقــات می كرد كــه جمعیت 

زیادی را تشكیل می دادند.

اهمیت مهمان

مورد عجیب كلمبیا

چله نشینی

هزار و یك شب در یلدا
از معروف ترین قصه های كهن فارسی چه می دانید؟ شاید در این شب یلدایی به دردتان بخورد

از معروف ترین قصه های ایرانی می توان همین پدر و 
پسر را نقل كرد. ماجرا هم آن قدر گفته و نوشته شده 
كه دیگر شاید بازتعریف آن كمی توی ذوق شما بزند. 
اما به قول صائب تبریزی، »یك عمر می توان سخن 
از زلف یار گفت/ در بن این مباش كه مضمون نمانده 
است« هر بار این قصه را می توان از نو تعریف كرد و 
لذت برد، مخصوصاً برای بچه های نســل دیجیتال. 
رستم، پهلوان افســانه ای ایرانیان است كه صاحب 
پسری شده و او را دیگر نمی بیند. سرنوشت به جایی می رسد كه سهراب، پسر رستم 

به دست پدر كشته شده و حتی نوشدارو هم اثری ندارد.

 رستم و سهراب
مشخص نیست كه نویسنده این قصه چه كسی 
است، حتی زمانش هم مورد تردید است. بعضی 
می گویند در زمان قاجارها نگاشته شده، بعضی 
می گویند بعد از آن. داســتان درباره عیاران،  
طبقه ای از پهلوانان ایرانی جوانمرد است. این 
قصه ســال ها در قهوه خانه ها و گذرهای ایرانی 
نقل می شد. حسین كرد، از پهلوانان ایرانی زمان 
شاه عباس صفوی بوده كه شاگرد پهلوان مسیح 

تكمه بند تبریزی محسوب می شد. بعد دچار اختالف شده و به اصفهان رفت و 
تبدیل به پهلوان اول شد و كلی هم به شاه صفوی نزدیك تر شد. برای گرفتن 

خراج می رفت و با ازبك ها و عثمانی ها نبرد می كرد.

 حسین کرد شبستری

اگر دوســت دارید كه قصه هایی بــرای فرزندان تان بگویید 
كه كلی هیجان و قصه های جزئی دیگر هــم در دل خودش 
دارد، می توانید به هفت خان رستم هم نیم نگاهی داشته باشید. 
یك جورهایی همان ارباب حلقه هاست، ولی نمونه كامال ایرانی اش. 
كیكاووس، شــاه ایران اســیر دیو سپید شده. رســتم، پسر زال و 
اسفندیار پسر گرشاسب، به یاری اش می شتابند. رستم و اسفندیار این 
هفت خان را از سر می گذرانند: نبرد رخش با شیر، گذر از بیابان شیر، 
كشتن اژدها، كشتن جادوگر، جنگ با اوالد مرزبان، جنگ با ارژنگ دیو و 

جنگ با دیو سپید. تصور كنید كه با تعریف به روز این قصه ها، چقدر می توان قصه گویی كرد!

 هفت خان رستم

در قصه شناسی كهن ایرانی، معموالً به افسانه های كودكی كورش هم اشاره ای 
می شود. البته بیشتر این موارد افسانه گون هستند و چیزی در تاریخ از آنها نمانده. 
نوع قصه ها نیز شبیه روایت های اسطوره گون است. اما دانستن و نقل این قصه ها 
خودش دنیایی دارد. چند روایت در مورد كودكی كورش وجود دارد. ظاهرا او نوه 
شاهی بوده كه خواب می بیند كورش بر همه آسیا مسلط می شود. به همین دلیل 
ترجیح می دهد او را بكشد. اما سرنوشت چنین می افتد كه كورش، زنده مانده و 
به پادشاهی و بزرگی برسد. اینكه چطور زنده ماند و چطور به پادشاهی رسید و...، 

خودش یك داستان مهیج دنباله دار است.

 افسانه كودكی كورش

اما بشنوید از تام و جری در ادبیات 
كهن ایرانی ها. البته حكایت موش 
و گربه در ادبیات فارســی خیلی 
قدیمی تــر از تام و جری اســت، 
اما چون به خوبی به آن پرداخته 
نشده است، بچه های ما كمتر از آن 
می دانند و شاید فقط در كتاب های 
درسی چیزهایی درباره اش خوانده 
باشند. عبید زاكانی این منظومه 

را سروده است. ماجرا درباره جنگ و گریز گربه ها و موش های 
كرمان است. گربه ها عهدشكنی كرده و موش ها را فریب می دهند 
و جنگ بین آنها آغاز می شــود. بعد لشكر موش ها پیروز شده 
و ســپس ورق به نفع گربه ها برمی گردد. این منظومه را اثری 

سیاسی و انتقادی دانسته اند.

 موش و گربه

اما از افسانه ها و قصه های به جا مانده از دوره ماقبل اشكانیان 
هم می توانیم به افسانه ســمیرامیس اشاره كنیم كه در نوع 
خودش خیلی جالب است؛ درست مثل افسانه های رومی و 
غربی و چینی می ماند. می گویند كه سمیرامیس دختر حوری 
سوریه ای بوده كه توسط یك چوپان پیدا شد. او بعدها با اونس، 
ژنرالی در ارتش سوریه ازدواج می كند. سپس اونس از طرف 
پادشــاه نینوس به نظام خوانده می شود تا لشكركشی كند. 
پادشاه عاشق او شده و وقتی اونس ماجرا را می فهمد، خودش 

را می كشد. سمیرامیس ســپس مورد توطئه فرزندان شاه واقع شــده و خودش را ناپدید 
می كند. ساخت و سازهای او را یكی از هفت شگفتی دنیای باستان می دانند.

این یكی هم از داستان های قدیمی ایرانی است 
كه معموالً همه ما به یادش داریم. البته نســل 
جدید كمتر آن را به یاد دارنــد، ولی كتاب ها و 
انیمه هایی كه درباره اش ساخته شده، باعث شده 
تا آشنایی نسبی ایجاد شــود. این قصه قدیمی، 
ماجرای پیرزنی است كه می خواهد به بچه اش سر 
بزند. سر راه با حیوانات درنده ای روبه رو می شود 

و هر طور كه شده، آن ها را دست به سر می كند. او سرانجام به خانه دخترش 
می رسد. چند روزی می ماند و سپس عزم برگشتن می كند. اما چطور با وجود 
این حیوانات درنده برگردد؟ حیله كدو قل قله زن را پیاده كرده و به سالمت 

به خانه اش باز می گردد.

 کدو قل قله زن افسانه سمیرامیس

این داستان هم از آن دســت قصه های عاشقانه زبان 
فارسی است كه در شعر شاعران زیادی هم نمود داشته 
است. داســتان درباره عشق بیژن پســر گیو و منیژه 

دختر افراســیاب اســت. ماجرا در زمان كیخسرو 
اتفاق افتاده. مردم ایران در مــرز توران نزد او 

آمدند و گفتند كه گرازها حمله می كنند 
و نمی توانند زندگی كنند. در نهایت 

او دختر افراسیاب، شاه تورانیان 
را دیده و عاشقش می شود. 

منیژه و همراهانــش او را با داروی خــواب آور خواب 
كرده و به كاخ می برند. در نهایت افراسیاب متوجه 

شده و بیژن در چاهی افكنده شده و سنگی 
بر ســر چاه می گذارند. در نهایت بیژن 

آزاد می شود.

 بیژن و منیژه

 خسرو و شیرین

در این عصر زندگی های دیجیتال، بد نیست از افسانه ها و قصه های كهن فارسی هم چیزهایی بدانید. گاهی این قصه ها 
چنان مهیج و درگیركننده هستند كه باور كنید از هر انیمه و كارتونی بیشتر می تواند فرزندان شما را جذب كند. فقط 
نحوه تعریف كردن آنها هم خودش یك مهارت است كه دیگر درباره اش چیزی نمی گوییم. انیمیشن هایی هم با موضوع 

این قصه ها تولید شده كه نشان می دهد چقدر ظرفیت نمایشی در ادبیات كهن فارسی پنهان است.

ایــن یكی هم كــه از 
داســتان های معروف 
فارسی است كه نظامی 
گنجوی آن را ســروده 
است. داســتان درباره 
عشق خسرو پرویز، شاه 
ساســانی به شیرین، 
شاهزاده ارمنی است. 
البته این جناب خســروخان چندان هم عاشق نبود 
و هر وقتی هم كه از دست شــیرین خسته می شد، 
سروقت دیگر معشوقه های خودش می رفت. در این 
میانه جوان كوهكنی به نام فرهاد هم وجود داشــته 
كه خسرو، برای اینكه از شــرش راحت شود، او را به 
حفر یك كوه می گمارد و سرانجام می كشد. خسرو 
و شیرین با هم ازدواج كرده و در نهایت، خسروپرویز 

تقاص پس داده و توسط پسرش كشته می شود.

عیسی محمدی

  پادكست چنل بی
داستان های واقعی

یكی از معروف ترین پادكست های زبان فارســی را می توان همین مورد دانست. 
در تابســتان 1394 بود كه كارش را شروع كرد. چنل بی با اسم 

علی بندری گره خورده اســت، هرچند كه بعدها 
تبدیل بــه تیمی كامل شــدند و كارهای 

بهتر و كامل تری را تولید كردند. اما 
نكته این پادكســت ها، آن است 

كه در اینجا، با داســتان هایی 
واقعی روبه رو هســتیم. در 
واقع علی بندری سروقت 
گزارش های ناب خارجی رفته، آنها را از رســانه ها اســتخراج 
می كند. سپس بعد از برگردان فارسی، شروع به خواندن شان 
می كند. گزارش ها هم غالباً موارد خاصی را شامل می شوند كه 
كمی حتی باور كردن شان سخت است و حس می كنیم كه 
داستان واره اند. شاید سبكی شبیه رئالیسم جادویی ماركز؛ 
ولی واقعی تر و باورپذیرتــر. به همین دلیل توصیه می كنند 
كه این پادكست ها را بزرگ ترها گوش بسپرند، چرا كه شاید 
هضم آن برای نوجوانان و كودكان سخت باشد. نام ابتدایی 
این پادكست ها كانال بی بود كه حاال شهره به چنل بی است.

  پادكست رادیو عجایب
عجایب نامه صوتی

در این پادكست هم با داستان های واقعی آشنا می شوید، البته داستان هایی 
برای شما انتخاب شده كه باور كردن شان كمی سخت است و حسابی شما 
را با خودش درگیر می كند. شاید بخشی از این داستان های واقعی جنایی 
هم باشند، اما برای كسانی كه می خواهند خودشان را سرگرم كنند، گزینه 
مناسبی اســت. گاهی وقت ها پادكســت به وقایع تاریخی، البته نه وقایع 
تاریخی دور، هم می پردازد تا سرچشمه برخی اتفاقات و گره ها را كشف كند. 
به همین دلیل، با پادكست هایی روبه رو هستید كه هم گره های داستانی دارند، 
هم اطالعات شــما را می توانند زیاد كنند. ممكن است در این پادكست شما با 
داستان هتلی روبه رو شوید كه چند نفری در آن ساكن هستند. اما یك نفر از این 

چند تن، خودش یا دیگری را كشته و همین داستان را برای شما مهیج تر كند یا مثاًل گوینده پادكست سروقت تاریخچه 
جادوگری برود و یا مثاًل بازخوانی داستان خانواده عجیب منسون كه داستانی پلیسی و جنایی محسوب می شود.

  پادكست رادیو دیو
داستان یك دیو

این یكی هم اســم عجیبی دارد، البته خودش كه به عجیبی اسمش نیست. 
در واقع سازندگان پادكست در سال1393 و در یك پیاده روی 
طوالنی در جنگل های مازندران بود كه به چنین 
ایــده ای رســیده اند. آنها در ذهن شــان 
چرخید كه پشــت هر درخت و زیر 
هر سنگ و ته هر دریاچه، دیوی 
پنهان شده اســت تا قصه اش 
را برای شــما تعریف كند. 
در این پادكست ها شما با 

موضوعاتی جالب از دنیای موســیقی و ادبیات روبه رو می شوید 
كه ســعی می كند به صورت روایی، آن را برایتان نقل كند. جدا 
از موارد داستان گونه، این پادكست ها گاهی به موارد جدی هم 
می پردازند كه می تواند برای شما اپیزودهایی آموزنده را هم در 
پی داشته باشد. مثل اینكه چرا باید زندگی كنیم و دلواپسی های 
زندگی كردن را تجربه كنیم. همچنین با اپیزودهایی دیگر مانند 
به بهشــت می ماند هورامان، رقصی برای آرژانتین، امیدوارم 
حالت خوب باشد، یونان و صدف های الی موهایش، سوار بر 

قطار راجستان و... روبه رو هستیم.

  داستان های ایران صدا
رمان های صوتی

این همه كانال رادیویی داریم كه همه شان هم كلی پادكست 
و برنامه های شــبیه آن تولید می كنند. اما ما به شما قطعاً 
پیشــنهاد می كنیم كه به رادیو صدا، رادیــوی اینترنتی 
صداوســیما بروید و از بخش های كتاب هــای گویای آن 
اســتفاده كنید. در این بخش، كتاب ها و رمان های مطرح 
جهان با گویندگی گویندگان مطرح در اختیار شــما قرار 
می گیرد تا بتوانید به راحتی آنهــا را دنبال كنید. با توجه به 
اینكه این كتاب های گویا چند قسمتی هستند، می توانید 
موقع رانندگی یا موقع خواب و... گوش بســپارید و حس مطالعه دنباله دار یك رمان را هم تجربه 
كنید. جالب اینكه شكل و شمایلی نمایشی هم به این كتاب ها داده شده كه گوش سپاری شان را 
بسیار لذت بخش تر می كند. هر كتاب گویایی خالصه ای از رمانی كه به این منظور انتخاب شده را 
ارائه می كند تا با ذهنیت كامل تری از آن سود ببرید. آثار تولستوی و شكسپیر و جان اشتاین بك و 

حتی كتاب های ایرانی هم در این بخش قابل شنیدار است.

  پادكست راوكست
داستان تاریخ

تاریخ به خودی خودش یك داستان بلند یا رمان بلند است، با كلی اتفاقات 
ریزی كه داخلش افتاده و می افتد. یعنی امكان ندارد شــما مثاًل بخواهید 
جنگ جهانی دوم را بخوانید، ولی نیاز نداشته باشید عقب تر بروید تا ببینید 
كه بین دو جنگ جهانی اول و دوم چــه اتفاقاتی افتاده كه نتیجه اش این 
جنگ خانمان سوز شده. برای بررسی آن هم باید به جنگ جهانی اول بروید. 
همینطور باید عقب عقب راه بروید تا به دوردست ها سفر كنید. حاال رادیو 
راوكست، برای شما قطعه هایی شنیدنی از تاریخ را كنار گذاشته است تا 
به صورت روایی و جذاب، تقدیم تان كند. البته خوانش كتاب های تاریخی 
حجیم، از حوصله همه خارج است. اما این پادكست، درست مثل همین خسرو معتضد  خودمان كه با زبان ساده 
و خودمانی و جذاب می خواهد تاریخ را به خوردمان بدهد، تاریخ را برایمان روایت می كند. ماجراهایی چون قصه 

كشتی تایتانیك یا مرگ سیاه یا جنگ های صلیبی و... را می توانید از این طریق بشنوید و لذت ببرید.

  پادكست رادیو چهرازی
در محضر دیوانگان

»جمشــید، اگه پاییز ایــن قدی كه تو میگــی خوبه، چرا 
ما هر ســال روز اول پاییز دلمون خالی می شــه؟ همه به 
ایــن زرد و نارنجی نگاه می كنن حال شــون جــا  می آید، 
چرا ما بلد نیســتیم؟ چرا پاییز هیشــكی برنمی گرده؟...« 
داریم از پادكســت های رادیو چهرازی صحبت می كنیم؛ 
پادكست هایی كه لوكیشــن آن در یك آسایشگاه روانی به 
اسم چهرازی است با شخصیت هایی كه هر كدام شان شروع 
می كنند به تعریف كردن قصه ای یا اینكه هر كدام شان نقشی 

را عهده دار می شوند تا داستان كلی و طنز ماجرا به پیش برود. پادكست های چهرازی در اسفند ماه 
1391 شكل گرفت و تا امســال هم ادامه دارد، هرچند كه شاید مثل پادكست های دیگر چندان 
فراوان تولید نشده باشد، اما گره های داستانی و كلیت ماجرا، همه را می تواند به دنبال خودش بكشاند. 
به راحتی می توانید حتی قسمت های پیشین را هم گوش بسپارید و لذتش را ببرید. این پادكست ها 

دنبال كنندگان زیادی هم دارد كه نشان می دهد چقدر خوب جا افتاده.

داستانهابهضیافتگوشها
در نخستین شب یلدای كرونایی و ممنوعیت  دورهمی فامیلی، 

سراغ پادكست های قصه می رویم



فرنگیس طوسی؛ روایتگر شاهنامه از اهمیت نقش قصه 
به ویژه قصه های اسطوره ای و بومی در تربیت كودكان می گوید

قصه، زندگی را 
شیرین تر می كند

ظاهر »قصه« اگر چه یك سرگرمی و تفریح برای بچه ها به حساب می آید، اما 
باطنش بسیار ژرف تر از ظاهر سرگرم كننده اش است. واقعیت این است كه 
قصه، نقش بسیار مهمی در تكامل شــخصیت بچه ها دارد و راه بسیار خوبی 
برای انتقال مفاهیم تربیتی به آنهاست؛ برای همین، موضوع قصه ای كه برای 
بچه ها انتخاب می كنیم، اهمیت بسیاری دارد. به خصوص اینكه ادبیات فارسی 
ما در حوزه قصه بسیار غنی و از داســتان های كهن و آموزنده سرشار است. 
در آستانه شب یلدا كه از گذشــته های دور با قصه عجین شده، سراغی از فرنگیس طوسی روایتگر 
شاهنامه گرفتیم تا از او كه دكتری زبان و ادبیات فارسی دارد و قریب به یك دهه است شاهنامه را 
برای كودكان و بزرگساالن تدریس می كند، درباره اهمیت قصه به ویژه قصه های اسطوره ای و بومی در 

تربیت كودكان و نقش آنها در زندگی انسان ها بپرسیم.

13 پنجشنبه

شماره 104
دورهمی27 آذر 1399 

جهانی

  تاجیكستان
تاجیك ها بــه زبان فارســی 
صحبت می كنند و سنت های 
مشابه زیادی با ایرانیان دارند. 
هنوز مردمی ســنتی هستند 
و طبیعی اســت كه احترام به 
خانواده نزد آنها، شدت باالیی 
داشته باشــد، طوری كه غالبا 
حتی فرزندان بعــد از ازدواج، 
نــزد خانواده های خــود، ولی 
در فضاهای مســتقل، زندگی 
می كننــد. با اینكه كشــوری 
الئیك هم دارند، ولی از حیث 
تقیــدات اجتماعــی و فردی 
هم شــهروندان قابل توجهی 
دارد. البته نكته جالب تر اینكه 
برخالف تصور مــا، تاجیك ها 
چیزی به اسم شب یلدا ندارند، 
اما نــوروز را كماكان بســیار 
پاس می دارنــد و بزرگ ترین 
دورهمی های آنها در ایام نوروز 
اتفاق می افتد. آنها حتی مراسم  
خاصی قبل از نــوروز هم دارند 
كه یكی از آنها بــه گل گردانی 
شهره است. گفته می شود هنوز 
در شــمال كشــور هم چنین 
مراســمی پابرجاست. طی آن، 
بزرگ ترها و ســالخورده ها در 
پایان زمستان به دشت و صحرا 
می روند و گل هایی كه روییده را 
می چینند و به محله خودشان 
می آورند و بدین وسیله، مژده 
فرارســیدن فصــل رویش را 
داده و انعــام می گیرنــد. در 
مراســمی دیگر به اسم »جفت 
بــراران«، كشــاورزان با فطیر 
یا غذاهای دیگر از ســالمندان 
خــود پذیرایــی می كننــد و 
دورهمی هایی شكل می گیرد. 
این كار با فلســفه بركت یافتن 
 محصــوالت كشــاورزی آنها 

صورت می گیرد.

  آلمان
وقتی از گسســت اجتماعی و 
خانوادگــی در غــرب و اروپا 
صحبت می كنیــم، به این معنا 
نیســت كــه كال همه  چیز در 
منطقه صفر اســت. منظور آن 
است كه شــدت این ارتباطات 
نسبت به گذشــته كمتر شده 
اســت، هرچند كه هنــوز هم 
به قــوت خودش باقی اســت. 
آلمانی ها شــهروندان سفت و 
سختی هســتند؛ هم از حیث 
برخورد اجتماعی، هم از حیث 
زمان سنجی و مدیریت زمان و 
هم از حیث صراحت لهجه. اما 
از نكته های جالــب آنها، تمایز 
شــدید كار و خانواده اســت. 
آلمانی ها برخالف ایتالیایی ها، 
ســاعت 6 یا 6:30 سر كارشان 
هستند و البته بیشتر از ساعت 
اداری هم خبری از كار نیست. 
این ساعت ها صرفاً برای خانواده 
و اوقات فراغت است. مغازه های 
شهرهای آلمانی به طرز عجیبی 
از ساعت 8 بسته اند و شما فقط 
مردمــی را می بینید كه درگیر 
ارتباطــات اجتماعی و خانواده 
و دورهمــی و گشــت و گذار 
هستند؛ البته در شرایط عادی 
و نه شــرایط كرونایی. شــاید 
باید انتظار داشــته باشــیم كه 
آلمانی هــا این نظــم آهنین را 
در خانه جبران كننــد. اما آنها 
خانه هایی منظم و تمیز و البته 
ارتباطات خانوادگی قوی دارند؛ 
فقط با ذكر ایــن نكته كه غالباً 
به اعضای خانواده و دوســتان 
نزدیك خودشــان روی خوش 

نشان می دهند.

