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شادي، موتور حركت جوامع است 
و جوامع شاد بیشــترین امكان 
تاب آوري در برابر مشــكالت را 
دارند. از این رو شــادي فرصتي 
اســت بــراي بازســازي تمــام 
ســرمایه هایي كــه درون افراد، 
جامعه و شهر وجود دارد. شهر شاد، شهري است كه از كالبد، 
روابط، مدیریت و زیرســاخت ها، شــادي پمپاژ شود و به طور 
كلي اگر بخواهیم شادي را در شــهر تعریف كنیم مي توانیم از 
دو بعد این كار را انجام دهیم؛ بعــد كالبدي و بعد اقدامات. در 
حوزه كالبد مي توان روي رنگ، نقاشــي، امنیت و فرصت برابر 
استفاده از فضاهاي شــهري تأكید كرد و در حوزه اقدامات هم 
مي توان روي سیاســت ها و در واقع تعامالت تمركز داشــت. 
سیاست ها و برنامه ریزي ها مهم ترین كانوني است كه مي تواند 
شهري را به سمت شادي سوق دهد یا شهري را شاد كند. آن 
سیاست ها چگونه است؟ سیاست ها در دوگانه انسان محوري 
و خودرومحوري تعریف مي شــود. وقتي در ایــن دوگانه قرار 
مي گیریم، انتخاب كدامیك مي تواند شهر ما را به عنوان شهر 
شاد یا كم شاد یا ناشاد تعریف كند؟ وقتي بحث شهر انسان محور 

مطرح مي شود، تمام اقدامات را براي ایجاد ظرفیت الزم براي 
بهره برداري بیشــتر انسان ها از شــهر، متمركز مي كنید. اگر 
خیابان مي سازید نیمي از آن را براي استفاده پیاده مي سازید. 
اگر دنبال فضاهاي شهري مي گردید به جاي ساخت پاركینگ، 
فضاهاي عمومي شــهر را زیاد مي كنید. اگر به دنبال شهر شاد 
هستید بیشتر بوستان ها و باغ پارك ها را افزایش مي دهید. اگر 
به دنبال شهر شاد هستید بیشتر از آنكه دغدغه پارك حاشیه 
كنار خیابان ها را داشته باشید، به این سمت حركت مي كنید كه 
پیاده رو افزایش یابد و موانع برطرف و مناسب سازي  در سطح 
شهر انجام شود تا مردم حضور بیشتري در شهر داشته باشند، 
زیرا هرچقدر حضور مردم در شهر بیشتر شود، در سیاستگذاري 
به سمت شهر انســان محور گام هاي بلندي برداشته مي شود 
و منجر مي شــود زیبایي هاي شــهر و مناظر شهري بیشتري 
دیده شوند. این سیاستگذاري ها كه شهر انسان محور را مورد 
توجه قرار مي دهد نه تنها در حوزه ایجاد كالبد مناســب بلكه 
حتي مي تواند ظرفیت امنیتي شــهر را باال ببرد. رفع فضاهاي 
بي دفاع شهري و برقراركردن نورپردازي هاي متناسب، فرصت 
كم نظیري است كه مي تواند شهر را شاد كند. هرچقدر انسان ها 
درون شهر احساس امنیت بیشتري كنند، سوق و میل به سمت 
اینكه بیشتر در شهر حضور پیدا كنند و تعامالت بیشتري داشته 
باشند قابل مشاهده تر مي شود. این سیاستگذاري ها نه تنها به 

معني كالن در انتخاب شهر انسان محور 
و خودرومحــور، حتــي مي توانــد در 

طرح هاي توسعه شــهري هم مورد توجه قرار گیرد و حتي در 
بودجه ریزي هم مي تواند اثر گذار باشد.

زهرا نژاد بهرام؛ عضو شورای شهر تهران

فرصتي براي شادي

نگاه

دوره 4ســاله ریاســت جمهوري 
دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــور 
آمریكا با برگزاري مراســم تحلیف 
جوزف بایدن، رئیس جمهور جدید 
این كشــور پایان یافت. این رویداد 
مي توانست مانند موارد متعدد پایان 
و آغاز دوره ریاســت جمهوري بســیاري دیگر از رؤساي جمهور 
جهان، رویدادي عــادي و نه چندان مهم تلقي شــود؛ اگر آنكه 
ریاستش پایان یافت، فردي در كاراكتر و شخصیت خاص ترامپ 
نبود و ریاست جمهوري آمریكا را برعهده نداشت؛ مردي كه آن قدر 
ویژه بود كه حتي پس از اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوري، 
در عوض پذیرش شكســت، بارها مرد و زنده شد و نظام سیاسي 
و انتخاباتي كشــورش را تا لبه هاي تاریكي كشاند، تا سرانجام بر 
اثر پیامدهاي خارج از كنترل تهاجم هوادارانش به مقر كنگره و 
شكست شبه كودتاي نافرجام او، مجبور به تسلیم در برابر واقعیت 

تلخ شكست شد.
میراث ترامپ در سیاســت داخلــي ادامه خواهــد یافت؛ زیرا 
برآمدن ترامپ خــود محصــول پیوند میان گرایــش عمومي 
سیاســت در جهان به ســمت پوپولیسم و شــكاف هاي عمیق 

اجتماعي موجود در جامعه آمریكا بــود كه اینك با راهبري هاي 
خاص ترامــپ، ابعاد آن عمیق تر و گســترده تر شــده و نه فقط 
با برنده شــدن بایدن ترمیــم نشــده، بلكه تعمیق نیز شــده 
اســت؛ تا آنجا كه بســیاري معتقدند نتیجه انتخابات اخیر تنها 
شكســت ناقص ترامپ بود و پوپولیسم و ترامپیســم )و نه الزاما 
 شــخص ترامپ(، همچنان به عنــوان پدیده سیاســت آمریكا

باقي خواهد ماند.
میراث ترامپ در سیاســت خارجي با سیاهه اي از اقدامات شاذ و 
خروج از معاهدات، توافق ها و ســازمان هاي بین المللي، خاص تر 
از خاص بوده و به این برداشت در جهان دامن زده است كه زوج 
سیاسي بي آبروترین رئیس جمهور و بدترین وزیر خارجه تاریخ 
آمریكا، همچون »پت و مت«، سیاســت زمین هاي ســوخته و 
خراب كردن همه پل هاي پشت سر را تا آخرین دقایق مدیریت 
خود دنبــال كرده اند. همین ویژگي، پایــان دوره ترامپ را براي 
بســیاري در جهان به یك رویداد مهم و در عین حال شــیرین 

تبدیل كرده است.
ترامپ در ایران نیز بیش از هر چیز به عنوان نماد  2اقدام بارز دوره 
ریاست جمهوري اش، شناخته شده است: خروج از برجام و اعمال 
سیاست »فشار حداكثري« در قالب سخت ترین تحریم هاي چند 
الیه علیه دولت و ملت ایران و فرمان ترور »فرمانده اسطوره اي« 
ایران زمین، سردار شهید حاج قاسم ســلیماني. از این رو پایان 

ریاست جمهوري او مســتقل از تحلیل ها 
و مناقشــه هاي فكــري و سیاســي، در 

 ناخودآگاه جمهور ملت ایــران، به خودي خود یك رویداد مثبت
 تلقي مي شود.

حسين جابري انصاري؛  كارشناس سیاست خارجي

ترامپ، بایدن و ایران: تداوم وتغيير 

یادداشت

ادامه در 
صفحه15
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صفحه15

برايتهران
آرزوكن

تعدادي از شهروندان، هنرمندان و مدیران شهري در همراهي با 
كمپین »آرزوهاي تهران « از شهر رویایي مي گویند

 مشاوران امالك مي گویند با فروكش كردن تورم انتظاري، بازار مسكن با شرایطي بدتر
از بازارهاي ارز، طال و خودرو مواجه شده و اصال خریداري ندارد

یك نفر هم خریدار نیســت؛ این گزاره، حرف غالب مشاوران امالك تهران اســت كه این روزها از كسادي بازار و خاموشي چراغ 
كسب وكارشان گله مند و ناراضي هستند. مي گویند حال بازار مسكن از بازارهاي ارز، طال، خودرو حتي بورس خراب تر است و گویي 
خریداران یكباره از این بازار غیب شده اند. به گزارش همشهري، فروكش كردن تب تورم انتظاري در یكي دو ماه اخیر، همانگونه 
كه تنور بازار ارز را سرد كرد، ركود سنگیني نیز به سایر بازارهاي سرمایه پذیر تحمیل كرده و با وجود كاهش قیمت ها، خریداران 
را عقب رانده است. مشاوران امالك شهر تهران در گفت وگو با همشهري، از كسادي كم سابقه این بازار مي گویند و اینكه حداقل 

یك ماه است یك خریدار واقعي مسكن را به چشم ندیده اند.صفحه4 را بخوانید.

دوقطبي مخالفان و موافقان بازگشایي مدارس و سرگرداني معلمان

خريدارانمسكنغيبشدهاند

بازگشایي كم رمق مدارس

 8+1
تصويرازسياست
دولتبايدن

محمدامين خرمي: یك هزار و 462روز 
حضور دونالد ترامپ در كاخ سفيد، بدون 
شــك نه تنها در تاریخ آمریكا، كه در 
تاریخ جهان ماندگار خواهد شد. او به 
اعتراف بسياري از تحليلگران، بدترین 
دوره ریاست جمهوري در تاریخ سياسي 
آمریكا را به نام خود ثبت كرد و شيوه 
متفاوتي از حكومت داري آمریكایي را 
پيش چشم جهان به نمایش گذاشت؛ 
شيوه اي كه جز آشــفتگي، بحران و 
تنش در سياست داخلي و خارجي این 
كشور چيزي به یادگار نگذاشته است. 
جانشــين او، جو بایدن، اما در مراسم 
تحليف خود از بازگشت آمریكا به نقش 
»رهبري جهان« گفت؛ نقشــی كه این 
كشــور در دنياي بعد از جنگ جهانی 
دوم براي خود تعييــن كرد اما در دوره 
4ساله ریاست جمهوری ترامپ، همچون 
لكه ننگي ثبت شــد. چهل وششمين 
رئيس جمهور آمریكا به جاي شــعار 
»اول آمریكا« ترامپ، شعار »بازگشت 
آمریكا« را سر داده است. این شعار به 
معناي اهميت دوباره كشورهاي كليدي 
در مناطق مختلف جهان در سياســت 
خارجي آمریكا خواهد بود. 9تحليلگر 
مطرح، در پرونده ویژه آغاز به كار دولت 
جدید آمریكا در همشــهري  سياست 
خارجي جــو بایدن در قبــال ایران، 
عربستان، تركيه، عراق، سوریه، چين، 
روسيه و اروپا و همچنين توانایي او براي 
عبور از شكاف داخلي در آمریكا را مورد 
بررسي قرار داده  ا ند. صفحه 19 را بخوانید.

بررسي سياست داخلي و خارجي 
بایدن  از نگاه  9تحليلگر 

اميرعلي ابوالفتح|  دوقطبی داخلی؛ 
شكاف ها پر نمی شوند

 علي واعظ| بایدن و ایران:  
چرخش 180درجه ای
 مهران كامروا| عربستان: 
به دور از تغییرات ساختاری 
 فن هونگدا | چین: 
ادامه سیاست مهار
 بهرام اميراحمدیان | روسیه:
ادامه سیاست تحریم

 چنگيز تامر | سوریه:  
ادامه سیاست ترامپ

 علي هاشم | عراق: 
تثبیت وضع موجود

رحمان قهرمانپور | تركیه: چشم انداز 
تیره در 2طرف

توماس دوستربرگ |  اروپا: مسیر 
سخت اعتمادسازی

صفحه هاي 3 و 18
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 مراسم سوگند 
 ریاست جمهوري بایدن 
بدون حضور ترامپ و تحت تدابير 
شدید امنيتي برگزار شد

در نمایشگاه مجازي كتاب تهران
شبانه روزي به دیدار 

كتاب بروید!

 گفت وگو با »كیوان عبیدي آشتیاني«
 هدف ترجمه

 ایجاد صلح است

دوچرخه و انجمن 
پنج جادوگر!

در ضمیمه امروز مي خوانید:
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 رئيس جمهور با اشــاره به 
پايان دوره سياه ترامپ در دولت

كاخ سفيد از دولت جديد 
آمريكا خواست به قطعنامه2231 و برجام 
بازگردنــد . حســن روحانــي دربــاره 
سياست هاي ايران در بازگشت به تعهدات 
برجامي تصريح كرد: اگر آنها نســبت به 
تعهدات قطعنامه2231 امضايي كردند 
در برابر آن در ايران هم يك امضا خواهند 
ديد نه بيشتر، اگر آنها فرماني صادر كردند 
در برابر آن در ايران هم فرماني خواهند 
ديد نه بيشــتر. اگر اجراي مؤثر تعهدات 
خودشــان را انجام دادند، بدانند كه اين 
طرف هم اجــراي مؤثر همــه تعهدات 
خواهد بود. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
رياست جمهوري،   روحاني با بيان اينكه 
توپ امروز در زمين آمريكا و واشــنگتن 
اســت گفت: اگر برگردند و به تعهدات 
عمل كنند ما هم به تعهدات خود عمل 
مي كنيم. او گفت: امروز الحمداهلل دفتر 
سياه ترامپ براي هميشه بسته مي شود. 
هر ظالمي كه ســرنگون شود مي گوييم 
الحمــداهلل  رب العالمين. ممكن اســت 
عده اي خوششان نيايد ولي اين دستور 
اسالم ماســت كه اگر ظالمي، مستبدي 
سرنگون شد آنجا جاي حمد خداست و از 

نعمت خدا بايد استفاده كرد.

يك تروريست احمق در تاريخ ديديم
رئيس جمهور دوقطبي شــدن و انزواي 
سياســي آمريكا را ميراث دوره ترامپ 
دانســت و افزود: تا حاال نديده بوديم كه 

در آمريكا يــك رئيس جمهوري صريحا 
اعتراف كند كه يك فرمانده بزرگ نظامي 
يك كشــور را در كشــور ديگري كه او 
مهمان بوده ترور كند و بعد هم رســماً 
اعالم كند و بگويد من دستور ترور دادم. 
يعني يك تروريســت احمق را در تاريخ 
ديديم، تروريسم دولتي روي پيشاني كاخ 
سفيد خورد و اين كار را ترامپ انجام داد. 
امروز پايان دولــت اين فرد و حتي پايان 
حيات سياسي اين آدم خواهد بود؛ فردي 
كه در طول اين 4 سال تمام ظلم و تجاوز 
بود، زيرپا گذاشتن قانون و مقررات بود، 

زيرپا گذاشتن تعهدات بود.

انتظار داريم به تعهدات بازگردند
روحاني خطاب بــه دولت جديد آمريكا 
يادآور شد: امروز انتظار ما از آنهايي كه 
قدرت را در كاخ سفيد در دست مي گيرند 
آن است كه به قانون و تعهدات برگردند 
و تالش كننــد، اگر بتواننــد. در طول 
4سال آينده تالش كنند تمام لكه هاي 
سياه 4سال قبل را پاك كنند البته اگر 
پاك شدني باشــد. بعضي از اين لكه ها 
در تاريــخ براي هميشــه خواهد ماند و 
پاك شدني نيســت. يك بار سنگيني را 
بر دوش خواهند داشت. بايد به قانون و 
تعهدات برگردند، به مقررات بين المللي 
برگردند، بــه قطعنامه هــا برگردند، به 
قطعنامه2231 برگردند. البته اگر آنها 
به قانون برگشتند پاســخ ما هم مثبت 
خواهد بود، اگر آنها صادقانه بيايند و در 
عمل صداقت خود را در برابر اين قانون، 

در برابر آن قطعنامه اي كه خودشان رأي 
دادند و در برابر آن تعهدي كه خودشان 
امضا كردند نشــان دهند، طبيعي است 
ما هم به همه تعهــدات خودمان عمل 

خواهيم كرد.