تاجیك ها یلدا ندارند

آلمانی های منظم

چله نشینی

    اگر موافقیــد گفت وگویمان را از خاصیت 
و اهداف قصه شروع كنیم. به نظرتان قصه تا 
چه اندازه می تواند در زندگی انسان ها نقش 

داشته باشد؟
در یك تعریف كلی می توان گفت قصــه زندگی را پربارتر، 
جذاب تر و شیرین تر می كند. عالوه بر این، داستان ها نقش 
بسیار مهمی در تكامل شــخصیت كودك دارند. كودك از 
طریق شنیدن قصه به بســیاری از ارزش های اخالقی مانند 
شجاعت، هم دوســتی، امید، آزادگی، جوانمردی، مهربانی 
با حیوانات و... پی می برد. از طرفی قصه كه عامل مهمی در 
سرگرم كردن كودكان است، قدرت تخیل شان را پرورش  و 
به فكر و خیال شــان نظم می دهد، باعث تلطیف عواطف و 
احساسات شان شــده و از طریق باالبردن میزان كتابخوانی 
و گسترش گنجینه واژگان، قدرت بیانشــان را هم تقویت 

می كند.
    تا صحبت از هدف قصه گویی اســت، این 
سؤال را هم بپرسیم كه به نظرتان این روزها 
كه اعضای خانواده فرصت بیشتری برای با هم 
بودن دارند و بچه ها بیشتر در خانه هستند، 
چطور می توانیم با قصه، مفاهیم تربیتی را به 

بچه ها منتقل كنیم؟
قصه گویی یك روش بســیار انعطاف پذیر است؛ یعنی روش 
و شــیوه ای اســت كه می تواند برای گروه هــای مختلف با 
خصوصیات متفاوت به كار بــرود. قصه ها این قدرت را دارند 
كه مفاهیم ارزشــی و اخالقی جامعه را به طور غیرمستقیم 

منتقل كنند اما اگر به دنبال تأثیرگذاری حداكثری هستیم، 
باید با دنیای كودك آشنا بوده و منطق او را بپذیریم. به این 
ترتیب كودك در فضای ایمن قصه قرار می گیرد و به دور از 
اضطراب و تنش، می تواند وضعیت موجود در قصه را با زندگی 
واقعی خودش مقایســه كرده و به طور كامال غیرمســتقیم 
به خودآگاهی برســد؛ خودآگاهی ای كــه مقدمه ای برای 

خودتنظیمی و خودكنترلی اش خواهد شد.
    به نظر می رسد در گذشــته به دلیل نبود 
سرگرمی های متفاوت، قصه یكی از اصلی ترین 
ابزارهای ســرگرمی و تربیتی برای بچه ها به 
شــمار می رفت اما امروز در عصر ارتباطات و 
تكنولوژی، در حاشــیه قرار گرفته است. در 
دنیای امروز با چه تكنیك هایی می توان بچه ها 

را پای قصه نشاند؟
قبل از هر چیز شــخص قصه گو باید ذهن و بیان خودش را 
مهیای قصه گویی كند. به نظر من عالقــه به قصه گویی در 
وجود تمام ما انسان ها نهادینه شده است. اگر به كتاب های 
آسمانی هم دقت كنیم، می بینیم كه در تمام این كتاب ها، 
خداوند با زبان قصه با انســان ها صحبت می كند؛ چون هر 
قصه بازگوكننده ماجرایی اســت كه حس كنجكاوی را در 
انسان برانگیخته می كند. پس همه ما ذاتا قصه گو هستیم، 
فقط برای اینكه بهتر بتوانیم با مخاطب مان كه اینجا منظور 
بچه ها هستند، ارتباط برقرار كرده و آنها را پای قصه هایمان 
بنشــانیم، باید كمی مهارت های قصه گویی را در خودمان 
تقویت كنیم. ارتباط چهره به چهره، تسلط به كلمه ها، كمی 

پرنیان سلطانی

بعد كه از اسطوره ها برایشــان رمزگشایی می كنم، آن وقت 
است كه با آنها ارتباط بسیار خوبی برقرار می كنند؛ به عنوان 
مثال در شــاهنامه صحبت از »دیو« می شــود. وقتی برای 
بچه ها دیو را توضیح می دهم و بعد همین بیت فردوســی 
را برایشان سند می آورم كه »تو مر دیو را مردم بدشناس«، 
متوجه می شــوند كه منظور از دیو، انسان های بد هستند و 
به این ترتیب این موجود خیالی برایشان قابل لمس می شود. 
هم اكنون انیمیشــن چند داستان شــاهنامه آماده شده و 
بازنویســی هایی به زبان كودكان داریم كه می توانیم از آنها 
برای بچه ها استفاده كنیم. اما به نظر می رسد هنوز هم نیاز به 
بازنویسی های بیشتر و بهتر و ساخت انیمیشن های هنری 
پرقدرت تری داریم تا بتوانیم بچه ها را با فضای شــاهنامه و 

قصه های ناب و آموزنده ایرانی آشنا كنیم.
    خودتان كدام داســتان های شاهنامه را 
برای بچه ها پیشنهاد می كنید؟ تجربه 10سال 
تدریس شاهنامه برای بچه ها مشخص كرده 
كه آنها بیشتر با كدام داستان های شاهنامه 

ارتباط برقرار می كنند؟
هفت خان معموال جذابیت خیلی خاصی برای بچه ها دارد و 
این مرحله به مرحله بودن داســتان، آنها را برای دنبال كردن 
قصه ترغیب می كند؛ داستان كیومرث و اهریمن هم همینطور. 
برای دخترخانم ها به طور خاص، نبرد گردآفرید و سهراب، قصه 
تهمینه و داستان زال و رودابه، خیلی جذاب است اما اینطور 
نیست كه داستان های شاهنامه را جدا كرده و بگوییم فقط 
اینها مناسب كودكان هســتند. به نظر من هر بیت شاهنامه 
درس مهمی از زندگی اســت و باید به همــه آنها پرداخت؛ 
مثال در همین داســتان رستم و ســهراب كه كشته شدن 
یك فرزند به دســت پدرش برای بچه ها بسیار عجیب و 
دور از ذهن است، آنها متوجه دلیل این اتفاق می شوند و 
یاد می گیرند نباید زیاده خواه باشند یا وقتی برایشان از 
اسطوره »ُزروان« یا »َزروان« می گوییم، وفای به عهد 
را یاد می گیرند. اسطوره زروان نیت كرده بود وقتی 
فرزندش به دنیا آمد، حكومت و سلطنت را تا 3هزار 
سال به دست او بســپرد. بعد اهریمن به دنیا آمد 
كه نماد ســیاهی و تاریكی بود و زروان با اینكه 
می دانســت نباید دنیا را به دست او بسپرد، اما 
از آنجا كه قول داده بود، پای حرفش ایســتاد 
و به این ترتیب دنیا 3هزار سال تحت سیطره 
پلیدی، ســیاهی و تاریكی قرار گرفت. با این 
داســتان، بچه ها یاد می گیرنــد باید تحت هر 
شــرایطی به قولی كه داده اند عمل كنند و پای 
حرفشان بایســتند. واقعیت این است كه شاهنامه به 
قدری آموزنده است كه من همیشه می گویم اگر بچه های ما 
فقط یك بار شاهنامه را بخوانند، دیگر هیچ وقت زیر بار هیچ 
 ظلم و استبدادی نرفته و تا همیشه آزادگی خودشان را حفظ 

خواهند كرد.

نگاهی به قصه های كهن ایرانی بی شــك یكی از بهترین منابع قصه های كهن ایرانی، 
شاهنامه فردوسی است كه شــاعر پرآوازه قرن چهارم 
آن را از روی »شــاهنامه ابومنصوری« به نظم كشیده 
اســت. ماجرا از این قرار است كه »ابومنصور محمدبن 
عبدالرزاق«، حاكم توس در دوره سامانیان دستور داده 
بود گروهی داستان های باســتانی ایران را جمع آوری 
كنند كه حاصل این كار، به وجود آمدن كتاب شاهنامه 
ابومنصوری بود كه متأسفانه اصل آن از بین رفته است. 

پس هم اكنون اگر می خواهیم اصل داستان زندگی »آرش كمانگیر«، »ضحاك«، »بیژن 
و منیژه«، »سیاوش«، »سودابه«، »خسرو و شیرین«، »زال و رودابه« و... را بدانیم، حتما 

باید سری به دستاورد 30ساله فردوسی بزرگ بزنیم.

 شاهنامه فردوسی
بســیاری از اســتادان ادبیــات فارســی و 
پژوهشــگران این زبان معتقدند »گلســتان 
سعدی« تأثیرگذارترین كتاب نثر در ادبیات 
فارسی اســت اما اهمیتش برای ما مخاطبان 
عام »شیخ اجل«، بیشــتر به  خاطر حكایت ها 
و داستان های شیرین و پندآموزش است. این 
كتاب ارزشمند كه به شیوه داستانی خلق شده، 
دارای یك دیباچه بسیار زیبا و 8باب است كه 

هم از زیبایی داستان و حكایت ســیراب مان می كند و هم حاوی اندرزها و 
جمله های قصار قابل تامل است. اگر برای گذران شب یلدا به دنبال قصه های 
ناب و كهن ایرانی می گردیم، حتما باید به گلســتان سعدی و 8باب سیرت 
پادشاهان، اخالق درویشان، فضیلت قناعت، فواید خاموشی، عشق و جوانی، 

ضعف و پیری، تأثیر تربیت و آداب صحبت، سری بزنیم.

 گلستان سعدی

وقتی كلیله و دمنه را كه اصالتا هندی اســت، به عنوان 
یكی از منابع داســتان های كهن معرفی می كنیم، حتما 
باید نســخه وطنی اش را هم در زمره كتاب های داستان 
ایران باســتان جا بدهیم. »مرزبان نامــه« را »مرزبان بن 
رستم شهریار« در نیمه اول ســده هفتم هجری قمری 
به زبان طبری )مازندرانی( نوشــته كــه بعدها به همت 
»سعدالدین وراوینی« به زبان فارسی دری ترجمه شد. 
این كتاب داستانی جذاب و پركشش، داستان هایی از زبان 

حیوانات دارد و به همین دلیل گفته اند این كتاب به تقلید از كلیله و دمنه نوشته شده است. 
در واقع افسانه های مرزبان نامه به این صورت است كه نویسنده در آنها سعی كرده به صورت 

غیرمستقیم و از زبان حیوانات، پند و اندرزهای خود را به پادشاه زمانه اش منتقل كند.

 مرزبان نامه

كتاب »منطق الطیر« عطار مثل كتاب های دیگری كه تا 
اینجا معرفی شد، حاوی داستان های مختلف یا به تعبیر 
امروز داستان كوتاه نیست! در این كتاب شاهد نقل یك 
داستان بلند یا همان »رمان« امروزی به زبان شعر هستیم 
كه در قالب مثنوی سروده شده است. در این داستان بسیار 
زیبا كه مراحل عرفان اسالمی و گذر از هفت وادی را به 
تصویر می كشد، گروهی از مرغ ها برای یافتن »سیمرغ« 
سفری را آغاز می كنند كه در هر مرحله تعدادی از آنها به 

بهانه هایی از راه باز می مانند. در نهایت پس از عبور از 7مرحله، از گروه انبوهی از پرندگان، 
فقط سی مرغ باقی می مانند كه متوجه می شوند سیمرغ در واقع خودشان بوده اند!

 منطق الطیر

»ســندباد نامه« هم یكی دیگــر از كتاب های 
داستانی كهن اســت كه شاید اسمش را كمتر 
شــنیده باشــیم، اما حكایت ها و داستان های 
پندآموز بسیاری دارد. سندباد نامه كه در گذشته 
با نام های »كتاب حكیم ســندباد«، »داستان 
هفت وزیر«، »كتاب مكرالنساء«، »حكایت وزراء 
سبعه« و... نامیده می شد، در دوره های مختلف 
توسط شاعران و نویسندگان مختلفی ویرایش 

شده است؛ از رودكی شاعر بگیرید تا ظهیری ســمرقندی، كاتب بزرگ ایران 
در قرن6. این كتاب كه در موضوع آداب كشورداری و رفتار با رعیت است، یك 
داستان اصلی دارد كه در ضمن آن، داستان ها و قصه های دیگری پدید می آید. 
هدف این حكایت ها و داســتان های پندآموز، در ظاهر آگاه كردن پادشاه، اما 

درواقع تنبه خواننده از زمان شكل گیری قصه ها تا همین امروز است.

 سندباد نامه
در بیــن كتاب هایــی كــه در آنها می تــوان ردی 
از داســتان های كهــن ایرانــی دیــد، كتابی مثل 
»سیاســت نامه« هم وجود دارد كه داســتان هایش 
واقعــی و برگرفته از آیین فرمانروایی، كشــورداری، 
اخالق و سیاست پادشاهان است. »خواجه نظام الملك 
توسی« نویســنده كتاب سیاســت نامه این كتاب را 
در قرن پنجم نوشته اســت. سیاست نامه شامل پند و 
اندرز، نقل هایی از قرآن، احادیث و گفته های مشاهیر، 

حكایت هایی درباره شــاهان و وزیران و امیران، وقایعی مربوط به عصر نظام الملك، 
روایت های تاریخی و داستان های بلندی است كه از جمله آنها می توان به »بهرام گور 
و راست روشن«، »ملك عادل )انوشیروان(«، »عضد الدوله و قاضی ظالم«، »دزدان 

كوچ و بلوچ«، »سلطان محمود و لقب خواستن از او« و... اشاره كرد.

شــاید عنــوان كتــاب »جوامع الحكایــات و 
لوامع الروایــات« به انــدازه شــاهنامه و مثنوی و 
گلستان، به گوش مان آشنا نباشد اما اگر معیارمان 
داســتان های زیبا و كهن اســت، قطعا این كتاب 
چیزی از كتاب های معروف این حــوزه كم ندارد. 
جوامع الحكایــات و لوامع الروایــات كــه به معنی 
»گردآورده ای از داســتان ها و درخشــش هایی از 
بازگفته ها« است، حدود ســال 630هجری قمری 

توسط »سدید الدین محمد عوفی«، تاریخ نگار، زندگی نامه نویس، مترجم و ادیب 
خراسانی نوشته شده و نخستین بار، 36ســال پیش با تصحیح و توضیح »جعفر 
شعار« منتشر شد. این كتاب كه یكی از بزرگ ترین مجموعه های داستانی قرن 
هفتم هجری قمری به حساب می آید، بارها و بارها منبع نویسندگان جوانی شده 

كه قصد دارند به داستان های كهن ایران بپردازند.

 سیاست نامه
 جوامع الحكایات

مگر می شود از قصه های كهن ایرانی گفت و نامی از »هزار و یك شب« نبرد؟ 
بی شك همه ما در جریان كلیت كتاب و شكل گیری داستان های هزار و 
یك شب هستیم؛ اینكه »شهرزاد« برای به تعویق انداختن مرگش به دست 
»شهریار« )پادشاه زمانه خود(، هر شب قصه ای تعریف كرده و ادامه آن را به 
شب دیگر موكول می كند تا به این ترتیب مدت بیشتری زنده بماند. بیشتر 
ماجراهایی كه شهرزاد قصه گو تعریف می كند، در بغداد و ایران می گذرد و 
برخی از پژوهشگران، داستان های این كتاب را از ریشه ایرانی و برگردانی از 
»هزار افسان« دانسته اند. نسخه كنونی هزار و یك شب یادگار »عبداللطیف 

طسوجی«، نویسنده، مترجم و از فضالی عهد قاجار است.

  هزار و یك شب

یكی دیگر از منابع بی نظیر داستانی در ادبیات فارسی، كتاب »مثنوی 
معنوی« موالناست. این كتاب كه آن را یكی از برترین كتاب های ادبیات 
عرفانی كهن فارسی و حكمت پارســی پس از اسالم می دانند، شامل 
424داستان پی در پی است كه ســختی های انسان در راه رسیدن به 
خدا را بیان می كند. موالنا در این كتاب بی نظیر كه به انتخاب نشریه 
گاردین جزو 100كتاب برتر تاریخ بشریت قرار گرفته، مجموعه ای از 
اندیشــه های فرهنگ ایرانی و دینی را گرد آورده است. حكایت های 
طوطی و بازرگان، دوستی خاله خرسه، طوطی كچل، موسی و شبان، 

فیل در تاریكی، مارگیر بغداد و پادشاه و كنیزك تنها چند حكایت معروف از دریای بی كران حكایت های 
شاعر پرآوازه قرن هفتم است.

 مثنوی موالنا

»كلیلــه و دمنه« اگر چه 
یك مجموعه داســتانی 
هندی اســت، اما از آنجا 
كــه در دوران ساســانی 
به فارســی ترجمه شد، 
امروز می تــوان آن را در 
زمــره منابــع قصه های 
كهــن ایرانی قــرار داد. 

حكایت های این كتاب بیشتر از زبان حیوانات نقل شده 
و نام آن از دو شغال به نام های »كلیله« و »دمنه« گرفته 
شده اســت. كلیله و دمنه را یك بار »ابوالفضل بلعمی« 
به فارســی برگرداند و رودكی نیز آن را بــه نظم درآورد. 
اما این ترجمه از بین رفت و از اثــر رودكی هم جز چند 
بیت پراكنده چیزی باقی نماند. بنابراین ترجمه »نصراهلل 
منشی« دبیر دربار غزنوی در قرن ششم هجری، ترجمه ای 

است كه امروز مورد استفاده قرار می گیرد.

 كلیله و دمنه

شناخت ادبیات و از همه مهم تر تصویرسازی، تكنیك هایی 
است كه می توانیم با آنها بچه ها را مشتاق شنیدن قصه كنیم. 
در واقع قصه گو باید تصویرگری باشد كه به جای استفاده از 
رنگ، قلمو و مدادرنگی، به درستی از كلمه ها استفاده كرده و 
به وسیله این هنر شفاهی، برای بچه ها تصویرسازی كند. اگر 
این اتفاق بیفتد، هم كودكان به راحتی جذب قصه هایمان 
می شوند، هم تفكر دیداری در آنها گسترش پیدا می كند كه 

همین تفكر دیداری باعث بروز خالقیت در آنها خواهد شد.
    در این میان اگر به دنبال استفاده از جنبه 
آموزشی قصه هستیم، باید قصه های درستی 
را انتخاب كنیــم. برایمان دربــاره اهمیت 
پرداختن به قصه های اسطوره ای و بومی برای 

كودكان می گویید؟
همانطور كه قبال هم گفته شد، قصه ها به راحتی در وجود 
بچه ها راه پیدا كرده و او را با خودشان همراه می كنند. پس 
انتخاب محتوای قصه بسیار دارای اهمیت است و بهتر است 
داستان هایی را برای بچه ها انتخاب كنیم كه هویت ایرانی 
دارند. داستان هایی از اســاطیر ایرانی كه بهترین نمونه اش 
شاهنامه فردوســی است. شــاهنامه منبعی بسیار موثق و 
بسیار غنی از میراث مشترك ایرانی هاست كه در آن هویت 
ایرانی آشكارا دیده می شــود. به همین دلیل گزینه بسیار 
خوبی برای قصه گویی بچه ها به حساب می آید. واقعیت این 
است كه شاهنامه به قدری قصه های جذاب و آموزنده دارد 
كه اگر بچه ها با آنها آشنا شوند، دیگر هیچ كدامشان سراغ 

ارباب حلقه ها و هری پاتر نمی روند. ما اسطوره هایی 
مثل رســتم، كاوه آهنگر و فریدون و موجودات 

شگفت انگیز و خیال انگیزی مثل رخش، سیمرغ 
و دیو داریم كه متأسفانه بچه های ما اینها را 
نمی شناســند. به جای آن هری پاتر و مرد 
عنكبوتی را می شناســند. چــون دیگران 
اسطوره های نداشته شان را تبدیل به فیلم 
كرده و به جهان نشــان می دهند، اما ما 
داشته هایمان را مخفی كرده و حتی در 
حد قصه های شبانه هم، آنها را از بچه ها 

دریغ می كنیم.
    نقش خانواده ها در این 
چرخه كجاست؟ منابعی 

در دسترس از شاهنامه 
به زبان كودكانه وجود دارد 

كه بتوان به كمك آنها بچه ها را 
با شاهنامه آشنا كرد؟

شــكی در این نیســت كه باید شــاهنامه را برای 
كودكان قابل فهم و قابــل درك كنیم. من هر زمان 
كه می خواهم برای بچه ها از اسطوره بگویم، یك 
جامدادی نشان شان می دهم و می پرسم روساخت 
این جامدادی چیست؟ جواب چیزی مثل پارچه، 
چرم یا فلز اســت. بعد جامدادی را باز می كنم و 
می گویم داخلش چیست؟ آن وقت جواب ها به 
مداد، پاك كن، خودكار و... تغییر می كند. بعد 
می گویم این جامدادی حكم اسطوره را دارد. 
هر اســطوره ای دارای یك روســاخت و یك 
ژرف ساخت است. روساخت آن قصه و افسانه 
است و ژرف ساخت آن حقیقت و تاریخ است. 

قصه گویی یك روش بسیار انعطاف پذیر 
است؛ یعنی روش و شیوه ای است 
كه می تواند برای گروه های مختلف 
با خصوصیات متفاوت به كار برود. 