برجام سرحال تر از ديروز است
رئيس جمهــور همچنين با اشــاره به 
شكست سياست هاي منطقه اي ترامپ 
گفت: تمام تالشــش اين بود كه برجام 
را از بين ببرد كه ناموفق بود و نتوانست. 
تندهاي آمريكا، اســرائيل و عربستان 
همه دنبال اين بودند، اما ناموفق بودند. 
برجام امروز زنده و ســرحال تر از ديروز 

است.
رئيس جمهور تأكيد كرد: امروز آمادگي 
داريم اگر طرف مقابل با صداقت به ميدان 
بيايد اين مسائل حل و فصل شود خيلي 
سريع هم مي تواند حل شود. اصال هيچ 
پيچيدگي حقوقي ندارد. بيايند بگويند 
به تمام تعهدات عمل مي كنيم و شروع 
كنند به عمل كردن، ســاعت بعد ما به 
همه تعهدات عمل مي كنيم. اصال چيزي 
نيست اگر در آنها اراده و صداقت باشد و 
اگر نباشد كه مهم نيست ما كار خودمان 
و برنامه خودمــان را انجــام مي دهيم. 
آنچه به وجود آمده اينكه شرايط 3 سال 
پيش تكرار نخواهد شد و اين را ملت ما 
بدانند. آنچه در اين 3سال رنج كشيدند 
آن شرايط تكرار نمي شــود حال اينكه 
چه شــرايطي به وجود مي آيد كمي بايد 
 صبر كنيــم ولي آن شــرايط ادامه پيدا

 نمي كند. 
روحانــی گفت: ما نســبت بــه مردم و 
معيشت مردم هم هرچه در توان داشتيم 
انجام داديم، در حدي كه توان داشــتيم 
براي آنهايي كه در فشار اقتصادي بودند 
اقداماتي كرديم، هم درمورد تسهيالت 
و هم پرداخت ها، براي ســال آينده هم 
پيش بيني هــاي الزم را در بودجه انجام 

داديم و ان شاءاهلل انجام مي دهيم.

 اكثريت مردم هرچه بگويند معيار است
رئيس جمهور در نخستين روز بهمن ماه 
به بهانه ســالگرد انقــالب57 به اهميت 
مردم در آراي سياســي امام خميني)ره( 
پرداخت. حســن روحانــي رأي مردم را 
حتي اگر به ضرر خودشان باشد مالك ، 
معيار و اراده آنان را حاكم بر اداره كشور 
دانســت. اين مقدمه روحانــي پيوندي 
به نتيجــه بحــث او در انتخابات1400 
داشــت و تلويحا از رقباي سياسي دولت 
خواست به جاي اذيت و آزار دولت به فكر 
مشــاركت حداكثري مردم در انتخابات 
رياست جمهوري سال بعد باشند. حسن 
روحاني با اســتناد بــه صحبت هايي از 
بنيانگذار انقالب در ســال58 گفت: امام 
جمله اي  خطاب بــه منتخبان مردم در 
مجلس خبــرگان قانون اساســي دارد. 
مجلس اولي كــه براي نهايــي كردن و 
تصويب قانون اساســي تشكيل شده بود 
امام در مرداد سال58 جمله اي دارد كه 
وقتي فرد اين جمله را نگاه مي كند، اگر 
االن كســي در يك روزنامه اي بنويسد 
ممكن اســت او را احضار كنند و بگويند 
كه چرا اين حرف را گفتي ؟ من اين جمله 
امــام را مي خوانم ببينيد كــه ما با تفكر 
امام چقدر فاصله گرفتيم. امام خطاب به 
منتخبان مجلس خبرگان قانون اساسي 
مي فرمايد: »اكثريت هرچه گفتند آراي 
ايشان معتبر اســت ولو به ضرر خودشان 
باشد، شما كه ولي آنها نيستيد شما فقط 
وكيل آنها هستيد. مردم خودشان مصالح 
خودشــان را مي دانند.« اين ســخن كه 
اكثريت مردم هر چــه مي گويند معيار 
اســت، ولو اينكه ما فكر كنيم يك وقتي 
به ضرر آنها هم هســت ولي اكثريت اين 
را گفتند. ما ولي مردم نيستيم، ما بر اراده 
مردم حاكم نيســتيم، ما همه در دولت 
وكيليم، در مجلس هم وكيليم، همه ما با 
آراي مردم سر كار آمده ايم، با آراي مردم 
يعني وكيل مردم بــودن. به هر حال آنها 

رأي دادند.

روي خط انتخابات

كافه مجلس

  بودجه را خرج تبليغات انتخاباتي نكنيد
رئيس دفتر رئيس جمهور طي اظهاراتي بــا انتقاد از مخالفت هاي 
نمايندگان مجلس با اليحه بودجه گفت: اكنون در مجلس به جاي 
اينكه به مسئله بودجه يك نگاه حرفه اي و كارشناسي شود، بيشتر 
ابزاري براي تبليغات شده است؛ ابزاري براي زدن دولت و حمله به 
دولت و يا برخي آن را ابزاري براي تبليغات انتخابات رياست جمهوري 
1400 كرده اند. به گزارش مهر، محمود واعظي افزود: توصيه ما به 
مجلس اين است كه با بودجه همانطور كه مجالس و دولت هاي گذشته 
با يكديگر تعامل و همكاري داشتند، رفتار كنند. اينكه مي بينيم بودجه 
ابزار سياسي و تبليغاتي و بخشي از كارهاي انتخاباتي1400 شده، به 

صالح مجلس ، دولت و مردم نيست.

  رايزني براي تأييد صالحيت احمدي نژاد
محمدجواد ابطحي از چهره هاي سياسي اصولگرا از حضور احتمالي 
احمدي نژاد و تأييد صالحيت او به عنوان اتفاقي ياد كرد كه مي تواند 
معادالت اصالح طلبان و اصولگرايان را بر هم بزند؛ ابطحي به نامه نيوز 
گفت: »گويا تالش هايي در حال انجام است كه احمدي نژاد نامزد شود 
و برخالف پيش بيني ها اين احتمال وجود دارد كه او تأييد صالحيت 
شود. من شنيده ام كه صحبت هايي براي تأييد صالحيت احمدي نژاد 
در جريان اســت و باتوجه به اظهارنظر اخير آقاي كدخدايي مبني 
بر اينكه ممكن است فردي كه در دوره اي صالحيتش تأييد نشده، 
اكنون تأييد شود و ميزان، حال افراد است، اين احتمال قوت يافته 
كه آقاي احمدي نژاد تأييد صالحيت شــود. با تغيير برخي اعضاي 
شوراي نگهبان هم شانس تأييد صالحيت احمدي نژاد باال رفته است؛ 
از سوي ديگر به ياد داريم كه آقايان معين و مهرعليزاده در سال84 با 
حكم رهبري تأييدصالحيت شدند. اين احتمال هم منتفي نيست كه 
آن شرايط براي احمدي نژاد نيز رخ دهد. به هر حال آمدن آقاي رئيسي 

و آقاي احمدي نژاد مي تواند فضاي انتخابات را طور ديگري كند.«

  آغاز فعاليت هاي ستاد محسن رضايي
ديده بان ايران از حضور محسن رضايي در انتخابات رياست جمهوري 
1400 خبر داد و نوشت: »برخي خبرهاي رسيده حاكي از اين است 
كه فعاليت هاي انتخاباتي ستاد محســن رضايي با رياست محسن 
روح االميني نماينده مردم تهران در مجلس يازدهم آغاز به كار كرده 

است.«

  مجلس هفته آينده جلسه علني ندارد
علي نيكزاد، نايب رئيس مجلس در پايان نشســت ديروز مجلس خبر 
داد كه مجلس هفته آينده جلسه علني نخواهد داشت و نمايندگان به 
حوزه هاي انتخابيه مي روند. به گفته وي جلسه بعدي مجلس يكشنبه 
12بهمن است. بنا به اعالم هيأت رئيسه مجلس، از 12بهمن ماه بررسي 
جزئيات اليحه بودجه1400 در دســتور كار نماينــدگان قرار خواهد 

گرفت. )همشهري(

  گزارش عملكرد 2 وزارتخانه روي ميز نمايندگان 
گزارش عملكرد ســاالنه وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي در نشست ديروز مجلس اعالم وصول شد. به گزارش 
تسنيم، همچنين سؤال ملي عباس مقتدايي، نماينده اصفهان و تعداد 
ديگري از نمايندگان از وزير ارتباطات در مورد علت عدم شفاف سازي  
الزم درخصوص مفاد قرارداد با تلگرام و چرايي و چگونگي محاســبه 
ترافيك بين الملل براي كاربران اين شبكه اجتماعي، سؤال ملي هادي 
بيگي نژاد نماينده مالير و تعــداد ديگري از نماينــدگان از وزير نيرو 
درخصوص عدم  پيش بيني نياز كشــور به برق هسته اي توسط وزارت 

نيرو از ديگر موارد اعالم وصولي نشست ديروز بهارستان بود.

  درخواست محاكمه وزير راه
آرش زره تن لهوني، نماينده اورامانات در نطق ميان دستور خود خطاب 
به دولت و وزراي كابينه تأكيد كرد: جوان غيور كرد، با وجود تحصيالت 
عاليه و توانمندي كم نظير خود بايد كولبري كنــد تا عرق كار بريزد، 
نه عرق شرم. مردم اين ســرزمين چندين كيلو بار را از ميان صخره ها 
عبور مي دهند تا لقمه ناني كسب كنند؛ آيا شــما اندكي از اين درد را 
چشيده ايد؟ به گزارش خانه ملت، وي  گفت: چند صد نفر ديگر بايد در 
جاده هاي اورامانات جان بدهند تا وزير راه از خواب بيدار شــود؟ من از 
اختيارات نمايندگي مطلع هستم، اما كار از سؤال و استيضاح گذشته و 

وزير راه بايد محاكمه شود.

سخنگوي وزارت خارجه:
مجلس اتهام هاي بي پايه به وزير خارجه زد

سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت امور خارجه در واكنش به نحوه برخورد 
سياست 
خارجی

 
نمايندگان مجلس يازدهم با محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه در روزي 
كه وي براي پاسخ به سؤال 2 نماينده به بهارستان رفته بود، گفت: انتظار از 
نمايندگان محترم مجلس همانند هميشه بهره بردن از ادبيات و لحن متناسب با اين جايگاه 
است. متأسفانه ديروز با ادبياتي نامناسب، اتهام هاي بي پايه اي به وزير و وزارت خارجه زده 
شد. به گزارش ايسنا، خطيب زاده با بيان اينكه پرسيدن سؤال و فراخواندن وزير به مجلس 
حق نمايندگان مجلس است، خاطرنشان كرد: كاركرد سؤال از وزرا در آيين نامه مجلس 
روشن است ولي اتهامات و مســائلي كه روز سه شنبه توسط نماينده محترم در مجلس 
شوراي اسالمي مطرح شد، ضمن آنكه واقعيت نداشت از چارچوب و كارويژه مشخص شده 
در سؤال نمايندگان نيز خارج بود. اين ديپلمات ارشد كشورمان با انتقاد از دوگانه سازي  
مذاكره و مقاومت از سوي اقليتي تأكيد كرد: وزارت خارجه در راستاي انجام مسئوليت هاي 
خود همواره در جهت دفاع از منافع و مصالح كشور عمل كرده و اجرا كننده سياست هاي 
نظام بوده است. جواد كريمي قدوسي، نماينده مشهد در سؤال خود از ظريف مدعي شده 
بود او 3 هفته پس از ترور سردار سليماني تالش كرده است با آمريكا وارد مذاكره شود اما 
ظريف اشتباه اين نماينده را به او يادآور شد و گفت كه آن مذاكرات يك سال و نيم قبل براي 
آزادي يك سليماني ديگر - مسعود سليماني دانشمند ايراني - از زندان هاي آمريكا انجام 
شده بود. خطيب زاده در واكنش به تيتر توهين آميز يكي از روزنامه هاي صبح كشور هم 
گفت: بسياري از اهالي رسانه با من تماس گرفته اند و ابراز ناراحتي مي كنند و از اين سبك 
سوءاستفاده از رسانه به عنوان  لمپنيسم ياد مي كنند. اين ديپلمات ارشد كشورمان در انتها 
گفت: قلم جايگاه سوگند پروردگار است كه متأسفانه برخي اينچنين در خدمت مقاصد 

دون سياسي خود استفاده مي كنند. اين اقدامات تفرقه افكنانه و وحدت شكنانه است.

ظريف را براي فحش به مجلس دعوت مي كنند
مصطفي هاشمي طبا، نامزد پيشين انتخابات رياست جمهوري در گفت وگويي با همشهري 
آنالين، با اشاره به هجمه هاي نمايندگان مجلس عليه دولت گفت: وقتي مرتب فحش و بد و 
بيراه مي گويند ديگر تمركزي براي حرف زدن و دفاع نمي ماند. آنهايي كه آقاي رئيس جمهور 
يا آقاي ظريف را به مجلس دعوت مي كنند هدفشان فحش دادن است، يعني ظريف و روحاني 
را به مجلس دعوت مي كنند تا به آنها فحش بدهند و نمي خواهند حرف بشنوند. وي با اشاره به 
بهانه تراشي ها عليه وزيرخارجه و مخالفت ها با موضوع مذاكره گفت: برخي هم فكر مي كنند با 
قدرت هاي دنيا مذاكره مي كنيم تا هرچه ما مي گوييم آنها بگويند چشم! مگر مذاكره خارجي 

شوخي است. معلوم است كه آنها هر چيزي را به راحتي نمي پذيرند.

پمپئو يك هيوالست
سرنوشــت برجام موضوعي است كه 
نه فقط در ايران بلكه در آمريكا هم مورد 
توجه قرار دارد. در ايــن رابطه ايلهان 
عمر، نماينده دمكرات مجلس نمايندگان 
آمريكا در پايان كار دولت دونالد ترامپ، 
رئيس جمهور آمريكا در رشته توييتي 
انتقادي درباره فعاليت هاي مايك پمپئو، 
وزير امور خارجه آمريكا نوشت: اين مرد 
يك هيوالست. هيچ گاه نبايد ميليون ها 
نفري را كه به خاطــر بي رحمي او رنج 
كشيده اند، فراموش كنيم. عمر در ادامه 
نوشــت: پمپئو براي اعمال تحريم هاي 
فلج كننده عليه مــردم ايران و محروم 
كردن شان از تجهيزات پزشكي ضروري 
در بحبوحه شيوع يك بيماري و كشتن 
هزاران نفر البــي كرد. ايــن نماينده 
آمريكايي همچنين مطرح كرد: نتيجه 
ديگر چه بود؟ ايران اكنون ۱2برابر بيشتر 
از حد مجاز اورانيوم غني شــده دارد و 
حكومت ايران قوي تر از هميشه است. 
دولت دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا 
در سال2۰۱۸ با ادعاي ناقص بودن برجام 
از آن خارج شــد و تحريم هاي متعددي 
عليه ايــران اعمال كرد. ايــران درپي 
خروج آمريكا از توافق هسته اي و تعلل 
كشورهاي اروپايي در عمل به تعهداتشان 
در راستاي پيدا كردن راهكاري كاربردي 
براي كاهش تأثيــر تحريم هاي آمريكا 
و عادي ســازي  روابط اقتصادي با ايران، 
سال گذشته اعالم كرد كه در 5گام تعيين 
شده و طبق راهكارهاي مقرر در توافق 
هسته اي، تعهدات داوطلبانه اش در توافق 

را كاهش مي دهد. 