قصه ها این قدرت را دارند كه مفاهیم 
ارزشی و اخالقی جامعه را به طور 

غیرمستقیم منتقل كنند

سال های خیلی دورتر همه به خانه بزرگ تر ده یا روســتا می رفتند و این كدخدا بود كه آن شب قصه گوی اهل محل 
می شد. بعدها كه زندگی بیشتر شكل شهرنشینی به خودش گرفت، شب یلدا همه فامیل به خانه پدربزرگ و مادربزرگ 

می رفتند و دور آنها جمع می شدند تا قصه ای ناب بشنوند. امسال اما متفاوت ترین شب یلدای 
عمرمان را تجربه می كنیم و احتماال خبری از آدم های قصه گوی دور و اطراف مان نیست. پس 

بهتر است در این شب از بین قصه های كهن ایرانی، چند قصه را 
برای مطالعه انتخاب كرده و اجازه بدهیم فردوسی، سعدی، موالنا، 

نصراهلل منشی، عبداللطیف طسوجی و... قصه گوی این شب ما باشند.
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كارت بازی و برد گیم

بازی های سنتی ایرانی

هسته های خرمالو
روز آخر پاییز بــود و همراه یك 
قشون از بروبچه های فامیل در 
انتظار شب یلدا بودیم. از آنجایی 
كه پدربزرگ ســال ها بود در خانه ما سكونت داشت، دیگر 
برای همه جا افتاده بود كه شب یلدا باید به خانه  ما بیایند. 
البته جای شما خالی، حسابی به ما خوش می گذشت و بد 
به حال مادر می شد كه هر لحظه به گوشه ای می دوید و از 
همه پتانسیل مهمان نوازی اش استفاده می كرد. هنوز چند 
ساعتی به شــب مانده بود. همه اهل خانه در تكاپو بودند. 
پدربزرگ، عینك ته استكانی اش را به چشم زد و از خانه رفت. 
مهتاب كه شد، مهمان ها یكی پس از دیگری سررسیدند. 
بساط شام كه جمع شــد صدای تخمه شكستن ها میان 
همهمه بچه ها و گل انداختن صحبت بزرگ ترها گم شــد. 
مادر با افتخار تمام هندوانه تزیین شــده اش را وسط حلقه 
مهمان ها گذاشــت. همه انگار كه كیك تولد دیده باشند، 
شروع به كف زدن كردند. مادر بی معطلی از روی بشقاب های 
تخمه و ظرف های میوه و انارخوری ها گذشت و خودش را 
به آشپزخانه رساند. چیزی نگذشت كه صدایم كرد، رنگش 
مثل گچ سفید شــده بود. یك نایلون پر از گوجه فرنگی به 
 دست داشت. هر دومان صدای آقاجون را شنیدیم كه بلند 
گفت: »خرمالوهــا رو بیارید تا ببینیم مال كی هســته دار 
می افتد و آرزویش برآورده می شد«. از دور نگاهی به عینك 
ته استكانی آقاجون انداختم. نگاهی گذرا به ساعت كردم. 
شنیده بودم كه شب یلدا میوه فروشی ها تا دیروقت بازند. 
مثل برق، شال و كاله كردم و راه افتادم. از جلو مغازه اكبرآقا 
كه رد می شدم، از پشت شیشــه نگاهی به داخل انداختم. 

خرمالوها درست كنار گوجه فرنگی ها چیده شده بودند!

اگر یك سر به شهرهای كتاب یا مراكز فروش كتاب و اسباب بازی 
بزنید، می توانید انواع و اقســام بردگیم  و كارت بازی را پیدا كنید. 
تعدادشان آنقدر زیاد است كه شاید به راهنمایی نیاز داشته باشید. 
هر كدام از این كارت  بازی ها یا بردگیم ها می توانند ساعت ها شما را 
كنار خانواده سرگرم كنند. معروف ترین بردگیم كه در فروشگاه ها 
حتما پیدا می كنید »مونوپولی« است كه هم جذاب است و هم ساده. 
یعنی خیلی سریع می توانید با اعضای خانواده، قوانین این بازی را 
یاد بگیرید و یك دورهمی جذاب داشته باشید. گزینه های بعدی هم 
می تواند بازی های »ریسك«، »كانن«، »كلودو« باشد كه آنها هم 
جذاب هســتند. بازی كارتی معروف هم »اونو« نام دارد كه آن هم 
بسیار سرگرم كننده و هیجان انگیز است. خیلی نگران نباشید، این 
بازی هم بسیار ساده است. بازی های »فالفل« و »ناشتایی« را هم 
می توانید به عنوان گزینه های بعدی سراغش بروید. از بازی »جنگا« 
یا همان برج چوبی هم غفلت نكنید كه حسابی سرگرم كننده است.

خب حتما الزم نیســت برای بازی كردن و سرگرم شدن در شب 
یلدا، سراغ خرید بردگیم ها و كارت های بازی بروید. در فرهنگ ما 
ایرانی ها كلی بازی دورهمی جذاب وجود دارد كه می تواند در شب 
چله هم اعضای خانواده را سرگرم كند. یادتان باشد كه اصال یلدا یك 
آیین سنتی است و انجام بازی سنتی شاید با حال و هوای این شب 
همخوانی بیشتری داشته باشد. گزینه اول و جذاب میان بازی های 
سنتی »اسم فامیل« است. احتماال كسی نیست كه تا به حال یك بار 
این بازی را انجام نداده باشد و با آن آشــنا نباشد. »گل یا پوچ« و 
»دبرنا« هم می تواند گزینه های دیگر شما برای یك بازی دورهمی 
باشــد. اگر می خواهید كمی بازی متفاوت تری را در كنار خانواده 
تجربه كنید پیشنهاد ما بازی »مافیا« است كه برنامه های تلویزیونی 
هم از روی این بازی ساخته شده. این بازی هم مثل اسم فامیل، فقط 
به چند تكه كاغذ نیاز دارد، اما در عوض ساعت ها سرگرم می شوید.

پانتومیم و ادابــازی هم در ســال های اخیر پای ثابت 
بســیاری از دورهمی های خانوادگی شده است. خب 
درست است كه امســال به خاطر كرونا كمی جمع تان 
محدود شــده و فقط اعضای خانواده در شب نشــینی 

شــب یلدا حضور دارند، اما این بازی می تواند حسابی 
ســرگرم تان كند. توانایــی لغوی، توانایی جســمی و 
مشخصا تالش اعضای خانواده شما برای حفظ ظاهر، با 
پانتومیم و ادابازی كامال به چالش كشیده می شود. هر 
چند نفر كه در اعضای خانواده هستید به 2دسته تقسیم 
شوید و انتخاب لغت را به آن افرادی بسپارید كه 4عدد 
كتاب بیشتر از شــما خوانده اند. اتفاقات غیرمنتظره، 

پای ثابت پانتومیم بازی هستند. اگر می بینید كه مدتی 
است مشغول پانتومیم بازی هســتید و هنوز حركات 
عجیب و غریبی از ســمت اعضای خانــواده ندیده اید، 
بازی را عوض كنید كه پانتومیم مناســب شما نیست! 
بازی در واقع از زمانی شروع می شود كه برای توصیف 
 لغات، یكی دو حركت عجیب و غریب از اعضای خانواده 

دیده باشید!

قرار شب یلدای امسال را كه فراموش نكرده اید؛ 
اینكه در خانه بمانیم و به فكر ســامت خودمان 
و دیگران باشــیم. اما خب قرار نیســت در خانه 
ماندن مساوی برگزار نكردن شب یلدا باشد. شما 
می توانید شــب یلدای متفاوتی را برای اعضای 
خانواده خود رقم بزنید. یك راه رقم زدن شــب 
یلدای متفاوت، داشتن ســرگرمی و بازی جذاب 
دورهمی اســت. بازی ای كه بتوان با دوسه نفر یا 
حتی بیشتر انجام داد. به هر حال شب یلدا بهانه ای 
است تا وقتی بیشــتری برای خانواده بگذارید؛ 
بهانه ای برای معاشرت و فرار از دغدغه های روزمره 
و درگیری های ذهنی. بازی و ســرگرمی می تواند 
این وقت را برای شما به شــكل اعجاب انگیزی 
رنگ آمیزی و زیبا كند. اینجا چند سرگرمی جذاب 

را به شما معرفی كرده ایم.

پنجشنبه14

شماره 104
27 آذر 1399  دورهمی

جهانی

  افغانستان
البته امروزه مثل گذشته، شب یلدا با 
شكوه و مفصل در افغانستان برگزار 
نمی شــود، اما هنوز هم می توان آن 
را جزو جشن ها و بهانه های دورهمی 
مردم این دیار دانســت، چراكه این 
مردم در كنار ایران و تاجیكســتان 
و...، تاریخ و سنت های مشابه زیادی 
دارند. خانواده های افغانســتانی نیز 
مانند كشورمان، اگر عروسی داشته 
باشــند كه هنوز به خانه بخت نرفته 
باشد، در َطَبق های تزئین  شده برایش 
ماهی، شیرینی و آجیل و... می برند؛ 
ضمن اینكه لباس های زمســتانی 
هم برایش هدیه می برند. درســت 
مثل ایران، هندوانه نیز از نمادهای 
یلدایــی در این دیار اســت. گاهی 
نیز دیده می شــود كه خانواده ها در 
كنار نوعروسان خود، چند مدل غذا 
می پزند و این شــب را به شــادی و 
خوشی می گذرانند. سفره های خاص 
یلدا در كنار هندوانــه و انار، از دیگر 
نمادهای شب چله در این سرزمین 
است. البته سال هاست كه جنگ های 
داخلی، باعث شده تا مردم دل و دماغ 
كمتری برای این دســت بهانه های 
دورهمی داشته باشند. محمدكاظم 
كاظمی، شاعر افغانستانی، شعری هم 
در این باره دارد كه غمی پنهان در آن 
را می شود مشاهده كرد؛ »یلدا حریف 
این همه سختی شــود مگر/ سیبی 
كــه می خورید درختی شــود مگر/ 
مستوجب عطای بخیالن شوی شبی/ 
منظور وعده های وكیالن شوی شبی/ 
من آمدم ترانه بیارم برایتان/ آجیل 
و هندوانه بیارم برایتــان/ روزانتان 
همیشه به جوزا بدل شود/ شبهای تان 

همیشه به یلدا بدل شود... « .

یاد دوردست

چله نشینی

 شب چله قرار است در خانه بمانیم اما می توانیم كلی بازی سرگرم كننده 
با خانواده داشته باشیم

شب نشینی به صرف بازی

داستان یلدا

ی
یم

حل
ی 

عل
حد

:  م
رح

ط

پانتومیم و ادا بازی

تاریخچه یلدا
یلدا از قدمتی دیرینه برخوردار اســت. روز تولد میترا یا مهر 
نامگذاری شده و برای نخســتین بار پیروان میترایی در این 
شب به جشــن و پایكوبی پرداخته اند. مردمان ایران در دوره 
باستان اعتقاد داشــتند كه در طوالنی ترین شب سال باید تا 
سپیده صبح بیدار باشند و اهریمن را از خود دور كنند. آنها با 
افروختن آتش از خورشید بركت می خواستند. جشن شب چله 
با خوردن هندوانه، آجیل، انار، شیرینی های مختلف و دور هم 
بودن همه اعضای فامیل برگزار می شود. در این شب بلند تفأل 
به دیوان حافظ از دیرباز مرسوم است. برخی ها هم با شكستن 
گردو، از روی پوكی یا پری اش، آینده را پیش بینی می كردند. 
در برخی نقاط ایران شــاهنامه خوانی در شب یلدا رواج دارد. 
پیران هر خانه از قصه حســین كرد شبستری تا مثنوی های 
موالنا و مفهوم هایش برای دیگر اعضای خانواده بیان می  كردند. 
از دیدگاه بسیاری از قوم های ایرانی، یلدا به همراهش رحمت 
و بركت می آورد و مهربانی را مهمان دل اعضای خانه می كند 
و به این ترتیب درازترین شب ســال میان اقوام ایرانی سپری 

می شود؛ باخوشی، شادكامی و مهربانی.

هنگامه اصالنی
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هــواداري در فوتبال، 
نمايش كامــل تمايز با 
ترفند تعلق اســت. تا 
زماني كه تمايز خود را با ديگران با تعلق به يك تيم نشان ندهيم، 
معلق در ميان تعاريف، مشــغول تكرار تعارفيم. با بودن در صف 
طرفداران يك تيم، تكليف ديگران و خــود را در حضور و غياب 
اجتماعي بازتاب مي دهيم و از خأل معلق بودن خالص و در صف 
متعلقان جاگير مي شويم. در روزهاي آشفتگي  مرز ها، ريختگي  
رازها، وارونگي تراز ها و ماندگي روزها، رنگي كه زير آفتاب هنوز 
تازه است، رنگ تعلق به كساني است كه يك رنگ مي پوشند، يك 
كار مي كنند، يك هدف دارند و يك معنــي دارند. هواداري يك 
آيين شهري پايدار است. شــهروندان در برابر خطر خط خوردن 
و خالي شــدن از خود در خيل خيابان در حال جا خالي دادن از 
رويداد هايي هستند كه در آن شهر همه را يك تن مي خواهد. شهر 
مي خواهد همه يك چيز را بخواهند تا خيالش از خلل خالي شود. 
شهر همه  چيز را يك صدا مي خواهد تا بتواند با يك گوش بشنود. 
شهر مي خواهد همه را يك جور جا به جا كند تا جايي براي جاري 
شدن جوي هاي ديگر نباشد. شهر با تأييد اكثريت، قيل و قال اقليت 
را منتقل مي كند به حاشيه تا متن روزمره راه بيفتد؛ تا شهروندان 
تتمه تمام شهرنشيني باشــند. براي شهر، شهروندي چيزي جز 

شهر بودگي نيست.
اما شهروندان، تن شهر نيستند؛ نقطه هايي روي نقشه. آنها تن زده 
نمي مانند در زيست شــهر. آنها فردند، صاحب فرديت با مفر هاي 
روحي و منافذ ذهني. آنها در اكثريت هر جسم كه جمع شوند در 
اقليت هر جان تفريق مي شوند. آنها هميشه يك شعار دارند: من 
خودم هستم. تمايلي به تعلق هاي اكثريت ندارند. آنها دانه دنيايي 
خود هستند نه بذر هاي كشتزار ديگران. آنها بودني منحصر به فرد 
هستند، دور از دايره دوائر و دوره مديريت ها. با بهانه اي بزرگ براي 
بقا. انسان قبل از شهر آفريده شده؛ كامل و باقي. شهر يا مي تواند 
شهروندان برتر را شــهرداري كند يا نمي تواند. اينجا جايي است 
كه سرنوشت شهر و شــهروند از هم جدا و سرشت شهرها نمايان 
مي شود. اينجاست كه شهر كوچك و بزرگ، خرد و كالن، پرت و 
پايتخت نيست و شهركافي و شهرناقص هست؛ شهري كه مي تواند 
فرديت و اقليت و تنوع و تغيير را تضمين كند و شهري كه نمي تواند.

هواداري از تيم ها امكاني است مدني براي شهرها تا تمايزها را تميز 
و تعلق ها را تطهير كنند. اين تاريخ و تجربه شهريت است كه سكو ي 
ورزشگاه ها مكاني است مطمئن براي شعارهاي فرديت طلبانه. براي 
بروز تعريف شده تمايزها و بيان تعارف نشده تعلق ها. هواداري يك 
ناهنجاري است كه فقط در شهر كافي هنجار مي شود. شهروندي 
كه با لباس رنگي و صورت رنگي خود را متمايز مي كند تا در دايره 
تعلق نسبتش را با شــهر تعريف كند، دقيق ترين بيان براي رابط 
شهر و شهروند است. شهر چيزي نيست جز ساخته هاي پهنه هاي 
فراوان براي شهرآورد. شهر يعني توازن در تعلق و تمايز. شهر يعني 

رواداري در هواداري.

»سرخ«هواداري، رواداري 
مثلتهديگسيبزميني

چند وقت پيش در فضاي مجازي از قول يك توريست 
خارجي نقلي جالب دست به دست مي شد با اين مضمون 
كه ايراني ها يك تكه نان را زير برنج مي گذارند و مي پزند و 
بعد سر آن با هم دعوا مي كنند. راست و دروغ نقل، گردن 
راوي اما وقتي پاي خارجي مي آيد وسط، ماجرا مي شود 
»ملي«؛ هرچه هست، حقيقت را كه نمي شود كتمان 
كرد. هميشه خدا سر سفره براي ته ديگ بيشتر با دوست 
و آشنا و خانواده كلنجار مي رويم؛ چون ته ديگ پديده 
جذابي است كه نمي توان از آن گذشت. برنده كسي است 
كه سيني و ديس ته ديگ زودتر به او برسد و قيل و قال، 
مال باقي كه چيزي هم به آنها بماسد. آنهايي كه سرشان 
از اين نمد بي كاله مي ماند، فيلســوف مآب مي شوند. 
سري به تأسف براي مرافعه كنندگان تكان مي دهند كه 
اين كارها براي چيست؟ بعضي وقت ها هم گلوله نمك 
مي شوند و تكه اي نان بربري يا يك سيب زميني پوست 
نكنده مي گذارند وسط ســفره كه بفرمائيد سر اين هم 
دعوا كنيد! اما غيراز خدا، بقيه هم مي دانند كه ته دلشان 
براي يك تكه ته ديگ چه غنجي مي رود؛ بماند! مهم تر از 
خود ته ديگ، نوع آن است؛ با اينكه باالخره ته ديگ روي 
زمين نمي ماند ولي براي برخي شان كار بيخ پيدا مي كند 
و براي بعضي كار به تعارف هم مي رسد.براي ته ديگ هايي 
كه بي واسطه حاصل چســبيدن برنج، ته قابلمه هاي 
قديمي رويي هستند، سروصداي زيادي به پا مي شود؛ 
خرت خرت كندن آن تا چند كوچه دورتر هم شــنيده 
مي شود اما تهش دو قاشق ته ديگ هم از آن درنمي آيد. 
خالقيت هم لزوما به نتيجه خيلي مطلوب نمي رســد؛ 
مثل ته ديگ كاهو يا اسفناج كه معموال تا آخر سر سفره 
مي مانند و فقط هســتند. ته ديگ ته چين و نان لواش 
هم جذابيت دارد اما وقتي پاي ته ديگ سيب زميني در 
ميان باشد قضيه فرق مي كند. برگه هاي كوچك و بزرگ 
سيب زميني ته ديگ شده كه از فرط برشتگي »سرخ« 
مي شوند همه جا طرفدار سينه چاك دارد. اين ته ديگ 
هركجاي ايران روي اجاق برود، خوردني است، از مشهد تا 
اهواز؛ از تبريز تا سيرجان تفاوتي ندارد همه جا پرطرفدار 
اســت و اين يعني موضوع »ملي« است. ته ديگ هاي 
زمختي كه به ضرب آب خورش از گلو پايين مي رود و ته 
بساط هر چلويي پيدا مي شود، ملي نيستند؛ نوش جان هر 
كه دوست دارد؛ اين ته ديگ »سرخ« سيب زميني است 
كه به قول »نقي« در سريال »پايتخت« بايد روي چشم 
گذاشت. اين وسط يادم نمي آيد تا حاال ته ديگ »آبي« 

ديده باشم كه بخواهد طرفدار هم داشته باشد...

ايرانيياقرمزوآبي؟

به عنوان يك طرفدار پر و پا قرص پرسپوليس، هميشه 
تصورم اين بود كه در زندگي  فوتبالي ام فقط دو نتيجه بايد 
برايم مهم باشد. اول برد پرسپوليس در همه بازي هايي 
كه داشت و دوم باخت رقيب هميشگي اش استقالل. اما 
3سال پيش، در آن شب كذايي كه تيم العين امارات تند 
و تند دروازه استقالل را باز مي كرد و حتي گزارشگر بازي 
هم بدش نمي آمد كه بازي زودتر تمام شود، واقعا اعصابم 
خرد شده بود. عصباني شده بودم و از ته دل مي خواستم 
كه استقالل حداقل چند گل از آن 6گل را جبران كند يا 
حتي بتواند حريف قدرتمندش را شكست دهد. آن شب 
و در آن دوره از بازي هاي آسيايي، فهميدم كه وقتي پاي 
بازي هاي بين المللي به ميان مي آيد، ايراني بودن برايم 
مهم تر از قرمز يا آبي بودن اســت. فهميدم كه اول بايد 
ايراني بود و بعد پرسپوليسي يا استقاللي. باورتان بشود 
يا نشود، همانقدر كه دلم مي خواهد پرسپوليس در همه 
بازي هايش برنده باشد، به همان اندازه از اينكه يك تيم 
با نام ايران، پرچم كشــورمان را در رقابت هاي آسيايي 
باال ببرد خوشحال مي شوم و شك نكنيد پاي تلويزيون 

مي نشينم و براي پيروزي آن تيم، دعا مي كنم.

عزممليفقطبرايتيمملي

اگر يك مسابقه باشگاهي، مسابقه ملي محسوب شود، 
از جذابيت هاي فوتبال و هواداري آن مي كاهد. هواداران 
تيم هاي باشگاهي تعلق به يك باشگاه دارند و هواداري 
از يك تيم و با رقيب دانســتن يك تيم يا تيم هايي، به 
حيات خود ادامه مي دهند. اين حيات مي تواند شــور و 
هيجان را در يك بازي يا حتي در يك تورنمنت افزايش 
دهد؛ به اصطالح با َكل َكل و ُكري خواني. حاال اينكه تيم 
باشــگاهي در يك رقابت بين المللي حضور پيدا كند، 
نيازمند يك عزم ملي باشــد، چندان به صالح نيست و 
به نظر، با روح فوتبال ســازگار نباشد. البته حضور يك 
تيم باشگاهي در يك رقابت بين المللي مي تواند عزمي 
را در ميان مســئوالن ورزش ايجاد كند كه امكانات و 
شرايط مناسبي را براي تيم كشور خود فراهم كنند. براي 
هواداران فوتبال اما عزم ملي نيازمند بازي »تيم ملي« 
است و در سطح باشگاهي يك رقيب هميشه بايد رقيب 
باشــد و بماند، به خصوص در مورد تيم هاي پُرطرفدار 
مانند استقالل و پرسپوليس. حاال فرقي هم نمي كند، چه 
سرخ ها در فينال ليگ قهرمانان آسيا باشند و چه آبي ها.