ث
مك

   اگر اكثريت پاي صندوق نيامدند شكست خورده ايم
رئيس جمهور در جلسه چهارشنبه هيأت دولت با بيان اينكه نبايد به خاطر انتخابات آينده دولت را 
اذيت كنيم، گفت: در انتخابات هم آنچه براي ما مهم است همان چيزي  است كه امام گفت؛ حضور 
اكثريت قاطع مردم در انتخابات. از مقام معظم رهبري چندبار شنيده ام كه گفته اند در انتخابات اينكه 
چه كسي برنده بشود مهم نيست يا اين يا آن. براي من مهم است كه اكثريت قاطع مردم حضور پيدا 
كنند، اين براي من مهم است واال هر كسي مي خواهد انتخاب شود. اگر اكثريت مردم پاي صندوق 
آرا آمدند، پيروز هستيم، اگر اكثريت پاي صندوق نيامدند ما شكست خورديم. هر كسي مي خواهد 
در آن انتخابات رأي آورده باشد. همه تالش كنيم. دولت همه توان خود را مي گذارد و وزارت كشور 

هم همه توان خود را مي گذارد.

 رزمايش اقتدار۹۹ نيروي زميني ارتش با هدف ارزيابي ميزان آمادگي 
 عكس
 خبر

رزمي يگان هاي نيروي زميني ارتش در مقابله با تهديدها و انتقال سريع 
نيروها از مناطق سرزميني به منطقه ماموريت، برابر طرح هاي پيش بيني 
شده در سواحل مكران از روز سه شنبه آغاز شده و تا ديروز ادامه يافت.

رزمايش نيروي زميني ارتش در سواحل مكران

 روحاني با اشاره به پايان حيات سياسي ترامپ در كاخ سفيد
 خواستار بازگشت سريع دولت جديد آمريكا به برجام شد

  شرايط 3سال قبل تكرار نمي شود 
   به خاطر انتخابات دولت را اذيت نكنيد

امضا در برابر امضا

توپ برجام در زمين بايدن
ظريف شايعه مذاكرات پشت پرده با تيم بايدن را رد كرد 

پس از 4سال امروز نخستين روزي است كه دونالد ترامپ ديگر رئيس جمهور آمريكا نيست. 
ترامپ در دوره رياســت جمهوري اش بخش عمده وقت خود را با خروج از برجام و وضع ديپلماسی

تحريم هاي گسترده، صرف فشار حداكثري بر ايران كرد. از نخستين ساعات انتخاب جو 
بايدن به عنوان رئيس جمهور جديد آمريكا يكي از سؤاالت اصلي سرنوشت برجام بود؛ موضوعي كه وزير 
خارجه جديد آمريكا ديروز به صراحت از آمادگي براي بازگشت به آن سخن گفت و وزير خارجه ايران هم 
تأكيد كرد توپ در زمين آمريكاست. آنتوني بلينكن، وزير امور خارجه در دولت جو بايدن، رئيس جمهور 
منتخب آمريكا روز سه شنبه در جلسه استماع تأييد صالحيتش در سناي آمريكا درباره تصميم بايدن 
براي بازگشت به توافق هسته اي، گفت كه او به دنبال توافقي »مدت دار تر و قوي تر« خواهد بود. وزير امور 
خارجه دولت جديد آمريكا گفت كــه بايدن درصورت پايبندي ايران به تعهداتش به توافق هســته اي 
بازمي گردد. با اين حال در ايران هم مقامات ديپلماتيك گفته اند درصورتي كه بايدن به برجام برگردد، 
عمل به تعهدات برجامي را از سر خواهند گرفت. در روزهاي اخير روزنامه فيگارو در خبري ادعا كرده بود 
كه از حدود 3هفته پيش دولت جديد آمريكا و ايران پشت پرده مذاكراتي را آغاز كرده اند كه اين مذاكرات 
در نيويورك بين نماينده ايران در سازمان ملل، مجيد تخت روانچي و نماينده آمريكا در دولت بايدن در 
جريان است. محمدجواد ظريف در حاشيه جلسه ديروز هيأت دولت در جمع خبرنگاران در مورد ادعاي 
فيگارو گفت: خيلي جالب است كه خبرنگار فيگارو چك نكرده است كه آقاي تخت روانچي در 3هفته اخير 
ايران بوده و تازه دوشنبه به نيويورك برگشته است و در عين حال بعد از بازگشت هم يك هفته را معموال 

در قرنطينه خواهد بود. پس بسيار بي حساب صحبت كرده است.

مذاكره موشكي امكان ندارد
ظريف در پاسخ به پرسشي درخصوص موضع ايران درباره گفت وگوي مجدد با آمريكا درباره برجام و قدرت 
موشكي جمهوري اسالمي، تأكيد كرد: ما يك توافق مستحكم داريم كه شوراي امنيت در يك قطعنامه كه 
اتفاقا اياالت متحده هم باني آن بوده به اتفاق آرا رأي داده است. در اين توافقنامه چه نكاتي كه هست و چه 
نكاتي كه نيست، همه با توافق نظر همراه بوده است. وزير خارجه يادآور شد: در اين زمينه 3نكته مورد توجه 
قرار گرفته است؛ يكي بحث زمانبندي است؛ اين موضوع در جريان توافق، يكي از طوالني ترين مباحث 
مذاكره بوده است و امكان ندارد كه درباره آن مجددا مذاكره شود. آمريكايي ها بايد اين ايده را كه هميشه 
داشته اند و مي گويند: »آنچه كه من دارم مال خودم اســت و آنچه تو داري را مي توان درباره اش مذاكره 

كرد.« كنار بگذارند. اگر اين ايده درباره ساير كشورها كار كرده است درباره ايران كار نخواهد كرد. ظريف با 
بيان اينكه در مورد مسائل منطقه اي و موشكي از ابتدا توافق كرديم كه اين موضوعات وارد برجام نشده و 
نمي شود، يادآور شد: در همين زمينه پذيرفتيم كه محدوديت هاي تسليحاتي تا 5سال و محدوديت هاي 
موشكي تا 8سال ادامه پيدا كند. اين موضوع درنظر گرفته شد به خاطر اينكه ما حاضر نشديم درباره آنها 

مذاكره كنيم. ما هزينه صحبت  نكردن را پرداختيم.

درخواست اروپا از بايدن
در سوي ديگر جوزپ بورل، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا هشدار داد كه توافق هسته اي در شرايط 
شكننده اي قرار دارد و فعاليت هاي هسته اي اخير ايران مي تواند تالش ديپلماتيك براي احياي برجام 
در دوره بايدن را به شكست بكشاند. او به اقدامات اخير ايران در غني سازي  20درصدي اشاره كرده است؛ 
اقدامي كه البته در تحليل وال استريت ژورنال با هدف داشتن دست برتر ايران در مذاكرات احياي برجام 
انجام شده است. بورل با اشاره به اينكه با پيوستن مجدد آمريكا به توافق هسته اي با ايران، جهان امن تر 
خواهد بود، از بايدن خواست در نخستين گام تهديد به اعمال تحريم عليه هر كسي كه با ايران به گونه اي 
روابط اقتصادي دارد را متوقف كند و با پيوســتن مجدد به برجام به جاي تالش براي مذاكره بر سر يك 
توافق هسته اي جديد، در وقت صرفه جويي كند. گفته مي شود وزيران خارجه اتحاديه اروپا قرار است روز 
دوشنبه دور هم جمع شوند و احتماال برجام يكي از موضوعاتي است كه درباره آن تبادل نظر خواهند كرد. 
در همين رابطه، وزير خارجه انگليس گفته است كه توافق هسته اي با ايران يكي از موضوعاتي است كه 

در دستور كار مذاكرات انگليس با دولت جو بايدن است.
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چند قدم بيشتر تا سال1400 نمانده 
و در چشــم برهم زدنــي، قــرن نو گزار ش

فرامي رســد. 58روز ديگر از ســال 
ســخت مانده و بايد اميد داشــت كه بهار با خود 
بهترين هــا را خواهــد آورد. بايــد آرزو كرد كه 
تالش هاي همگي براي عبور از دشواري هايي كه 
همه را آزرده است، به نتيجه برسد. با وجود كرونا و 
تمام مشكالت موجود بايد اميدوار بود آرزويي كه 

در ذهن داريم به واقعيت تبديل شود؛ آرزوهايي كه 
مي تواند درباره شهرمان باشد. به همين خاطر است 
كه مديريت شــهري تهران، آبان ماه سال گذشته 
كمپين »آرزوهاي تهــران« را راه اندازي كرد  و از 
روز دوشنبه 29 دي مرحله دوم كمپين براي ثبت 
آرزوهاي تمام شهروندان پايتخت آغاز شده است.

عضو هيأت رئيسه شوراي شــهر تهران كه يكي از 
ايده پردازان اصلي اين كمپين بود، هدف از چنين 
اقدامي را افزايش نشاط در جامعه عنوان مي كند. 
زهرا نژادبهرام مي گويد: »حتي با اقداماتي كوچك 
مي توان لبخند را روي لب مردم آورد تا شهروندان 

قرن جديد را با شادي در آغوش بگيرند.«
مديريت شهري پايتخت نخســتين نهادي است 
كه در يك نــگاه و سياســت كالن از تعريف آرزو 
براي ارتقاي كيفيت زيست شــهري بهره گرفته و 
با راه اندازي كمپين »آرزوهاي تهران« از مردم در 
هر پست و مقامي خواسته آرزوهايشان را بگويند 
و بنويسند. در حقيقت اين كمپين فرصتي ايجاد 

كرده تا شهروندان باهم براي تهران، آرزو كنند.
آبان ســال گذشــته كمپين »آرزوهاي تهران« 
به طور رسمي در محله يوســف آباد عملياتي شد. 
طرح، نوپا بود و مديريت شــهري نيــاز به زمان 

داشــت تا نقاط ضعف كمپين را شناسايي و پس 
از رفع، آن را در سطح وســيع تر يعني كل تهران 
 تعميم دهد. براي ثبت آرزوها، سامانه اي به نشاني

 baham.tehran.ir/arezoohayetehran 
راه اندازي شد و مردم عالوه بر ثبت آرزوهايشان، 
مي توانســتند آرزوی ديگران را ببينند و بخوانند 
و اليك كنند. با اين روش آرزوهــا اولويت بندي 
مي شــدند و مديريت شــهري براســاس همين 
دســته بندي اقدام به برآورده كردن آنها مي كرد. 
به گفته تورج فرهادي، شهردار منطقه6 در مدت 
4 ماه بيش از صدها آرزو در سامانه ثبت شده است: 
»يكسان سازي پياده روها، افزايش امنيت محله، 
افزايش سرانه فضاي سبز، ايجاد زمين بازي براي 
كودكان، ساخت پاتوق هاي محلي براي نوجوانان 
و جوانان، كاهش ترافيك و بازگشــت آرامش به 
محله يوســف آباد، ازجمله آرزوهاي شــهروندان 
بوده كه بخش زيادي از آنها با مشاركت و همكاري 
معاونت هاي خدمات شهري، اجتماعي و فرهنگي، 

فني و عمران و حمل ونقل برآورده شده است.« 
مانند ساير اقدامات شهرداري قرار است آرزوهاي 
شهروندان، در قالب سندي، براي توسعه محالت 

مدنظر قرار گيرد.

آرزوي مردم چيست؟
مشاركت مردم در كمپين »آرزوهاي تهران« براي 
رفع مشكالت شهري، اقدامی ابتكاري بود كه مورد 
استقبال شهروندان قرار گرفت. پايتخت نشينان 
انتظار داشتند امسال نيز فعاليت هاي اين كمپين 
گســترده تر و ملموس تر باشــد اما كرونا بر اين 
موضوع ســايه انداخت تا برخي تصور كنند اين 
كمپين قبل از آنكه گســترده شود، به خط پايان 

خود رسيده است. 
اين در حالي اســت كه فاز دوم كمپين آرزوهاي 
تهران از روز دوشــنبه گذشــته )29 دي( شروع 
شده و با استقبال زياد روبه رو شده است. بار ديگر 
شهروندان، نه تنها ساكنان محله يوسف آباد بلكه 
از جاي جاي تهران، پاي كار آمدند و براي تحقق 
شــعارهايي چون »تهران مي تونه خواســتني تر 
باشه اگه براش آرزوهاي قشــنگ داشته باشيم« 
يا »تهــران مي تونه جذاب تر باشــه اگــر براش 
آســتينامونو بزنيم باال« آرزويشان را براي تهران، 
شــهري كه در آن زندگي مي كنند، نوشتند. در 
اين بين، اغلب مادران، آرزوهايشان را در آسايش 
فرزندانشــان خالصه كرده اند؛ مثــل مادري كه 

نوشــته: »دوســت داريم معابر تهران به گونه اي 
باشد كه بدون دغدغه دست در دست كودكانمان 
يا همراه با كالسكه بچه هايمان در پياده روها قدم 
بزنيم.« عده  زيادي هم تهران را پردرخت تر از حاال 
و بازگشت به دوره اي كه پايتخت ايران را چنارها 
و باغات انار و سيب احاطه كرده بود، آرزو كرده اند.

آرزوي اكثر كودكان هم خلوت شــدن كوچه ها از 
ماشين هاست؛ آنها از خانه نشيني خسته شده اند و 
در نقاشي هاي ارسالی شان به وضوح اعالم كرده اند 
كه دلشان لك زده براي بازي با دوستان  در كوچه 

و پارك محله. 

   »سرباز وطن« نشان لياقتي براي شهداست
 علي اصغر جعفري، مديرعامل موزه انقالب اسالمي و دفاع مقدس: طرح 
يادمان »سرباز وطن« يكي از يادمان هاي ارزشمند به شمار مي رود كه با 
توجه به نوع طراحي و معماري يكي از 3 نماد زيباي تهران خواهد شد. 
عنوان سرباز وطن از وصيتنامه شهيد سردار سليماني وام گرفته شده 
است؛ چراكه او در وصيتنامه اش قيد كرده روي سنگ مزارش هيچ يك 
از القابش نوشته نشود، به جز سرباز وطن. اين درخواست ارزشمند به 
مقام سرباز قداستي بخشيد و بحث عزت اين فداكاري را مضاعف كرد. 
شهدا از جان شيرين شان گذشــتند و اين نماد، نشان لياقتي براي 
آنها به شمار مي آيد و براساس پيش بيني هاي صورت گرفته تا پايان 
امسال كار طراحي و معماري اثر انجام مي شود و در هفته دفاع مقدس 

سال1400 از آن رونمايي خواهد شد.