ايرانوکرهياقرمزوآبی؟
در آستانه فينال حساس پرسپوليس و اولسان، يكي از سؤاالت مهم اين روزها اين است كه آيا اين مسابقه براي ايراني ها جنبه ملي دارد؟ آيا ايراني ها – فارغ از اينكه 
طرفدار كدام تيم و كدام رنگ هستند - بايد در اين بازي خواهان پيروزي نماينده ايران باشند؟ آيا رقباي سنتي پرسپوليس در ايران بابت اينكه در اين فينال ته 
دلشان با اولسان است و براي شكست پرسپوليس دقيقه شماري مي كنند، بايد عذاب وجدان داشته باشند؟ قواعد فوتبال دنيا در اين زمينه چه مي گويند؟ آيا اين 

قواعد فوتبال ايران را هم در بر مي گيرند؟ جمعي از اهالي تحريريه همشهري به اين سؤاالت پاسخ هايي متفاوت داده اند.

عليرضا محمودي
علي عماديروزنامه نگار

روزنامه نگار

محمود مواليي
روزنامه نگار

هواداريونفسکشيدندرتاريخمشترك
مهم ترين عامل هواداري 
از تيــم ملــي، عموما 
احساس همبستگي با 
يك »تاريخ مشترك« اســت كه از نگاه توده ها در كالبد يك تيم متبلور شده؛ 
به نظر من در فرهنگ هواداري باشگاهي هم »تاريخ مشترك« نقشي اساسي 
دارد. براي خود من اين تاريخ معادل 40ســال از 46سال زندگي ام بوده است. 
هيچ گاه درك نكرده ام چگونه از كسي كه نزديك نيم قرن زخمي دربي 6گله 
سال 52بوده، عكس »عمو مهراب« را با آن چهره برزيلي طور روي دركمد اتاقش 
نداشته، گل هاي از راه دور علي پروين تكرار نشدني را به هما و اكباتان نديده، 

پوستر پشت جلد كيهان ورزشي را با تيتر؛ »فرارهاي 8براي 3گل« را، پس از 
برد 3-صفرسال 65، سال ها بر ديوار اتاقش نصب نكرده، كسي كه هيچ وقت در 
زندگي اش محدوده زير پل تاج را به افتخار مغازه ساندويچي فرشاد پيوس، به 
نام فرشاد آقاي گل سند نزده، استقبال باشكوه هواداران در ورزشگاه كارگران 
از سلطان را به ياد ندارد و هيچ گاه تالقي ارتش سرخ روي سكوها و سبزي چمن 
آزادي و ترانه »پرسپوليس خسته« برايش شــوق انگيز نبوده؛ مي توان انتظار 
داشت شريك اين شادي يا غم باشد؟  اجازه دهيد من شوق و غم ارتش سرخ  
را تا ابد فقط با آن پسر بچه هاي دبيرســتاني تقسيم  كنم كه؛ در يكي روزهاي 
دهه 70، كالسور به دست، از ديوار دبيرستان البرز پايين پريدند تا آخرين بازي 
مرتضي كرماني مقدم را، با پيراهن سرخ پرسپوليس، پيش از ترانسفر به الغرافه 

قطر، از روي سكوهاي روبه روي جايگاه، ببينند.

سروش خسروي
روزنامه نگار

جواد عزيزي
روزنامه نگار

خداميدونهکهحقشه
اينجا تهران است؛ با همه 
ويژگي هــاي ايــن روزه 
خودش؛ نه بندر مارسي، 
نه لندن، نه مادريد، نه ميالن و نه دورتموند. اينجا پايتخت كشوري است كه امروزه از 
همه طرف تحت فشارهاي گوناگون محاصره اقتصادي و سياسي قرار گرفته؛ فشارهاي 
نابخردانه اي كه تا مغز اســتخوان ورزش مان هم نفوذ پيدا كرده است؛ فشارهايي كه 
نمي گذارند ترازوي قضاوت درباره عيسي آل كثير درست كار كند و كفه سنگين اين 
همه دليل موجه به سود ايران، پايين بيايد. حال در اين روزگار دشوار، تنها دو عامل 
مي تواند پرسپوليس را در بازي نهايي ليگ قهرمانان آسيا برنده كند؛ دو عاملي كه در 

عرض هم هستند و نه در طول. يكي داشتن نگاه ملي به بازي 29آذر است و ديگري ارائه 
ظرفيت حداكثري توانمندي هاي تيم و بازيكنان. اينجا ايران است و نه فرانسه، ايتاليا، 
انگليس آلمان و... كشورهايي كه مردم شان به خوبي ما عمق ناعدالتي و حق خوري را 
نمي فهمند. ما چه پرسپوليسي دوآتيشه باشيم، چه استقاللي تيفوسي يا چه طرفدار 
تراكتورسازي، سپاهان و صنعت نفت و حتي چه بسا فوتبالي نباشيم، اين روزها با خيلي 
شهروندان ديگر شهرها تفاوت داريم و بايد حاال تمام قد از نماينده كشورمان حمايت 
كنيم. ما نمي توانيم مثل شهروندان مارسي كه به خاطر مغلوب شدن پاري سن ژرمن 
در فينال فصل گذشته ليگ قهرمانان برابر بايرن مونيخ در خيابان ها شادي كردند يا 
دورتموندي هايي كه از قهرمان نماينده ژرمن ها مغموم و ناراحت شدند، رفتار كنيم. 
اينجا ايران است و بايد به بازي پرسپوليس در فينال ليگ قهرمانان آسيا ملي نگاه كرده 

و فارغ از رنگ ها، يكصدا گفت: »پرسپوليس قهرمان ميشه، خدا مي دونه كه حقشه«.

حامد فوقاني
روزنامه نگار

مرزهايجهانفوتبالرابهرسميتبشناسيم
طرفــداران تيــم رقيب 
اولسان هيونداي در ليگ 
كره جنوبي پست هايي در 
حمايت از پرسپوليس منتشــر كرده اند و خود را در فينال آسيا طرفدار قهرمان غرب 
آسيا دانسته اند. حتي تصاويري از گل تيمشان به اولسان را منتشر كرده اند و گفته اند 
پرسپوليسي ها مي توانند با اين تصوير مقابل رقيبشــان در فينال آسيا ُكري بخوانند. 
طرفداران فوتبال در شــرق آسيا كه حسابشان مانند ســطح امكانات و فوتبالشان، از 
غربي ها جداست؛ اما وقتي طرفداران الهالل عربستان هم عليه النصر توفان توييتري 
به راه مي اندازند و شادي خود از برد پرسپوليس مقابل رقيب داخلي شان را به اشتراك 
مي گذارند، به اين مفهوم است كه طرفداران تيم هاي باشگاهي از منطق جغرافيايي و 
سوسياليستي تبعيت نمي كنند. آنها دنياي خود را دارند و در آن جهان، مرزبندي ها 
با نقشه كره زمين، متفاوت است. حتي منازعات سياســي ميان كشورها و تعصبات 

شوونيستي در اين دنيا جايي ندارد. مرزها بين تيم هاي باشگاهي و رقباي سنتي در داخل 
كشورها آنقدر پررنگ و غيرقابل مذاكره است كه حضور يك تيم در رقابت بين المللي 
نمي تواند، فضا را براي رقيب داخلي تلطيف كند. اينكه عده اي مسابقه پرسپوليس در 
فينال آسيا را به بازي ملي تعبير مي كنند، به طور عادي و با منطق هواداري در فوتبال، 
براي طرفداران استقالل معنا ندارد اما قابل درك است كه در ايران امكان عادي بودن 
شرايط در غيرسياســي ترين بخش جامعه نيز وجود ندارد. فشار بين المللي به ايران و 
انزوايي كه براساس مناسبات سياسي رقم خورده، به گونه اي بر جزئيات زندگي خانواده ها 
سايه افكنده كه خشم و نفرت را فراتر از مرزهاي فوتبالي رسانده است. مسائل سياسي 
و بين المللي در سال هاي اخير مرزهاي جغرافيايي ميان ايران و بسياري از كشورها را 
پررنگ ساخته است شايد به همين دليل باشد كه در رويدادهاي بين المللي احساس 
تنهايي براي ايراني ها پررنگ مي شود. شايد اين حس عزلت باشد كه مسابقات باشگاهي 
را براي ايراني ها به رقابت ملي تبديل مي كند. فرياد شادي به حسرتي بدل شده است كه 
شايد رقباي داخلي پرسپوليس هم حاضر باشند به بهانه قهرماني پرسپوليس در آسيا، 

آن را نه از عمق وجود اما با صدايي كه به گوش خارجي ها برسد، سر بدهند.

محمد عدلي
روزنامه نگار

 پرسپوليسي ها از استقاللي ها و احتماال سپاهاني ها و تراكتوري ها كه در 
سال هاي اخير شانه به شــانه براي اين تيم رجز خوانده اند انتظار دارند به 1

ديدار فينال آسيا به چشــم بازي ملي نگاه كنند. بارسلونايی ها هم هر وقت رئال 
مادريد در اروپا بازي دارد، متعصبانه پشت تيم هموطن خود هستند. رئالي ها از 
باخت 2-8 بارسا و كام بك خوردن هاي پياپي اين تيم در ليگ قهرمانان سرخورده 
و دلشكسته مي شوند. منچستري ها هر بار همشهري شــان - سيتي- يك بازي 
اروپايي در پيش دارد به اين بازي به چشم بازي ملي نگاه و مسخره كردن تعداد 
جام هاي رقيب را متوقف مي كنند. تيم هاي رومانيايي، كروات و ديگر باشگاه هاي 
رقيب و دشمن در اروپاي شرقي زماني كه تيم هاي رقيب و دشمن شان در اروپا بازي 
مي كنند، سالح ها را غالف مي كنند و پرچم باشگاه دشمن را در دست مي گيرند. 

الك پشت ها هم پرواز مي كنند، قورباغه ها ابوعطا مي خوانند.
 وقتي استقاللي ها به خاطر 2 قهرماني آسيا در فرمت قديم و با تعداد اندك 

بازي و تيم هاي شــركت كننده سال هاســت 2ســتاره خود را در چشم 2
پرسپوليسي ها فرو مي كنند و قرمزها به تمسخر پالكارد با مضمون »آسيا تخصص 
ماست« و به مقايســه اين جمله با نتايج آبي ها مي پردازند، چرا بايد فينال شنبه 
آينده يك بازي ملي باشد؟ چه اشكالي دارد قرمزها 2حضور خود در فينال آسيا در 
4سال اخير را به رخ رقيب بكشند و آبي ها كري بخوانند كه پرسپوليس تاكنون در 
فينال آسيا گلي نزده؟ همين سپاهان و ذوب آهن مگر چندين سال به غول هاي 
فوتبال پايتخت كنايه نزده اند كه شــماها رنگ فينال آســيا در فرمت جديد را 

نديده ايد؟
نه؛ اين يك بازي ملي نيست اما هست. قهرماني پرسپوليس عالوه بر ارزي 

كه وارد كشــور مي كند، اعتبار هم براي فوتبال ايران مي آورد. پاتوسي، 3
بازيكن آفريقايي سابق استقالل و فعلي فوالد آرزو كرده پرسپوليس قهرمان آسيا 
شود، نه به خاطر اينكه اين يك بازي ملي است -كه ربطي به او ندارد- و نه به دليل 
انتقام گرفتن از تيم سابق؛ قهرمان شدن پرسپوليس از نظر پاتوسي حضور او در 
ليگ برتر فوتبال ايران را توجيه پذير مي سازد. او بعد از قهرماني پرسپوليس در آسيا 
مي تواند در مطبوعات آفريقاي جنوبي سرش را باال بگيرد و با افتخار بگويد در ليگي 
توپ مي زند كه يكي از تيم هاي اين ليگ قهرمان آســيا شده. 2حضور پياپي در 
فينال 4سال اخير مي تواند روي نگاه كنفدراسيون فوتبال آسيا به سهميه فوتبال 
ايران در ليگ قهرمانان قاره تأثير بگذارد. شايد همين استقالل يا تراكتور يا سپاهان 
كه يك فصل تمام با پرچم ژاپن براي پرسپوليس كري خواندند، از اين قهرماني سود 
ببرند. درست است؛ زور دارد تيم رقيب تو قهرمان آسيا شود و هوادارانش مدت ها 

برايت كري بخوانند، اما جز اين، همه جنبه هايش مثبت و منشأ خير است.
  شــايد قهرماني در ليگ قهرمانان و نه در جام باشگاه هاي آسيا با فرمول 

قديمي كه 3 قهرماني در آن داشتيم و پاك شدن عدد صفر مقابل نام ايران 4
در تاريخچه اين ليگ بتواند منافع ملي ديگري هم داشته باشد. كي روش پيش از 
آنكه به كلمبيايي ها طعنه بزند كه در زمان آخرين قهرماني آنها در كوپا آمريكا هنوز 
گوگل اختراع نشده بود، كنايه مشابهي به ايراني ها زده و گفته بود: »آخرين باري 
كه تيم ملي ايران در آسيا قهرمان شد، هنوز من به دنيا نيامده بودم«! كسي نپرسيد 
آخرين باري كه خودش در جايي قهرمان شد، هنوز هيچ كس روي كره زمين به دنيا 
نيامده بود، اما شايد اگر تيم ملي با بدشانسي در جام ملت هاي2004 از قهرماني 
باز نمي ماند، ســابقه قهرماني ما اين چنين دســتمايه اســتهزاي يــك بيگانه 
قرار نمي گرفت. شايد مربي خارجي بعدي سرخابي ها به حقه مشابه دست بزند و در 
توجيه ناكامي هاي احتمالي اش بگويد آخرين باري كه يك تيم باشگاهي ايراني در 
آسيا قهرمان شــده، در جاده هاي آسيا با گاري ســفر مي كردند و بين راه مقصد 
برگزاري مسابقات گرگ ها بازيكنان بعضي تيم ها را مي خوردند تا تعداد تيم هاي 
حاضر به حدنصاب نرسند. قهرماني يك تيم باشگاهي در ليگ قهرمانان و تيم ملي 
در جام ملت ها مي تواند تودهني محكمي به بيگانه هاي ريزه خوار ســفره احسان 
فوتبال ايران باشــد كه بــراي توجيه شكســت هاي خود به چنيــن بهانه هايي 

دست مي يازند.

اينيكبازيملينيستوهست
محمدرضا نصيري

شهرام فرهنگيروزنامه نگار
روزنامه نگار

دروغواضح

مناسب ترين پاسخ به اين پرسش كه »مسابقه فينال ليگ قهرمانان آسيا يك بازي ملي 
است يا خير؟« را مي توان در حرف سرمربي اليپزيش )يوليان ناگلزمان( پيدا كرد. او 
پيش از قرعه كشي مرحله يك هشتم نهايي ليگ قهرمانان اروپا در پاسخ به اين پرسش 
كه دوست دارد در اين مرحله با چه حريفي روبه رو شوند، گفت: »من عاشق شنيدن 
سرود تيم هاي يوونتوس و رئال مادريد هستم.« اينكه چنين مراسمي پيش از بازي هاي 
باشگاهي در آسيا برگزار نمي شود، تفاوتي در اصل موضوع ايجاد نمي كند. سرود ملي 
فقط براي بازي هاي ملي پخش مي شود نه رقابت هاي باشگاهي كه معموال در تيم ها 
بازيكناني با مليت هاي مختلف حضور دارند و گاهي حتي جز نام 2 تيم، هيچ بازيكني 
با مليت آن كشورها در تركيب اوليه وجود ندارد. االن مثال پخش كردن سرود ملي 
انگليس پيش از بازي هاي چلسي در ليگ قهرمانان اروپا چه مفهومي دارد؟ مسخره 
است كه فرانك لمپارد به تنهايي كف دست را روي قلب بگذارد و سرود ملي انگليس 
را زمزمه كند. فراتر از اين، هيچ وقت در اروپا بازي هاي داخلي كشــورها تحت تأثير 
رقابت هاي ليگ قهرمانان اروپا يا ليگ اروپا قرار نمي گيــرد. مثال نمي گويند چون 
نماينده كشور ما اين هفته درگير بازي در ليگ قهرمانان است، بايد بازي داخلي اش را 
لغو كنيم تا با آمادگي كامل به آن مسابقه اروپايي برسد. حتي اگر آن تيم يك پاي فينال 
هم باشد باز ممكن نيست تغييري در برنامه بازي هاي داخلي كشورهاي اروپايي ايجاد 
شود. چون درنهايت حتي ليگ قهرمانان هم با تمام اعتبارش يك رقابت باشگاهي است 
و هيچ كشوري حاضر نيست ارزش ليگ داخلي اش را به خاطر موفقيت تنها يك باشگاه 
پايين بياورد. بماند كه آرزوي موفقيت كردن براي دشمن تاريخي چيزي جز دروغي 

واضح نيست. ملي فرض كردن يك بازي باشگاهي خنده دار است.
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مهدي عبديان، همان عضو هيأت مديره استقالل كه در حاشيه 
بازي با شــهرخودرو در اتوبوس تيم مشهدي به مهدي رحمتي 
هديه داد و حاشيه ساز شــد، حاال در تمجيد از گلر سابق آبي ها 
پست گذاشته و مثال به يحيي گل محمدي طعنه زده: »رحمتي 
پشت تيمي ايستاد كه مربي اش آن را رها كرد و رفت. « آقا اوال 
مگر رحمتي تا االن از تيم هاي ديگر پيشنهاد داشته كه ببينيم 
مي رود يا مي ماند؟ ثانيا مگر خود شما محمود فكري را چطور از 
نساجي گرفتيد و روي نيمكت استقالل نشانديد؟ در مورد نوع 
رفتار گل محمدي با شهرخودرو نقدهاي زيادي نوشته شده، اما 
الاقل شما كه دست اندركار يك جدايي مشابه بودي در اين مورد 
طعنه نزن! انصافا فهميدن اينها زياد دشوار نيست. فقط متعجبيم 

اساتيد چطور به سطح اول مديريت فوتبال ايران مي رسند.

شما واقعا شاهكاري!

آقا ما تا االن اشتباه مي كرديم از دعوت پياپي برادران فنوني زاده 
به تلويزيون انتقاد مي كرديم. احساس مي كرديم اينكه دوستان 
در يك هفته بــه 3 برنامه پخش زنده بروند و حضورشــان در 
تلويزيون 4 برابر مهران رجبي باشد زياد جالب نيست، اما االن 
كه بيشتر فكر مي كنيم، مي بينيم اگر رفقا حداقل آقامهدي را در 
تلويزيون نگه دارند بد نيست. آنجا الاقل سر اين بنده خدا گرم 
است و نمي رسد پست هاي ملتهب اينستاگرامي بگذارد. كسي 
هم كه تلويزيون نمي بيند؛ هي از اين شبكه ببريدشان آن يكي 
شبكه و همان سؤاالت را بپرسيد. مهدي فنوني زاده اين هفته تا 
از صداوسيما درآمد، در مورد اتحاد هواداران استقالل و اولسان 
طرحي گذاشت كه خيلي ســر و صدا كرد؛ حاال باز اين بهتر از 
پست هاي قبلي ايشان در مورد اقوام بازيكنان تيم حريف است.

فنوني زاده را در تلويزيون نگه داريد

محسن فروزان در بازي تراكتور و فوالد توپ را تحويل مهاجم 
تراكتور داد، اما عكاشه حمزاوي نتوانست دروازه تقريبا خالي را 
باز كند. اين گل مي توانست منصوريان را در شغلش نگه دارد، 
اما اين اتفاق رخ نداد. بعد از گاف فروزان در اين ديدار، او مقابل 
سايپا از تركيب اصلي خارج شــد و جاي خودش را به احسان 
مراديان داد. در نشســت خبري بعد از بازي هم وقتي از جواد 
نكونام در مورد نيمكت نشيني فروزان سؤال شد، سرمربي فوالد 
فقط گفت: »سؤال بعدي لطفا!« حاال سعيد آذري مديرعامل 
باشگاه گفته فروزان مصدوم بوده و به همين دليل بازي نكرده 
اســت. شــما مطمئني اخوي؟ خب چرا همين جواب ساده و 
همه فهم را خود نكونام نداد؟ بعد وقتي سرمربي صالح ندانسته 

توضيح بدهد، مدير باشگاه چرا اين كار را مي كند؟

مطمئني استاد؟

نكته بازي

    قهرمان تکراری در غیاب محمد بنا
ليگ كشــتی در رشــته فرنگی با تمام حواشــی اش به پايان رســيد. تيم 
ايرانمال طبق معمول ســنوات گذشــته بــه قهرمانی رســيد و تيم های 
 دانشــگاه آزاد و ســيناصنعت ايذه عناوين دوم و ســوم را كســب كردند. 
در ايــن دوره از رقابت ها اعتراضات مكــرر به نحوه قضــاوت داوران صدای 
تيم های مختلف را درآورده بود. اشــتباهات تاثيرگذار كه در مرحله گروهی 
باعث حذف تيم صبانور كردســتان شــد در ديدار فينال هم ادامه داشــت. 
نحوه قضاوت داوران باعث شد تا سازمان ليگ كشــتی برای دلجويی از تيم 
صبانور كردســتان كاپ اخالق را به اين تيم اهدا كنــد! در ديدار فينال هم 
در وزن نخســت در اتفاقی عجيب اعتراض تيم ايرانمال بعــد از 5ثانيه مورد 
قبول داوران قرار گرفت )طبق قانون مربيان فقط 5ثانيه وقت دارند اعتراض 
 كنند( و در اتفاقی عجيب تر زمان كشــتی 13ثانيه به عقب كشــيده شــد! 
عدم حضور كادر فنی تيم ملی  كشتی فرنگی در سالن مسابقات از ديگر حواشی 
مرحله نهايی ليگ بود. در حالی كه حميد سوريان  نايب رئيس فدراسيون به 
دليل عمل جراحی زانو با عصا در سالن مســابقات حاضر شده و نظاره گر كار 
فرنگی كاران بود، محمد بنا و همكارانش به ســالن نيامدند. شايد در روزهای 

 آينده بايد منتظر خداحافظی چندباره محمد بنا از تيم ملی كشــتی باشيم. 
بازار عكس يادگاری در پايان مراســم هم به شــدت داغ بود، طوری كه همه 
ويروس كرونا را فراموش كرده بودند. البته مراسم اهدای كاپ برای اولين بار در 
كشتی با نظم خاصی برگزار شد و حضور افراد غيرمسئول به حداقل رسيده بود.