گزارش2

مراسم اختتاميه مسابقه ملي»سرباز وطن« با معرفي نفرات برتر 
در مركز همايش هاي سالن سپهر مجموعه فرهنگي گردشگري 
عباس آباد تهران برگزار شد؛ مراســمي كه در آن رئيس شوراي 
شهر تهران و جمعي از مسئوالن حضور داشــتند و اثر مشترك 

سيدميثاق مدني و محسن محمدپور رتبه نخست را كسب كرد.
پيشنهاد ساخت يادمان سردار شهيد حاج قاسم سليماني بعد از 
شهادتش در شوراي شهر تهران مطرح و با استقبال گسترده اي 
از ســوي هنرمندان، مجسمه ســازان و طراحان آثار شــهري و 
دفاع مقدس همراه شد. پس از مدتي و در راستاي يك فراخوان، 
طراحان، آثار خود را به دبيرخانه مســابقه ملي»ســرباز وطن« 
فرســتادند تا در نهايت، روز آخر دي ماه آثار برتر طي مراســمي 

مشخص شوند.
رئيس شوراي شهر تهران در اين مراسم به هدف ساخت يادمان 
سرباز وطن و يادمان سردار شــهيد سليماني اشاره كرد و گفت: 
»خوشبختانه فراخون مسابقه »سرباز وطن« با تالش و حمايت 
مسئوالن در شــهرداري تهران منتشر شــد و مانند هميشه با 
استقبال مردم شــهيدپرور مواجه شــديم. حدود 100گروه با 
ايده هاي متفاوت در اين مسابقه شــركت كردند و از اين ميان 
10گروه منتخب شــد و از ميان 10گروه حدود 3نفر رتبه هاي 
برتر را كسب كردند.« محسن هاشمي رفسنجاني با بيان اينكه در 
طراحي يادمان بايد نكته جانفشاني ها براي ارزش هاي جمهوري 
اسالمي ايران لحاظ مي شد، افزود: »نكته ديگر مدنظر، اين بود 
كه به نوعي نماد ايران در طرح وجود داشته باشد. سوم نيز آنكه 
ياد همه شهدا و به خصوص سردار ســليماني در آن ديده شود. 
البته پارامترهاي ديگري هم مثل مصالح و استفاده از نمادهاي 
مهم ايران اهميت داشت و به نظر مي آيد كه داوران كامال به اين 
نكات توجه ويژه داشــته اند. مايه فخر است كه طرح برتر متعلق 
به 2جوان اســت و توانســته اند با درنظر گرفتن همه المان ها، 
طرحي به مسابقه ارائه كنند كه از لحاظ معماري و هنري بسيار 
ارزنده و در خور مجموعه عباس آباد است.« هاشمي اضافه كرد: 
»تاكنون نمادهاي بسياري براي شهدا در سراسر كشور كار شده 
است؛ مانند دانشــگاه ها، آرامستان ها و برخي اماكن گردشگري 
و يا بعضي از بوستان هاي شهر. اما اين نماد با نگاهي بين المللي 
تأثيري ژرف در تاريخ دارد. جامعه با گذر زمان در حال تغيير است 
و رويدادهاي مهم در تاريخ با اين آثار جــاودان ماندگار خواهد 
ماند و ايــن تأثيرگذارترين اقدام براي ايثارگران بزرگ كشــور 

به شمار مي آيد.« 

سردار دل ها يادماني در باغ موزه دفاع مقدس به يادگار گذاشت
سيدمحمدحسين حجازي، مديرعامل شركت نوسازي عباس آباد 
نيز در اين مراســم به ظرفيت هاي مجموعه فرهنگي گردشگري 
عباس آباد اشــاره كرد و گفت: »اراضي عباس آباد يك مجموعه 
560هكتاري به عنوان نگين پايتخت با رويكرد ملي و بين المللي 
است. در همين راستا در پي شهادت سردار دل ها يادمان سرباز 
وطن در بلندترين تپه اين مجموعه نصب خواهد شد.« او شهادت 
حاج قاسم سليماني را رويدادي ملي عنوان كرد و افزود: »ما با نگاه 
فاخر سعي مي كنيم برنامه هاي متفاوتي را براي شهر و كشورمان 
داشته باشــيم. يكي از اتفاقاتي كه يك رويداد ملي هم محسوب 
مي شود شــهادت حاج قاسم ســليماني اســت. پس از شهادت 
سردار سليماني، تنديس و سرديس هاي مختلفي بنا به موضوع 
و مناسبت در گوشه گوشه شهر نصب شــد ولي هيچ مجموعه و 
فردي به موضوع، از بعــد يادماني نگاه نكرده بــود. بنابراين اين 
يادمان طي يك فراخوان رسمي هم در صداوسيما و هم در فضاي 
مجازي منتشر و حدود 100اثر انتخاب شد و قبل از آن هم هيأت 
داوران توسط سازمان مهندسي مشاور شهرداري تهران معرفي 
شدند.« به گفته او تپه بسيار بلندي در منتهي اليه شمالي باغ موزه 
دفاع مقدس واقع در اراضي عباس آباد بــراي اين يادمان درنظر 
گرفته شده و هر كسي با عبور از اطراف مجموعه اين يادمان را به 

وضوح خواهد ديد.
براساس اين گزارش، مراحل ســاخت اين يادمان به زودي آغاز 
مي شــود. جدا از مدني و محمدپور كه به عنوان نفرات نخســت 
مسابقه يادمان »ســرباز وطن« معرفي شدند، محمد پاسبان نيز 
رتبه دوم و هانيه دبيري و حسين شناور به صورت مشترك حائز 
رتبه سوم شدند. همچنين در مراسم اختتاميه به مهسا منظوري 
به عنوان كم سن ترين شــركت كننده مسابقه با 18سال سن لوح 

تقدير اهدا شد. 

براي تهران آرزو كن
ويژگي هاي شهر و محله ايده آل خود را مي توانيد از طريق كمپين »آرزوهاي تهران« به گوش 

مديران شهري برسانيد و در رفع مشكالت و بهبود كيفيت زيست شهري مشاركت داشته باشيد

    زينب زينال زاده
خبر نگار

با تصميم شــهرداري تهران، باغ تايلندي با ويژگي هاي معماري جنوب 
ديپلماسي 

شرقي آسيا در تهران ساخته خواهد شد. در نشست شهردار تهران با سفير شهري
تايلنــد، »ورا ووت پونگ پــرا پاپانت« از پيروز حناچي خواســت كه با 
اختصاص فضا، براي ساخت باغ تايلندي به نشانه دوستي در تهران اقدام كند. به گزارش 
پايگاه خبري شهر، شــهردار تهران در اين ديدار گفت: تهران شهري تاريخي و شبيه 
اصفهان است. چند قرن از پايتخت بودن آن مي گذرد و آثار بي بديلي از پيش و پس از 

اسالم دارد.
حناچي با اشاره به اعمال سياســت عدم تمركز در همه كالنشهرها گفت: ما در تهران 
ممنوعيت وجود صنايع در شعاع 120كيلومتري تهران را ايجاد كرده ايم و اين باعث 
شده كه سرمايه گذاري و اشتغال در سطح وســيع تري در كشور توزيع شود. او افزود: 

برخالف شهرهاي شما كه در كنار آب هستند، شهرهاي ما در دامنه كوه ها قرار دارند و 
ارتفاع آنها باالتر از سطح درياست. شهردار تهران گفت: با توجه به آلودگي هواي شهر، 
ما ايده موتورهاي برقي را دنبال مي كنيم و براي كاهش هزينه استفاده از اين موتورها 
به دنبال ايجاد سامانه سوآپ باتري هستيم. شهردار تهران از سفير تايلند دعوت كرد 

كه به پويش سه شنبه هاي بدون خودرو بپيوندد.
سفير تايلند هم در اين ديدار گفت: شگفت انگيز است كه سطح رشد تهران و بانكوك 
يكسان اســت. ما در آنجا هم آلودگي داريم و آالينده 2.5پي پي ام در بانكوك از حد 
مجاز بيشتر اســت. جمعيت در شــهر بانكوك زياد )8ميليون نفر( و خدمات دهي به 

آنها سخت است.
او گفت: رويكرد ما مهاجرت شهروندان بانكوك بوده و دولت سعي كرده با اشتغال زايي 

در بخش هاي ديگر كشور سياست گريز از پايتخت را پيش ببرد.
ورا ووت پونگ پرا پاپانت همچنين افزود: در سال2020 ايران و تايلند شصت وپنجمين 
سالگرد روابط خود را جشن گرفتند، به همين دليل مي خواهيم باغي به سبك تايلندي 
به عنوان نمادي براي دوستي در تهران ايجاد كنيم و درخواست داشتيم كه جايي براي 

اين كار در نظر بگيريد. در يك سال گذشته شــهردار تهران با سفراي چين، فرانسه، 
هلند و لبنان ديدار كرده است.