ساعت فينال ليگ قهرمانان در قطر جلو آمده تا مردم 
شرق آســيا هم بتوانند بازي نماينده كشورشان را در 
دوحه قطر تماشــا كنند. به اين ترتيب اين مسابقه از 
ســاعت15:30 به وقت تهران، زير نور آفتاب برگزار 
خواهد شد. اين شرايط براي خيلي از ايرانيان يادآور 
بازي برگشــت تيم ملي كشــورمان برابر استراليا در 
روز هشتم آذر1376 اســت؛ باز هم يك عصر شنبه 
ديگر، در آذر. آن روز صعود شــگفت انگيز ملي پوشان 
كشورمان به مســابقات جام جهاني فرانسه موجي از 
شادي بي ســابقه را بين مردم سراسر كشور به وجود 
آورد. اين برنامه ريزي نشده ترين شادي دسته جمعي 
ايرانيان بود و آنهايي كه آن جشن خودجوش را تجربه 
كردند، همچنان با حالوت از اين اتفاق ياد مي كنند. 

حاال پرسپوليس در يك عصر شنبه آذرماهي ديگر، بايد 
در فينال ليگ قهرمانان آســيا برابر اولسان هيونداي 
قرار بگيرد و شايد نخســتين قهرماني تاريخش را در 
مســابقات ليگ قهرمانان آسيا به دست بياورد. اين بار 
هم مثل بازي ايران و استراليا، تيم رقيب خطرناك تر 
به نظر مي رسد؛ مخصوصا كه پرسپوليس چند محروم 
دارد. با اين حال شايد قرعه فوتبال يك شادي پاييزي 
بزرگ و مانــدگار ديگر را براي بخشــي از ايرانيان به 
ارمغان بياورد. اگرچه با توجه به شرايط خاص كرونايي، 
بهتر اســت مردم در خانه بمانند و از بروز بيروني اين 
شادماني بپرهيزند. بايد صبر كنيم ببينيم اين شنبه 
معجزه اي ديگر براي فوتبال خســته ايران به همراه 

دارد يا نه.

امروز و فردا هفته هفتم ليگ برتر فوتبال ايران برگزار مي شــود و 
در غياب پرسپوليس كه به خاطر حضور در فينال آسيا ديدارش با 
سپاهان به تعويق افتاده، 7بازي برگزار مي شود. بعد از سپري شدن 
6هفته از ليگ )منهاي 2بازي از پرســپوليس( نكته اي كه كامال 
جلب توجه مي كند، نزديكي امتيازات تيم ها در نيمه باالي جدول 
است؛ به شكلي كه تيم هاي اول و هفتم جدول فقط 2امتياز فاصله 
دارند. استقالل و نفت آبادان در حالي با 11امتياز اول و دوم هستند 
كه هيچ كدام از آنها نتوانســته اند به ميانگين 2امتياز از هر بازي 
برسند. نفت آبادان كه هفته گذشته 24ساعت صدرنشين ليگ 
بود، امروز در نخستين بازي هفته هفتم به زمين آلومينيوم اراك 
مي رود. آلومينيوم تيمي موفق در آزمون هاي دفاعي است كه حتي 
در زمين حريفان هم به سختي گل مي خورد. حسن پورحميدي، 
دروازه بان اين تيم برترين دروازه بان ليگ بيســتم تا اين لحظه 
بوده و در 4بازي 3بار كلين شيت كرده است. نفت آبادان با طالب 
ريكاني كه در 6بازي 5گل زده و 4بار بازيكن برتر ميدان شده، به 
اين دفاع حمله خواهد كرد. در ديگر بازي امروز هم نســاجي بعد 
از باخت 4گله مقابل سپاهان، حاال ميزبان مس رفسنجان خواهد 
بود. اما فردا )جمعه( 5بازي برگزار مي شود كه مهم ترين آنها جدال 
ذوب آهن با استقالل اســت. تيم فكري كه به عنوان صدرنشين 
ليگ به اصفهان مي رود، خوشحال از بازگشت مصدومانش فقط 
به 3امتياز بازي فكر مي كند. ذوب آهن در قعر نشســته اما شكل 
بازي اش شبيه قعرنشين ها نيســت و اگر گلزنان خارجي اش از 
قرنطينه كرونا برگشته باشند، حريف خطرناكي براي آبي ها ست. 
استقالل در »دقت پاس« تيم دوم و در »شوت به چارچوب دروازه« 
تيم سوم ليگ تا اين مقطع بوده است. نقطه قوت ذوب هم موفقيت 
58درصدي در نبردها ست كه سبزپوشان را به سومين تيم برتر 
ليگ در اين آيتم تبديل كرده است. فردا يكي از بهترين تيم هاي 
فصل يعني گل گهر از شهرخودرو ميزباني مي كند تا بعد از 2 باخت 
متوالي، دوباره خودش را به مســير صدرنشــيني برگرداند. تيم 
قلعه نويي به همراه ســپاهان گلزن ترين تيم ليگ بوده اما در خط 
دفاعي متزلزل است. تيم مهدي رحمتي هم دومين تيم برتر ليگ 
در مالكيت توپ و سومين تيم در تعداد پاس است اما اين بازي هاي 
مالكانه به نتايج چندان خوبي منجر نشده و شهرخودرو با 7امتياز، 
تيم نهم جدول است. تراكتور هم فردا در حالي ميزبان پيكان است 
كه در 6بازي گذشته اش فقط 3گل زده و صاحب سومين خط حمله 
ضعيف ليگ بوده است. فردا ســايپا و ماشين سازي هم در تهران 
بازي مي كنند و نفت مسجدسليمان و فوالد، داربي خوزستان را در 

مسجدسليمان برگزار مي كنند.

عصر شنبه پاييزي؛ آشنا نيست؟
  پرسپوليس و شايد يك شادي مشابه با حماسه ملبورن

  در غياب پرسپوليس
    امروز و فردا 7بازي از هفته هفتم ليگ برتر

  برگزار مي شود و تيم هاي اول تا هفتم شانس 
صدرنشين شدن دارند

بهروز رســايلي| 6هفته از مسابقات ليگ برتر گذشت و از امروز 
هفته هفتم آغاز خواهد شد. مسابقاتي كه پشت سر گذاشتيم اما، 

برخي مسائل را براي هواداران فوتبال بيش از پيش روشن كرد.

  تبريز؛ بدون امنيت شغلي
بعيد است هيچ كجاي جهان امنيت شغلي آدم ها به اندازه فوتبال 
تبريز پايين باشد. چيزي كه طي چندسال گذشته با خصوصي شدن 
2 باشگاه ماشين ســازي و تراكتور ديده ايم اين بوده كه مربيان و 
مديران مثل آب خوردن شغل شــان را از دست مي دهند. عجيب 
نيست كه نخستين مربيان بركنارشــده در ليگ بيستم مربوط به 
همين دو تيم بوده اند؛ عليرضــا منصوريان از تراكتور رفت و وحيد 
بياتلو از ماشــين. 2 عزيزي هم كه به زودي اين 2 نيمكت را اشغال 
خواهند كــرد، بايد بدانند وضع شــان همينطور خواهــد بود و با 

نخستين لغزش ها بايد غزل خداحافظي را بخوانند.
 VAR همه طالب   

در اين 6هفته الاقل چندين مصاحبه از مربيان، مديران و بازيكنان 
تيم هاي مختلف شنيديم و خوانديم كه جملگي خواهان استفاده 
از كمك داور ويديويي در فوتبال ايران بودند؛ از قاســم حدادي فر 
بگيريد تا اميرخان قلعه نويي. البته اين تمنا فقط جنبه شفاهي دارد 
 VAR و پارسال كه از تيم ها خواسته شد در تامين هزينه استفاده از

مشاركت كنند، تقريبا هيچ باشــگاهي به اين موضوع روي خوش 
نشان نداد. االن هم تكرار اسم اين فناوري، بيشتر جنبه نمايش و 
غرولند دارد. ما هم معتقديم VAR هرچه سريع تر بايد وارد فوتبال 
ايران شود، اما به شما قول مي دهيم اصل دعواهاي داوري تازه براي 
بعد از ورود اين فناوري است؛ اين خط و اين نشان! البد يادتان نرفته 
ما تنها تيم جام جهاني2018 بوديم كه بعــد از بازبيني ويديويي 

تصاوير در مسابقات باز هم به داور اعتراض مي كرديم!
   خون استراماچوني خشك نشده

بنده خدا محمود فكري با همه فراز و فرودهايش فعال اســتقالل را 
صدرنشين كرده، اما 2 تساوي برابر پيكان و صنعت نفت كافي بود 
تا برخي هواداران اسقالل فورا ياد استراماچوني بيفتند. يعني اگر از 
بعضي از اين رفقا بپرسي دوست داريد تيم تان قهرمان جهان شود 
يا استراماچوني برگردد، بعيد نيست به گزينه دوم رأي بدهند! در 
هر صورت 2 روز قبل از اينكه فكري شهرخودرو را ببرد و صدرنشين 
شود، هواداران استقالل در فضاي مجازي براي قهر استراماچوني 
ســالگرد گرفتند؛ يعني همــان روزي كه او شــهرخودرو را برد و 

صدرنشين شد!
  قلعه نويي و مسلمان هنوز هستند

در اين 6هفته تيم قلعه نويي واقعا خوب بازي كرده است. گل گهر 
حتي در جريان 2 شكستش برابر پيكان و نفت آبادان موقعيت هاي 

زيادي خراب كرد. قلعه نويي درصدد اســت با اين تيم نشان بدهد 
هنوز دورانش تمام نشده است. محسن مسلمان هم در سايپا شوق 
بازي كردن پيدا كرده و جزو خوب هاي ليگ بوده اســت. 2سالي 

مي شد كه از مهندس سابق سرخ ها خبر نداشتيم.
   هرچه ديرتر، بهتر

به هر حال فوتبال ايران قواعد خاص خودش را دارد كه لزوما منطبق 
با دانسته هاي بشر امروزي نيست. مثال به تجربه ثابت شده شما اينجا 
هرچه ديرتر تيم ببنديد و ديرتر شروع كنيد، احتمال موفقيت تان 
بيشتر اســت. نفت آبادان و پيكان، 2 تيمي بودند كه از همه ديرتر 
مربيانشان را شناختند و بازيكن گرفتند؛ اين 2 تيم در پايان هفته 

ششم به ترتيب دوم و ششم هستند.
  فاجعه گزارشگران ادامه دارد

حوزه گزارشگري فوتبال در تلويزيون ايران زايايي ندارد و قديمي ها 
هم يك به يك طرد مي شوند. در نتيجه امسال بدترين گزارش ها 
را داشــته ايم. در اســتان ها دوســتي را ديديم كه وقفه آبخوري 
دقيقه30 را با پايان نيمه اول اشــتباه گرفت و دوست ديگري هم 
از عدم رعايت فاصله اجتماعــي روي ضربات كرنر گاليه كرد. حاال 
حساب »پيروزي« خواندن »پرسپوليس« توسط گزارشگر تبريز 
كال به كنار؛ تهران هم در قرق جواد خياباني و پيمان يوسفي بود و به 

قول آقاپيمان قس علي هذا!

وچوليلدودلوسر
ااشيابروهاديا

هقيدنويپاپارس
يياراكاسدواها
سيليسييازجل
بلابلهجنويوكس
يااهتناييايور
نيگننديمدرارط
سولدنكزيياپسا
تسبمارهبزيرين

انيابتدادجا
رلهدنيانييوره
هيمويليلكاربج
اكيدنستيادبيو
ينخيهيمزرززعم

جد         ول 8113
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افقي:
 1- نوعي پارچــه پنبه اي- 
مركب پيامبر)ص( در شــب 

معراج- رهايي
2- راوي روايت فتح- مرطوب

3- ورزشي با توپ بيضي- از 
باال به پايين ديد داشــتن- 

جزاير دوگانه خليج فارس
4- بســيار ســخت- تزئين 

صحنه نمايش
5- راهــي كــه بــه آخــر 
نمي رسد!- رهايي- بر مركب 

نشسته- وحشي
6- بهشت- موجود ترسناك 

خون آشام سينمايي
7- بابا- هريك از نمك هاي 

اسيد نيتريك- كارگر كشتي
8- لــوازم- نپريدن اســب 

مسابقه از روي مانع- صبور
9- جوهــر قليا- همســايه 
كلمبيا و دريــاي كارائيب- 

روي هم انباشته
10- كالبد شناسي- مجموعه 
از  كوتــاه  داســتان هاي 

جالل آل احمد
11- خــودم- از القاب امراي 
ترك- الستيك سوراخ شده- 

خرس
12- عسكر- تركيب شيميايي 

آب دار
13- نغمه - ولگردان- خيال 

و گمان
14- دوميــن رود طوالنــي 
اروپا- كاپيتــان تيم فوتبال 

استقالل
15- شيريني ســوغات قم- 

صدر- ارتعاش
  

عمودي:
1- تبهــكاران- رهبر مذهبي 
كاتوليك هاي جهان- متخصص 

در كار هاي ساختماني
2- از بند رســته- شهري در 

استان اصفهان- از الفبا
3- خون اين جانور آبي رنگ 

است- تپش قلب- آشيانه
4- زن خانــه دار- راحتــي- 

تعجب زنانه
5- بيان رســمي مخصوص 
نامه هــاي اداري بــراي اول 

شخص- شهسوار امروزي
6- رايحه- نيست شــونده- 
كارآگاه داســتان هاي آگاتا 

كريستي
7- سروري- به كمال رسيدن- 

ماچ
8- درس نگارشي- داخلي- 

ويروس سگي
9- از مشــتقات نفت- همه 

وجود آدمي- سابق
10- وسايل- تكيه گاه- نفس 

بلند

11- جدا شدن- مهم ترين مركز 
مذهبي شيراز

12- باد ســرد- بچه كنجكاو و 
پر تحرك- دسر خامه و ميوه

13- نوعــي ميمون- ســگ 
فضانورد شوروي- بي باكي

14- درجــه مهــارت كاراته- 
محفظه زير شيشه جلوي اتاق 

خودرو- پول خارجي
15- پياپي- واحد اندازه گيري 

توان الكتريكي- همراه زولبيا

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3822
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

543679128
297815364
681234957
918527643
352946871
476381295
129758436
764193582
835462719

متوسط

    2  4   
   5   2  3
      8 9  
 6  4    2 7
9   3  5   8
7 1    8  3  
 8 4       
1  3   6    
  7  1     564287193

218539674
379461582
435876219
197342856
826195437
683714925
742958361
951623748

ساده

متوسط

859623471
471589263
236147895
368491527
942375618
715268934
684732159
193856742
527914386

سخت

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

ساده

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

  ليگ برتر فوتبال به هفته هفتم رسيد، اما آنچه ما از مسابقات سپري شده آموختيم چه بود؟

ليگ برتر ايران
هفته هفتم

آلومينيوم اراک-صنعت نفت آبادان
پنجشنبه 27 آذر 1399

سايپا-ماشين سازی تبريز
گل گهرسيرجان-شهر خودرو

ذوب آهن-استقالل

تراکتور-پيکان
نفت  مسجدسليمان-فوالد

پرسپوليس-سپاهان

نساجی مازندران-مس رفسنجان

15:00

15:00

15:15

تعويض

جمعه 28 آذر 1399

نامعلوم

  6 كشف از 6 هفته
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  تابلوهاي كوهستان دربند بازسازي شوند
از فدراسيون كوهنوردي تقاضا دارم كه تابلوهاي راهنماي كوهستان 
دربند و مشخصا تابلوهاي محدوده دو راهي اوسون و البته ديگر تابلوها 

را بازسازي كند. 
شاكري از تهران

   از 3  ماه قبل كوچه ما در نهاوند تاريك است
كوچه شهيد تركمان روستاي بيان در نهاوند از 3  ماه قبل تاريك است. 
چندبار به دهياري مراجعه كرده ايم و دهيار نيز از اداره برق پيگير شده 
است، ولي كوچه همچنان در تاريكي به سر مي برد. خود من هم شخصا 
به اداره برق مراجعه كرده و تقاضا كردم كه براي تامين روشنايي كوچه 
اقدامي شود باز هم خبري نيست؛ اين در حالي است كه هر قبض برق 
اهالي نزديك به 100هزار تومان مي شود. آيا حق ما نيست كه شب ها 

كوچه مان تاريك نباشد؟
از ساكنان روستاي بيان نهاوند

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

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

با مردم

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

سوال از شما پيگيري از ما

قاضي مجتمع قضايي كاركنان دولت 
ســرانجام پس از برگزاري 5جلســه پيگيري

دادگاه رأي خــود را درباره 18متهم 
سقوط هواپيماي  اي تي آر شركت آسمان كه در مسير 
تهران-ياسوج و در ارتفاعات دنا سقوط كرده بود صادر 
كرد. حكمي كه در مقايسه با حادثه بزرگي كه اتفاق 
افتاده ســبك به نظر مي رســد و موجب نارضايتي 

خانواده هاي قربانيان شده است.
به گــزارش همشــهري، ايــن هواپيمــا صبح روز 
29بهمن ماه سال96 با 66سرنشين فرودگاه مهرآباد 
را به مقصد ياسوج ترك كرد اما ساعتي بعد از صفحه 
رادار محو شد. تا چند ساعت هيچ كس از سرنوشت 
هواپيما و سرنشــينانش اطالعي نداشــت تا اينكه 
سرانجام معلوم شد هواپيما در ارتفاعات دنا سقوط 
كرده و همه سرنشينانش جان باخته اند. شرايط جوي 
از يك سو و ســخت گذر بودن منطقه از سوي ديگر 
سبب شد عمليات كشــف و انتقال اجساد قربانيان 
ماه ها به طول بينجامد. مهم ترين خواســته خانواده 
جان باختگان شناسايي عامالن سقوط هواپيما بود. 
خواسته اي كه موجب تشــكيل پرونده قطوري در 
اين خصوص شــد. هرچند ابتدا قصور اين ســقوط 
به گردن خلبان هواپيما افتاده بود اما در ادامه هيأت 
كارشناسي بررسي سانحه اعالم كردند خلبان و كمك 
خلبان فقط 5درصد در اين حادثه مقصر هســتند 
و مســئوالن ســازمان هواپيمايي كشوري، شركت 
آسمان و سازمان فرودگاه هاي كشور مقصران اصلي 
اين حادثه مرگبار هســتند. در اين شــرايط بود كه 
پرونده با 18متهم حقيقي و حقوقي به شعبه1057 
مجتمع قضايي كاركنان دولت فرستاده شد. جلسات 
اول به قرائت كيفرخواست و شكايت شاكيان گذشت 
اما در چهارمين جلسه تيم كارشناسي كه از خبرگان 
صنعت هوايي هســتند با توجه به بررســي شواهد 
به دست آمده ازجمله آخرين مكالمات خلبان اعالم 
كردند كه سهم قصور شــركت هواپيمايي آسمان 

45درصد، ســازمان هواپيمايي كشوري 40درصد، 
شــركت فرودگاه ها 10درصد و كادر پــروازي تنها 
5درصد اســت. خانواده هاي داغدار بــا اين گزارش 
اميدوار شدند تا شايد بعد از 3سال رأي دادگاه التيامي 
بر داغ شان باشد. اما در پنجمين جلسه محاكمه كه 
هفته گذشته برگزار شد يكباره ورق برگشت و قصور 
كادر پرواز از 5درصد بــه 37درصد افزايش و ميزان 
قصور 18متهــم پرونده از 95درصــد به 63درصد 
كاهش يافت. تغييري كه شــگفتي و در عين حال 
اعتراض شاكيان را برانگيخت. با اين وجود محاكمه با 
اخذ آخرين دفاع از متهمان به شكل مكتوب، به پايان 
رسيد تا شمارش معكوس براي صدور رأي آغاز شود.

حكم غافلگيركننده
با گذشت يك هفته از برگزاري آخرين جلسه دادگاه 
صبح ديروز قاضي علي اكبرعاليشاه، معاون سرپرست 
و رئيس شعبه1057 مجتمع قضايي كاركنان دولت 
حكم پرونده را صادر كرد. براســاس اين حكم اغلب 
متهمان به جزاي نقدي و در مواردي به محروميت از 

اشتغال در سمت هاي مديريتي محكوم شدند.
بر همين اســاس، رئيس وقت ســازمان هواپيمايي 
كشوري به دليل عدم رعايت نظامات دولتي منتهي به 
قتل شبه عمدي 66نفر با ارتكاب 10درصد تقصير به 
پرداخت 50ميليون تومان جزاي نقدي به جايگزيني 
از 30ماه حبس تعزيري و پرداخت قدرالســهم ديه 
متوفيان از تقصير ارتكابي در حق اولياي دم و 2سال 
محروميت از اشتغال در سمت هاي مديريتي محكوم 
شــد. همچنين مديرعامل وقت شركت هواپيمايي 
آســمان بابت عدم رعايت نظامات دولتي منتهي به 
قتل شبه عمد 66نفر با تقصير 7درصدي به پرداخت 
70ميليون تومان جزاي نقدي به جايگزيني از 2سال 
حبس تعزيري، پرداخت ديه به ميزان قدرالسهم از 
تقصير انتسابي درحق اولياي دم و 15 ماه محروميت 
از هرگونه دخالت در مديريت دســتگاه هاي دولتي 
محكوم شــد. وي همچنين بابت جعــل رايانه اي و 

معاونت در گزارش خالف واقــع به لحاظ عدم احراز 
وحدت قصد با مرتكب تبرئه شــد. متهم ديگر اين 
پرونده، مديرعامل وقت شركت فرودگاه ها و ناوبري 
هوايي كشور اســت كه از جهت عدم رعايت نظامات 
دولتي با 5درصد تقصير منتهي به قتل شبه عمدي 
66نفر به پرداخت 30ميليون تومان جزاي نقدي به 
جايگزيني20 ماه حبس تعزيري و پرداخت قدرالسهم 
ديه به نســبت تقصير ارتكابي در حــق اولياي دم و 
10 ماه منع اشتغال در شركت هاي دولتي محكوم شد.
عالوه بر اين 3متهم، 12نفر ديگر از متهمان حقيقي 
مجرم شــناخته شــده و هريك به پرداخت جزاي 
نقدي، محروميت از اشتغال دولتي و شالق محكوم 
شــدند. همچنين 3متهم حقوقي شــامل سازمان 
هواپيمايي كشــوري، شــركت هواپيمايي آسمان 
و شــركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي كشور نيز در 
اين پرونده مجرم شناخته شده و به پرداخت جزاي 
نقدي محكوم شدند. از سوي ديگر در اين رأي آمده 
است: شــاكياني كه ديه عزيز از دســت رفته شان را 
دريافت كرده يا حقوق آنها از ديه استحقاقي توسط 
شركت بيمه پرداخت شده مســتحق دريافت ديه 
مازاد نخواهند بود؛ به بيان ديگر محكومان پرونده از 

پرداخت ديه مبري هستند.

اعتراض شاكيان
صدور اين رأي از ســوي دادگاه موجــب اعتراض 
شاكيان پرونده شد. طوري كه روز گذشته تعدادي 
از خانواده ها در گفت وگو با همشــهري اين حكم را 
ناعادالنه دانســتند و اعالم كردند قطعا به اين رأي 
اعتراض خواهند كرد. يكي از آنها گفت: جاي شگفتي 
دارد كه در جلسه آخر محاكمه همه قصور به گردن 
خلبان افتاد و حاال متهمان اصلــي پرونده با احكام 

سبكي مواجه شده اند. 
تعدادي از اين متهمان بازنشســته هستند و صدور 
رأي محروميت از مشاغل دولتي براي آنها چه معنايي 

دارد؟ ما به اين رأي اعتراض داريم.

 دردسر دوستي 
با روانشناس قالبي

 3سال پس از سقوط هواپيماي

تهران - ياسوج در ارتفاعات دنا،  رأي دادگاه 

خانواده هاي قربانيان را شوكه كرده است

در اين بخش از سخنگاه شما مي توانيد سؤاالت خود را ترجيحا با 
موضوعاتي كه عموميت و دربرگيري بيشتري دارند براي ما ارسال 
كنيد تا ما آن را از مسئول يا سازمان مربوط برايتان پيگيري كنيم و 
با چاپ پاسخ ضمن احترام به شما مخاطب گرانقدر و دادن پاسخ 
صحيح، شمار ديگري از مخاطبان را نسبت به يك موضوع آگاه كنيم.

چــرا كارخانــه كاغذديــواري را چيني هــا در بوشــهر راه اندازي 
كردنــد؟ مگــر چنيــن ظرفيتــي نبــود كــه خودمــان چنين 
كارخانه اي راه انــدازي كنيم و اصال ســهم ايران در ايــن كارخانه 
 چيســت و چــرا امثــال مــن در آن اســتخدام نمي شــوند؟

پاسخ همشهري: نكته اول: اينكه سرمايه گذاران در گوشه و كنار كشور 
سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال كنند و از ظرفيت هاي سرمايه اي آنان 
براي توسعه و اشتغال بهره گيري شود در همه جاي دنيا مرسوم است 
و چيز تازه و عجيبي نيست و به نظر مي رسد بايد از راه اندازي چنين 
كارخانه ها و ســرمايه گذاري هايي خرســند بود. نكته دوم: كارخانه 
كاغذ ديواري مدنظر شما هنوز افتتاح رسمي نشده است و قرار است 
دهه فجر امسال به بهره برداري برسد. سقف اشتغال اين كارخانه هم 
100نفر تعيين شده كه قرار است از بين افراد متخصص بومي باشد. 
نكته پاياني اينكه به گفته عبدالكريم گراوند اســتاندار بوشــهر اين 
كارخانه با سرمايه گذاري يك ميليون دالري چين و 70ميلياردتوماني 
طرف ايراني آماده بهره برداري مي شود و ظرفيت توليد روزانه 4هزار 
رول كاغذ ديواري دارد كه هم مي تواند نياز داخلي را تامين كند و هم 

محصوالت توليدي براي صادرات ارائه كند.

با پيدا شده دختر گمشده در كلبه اي جنگلي در شمال كشور، راز پسري كه 
خودش را دختر جا زده و به عنوان روانشناس دختر 15ساله را فريب داده بود داخلي

فاش شد. به گزارش همشهري، چند روز قبل زني به اداره پليس رفت و خبر 
از ناپديد شدن دخترش داد. وي گفت: دخترم دانش آموز كالس نهم است اما از زماني كه 
به بهانه خريد از خانه بيرون رفت، ديگر برنگشت و حتي موبايلش را هم جواب نداد. همه جا 
را به دنبالش گشتم اما هيچ اثري از او پيدا نكردم. او به تازگي با پسري در فضاي مجازي آشنا 
شده بود كه مي گفت روانشناس است و به او مشاوره مي دهد. من احتمال مي دهم كه اين 

پسر دخترم را فريب داده و ربوده است.
با اظهارات اين زن تحقيقات براي پيدا كردن دختر گمشده شروع شد. مأموران در نخستين 
اقدام موفق شدند پسر روانشناس را كه جواني 34ساله به نام حامد بود شناسايي كنند. 
48ساعت از ناپديد شدن دختر دانش آموز گذشته بود كه ردي از پسر جوان در يك كلبه 
جنگلي حوالي روستايي در شمال كشور به دست آمد و وقتي مأموران به آنجا رفتند، عالوه 
بر دستگيري حامد، دختر گمشده را در كلبه جنگلي پيدا كردند. دختر نوجوان به مأموران 
گفت: 6 ماه قبل در اينستاگرام با حامد آشنا شدم. در ابتدا او خودش را ستاره معرفي كرده 
و عكس يك دختر را در پروفايلش گذاشته بود. به همين دليل وقتي گفت مشاور است، 
درخصوص مسائل درسي و زندگي با او صحبت مي كردم. ارتباط ما ادامه داشت تا اينكه او 
شماره موبايلم را گرفت و درواتساپ به من پيام داد. برايش ويس فرستادم و از او خواستم 

كه او هم برايم پيام صوتي بفرستد. آنجا بود كه او رازش را فاش كرد و گفت پسر است.
دختر نوجوان ادامه داد: مي خواســتم ارتباطم را با او به هم بزنم اما وي گفت كه اسمش 
مهران و روانشناس است و مي تواند در زندگي ام به من كمك كند. آن روزها شرايط بدي 
داشتم و در درس و زندگي با مشكل روبه رو شده بودم. ارتباطم با مهران ادامه داشت و در 
اين مدت توانسته بود اعتماد كامل مرا جلب كند تا اينكه يك روز به من گفت كه زندگيم 
طلسم شده و براي شكستن اين طلسم بايد مقدارزيادي طال پيش او ببرم تا با هم نزد يك 
رمال برويم و او با كمك طالها همه ارواح بد را دور و طلســم را باطل كند. حرف هايش را 
باور كردم و تصميم گرفتم طالهاي مادرم را بردارم و همراه او نزد رمال بروم. روز حادثه با 
او در خيابان قرار گذاشتم و سوار ماشــينش شدم. درحالي كه كيفي پر از طالهاي مادرم 
همراهم بود. مهران گفت چرا مضطربي و من گفتم به شدت استرس دارم. او قرصي به من 
داد و گفت براي رهايي از استرس آن را مصرف كن. وقتي قرص را خوردم از هوش رفتم و 
چشمانم را كه باز كردم در كلبه اي وسط جنگل زنداني بودم. او با تهديد به من تجاوز كرد 

و طالهاي مادرم را از من گرفت.

روايت پسر جوان
پسر 34ساله كه دانشجوي انصرافي رشــته روانپزشكي است در بازجويي ها منكر تجاوز 
و سرقت طالها شــد. وي گفت: قبول دارم كه در ابتدا خودم را دختر معرفي و شاكي را 
فريب دادم اما وقتي حقيقت را به او گفتم، اصرار كرد يكديگر را ببينيم. آن روز به من گفت 
كه با خانواده اش اختالف دارد و خواســت او را به جايي ببرم چرا كه مي خواست مدتي از 
خانواده اش دور باشد. من هم يك كلبه جنگلي اجاره كرده و او را به شمال كشور بردم. هيچ 
اجباري هم در كار نبود و اتهام تجاوز و سرقت را قبول ندارم. طالهاي مادرش را خودش 
برداشته و همراهش آورده بود كه پولش را صرف اجاره كلبه كنيم. با اظهارات پسر جوان، 

بازپرس جنايي براي او قرار قانوني صادر كرد و تحقيقات در اين پرونده ادامه دارد.

 محمد جعفري
خبرنگار

حكم باورنكردني 
هواپيماي ياسوج
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تقريبا پس از سال1390 كه فصل اول سريال »پايتخت« روي آنتن شبكه 
يك رفت، با نزديك شدن به ماه هاي پاياني سال، هميشه اين سؤال مطرح 
شده كه فصل جديد اين سريال در نوروز روي آنتن مي رود يا نه؟ امسال 
هم باز رسانه ها و طرفداران اين سريال مي خواستند بدانند كه آيا خانواده نقي معمولي و اطرافيانشان مجدداً 
در نوروز آنها را سرگرم خواهند كرد يا خير. تا اينكه محسن تنابنده به عنوان سرپرست نويسندگان و بازيگر 
نقش نقي معمولي در صفحه شخصي اش خبر از ساخته نشدن فصل جديد اين سريال داد. اما چرا به رغم 

اينكه خبر ساخت فصل جديد اين سريال منتشر شده بود، تنابنده از ساخت آن انصراف داد؟ 

فعال خبري از ساخت پايتخت 7نيست، اما...

وز 1400 پايان پايتخت تا نور
ياور يگانه
روزنامه نگار

جشنواره سينما حقيقت

چهاردهمين دوره جشنواره ســينماحقيقت كه از روز سه شنبه همين 
هفته آغاز به كار كرده، به دليل شــيوع كرونا، به صورت آنالين و از طريق 
4پلتفرم مختلف مســتندهايش را براي عالقه مندان به نمايش گذاشته 
است. روز پنجشنبه در بخش مستندهاي بلند در پلتفرم »هاشور« مستند 
»ايساتيس« ساخته عليرضا دهقان به نمايش درمي آيد. در خالصه داستان 
اين مستند آمده: »داستان سفر. سفر يكي از فرزندان ما؛ آدم. سفري به 
درازاي هزاران سال در دل كوير سختگير در مركز اين سرزمين. داستاني 
كه صداي راويانش، باد، آب، آتش و خاك را هركســي نمي شــنود. پس 
گوش دل بسپار كه شرحي شنيدني اســت.« بهمن كيارستمي يكي از 
2تدوينگر اين مستند اســت و صداهاي ماندگار ابوالحسن تهامي نژاد، 
نصراهلل مدقالچي، زهره شــكوفنده و مريم شيرزاد به عنوان گوينده متن 
در آن شنيده مي شود. »در لباس سربازي« به كارگرداني مهدي نقويان و 
به تهيه كنندگي مؤسسه شهيدآويني و شبكه يك سيما به روايت حضور 
آيت اهلل خامنه اي در يك سال اول دفاع مقدس مي پردازد. اين مستند هم 

از پلتفرم هاشــور پخش مي شود. موضوع 
مســتند »خانه« ساخته افســانه ساالري 
داستان 3نسل از خانواده  اي افغانستاني است 
كه در يك خانه 3طبقــه آجري در جنوب 
تهران با هم زندگي مي كنند و روابط عميق و 
صميمانه اي بينشان برقرار است. محمدتقي، 
پسر جوان خانواده صفري كه در ايران به دنيا 
آمده، به زودي از دانشــگاه تهران با مدرك 
كارشناسي ارشد فارغ التحصيل مي شود. او 
تصميم گرفته اســت براي هميشه ايران را 
ترك كند، به افغانستان برگردد و آنجا كار 

و زندگي كند؛ سرزمين مادري كه هرگز آن را نديده است. خانواده اي كه 
ســال ها با زندگي در غربت كنار آمده با سفر محمدتقي در مسير تازه اي 
مي افتد. خانه را مي توانيد در فيليمو ببينيد. محســن جهاني و هاشــم 
مسعودي، 2كارگردان مستند »آنجا ســپيده  دم« در اين مستند سراغ 
موضوع روز جهان يعني كرونا رفته اند. در خالصه داستان اين مستند آمده: 
»تخت هاي بيمارستان پر شده و آمار كرونا روزبه روز باالتر مي رود. محسن 
جهاني، پرستار بخش سوختگي داوطلبانه به بخش ICU بيماران كرونايي 
مي رود. او دور از خانواده در خانه تنها مي ماند. روزها مي گذرد، اما همچنان 
روزگار محسن شب است.« تيوا پلتفرم پخش كننده اين مستند است. »داغ 
قره باغ« به كارگرداني سينا حسين پوراصل موضوعي دارد كه براي مدتي 
در صدر اخبار رسانه هاي بين المللي بوده است. در اوضاع هرج ومرج گونه 
پس از فروپاشي شوروي، زخم كهنه اي به نام »قره باغ« در قفقاز جنوبي 
سر باز مي كند. در پي مالقات هاي پياپي ديپلمات هاي ايراني با طرفين 
بحران، طرح صلح آماده مي شود، اما ايران نبايد قهرمان اين داستان باشد. 
اين مستند در تيوا در دسترس قرار مي گيرد. با مراجعه به سايت جشنواره 
سينماحقيقت مي توانيد از نحوه تماشاي اين مستندها و برنامه روزهاي 

ديگر اين جشنواره مطلع شويد.

آنچه مشخص 
است اين است 

كه سده جديد با 
پايتخت شروع 

 نمي شود، ولي
 هر آن ممكن است 

همه چيز با توافقي به نام 
مردم، اما به كام عوامل 

سريال، دگرگون 
شود

عــــه  مــجـمـو
تــلويـزيونــــي 
پرطرفدار پايتخت 

فقط با داستان هاي 
بامزه و شخصيت هاي 

بانمكش نيســت كه 
همه نگاه هــا را به خود 

جلب مي كنــد، بلكه هر بار 
كه قرار است فصل جديد اين 

سريال ساخته شــود، حواشي و 
شايعات مربوط به آن در صدر 

اخبار قرار مي گيرد. چند 
روز پيش بــود كه 
انتشــار خبر حذف 

ســارا و نيكا فرقاني اصل از فصل جديــد پايتخت، كه 
نقش دوقلوهاي خانواده معمولي را بازي مي كنند، مهر 
تأييدي بر ساخت فصل هفتم اين سريال زد؛ هرچند 
كنار گذاشتن سارا و نيكا كه از فصل اول اين سريال در 
آن حضور داشتند، با ناراحتي و دلخوري اين دو خواهر 
و حمايت برخي از همبازيانشان از آنها همراه شد. گويا 
دليل حذف سارا و نيكا - كه ساكن كشور سوئد هستند 
و طبيعتا مطابق با قوانين و عرف كشوري كه مقيم آن 
هستند، زندگي مي كنند - عكس هاي منتشرشده از آنها 
در فضاي مجازي است. پس از انتشار اين خبر، اين دو 
خواهر در ويدئويي ناراحتي خود را از اين تصميم اعالم 
كردند و كنار گذاشتن شان را غيرمنصفانه دانستند. در 
همين ويدئو هم چيزي كه بيشــتر از ناراحتي اين دو 
خواهر به چشم مي آيد، ناتواني آنها در بروز احساسات و 
بيان صحبت هايشان است. چه بسا اگر دست اندركاران 
صداوســيما يا خود ســريال بازي خام اين دو را علت 
كنارگذاشتن آنها عنوان مي كردند، چنين صف بندي اي 
ايجاد نمي شد. بهرام افشاري در واكنش به خبر حذف 

ســارا و نيكا 
نوشت: »سارا 
فرزنــد  نيــكا،  و 
پايتخت هســتن. باهاش 
بــزرگ شــدن و هيچ وقــت 
ادعايي نداشتن و فقط تالش 
كردن در روزهاي ســخت و 
طاقت فرســاي فيلمبرداري 
وظيفه شون رو انجام بدن... 
مثل خــود من كــه طرفدار 
پايتخت بودم و باهاش رشــد 
كردم. پايتخت مثــل خانواده اي 
است كه هميشه پشت همديگه بودن و هستن؛ در غم و 
شادي و سختي و آسوني و باال و پايين شدن روزگار. پس 
زيبا نيست جدا شدن از خانواده...« احمد مهرانفر به اين 
ماجرا هم چنين واكنش نشان داد: »دختراي گلم سارا 
و نيكاي عزيز، يادمون نميره تو روزاي سخت پايتخت 
چه جوري پا به پاي مــا بزرگ ترا ميومدين و هيچ وقت 
خسته نمي شدين. دوستتون دارم... شما هميشه سارا 
نيكاي عمو ارسطو هســتين.« نسرين نصرتي )بازيگر 
نقش فهيمه( و مهران احمــدي )بازيگر نقش بهبود( 
هم به جدايي دوقلوها واكنش نشان دادند. اما هوشنگ 

گلمكاني، سردبير مجله فيلم و منتقد سينما در واكنش 
به اين خبر و پيامدهاي آن با حمايت از حذف سارا و نيكا 
نوشت: »...اعالم شده سارا و نيكا از »پايتخت7« حذف 
شده اند و عده اي - ازجمله برخي از بازيگران سريال - با 
استدالل هاي سانتيمانتال به اين تصميم انتقاد كرده اند، 
اما به نظرم اين تصميم، به رغم جو موجود )كه از قبل هم 

قابل حدس بود( تصميم درست و شجاعانه اي است.«

هر سال گران تر از پارسال 
بــه هر حــال، حــذف ســارا و نيــكا به شــايعات و 
حدس وگمان ها درباره ســاخت فصل7 پايتخت رنگ 
واقعيت زد و پس از آن خبرهايي مبني بر توافق مديران 
تلويزيون و گروه پايتخت منتشــر شــد. اما همچون 

يكي، دو فصل گذشته، بحث دستمزدها و بودجه اين 
سريال باز به مسئله اي جدي تبديل شد. روز سه شنبه 
همين هفته، روزنامه همشــهري در گزارشي با عنوان 
»نقي 5ميليارد توماني« به شــايعه بودجه باالي اين 
سريال و دستمزد غيرمتعارف محســن تنابنده براي 
فصل جديد پرداخت و نوشــت: »شنيده ها حكايت از 
اين دارد كه برآورد هزينه براي پايتخت7، 30ميليارد 
تومان اعالم شده؛ رقمي كه تأييد و تكذيب نمي شود، 
اما به زعم برخي از مديران ســازمان وقتي پايتخت در 
جذب مخاطب موفق بوده، بنابراين آورده اي داشــته 
و برآورد بودجه اش با ديگر ســريال هاي ناموفق برابر 
نخواهد بود. از ديگر شنيده ها رقم درخواستي تنابنده 
به عنوان نويسنده و بازيگر سريال است. رقمي نزديك 

به 5ميليارد كه مديران سازمان ترجيح مي دهند درباره 
اين موضوع فعال صحبتي نشــود، امــا روند توليد اين 
سريال مانند سال هاي گذشــته در دست شبكه بوده 
و اينكه توليد و پخش ســريال رابطه مستقيم با بخش 
بازرگاني دارد، تكذيب شده است.« در همين گزارش 
اشاره شــده بود كه حميد شــاه آبادي، معاون سيما، 
همچون همتاي پيشينش، مرتضي ميرباقري اصرار بر 
ساخت فصل جديد اين سريال دارد. همه اينها در حالي 
است كه نمي توان كتمان كرد پس از درگذشت خشايار 
الوند، به عنوان نويسنده اصلي اين سريال، آرش عباسي 
كه نوشتن فيلمنامه را بر عهده گرفت، اصال نتوانست 
كيفيت سريال را در همان حد فصول گذشته نگه دارد و 

كيفيت فصل6 اين سريال به جد افت كرد.

تعطيلي هميشگي يا قهر مصلحتي؟
تنابنده در صفحه شخصي اش كليپي از انتقادهاي رسانه هاي اصولگرا به سريال پايتخت منتشر كرد و نوشت: 
»لطفا دست از تخريب و عقيم سازي برداريد. پايتخت به عشق مردم ساخته و به خواست مردم ادامه پيدا كرده 
است و در حد سوادمان آيينه اي بوده در برابر جامعه. با تمام كاستي هايش كه به آن واقفم، تالش شما همه اين 
بوده كه با مسموم كردن فضا و معناسازي هاي بيهوده و استخراج مفاهيم عجيب و غريب از پايتخت دستاويز 
و ملعبه اي بسازيد براي انتقام گيري هاتون از جناح مخالف يا ابراز وجود، آن هم با نسبت دادن نظراتتان به 
مردم كه هيچ گاه با شما هم رأي نبوده... ؛ بگذريم. هموطنان عزيز، امسال هم با وجود فرصت بسيار كوتاه 
تا نوروز و به رغم همكاري هاي سازمان و توافقات صورت گرفته تالش كرديم كه مقدمات پايتختي جديد و 
در خور  شأن شما بسازيم كه شرايط مهيا نشد؛ يعني من توانش رو نداشتم و براي همين از محضر همه شما 
عذرخواهي مي كنم تا فرصتي ديگر و فضايي پالوده تر.« حاال اين پرسش پيش مي آيد كه تنابنده كه فصل5 
اين سريال را با حمايت »سازمان هنري رسانه اي اوج« ساخته، چرا از انتقادهاي اصولگرايان چنين برآشفته 
است؟ آيا قهر او، تدبيري تاكتيكي براي باال بردن دستمزد و هزينه توليد سريال است؟ »فضايي پالوده تر« كه 
تنابنده در متنش به آن اشاره كرده، شامل شفافيت مالي اين سريال هم مي شود؟ سريالي كه به گفته تنابنده 
براي مردم ساخته شده، مي تواند رك و پوست كنده به آنها بگويد چقدر هزينه صرف ساخت و دستمزدهاي 
عواملش مي شود؟  آنچه مشخص است اين است كه سده جديد با پايتخت شروع نمي شود، ولي هر آن ممكن 

است همه چيز با توافقي به نام مردم، اما به كام عوامل سريال، دگرگون شود.

ث
مك

سينماحقيقت را آنالين ببينيد
مستندهاي روز پنجشنبه
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كيوسك

 10ســال از آغــاز موج 
انقالب هــاي موســوم به گزارش

»بهار عربــي« مي گذرد؛ 
انقالب هايي كه ديوار ترس و سكوت را 
در استبدادي ترين كشــورهاي عربي 
شكسته و چهره منطقه را تغيير دادند. 
جرقه اين انفجار بزرگ، خودســوزي 
محمــد بوعزيزي، جوان دســتفروش 
تونســي بود؛ جواني كــه به دليل فوت 
پدرش از سنين خردسالي تحصيالت را 
كنار گذاشــته و وارد بازار كار شده بود. 
بوعزيــزي 26ســاله بــدون شــك 
نمي دانست كه خشــم و نا اميدي او از 
برخورد تحقيرآميز مامورين شهرداري 
در 17دسامبر، مقدمه چه توفان بزرگي 
در آفريقا و خاورميانه خواهد شــد. به 
روايت رسانه هاي تونسي، بو عزيزي پس 
از آنكــه گاري فــروش ســبزيجات و 
ميــوه اش به دليل ســد معبر توســط 
مامورين شهرداري ضبط شده و از سوي 
ديگر نيز مورد ضرب و شتم قرار گرفت 
درحالي كه گريه مي كرد فرياد زد: »چرا 
با مــن چنيــن مي كنيد؟ چــرا ظلم 
مي كنيد؟ من يك آدم عادي هستم كه 
فقط مي خواهم كار كنــم«. او دقايقي 
پس از اين حادثه در مقابل ســاختمان 
شهرداري پايتخت تونس ايستاد و خود 

را به آتش كشيد.
بوعزيزي با تأخير يك ساعته آمبوالنس 
سرانجام به بيمارســتان منتقل شد اما 
18روز بعد درگذشت و هرگز نتوانست 
موج خشم و خروش ميليون ها تونسي 
در واكنــش به مــرگ خــود را ببيند. 
ايــن آغاز مــوج انقالب هايــي بود كه 
بــه خيابان هاي تونس محــدود نماند 
و تحــوالت بزرگي را در ليبــي، مصر، 
يمن، بحريــن و البته ســوريه رقم زد. 
انقالب هاي بهار عربي با شعارهايي براي 
آزادي و عدالت شكل گرفت اما نتايج و 
تأثير اين انقالب ها در كشورهاي عربي 

از آنچه تصور مي شد پيچيده تر بود.

تونس: استثناء در معرض خطر
انقالب تونس را مي توان كم هزينه ترين 
انقالب براي شهروندان عربي به شمار 
آورد؛ چرا كــه كمتــر از يك ماه بدون 
درگيري يا بحــران قابــل توجهي به 
سقوط دولت زين العابدين بن علي پس 
از 23سال منجر شد. شايد همين نكته 
نيز در موفقيت انقالب تونس نسبت به 
ساير انقالب ها در جهان عرب مؤثر بوده 
باشــد. درپي فرار بن علــي از تونس به 
عربستان، احزاب اين كشور ظرف مدت 
كوتاهي بر تشــكيل دولــت انتقالي به 
رياست منصف مرزوقي، يكي از مخالفان 
شناخته شده ديكتاتوري سابق به توافق 
رســيدند. يك ســال بعد، نخســتين 
انتخابات پارلماني تونس نيز با مشاركت 
بي سابقه تمام احزاب و جريانات سياسي 
با موفقيت برگزار شد. اكنون و با گذشت 
يك دهــه از انقــالب تونــس، اگرچه 
برخي نيروهاي نظام ســابق اين كشور 
با اســتفاده از روش هاي دمكراتيك بار 
ديگر به قدرت بازگشته اند اما دمكراسي 
تونس همچنان به عنوان يك الگوي نوپا 
در جهان عرب شناخته مي شود. تمام 
اينها در حالي اســت كه وخيم تر شدن 
شرايط اقتصاد تونس )به دليل تضعيف 
گردشــگري و بحران هــاي منطقه اي 
متعدد( بــه تهديدي بــراي آينده اين 
دمكراســي نوظهور تبديل شده است. 
برخي صاحب نظران مانند عزمي بشاره، 
متفكر مشــهور فلســطيني معتقدند 

جريانات وابســته به دولــت پنهان در 
تونس به دنبال اســتفاده از بحران هاي 
اقتصادي براي تضعيف نهادهاي انتخابي 
و بازگشت شرايط اين كشور به پيش از 

انقالب سال2011 هستند.

مصر: كودتاي خونين
واكنش دولت مصر به انقالب مردم اين 
كشور با تونس متفاوت بود. همانطور كه 
انتظار مي رفت دستگاه هاي امنيتي مصر 
كه در ســطح جهان عرب از قدرت كم 
نظيري برخوردار هستند با حضور مردم 
در خيابان ها كنار نيامده و به ســركوب 
شديد مخالفان پرداختند. اگرچه بايد 
توجه داشــت كه ارتش با دستگاه هاي 
امنيتي براي سركوب مخالفان همراهي 
نكرد؛ امري كه از سوي مخالفان مصري 
به عنوان نوعي چراخ سبز براي سرنگوني 
دولت تفســير شــد. حســني مبارك 
ســرانجام پس از 18روز مقاومت مردم 
در خيابان هــا در نطقــي تلويزيوني از 
تصميم خود براي كناره گيري از قدرت 
خبــر داد. به اين ترتيب شــوراي عالي 
نظاميان قدرت را براي 18 ماه در اختيار 
گرفته و مســئول برگــزاري انتخابات 
آزاد شــد. در جريان هــر دو انتخابات 
مجلــس و رياســت جمهوري، حزب 
اخوان المسلمين به عنوان قديمي ترين 
تشــكيالت مخالف ديكتاتــوري مصر 

پيروز شــد؛ اما برخالف تمام انتظارات 
و شــايد روياهاي مخالفان مصري، اين 
پايان راه نبود و تنها يك سال بعد، دولت 
محمد مرســي با كودتاي نظاميان به 
رهبري عبدالفتاح السيســي سرنگون 
شــد. اين كودتا مقدمــه اي براي ورود 
همه جانبه ارتش به صحنه سياســت 
بود. به گزارش ديده بان حقوق بشــر، 
تنها ظــرف 2روز اول كودتــا، بيش از 
800نفر از حاميان دولت مرسي توسط 
نيروهاي ارتــش در خيابان هاي قاهره 
به قتل رســيدند. طي 6ســال گذشته 
فضاي سياسي و دانشگاهي مصر حتي 
از زمان دولت مبارك نيز بسته تر شده 
و عرصه بر مخالفان يــا حتي منتقدان 
دولت تنگ تر شده است. از سوي ديگر، 
وضعيت اقتصادي اين كشور نيز به دليل 
كاهش نرخ گردشگري و سرمايه گذاري 
خارجي با بحران هاي بيشتري نسبت به 
گذشته روبه رو است. با اين حال دولت 
سيســي در دريافت وام هاي سنگين از 
نهادهاي بين المللي و دولت هاي غربي 

تا كنون موفق بوده است.

ليبي: جنگ داخلي 
ليبي يك نمونه كامال شكســت خورده 
از نتايج انقالب هاي عربي ســال2011 
به شــمار مي رود. اعتراضــات خياباني 
مردم اين كشور به فاصله چند روز پس از 

انقالب مصري ها آغاز شد. پاسخ خونين 
ارتش ليبي باعث شــد مخالفان قذافي 
در قالب نيروهاي مســلح با دولت وارد 
درگيري شوند. اگرچه قذافي با استفاده 
از حمالت هوايي موفق شــد پيشروي 
مخالفان مســلح به ســوي پايتخت را 
متوقف كند امــا ورود نظامي ناتو همه 
معادالت را به سود مخالفان تغيير داد. 
اين انقالب سرانجام پس از حدود 6 ماه 
جنگ داخلي با سيطره مخالفان بر تمام 
نقاط طرابلس به نتيجه رســيد. اگرچه 
مخالفان عمدتا اســالمگراي ليبي در 
ابتدا تــالش كردند با الهــام از الگوي 
تونس و مصر، دولت انتقالي تشــكيل 
داده و دمكراســي را بر كشــور حاكم 
كنند اما دخالت هــاي خارجي مانع از 
تحقق اهدافشان شد به گونه اي كه اين 
كشور از سال2014 به محور جنگ هاي 
نيابتي ميان تركيه و قطر از يك سو و با 
امارات، روسيه، عربستان و مصر از سوي 
ديگر تبديل شده است. نيروهاي مورد 
حمايت قدرت هاي خارجي كه مشغول 
جنگ با يكديگر هســتند نيز حول دو 
محور ژنرال حفتر در شرق و دولت وفاق 
ملي در غرب ليبي تعريف مي شــوند. 
با گذشــت 6ســال از جنگ، هنوز افق 
روشني براي بازگشــت ثبات به ليبي 
وجود ندارد. اين تحوالت باعث شد نفت 
ليبي )اصلي ترين منبع درآمد كشــور( 
نيز جايگاه خود در بازارهاي جهاني را از 
دست داده و عمدتا به صورت قاچاقي به 

فروش برسد.

يمن: سياه ترين بحران انساني معاصر
اگر انقالب در كشــور ليبــي به جنگ 
داخلي 6ســاله منجر شــد اما انقالب 
يمــن، بزرگ ترين بحران انســاني در 
سطح جهان )توصيف دبيركل سازمان 
ملل( را به دنبال داشته است. اعتراضات 
مردم اين كشور در سال2011 در مدت 
كوتاهي به نتيجه رسيد و علي عبداهلل 
صالح، رئيس جمهور وقــت با مداخله 
و فشار عربستان ســعودي حاضر شد 
قدرت را در اختيار معــاون اول خود، 
عبد ربه منصور هادي قرار دهد. منصور 
هادي نيز يك ســال بعد در انتخاباتي 
نســبتا آزاد با حمايت گسترده احزاب 
و قبايل يمني به پيروزي رســيد. اما با 
تغيير معادله قــدرت و افزايش دخالت 
ســعودي ها، اختالفات دولت جديد با 
جنبش انصاراهلل به جنگــي تمام عيار 
در يمن تبديل شــد؛ جنگي كه البته 
داخلي باقي نمانــده و خيلي زود پاي 
كشــورهايي نظير عربستان سعودي و 
امارات به آن باز شــد. طي اين سال ها 
يمن به طــور كلي در محاصــره بوده و 
زير بمباران نيروهاي هوايي ســعودي 
و امارات قرار داشته اســت. به روايت 
سازمان ملل، در نتيجه حمالت نظامي، 
قحطي و شيوع بيماري هاي واگيردار، 
نزديك به 50هزار شهروند يمني جان 
خود را از دست داده اند. از سوي ديگر 
اقتصاد اين كشــور نيز دچار فروپاشي 
شــده به گونه اي كه دولــت يمن براي 
تامين مايحتاج اوليه شــهروندان خود 
با مشكالت فراواني روبه رو است. تمام 
اينها در حالي اســت كه انتظار مي رود 

مناطــق جنوبي يمن طي ســال هاي 
آينده از اين كشور جدا شود.

سوريه: مقاومت دولت
اگرچه بحران سوريه نيز تقريبا به طور 
همزمان با انقالب هاي عربي در ســاير 
كشورهاي نامبرده آغاز شد اما ساختار و 
پيش زمينه هاي به كلي متفاوتي نسبت 
به آنها داشــت، ازجمله نقش آفريني 
سازمان هاي اطالعاتي و در ادامه اعزام 
نيروهاي خارجي به اين كشــور. نظام 
ســوريه در همان ماه هاي اوليه پس از 
شــروع بحران با عقب نشيني در مقابل 
خواســته هاي معترضان اعــالم كرد 
برنامه جامعي را براي مبارزه با فســاد، 
اعطاي آزادي هاي مدني، عفو بسياري 
از زندانيان سياســي و افزايش حقوق و 
تســهيالت دولتي درنظر گرفته است. 
اگرچه اين عقب نشيني ها بخش مهمي 
از معترضان را راضــي كرد اما حمالت 
مسلحانه توسط مخالفان مورد حمايت 
كشورهاي خارجي عليه دولت و ارتش 
ســوريه ادامه يافت. اكنون با گذشــت 
10سال از بحران سوريه، عمال مخالفان 
دولت به استثناء برخي مناطق محدود 
همچون ادلب شكست خورده اند. با اين 
حال اما بخش بزرگي از زيرساخت هاي 
اقتصــادي و عمرانــي ســوريه ويران 
شده و اقتصاد اين كشــور با معضالت 
بي ســابقه اي ازجمله ســقوط نرخ ارز، 
فقدان منابع اوليه، ضعف شبكه ارتباطي 
و تحريم روبه رو اســت. به گفته بشــار 
اسد، هزينه بازسازي خرابي هاي جنگ 
سوريه بيش از 400ميليارد دالر ارزيابي 
مي شــود. تمام اينها در حالي است كه 
برخي مناطق ســوريه هم اكنون تحت 
ســيطره نيروهاي خارجي )آمريكايي، 
روسي، تركيه اي، فرانسوي، انگليسي و 

اسرائيلي( قرار دارد.

بحرين: استعمار سعودي
مردم بحريــن در ســال2011 با الهام 
از انقالب هاي عربي در ســاير كشورها 
بــراي مطالبه حقوق تاريخــي خود از 
رژيــم آل خليفه بــه خيابان ها آمدند. 
رهبري اعتراضات مسالمت آميز مردم 
بحرين در اختيار احزاب سياسي شيعه 
كه قديمي ترين مخالفان دولت در اين 
كشور بوده اند قرار داشت. اگرچه برخي 
از سران نظام بحرين در نتيجه مقاومت 
مــردم در مقابــل ســركوب نيروهاي 
امنيتي براي مذاكــره با مخالفان آماده 
شــده بودند اما ورود نظامي سعودي ها 
به اين كشــور همه  چيــز را تغيير داد. 
عربستان سعودي انقالب مردم بحرين 
را فرصتي براي افزايــش نفوذ ايران در 
اين كشــور و البته تهديدي براي خود 
معرفي مي كرد. با ورود نيروهاي نظامي 
موســوم به »ســپر جزيره« اعتراضات 
شهروندان بحريني ظرف مدت كوتاهي 
سركوب شد؛ سركوبي كه در نتيجه آن 
بيش از 150شهروند كشــته و هزاران 
تن نيز زخمي شــدند. اما ايــن پايان 
ماجرا نبود چرا كــه از آن زمان، عمال 
هرگونه استقالل سياسي بحرين مقابل 
عربســتان ســعودي از بين رفته و اين 
كشــور به يك پايگاه برون مرزي براي 
ســعودي ها تبديل شد. فضاي سياسي 
بحرين نيز پس از تحوالت سال2011 
به دليل افزايش نقش سعودي ها بسته تر 
شــده و مخالفان، حقوق گذشته خود 
در اين كشــور را هم از دســت دادند. 
همچنين ميــزان وابســتگي اقتصاد 
بحرين به كمك هاي مالي عربستان نيز 
طي 10سال گذشته رشد چشمگيري 

داشته است.

 نتايج سياسي و اقتصادي انقالب هاي موسوم به بهار عربي 
اكنون با گذشت 10سال روشن  تر شده است

10سالگي انقالب هاي عربي
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روزنامه انگليسي زبان چاپ توكيو،  گزارش دو 
خود را به خريد واكســن كروناي شركت فايزر 
توسط سنگاپور اختصاص داده است. قرار است 
واكسن هاي سفارش سنگاپور به فايزر، در روزهاي 
آينده به اين كشــور ثروتمند برسد. نخستين 
دريافت كنندگان آن هم كادر درمان هســتند. 
نخست وزير سنگاپور هم گفته براي اينكه بي خطر 
بودن واكسن ها را به مردم نشان دهد، خودش در 

مرحله اول توزيع،  واكسن خواهد زد.

 روزنامه جروزالم پست ]اسرائيل[

روزنامه ديلي تلگراف ]انگليس[

روزنامه واشنگتن پست ]آمريكا[

روزنامه ژاپن تايمز ]ژاپن[

اسرائيل در آستانه سومين قرنطينه

كريسمس، تعطيل نمي شود

سرانجام، تبريك به بايدن

سنگاپور، نخستين دريافت كننده 
واكسن كرونا در آسيا

افزايش شــمار مبتاليان جديد به كرونا، زنگ 
خطر را در سرزمين هاي اشغالي به صدا درآورده 
و مقامات بهداشــتي به روزنامه جروزالم پست 
گفته اند كه ممكن است ســومين قرنطينه به 
همين خاطر اعمال شود. تعداد مبتاليان جديد، 
روزانه از 2هزار نفر عبور كرده اســت. با توجه 
به اينكه چندماه طول مي كشــيد تا واكسن به 
سرزمين هاي اشــغالي برسد، احتمال برقراري 

قرنطينه براي سومين بار افزايش يافته است. 

مســئله كاهش محدوديت ها براي كريسمس، 
گزارش يك روزنامه انگليســي ديلي تلگراف 
اســت؛ از مدت ها پيش بحث درباره اينكه آيا 
بايد محدوديت ها در كريســمس ادامه داشته 
باشد يا نه ادامه داشت تا اينكه بوريس جانسون، 
نخســت وزير انگليس اعالم كرد كه براي لغو 
كريسمس دير است. او از خانواده ها خواسته كه 
قبل از مالقات مربوط بــه عيد، خود را قرنطينه 
كنند. لغو محدوديت ها، مخالفــان زيادي در 

انگليس دارد.

روزنامه آمريكايي واشــنگتن پست، همچون 
ديگر روزنامه ها در اين كشــور اهميت زيادي 
به سخنراني ميچ مك كانل درباره پيروزي جو 
بايدن داده و آن را در صفحه يك چاپ كرده است. 
رهبر جمهوريخواهان سنا، باالخره بعد از اعالم 
رسمي پيروزي جو بايدن در انتخابات در مجمع 
انتخاباتي، به او تبريك گفت و پيروزي او را قبول 
كرد. او همچنين از ديگر سناتورهاي جمهوريخواه 

خواسته است پيروزي بايدن را قبول كنند.

   سرنوشت رهبران در كشورهاي بهار عربي
زين العابدين بن علي: او به فاصله كوتاهي پس از آغاز اعتراضات 
به حكومت 23ســاله خود در تونس پايان داده و به عربستان 
ســعودي گريخت. بن علي در تمام اين ســال ها هيچ حضور 
قابل توجهي در معادالت سياســي يا حتي رسانه ها نداشت و 
سرانجام در اثر بيماري در سن 83سالگي )سال2019(، دور از 

وطن خود درگذشت.
معمر قذافي: او تا آخرين لحظات پيــش از ورود انقالبيون به 
محوطه كاخ رياســت جمهوري در موقعيت خود باقي ماند و از 
طريق تلويزيون دولتي با مردم كشورش سخن گفت. قذافي پس 
از سقوط دولت به همراه تعدادي از محافظان خود به شهر سرت 
گريخت و درحالي كه خود را تسليم مخالفان كرده بود به طرز 

فجيعي به قتل رسيد.
حسني مبارك: انقالبيون مصر پس از پيروزي مرسي در انتخابات، 
محاكمه مبارك را به اتهام فساد و صدور فرمان قتل معترضان 
آغاز كردند. مبارك در دادگاه به حبس ابد محكوم شد اما قوه 
قضاييه مصر پس از كودتاي سال2014 اين حكم را باطل كرده و با 
برگزاري دادگاهي جديد، مبارك را بي گناه اعالم كرد. او سرانجام 
در سال2020 در سن 91ســالگي به دليل بيماري و كهولت سن 

درگذشت.
علي عبــداهلل صالــح: او با وجــود آنكه در ســال2011 از 
رياست جمهوري كناره گرفت اما صحنه قدرت را ترك نكرد. 
صالح پس از آغاز جنگ يمن در ائتالفي موقت با جنبش انصاراهلل 
عليه سعودي ها ايستاد، اگرچه عمر اين ائتالف كوتاه بود. او در 
ســال2017 بار ديگر اعالم كرد خواهان ائتالف با عربســتان 
سعودي است اما درحالي كه به دنبال خروج از صنعا براي حركت 
به سوي امارات بود توسط جنبش انصاراهلل محاصره شده و به 

قتل رسيد.
حمد بن عيسي آل خليفه: گفته مي شــود پادشاه بحرين براي 
عقب نشيني مقابل معترضان كشورش آماده بود تا جايي كه در 
نطقي تلويزيوني به تندي از قتل دو معترض توســط نيروهاي 
امنيتي گاليه كرد. اما قدرت او با ورود عربستان براي سركوب 
معترضان تحكيم شد. حمد بن عيسي همچنان به عنوان پادشاه 

بحرين قدرت را در اختيار دارد.
بشار اسد: رئيس جمهور سوريه طي يك دهه گذشته به رغم تمام 
فشارهاي نظامي، سياسي و اقتصادي غرب و متحدانش حاضر به 
عقب نشيني مقابل مخالفان مسلح دولت، حتي در شرايطي كه 
به چند كيلومتري كاخ رياست جمهوري رسيده بودند، نشد. او 
در سال2014 بار ديگر با رأي مردم سوريه به عنوان رئيس جمهور 

اين كشور انتخاب شد.

   10سالگي بهار عربي در 8نمودار
10سال بعد از بهار عربي، زندگي مردم در كشورهاي بحرين، مصر، ليبي، 
سوريه، تونس و يمن در جنبه هايي پيشرفت داشته و در بخش هاي بيشتري 
پسرفت. شــوراي روابط خارجي آمريكا، جنبه هاي مختلف زندگي مردم 
در اين كشورها در 10 سال گذشــته را به نمودار كشيده تا تغييرات آنها 

نمايان شوند.

به جز تونس، همه كشورها در مسئله حقوق سياسي و آزادي هاي مدني، 
پســرفت كرده اند. اين وضعيت، برخالف روح اتفاقاتي است كه 10سال 
پيش روي داده اســت. برخي از انگيزه هاي اصلي معترضان حقوق بشر و 

كرامت شان بود، اما شرايط از آن زمان ، حتي بدتر هم شده است.

دمكراسي
امتياز حقوق سياسي و آزادي هاي مدني

كاهش قيمت جهاني نفت، نرخ باالي بيكاري و فساد در طبقه حاكم، زندگي 
مردم را سخت كرده است. تقريبا هيچ كشوري در 10 سال گذشته در بخش 
استاندارد زندگي، رشد قابل مالحظه اي نداشته است. در برخي كشورها، 

شرايط حتي بدتر هم شده است.

استاندارد زندگي 
شاخص درآمد متوسط كشورها )سرانه توليد ناخالص داخلي(

پيشــروان اعتراض هاي بهار عربي، دانش آموزان و دانشجويان و ديگر 
جواناني بود كه از فساد حاكميت به تنگ آمده بودند. با اين حال، بيكاري 
در ميان جوانان در اين منطقه،  بيشتر از هر منطقه ديگري در دنياست و در 

چند كشور بدتر شده است .

بيكاري در ميان جوانان
آمار بيكاري در جوانان 15 تا 24ساله 

آزادي بيان در منطقه، امروز از دوران پيــش از بهار عربي هم بدتر 
است. دولت ها به شدت هرگونه انتقاد در رسانه ها را سركوب مي كنند 
و احتمال زنداني شدن و قتل روزنامه نگاران داخلي و خارجي بيشتر 

شده است. 
مصر در دوران عبدالفتاح السيسي،  به يكي از بزرگ ترين زندان هاي 

روزنامه نگاران در دنيا تبديل شده است.

آزادي مطبوعات
تعداد روزنامه نگاران زنداني تا ابتداي  ماه جاري ميالدي

اينترنت و شبكه هاي اجتماعي يكي از ابزارهاي حياتي بسيج معترضان 
در بهار عربي و ثبت بي عدالتي حكومت ها بود. از آن زمان كشورهايي 
مانند مصر فضاي ســايبري را با محدود كردن دسترسي اينترنت و 
امثال آن قبضه كرده اند. تنها تونس در ايــن بخش عملكرد مثبتي 

داشته است.

آزادي اينترنت
امتياز آزادي اينترنت در كشورها 

برخي كشــورها مانند تونس در راســتاي حكمراني بهتر، آژانس هاي 
ضدفساد تشكيل داده اند. با اين حال فساد دولتي نه تنها همچنان وجود 

دارد كه در سطح منطقه بيشتر هم شده است.

فساد
امتياز فساد دولتي 
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يلدايامسالمتفاوتباشيم

مهســا جزيني، روزنامه نگار در توييتر با اشاره به نزديك شدن شــب يلدا و وضعيت 
محدوديت هاي كرونايي اين روزها پيشنهاد جالبي دارد: »حاال كه قراره دورهمي  شب 
يلدا )شب چله( نداشته باشيم، خوب اســت كه هزينه آن شب را صرف  بچه هاي كار و 
خيابان كنيم. برايشان ميوه، خوراكي يا غذا ببريم كه تو اين روزها و شب هاي  كرونايي، 

آنها همچنان تو خيابان اند...«

بزنبارانكهشهررادودگرفته

تبريز بعد از چندين روز آلودگي هواي خطرناك، ديروز به لطف بارندگي هواي پاكي 
را تجربه كرد. اين عكس باراني از تبريز را حساب اينستاگرام نصر، منتشر كرده است.

ننهسرماقدمتمبارك

حساب اينستاگرام هواشناسي آذربايجان، اين عكس را در آستانه شب يلدا منتشر كرده 
و نوشته است: »ننه سرما قدمت مبارك. زيبايي هايت را عزيز مي داريم، برايمان دعا كن 
تا چرخ روزگارمان در حضور تو به سالمتي و خير بگردد و برف شادي بر دل همه ببارد. 

پيشاپيش چلّه مبارك.«

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

newspaper.hamshahrionline.ir:سايتروزنامههمشهري 

عكس:همشهري/اميرپناهپور درياچهشهدايخليجفارستهران

تصور كنيد كه مدير يا مسئولي را گرفته اند، 
به دليــل سوءاســتفاده اي كــه از مقام و 
مسئوليت خودش كرده است. حاال برايش 

حكم تعيين مي كنند كــه بايد فالن 
اتفاق بيفتد و بهمان حكم هم برايش 
اجرا بشود. اما اين وسط، به نظرتان 
بزرگ ترين ضربه اي كــه اين فرد 

زده است، چيست؟ سوءاستفاده اي 
كه كرده است؟ مال يا امكانات يا فرصت هايي كه ضايع كرده 

است؟ ضربه اي كه به ديگران وارد كرده؟ يا چي؟ 
همه اينها هســت، ولي به نظرم هيچ كدام شان نمي توانند در 
زمره بزرگ ترين ضربه اي كه اين آدم زده، قرار بگيرند. بارها به 
اين قضيه فكر كرده ام، به اينكه بزرگ ترين ضربه اي كه اين آدم 
مي تواند بزند، اعتمادي است كه مي سوزاند؛ اينكه يك يا چند 
درصد، اعتماد به يك سازمان و يك موقعيت را كم مي كند و 
وحشتناك تر از همه، اعتماد و اطمينان به اينكه مي توان وضع 
را بهتر كرد و مي توان اصالحي انجام داد را مورد حمله قرار داده 
است. من يكي كه اين طوري فكر مي كنم؛ حاال بقيه را نمي دانم. 
حاال وقتي كه اين قصه را دنبال مي كنيم، البته مي توانيم به 
نتيجه هاي ديگري هم برســيم. اينكه بزرگ ترين خيانت در 
حق هر گروه و جامعه اي، مي تواند جا انداختن اين ايده و فكر 
باشد كه، نه، ديگر اصالح شدني نيســت. اين، يعني نااميدي 
محض؛ يعني اينكه حركتي نبايد انجام داد چرا كه وضع درست 
نمي شود؛ يعني كه اشتباهات و فساد سازماني و نهادي، برتر از 
اراده منابع انساني است. در نهايت، يعني رخوت و عدم حركت 
و هر تفكري كه باعث عدم پيش رفتن و باعث رخوت شما شود، 

مي تواند خطرناك ترين فكر شود.
يكي از جالب ترين مباحث مربوط به اين زمينه در طول تاريخ، 
ماجراي جبر و اختيار اســت؛ به عنوان مثال بگذاريد هند را 
نمونه بياورم. در هند، اعتقاد عجيبي وجود دارد كه البته امروزه 
كمتر شده است؛ به واسطه رشد اقتصادي و توسعه يافتگي اين 
كشور. اين عقيده، بر آن اســت كه هر كدام از ما زندگي هاي 
پيشين داشته ايم و وضعيت ما در زندگي فعلي، كامال متناسب 
با زندگي هاي پيشــين است. پس اگر كســي معلول است، 
يا زندگي بدي دارد، پس او در زندگي يــا زندگي هاي قبلي 
خودش كارهاي بــدي انجام داده و اين يــك اتفاق طبيعي 
است. تصور كنيد كه قرن ها، هندي ها با اين تفكر غلط، هيچ 
حركت مثبتي براي بهبود وضع خودشــان انجام نمي دادند. 
تصور كنيد چه انرژي هاي عظيمي كه از شهروندان اين كشور 
ضايع نشده است؛ تنها به اين دليل كه مردم تصور مي كردند 

»اصالح نشدني« است و »تقدير ما چنين است«. 
البته اين ماجرا فقط معطوف به هندي ها نيســت و شــامل 
كشــورهاي ديگر هم مي شــود؛ حتــي ايران. اساســا در 
دوره اي، نخبگان نزديك به حكومت ها و پادشاهان تفكرات 
جبري گرايانه را ترويج مي دادند. اما چرا؟ يك فرد جبري گرا، 
معتقد است كه وضعيت فعلي او و جامعه اش، نتيجه جبر تاريخ 
و اجتماع و آفرينش است و در نتيجه »نمي شود كاري كرد«. 
يعني نتيجه وحشتناك اين طرز فكر، آدم ها را در زندگي هاي 
روزمره شان بيچاره مي كرد؛ به همين راحتي. چرا كه هر چيزي 
كه از راه مغز وارد شود، از راه رفتار و عضالت خارج خواهد شد؛ 
يعني هر فكري، منجر به عملي خواهد شــد و خودش را در 
زندگي روزمره نشان خواهد داد. چنين است كه من، به اين 
نتيجه مي رسم كه هر فكر و ايده و القاي نااميدي، كه منجر به 
ايجاد تفكر »اصالح نشدني است« و »كاري نمي شود كرد« و... 
بشود، بزرگ ترين خيانت در حق هر گروه و اجتماعي است. 
البته طبيعي است كه برخي كارها فراتر از توان و اختيار ماست؛ 
اما غالب كارها چنين وضعي ندارنــد و همچنين واكنش به 

مواردي كه خارج از اختيارند نيز در اختيار ما هستند.

عيسيمحمدييادداشت
روزنامهنگار

تورنتو:كودكي 6ســاله در كانادا با اســتفاده از اكانت 
گوشي اپل مادرش 16هزارو293دالر را طي چند هفته 
خرج كرد تا در يك بازيگوشــي بتوانــد امكاناتي چون 
سالح هاي قوي و مهمات بخرد. به گزارش آديتي سنترال، 
 مادر 41ســاله اين پســربچه كــه اين  مــاه نمي تواند 
اجاره خانه  خود را بپردازد با پيگيري موضوع خالي شدن 
حسابش در بانك توانست به منشــأ اين هزينه كردن ها 

پي ببرد.

پاريس:شــهرداري پاريس به دليل استخدام بيش از حد 
زنان در پست هاي باالي مديريتي در سال2018، 90هزار 
يورو جريمه شد. به گزارش يورونيوز، آن  ايدالگو، شهردار 
پاريس با محكوم كردن ايــن تصميم دولتي گفت: »همه 
ما بايد موضوع انتصاب زنان را با جديت و قاطعيت پيش 
ببريم زيرا شكاف جنسيتي در پســت هاي مديريتي در 
تمام فرانســه همچنان زياد است و اين عقب ماندگي بايد 

جبران شود.«

مانيل: فيليپين قانون جديدي تصويب كرد كه همه را در 
اين كشور به زدن شيلد )محافظ صورت( و همچنين ماسك 
در اماكن عمومي ملزم مي كند. به گزارش اينديپندنت، اين 
تصميم يك هفته پيش از فرارسيدن كريسمس اعالم شده 
است، يعني همان زماني كه دولت براي موج احتمالي موارد 
ابتال به ويروس كرونا به علت فصل تعطيالت، آماده مي شود. 
گردهمايي بيــش از 10نفر نيز در مناطقــي كه مقررات 

قرنطينه بر آنها حاكم است، ممنوع اعالم شده است.

هونولولو:هاوايي با هدف رونق گردشگري از دست رفته اش 
طرح دوركاري شــامل بليت رفت و برگشت رايگان به راه 
انداخته است. به گزارش اينديپندنت، افرادي كه در آمريكا 
كار مي كنند و مي توانند دوركاري كنند، مجاز به شركت در 
اين طرح اند. البته پذيرفته شدگان بايد هفته اي چند ساعت 
از وقتشــان را باتوجه به مهارت ها و دانــش خود به انجام 
كارهاي داوطلبانه بــراي جامعه محلي اختصاص دهند تا 

محلي ها را در دسترسي به فرصت هاي جهاني ياري كنند.

سفر،دوركاريوبليتمجانياجباريشدنماسكومحافظدرفيليپينجريمه90هزاريوروييانتخابزنانخريد16هزاردالريبازيديجيتال

بزرگترينخيانت

حسين رضازاده، وزنه بردار فوق ســنگين تيم ملي ايران 
و دارنده مدال طالي بازي هاي المپيك2000 ســيدني 
به عنوان بهترين وزرنه بردار جهان در سال جاري ميالدي 
و اين بازي ها برگزيده شد. علي مرادي، رئيس فدراسيون 
كه در اجالس فدراسيون بين المللي وزنه برداري شركت 
كرده بود، گفت: مسئوالن اين فدراسيون به دليل عملكرد 
مطلوب وزنه برداري كشورمان در طول چندسال اخير در 
اين اجالس لوح يادبودي به مسئوالن ايراني و جام ويژه اي 

را نيز به حسين رضازاده اهدا كردند.

20 سال پيش 

رضازاده؛بهترينوزنهبردارجهان

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:من جعل ديدنه الهزل لم يعرف جّده؛
كسي كه عادت و شيوه خود را در كارها شوخي قرار دهد، كار جّدي او معلوم نشود.
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گدايكويتوازهشتخلدمستغنيست
اسيرعشقتوازهردوعالمآزادست

اگرچهمستيعشقمخرابكردولي
اساسهستيمنزآنخرابآبادست

عاشق از هشت بهشت بي نياز و به خراب آباِد عشق خشنود است. حافظ شگفت زده 
است كه: »عجب علمي ست علِم هيأت عشــق/ كه چرخ هشتمش، هفتم زمين 
است«. در تعبيرات شاعرانه عدد هشت، در شمارش باغ هاي بهشت با هشت گوشه 

و هشت در و هشت گنج نمود يافته است.
خيام در سرگرداني عقل مي سرايد:

چون چرخ به كام يك خردمند نگشت
خواهي تو فلك هفت شمر، خواهي هشت!

 خاقاني از هشت گنج خانه بهشت مي گويد و هشتمين ياِر اصحاِب غار و در معناي 
»عدل« چنين مي آورد:

 عدل است و بس، كليد در هشتم بهشت
 از عدل برگشادِن اين در، نكوتر است 

عطار در وصف محبوب، هشت بهشت را گرو مي گذارد و مي سرايد: »خازن ُخلد 
هشت ُخلد، بگشت / در خوِر جاِم تو شراب نداشت«. او همچنين در وصف آدمي، 
مي گويد كه انسان، شادي هشت جنت را به يك دو گندم داده و اندوِه يار خريده 

است.
موالنا خنده محبوب را مانند بهشتي هشت گوشه مصّور مي كند و مي گويد:

هشت منظر شد بهشت و هر يكي، چون دفتري
هشت دفتر، َدرج بين در رقعه اي، رخساره اي

 سعدي، نه الف عشق كه تمناي آن را سر مي دهد:
 دست من گير كه دست از دو جهان وادارم
 با توأم يك نفس، از هشت بهشت، اولي تر

كليِددِرهشتم

فضاي مجازي

فرومايه بــودن توليد محتوا در رســانه ملي 
به گونه اي است كه مجري و داور يك برنامه 
آشپزي با نام دســتپخت، مقابل ميليون ها 
بيننده از خانم جوان شــركت كننده در اين 
برنامه در مورد شغل پدر او مي پرسد: »اينكه 
شــغل بابات راننده تاكســيه، تــو رو پيش 
دوســتات ناراحت نمي كنه؟« وقتي دختر 
جوان پاســخ منفي مي دهد، مجري خام و 

ناپخته همچنان اصرار بر ايــن مي ورزد كه 
شغل پدرت بايد باعث خجالت تو شود. راستي 
دختران سرزمينم شغل پدران شما چيست؟ 
از شغل پدرانتان خجالت نمي كشيد؟ دختر 
راننده تاكســي كه شجاعانه ســرت را باال 
گرفتي و با پاسخ قشــنگت به سؤال سخيف 
و توهين آميــز مجري يك برنامه آشــپزي 
تودهني محكمي زدي، سرت را باال بگير. تو 

نقد و نظر

دخترانسرزمينم؛شغلپدرانشماچيست؟

عذرافراهاني
روزنامه نگار

در حضور ميليون ها ايراني و در مقابل پدرت 
و در حضور آن مجري ناآگاه، بهترين جواب را 
دادي. ما هم مي خواهيم به اين سؤال جواب 
دهيم، تا ببينيم چه كساني بايد خجالت زده و 
سيه رو شوند.  دختران سرزمين من، راستي 
شغل پدر شــما چيست؟ از شــغل پدرتان 
خجالت نمي كشــيد؟ من از خودم شــروع 
مي كنم تا آن مجري صداوسيما و مسئوالن 
آن سازمان بفهمند رفتار آنها باعث خجالت و 
سرافكندگي است، نه شغل پدران ما. پدر من 
نه مختلس است، نه فاسد. نه رشوه خوار است 
و نه رانت خوار. پدرم حتي طوري زندگي و كار 
كرد كه هيچ وقت هيچ پرستويي سر راهش پر 
ندادند. پدرم تا به حال هيچ كس را خانه خراب 

نكرده اســت. پدرم تا همين چندسال پيش 
آجر رج مي زد و براي مردم سرپناه مي ساخت. 
پــدرم در روزگار جواني بنا بــود اما پس از 
ســال ها تالش و زحمت، تجربه از او معمار 
قابلي ساخت. او خياط هم نبود ولي آجرها را 
كنار هم مي گذاشت و ساختمان مي دوخت. 
ساختمان مي بافت. ساختمان مي ساخت. او 
اهل ساختن بود. خانه مان را ساخت، امنيت 
و آينده بچه هايــش را و حتي روياهايمان را. 
او بود كه ساخت. پدرم هويت ما را ساخت. او 
معماري بود كه صداقت و راستي را در ما بنا 
كرد. چيزهايي كه او تاكنون به هم دوخته و بنا 
كرده بسياربسيار بزرگ و دست نيافتني  است. 

پدرم خياط زندگي ما بود.

4فيلمكوتاهدركورساكرانآنالين
در شــانزدهمين هفتــه نمايــش اينترنتی 
گزيده فيلم هــای كوتاه انجمن ســينمای 
جوانان ايــران با عنوان »چهــار ايده، چهار 
فيلــم« فيلم هــای دوچرخه هــا، پدرهــا، 
ســيگارها به كارگردانی ابراهيــم ايرج زاد، 
روياي ســرخ ساخته شــهريار پورسيديان، 
لچك به كارگردانی هايده مردای و بومرنگ 
ســاخته داريــوش غريــب زاده، از طريق 
ســرويس های نمايش اينترنتــی »ُوديو« 

و »هاشــور« از 27 آذرمــاه بــه نمايــش در می آيــد. بــه گــزارش همشــهري،تعدادی از فيلم هــای 
موفــق انجمــن ســينمای جوانــان ايــران در جشــنواره های ملــی و بين المللــی تــا پايان ســال به 
 صورت هفتگــی از طريق ســرويس های نمايــش اينترنتی وديو و هاشــور بــه نمايــش درخواهند آمد.

برپايينخستيننشستايرانشناسيدرچين
نخستين نشســت تخصصي ايرانشناسي در 
پكن برگزار مي شود. به گزارش همشهري، در 
اين نشســت مجازي، »جي كي يون« رئيس 
مركز ايرانشناسي دانشگاه جنوب غرب چين 
با موضوع »مروري بر تاريخ مبادالت چين و 
ايران« و »وانگ فينگ« استاد دانشگاه نيگ 
شيا با موضوع »چند مســئله قابل توجه در 
مطالعات ايرانشناســي در چين« از كشــور 
چين ســخنراني مي كنند. احمــد رضايي، 
استاد زبان و ادبيات فارســي دانشگاه قم با 

موضوع »بررسي اشعار فارســي بازمانده بر سنگ نوشــته هاي مقابر در هانجو« و محمدرضا سعيدي، عضو 
هيأت علمي ســازمان سمت با موضوع »آشــنايي با موقعيت جغرافيايي ايران و ايران باســتان« از ايران در 
 بخش ديگر اين نشست سخنراني خواهند كرد. اين نشست امروز ساعت 10 تا 12 در بستر مجازي به نشاني:

 https://meeting.atu.ac.ir/ch/iran-china برگزار مي شود.

رويدادهاي فرهنگي و هنري

»تاريخ موســيقي با داســتان هاي 
مصور« كتابي است كه ما را به راهي 
مي برد كه پــر اســت از ماجراهاي 
گوناگــون و پُرشــور كه هــم مايه 
سرگرمي اند و هم آگاهي بخش. همه 
لحظات مهم تاريخ موسيقي، يعني 
هيجان انگيزترين بخش از تاريخ بشر، 
از عصر باستان تا سده بيستم، در اين 
كتاب سرزنده و رنگارنگ با تكيه بر 

اسناد و مدارك روايت شده اند.
تاريخ موسيقي شناختن مبدأ و منشأ 
موســيقي براي ما كمال استفاده را 

دربردارد، زيرا كشف اين نكته به شناسايي 
ماهيت موسيقي كمك بسياري مي كند و به همين دليل است كه تا كنون 
دانشمندان و فالسفه در اين باره فرضيات متعددي داشته اند. در دوره هاي 
اخير، دانشــمندان و محققان، با تحقيق در احوال ملل ابتدايي وحشي و 
نيمه وحشي، طريق مطمئن تري براي تحقيق در اين زمينه برگزيده اند كه 

البته فرانسويان قبل از ديگران به مطالعه در اين باره پرداختند.
در اين كتاب هر رويداد برجســته اي را در تاريخ موسيقي پيدا مي كنيد: 
از موســيقي عصر ســنگ گرفته تا آواز مذهبي گرگوريايي، ملودي هاي 
مسحوركننده تروبادورها، پُلي فوني هاي سده هاي ميانه، گوناگوني موسيقي 
رنسانس، نبوغ آسماني باخ و موتسارت، پشتكار هندل، روح پرومتئوسي 
در آثار بتهوون، آواز وطن پرستي وردي، سبك غنايي و غمگنانه پوچيني، 
ريتم هاي بدوي استراوينســكي، آزمون هاي غيرمتعــارف كيج و... تاريخ 

موسيقي با داستان هاي مصور به بيش از 20زبان ترجمه شده است.
تاريخ موســيقي، نوشــته برنار ديري، دني لمري و مايكل سدلر را ناتالينا 
ايوانووا و هرمز رياحي به فارســي برگردانده اند و به تازگي از سوي نشر نو 

در 150صفحه، با قطع رحلي به بهاي 200هزار تومان منتشر شده است.

ويترين

تاريخموسيقي
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