ديدار شهردار تهران و سفير تايلند 

باغ تايلندي  در تهران ساخته مي شود

تعدادي از مديران شهري تهران كه خود متولي شهر 
هستند نيز فارغ از مسئوليتي كه به عهده دارند، به 
كمپين »آرزوهاي تهران« پيوســته و آرزويشان را 
ثبت كرده اند. حامد مظاهريان، معاون برنامه ريزي، 
توسعه شــهري و امور شوراي شــهرداري تهران، 
يكي از آنهاســت كه احياي گذشته را آرزو مي كند.
او به همشهري مي گويد: »تهران از گذشته تاكنون 
طبيعت و كوه هاي زيبا داشــته كه اين روزها كمتر 
ديده مي شوند. آلودگي، شــهر تهران را بلعيده و 
زيبايي ها را پنهان كرده اســت. آرزو می كنم چون 
گذشته تهران با قنات ها و كوه ها و طبيعت زيبايش 
معرفي شــود. كاش ارزش هاي زيســت محيطي را 
بدانيم و از نابودي طبيعت جلوگيري كنيم تا يك بار 
ديگر اميد به تهران برگردد.« افشــين حبيب زاده، 
رئيس فراكسيون كارگري شــوراي شهر تهران هم 
از مسئوليت كاري خود آرزو مي كند؛ به گونه اي كه 
اميدوار است هيچ كارگري در شهر تهران بدون حقوق 
و دستمزد نباشد و كارگران حقوق هايشان را به موقع 
دريافت كنند و سفره هايشان رنگين تر شود. حسن 
خليل آبادي، رئيس كميته ميراث فرهنگي شورا هم 
آرزويش اين است: »اميدوارم تهران به زودي تبديل 
به شهر انسان محور شود تا مردم بتوانند در آرامش و 
آسايش زندگي كنند. خودروها امروز، زيست انساني 
پايتخت نشينان را هدف قرار داده اند و آرزو مي كنم 
هرچه زودتر اين دغدغه با افزايش سرسبزي، نشاط 
و شادي در تهران رفع شود.« احمد مسجدجامعي، 
عضو باسابقه شورا هم، اينطور آرزويش را نوشته است: 
»شهر متعلق به مردم اســت. باور دارم شهر خوب، 
شهري است كه توسط مردم اداره شود. پس آرزويم 
اين است كه تهران به زودي به چنين شهري تبديل 
شــود.« محمد عليخاني، رئيس كميسيون عمران 
و حمل ونقل شوراي شــهر تهران هم آرزوي بهبود 
وضعيت اقتصادي مردم و رفع مشكالت آلودگي هوا و 

ترافيك كالنشهر تهران را دارد.

اميدبهتهرانبرميگردد

وقتي از آرزو در تهران، محله ها و خانه ها حرف زده مي شود، بيش 
از هر چيز مي توان به مطالبات مردم فكر كرد. گرچه داشتن آرزوي 
شهري رنگي، محله اي زيبا و پرواز گنجشــكان درون خانه ها يا 
آرزوهايي كه شايد بسياري از آنها دور از ذهن و دست نيافتني باشد، 
هم آرزوست. در اين ميان پويش آرزوهاي تهران راه اندازي شده و 
تالش مي كند تا اين مفاهيم را زميني كرده و معنا بدهد. كمپين 
»آرزوهاي تهران« براي ايجاد ارتباطي دوسويه بين شهروندان و 
مديران شهري پايتخت شكل گرفته و براي نخستين بار 5ارگان از 
مجموعه مديريت شهري براي پيشبرد يك برنامه دور هم جمع 
شده اند تا با مشاركت و همفكري براي شناسايي مشكالت و رفع 

آنها تالش كنند. اما مردم براي تهران متفاوت چه آرزويي دارند؟

تهران پاك؛ آرزوي مشترك
وقتي سراغ مردم تهران مي رويم، هر فردي از آرزويي مي گويد 
و در اين ميان يكي از آرزوهاي مشترك رفع آلودگي هواست؛ تا 
جايي كه »ايمان كردبچه« جوان 25ساله دانشجوي داروسازي 
و ساكن شرق تهران مي گويد: »آرزويم براي تهران داشتن هواي 
پاك و سالم است؛ چون با آلودگي تنفس كردن راحت نيست و 
شــاهد بروز انواع بيماري ها هستيم. البته من مسئول نيستم تا 
راهكاري براي رفع مشكل ارائه دهم، اما اميدوارم تهران من در 

آينده پاك باشد.«
تهران پاك آرزويي است كه پيمان عقبايي از ساكنان محله ظفر 
هم به آن اشاره دارد. او كه سوار بر دوچرخه شده، مي گويد: »شايد 
يكي از داليل افزايش آلودگي را بايد افزايش خودروها دانست. با 
افزايش ناوگان حمل ونقل عمومي مي توان آلودگي را كم كرد.«

البته عقبايي آرزوي ديگري را هم براي شــهر محل سكونتش 
دارد و مي گويد: »داشتن شــهري با نماي ساختمان هاي زيبا 
هميشه آرزوي من بوده است. در گذشته ساختمان ها هر كدام 
نمايي داشــتند و مي شــد زيبايي را در آنها ديد، اما اين روزها 
ساختمان هايي كه ساخته مي شوند يك شكل بوده و جلوه اي 

ندارند.«

زميني براي تفريح در ميان شلوغي ها
براي اميرحســين كريمي 9ساله و ســاكن محدوده ونك هم 
داشتن بوستان و فضايي براي تفريح و بازي آرزوست. او مي گويد: 
»محله ام با وجود خودروها و ساختمان ها آنقدر شلوغ شده كه 
جايي براي تفريح و بازي وجود ندارد. دلم مي خواست در محله ام 
با دوستانم بازي كنم و زمين بازي داشته باشيم و در اين ميان 

كسي به ما گير ندهد كه چرا بازي مي كنيد.«

تهران بدون كودك كار
حتي براي آن دسته از افرادي كه از شهرهاي ديگر به پايتخت 
مهاجرت كرده اند هم تهران مي تواند زيبا باشد و برايش آرزويي 
داشته باشــند. براي وحيد زماني جواني كه از 10سال پيش از 
ســنندج به تهران آمده و اكنون در محله پامنار سكونت دارد، 
تهران با داشتن هوايي پاك و بدون خودرو زيباست. يكي ديگر 
از آرزوهاي زماني، تهران بدون كودك كار در چهارراه هاست. او 
مي گويد: »ديدن كودكاني در چهارراه ها و مكان هاي پرترافيك و 
بين خودروها كه دستفروشي و تكدي گري مي كنند، من شهروند 
را آزار مي دهد. حال اگر فردي از خارج ايران آمده و اين وضعيت 
را ببيند، چه ذهنيتــي درباره پايتخت خواهد داشــت؟ كاش 

 كودكان كار نباشــند و در چهارراه ها فقط خودروها را ببينيم.«

تهران بدون رنگ خاكستري
بانوان جوان هم تهران بدون آلودگي را مهم ترين خواســته و 
آرزويشان براي پايتخت مي دانند. سارا محمدي 21ساله كه در 
محله خيام سكونت دارد و در يكي از مغازه هاي خيابان وليعصر 
مشغول كار است، مي گويد: »آلودگي هوا شهر مرا خاكستري 
كرده و اميدوارم روزي اين شــهر آبي شــود. البته به جز اين 
موضوع، تهران با وجود معتادان و زورگيران هم خاكســتري 
مي شود. آرزويم اين است كه روزي در تهران آنقدر امنيت برقرار 
باشــد تا افرادي مثل من بدون دغدغه در پياده روها و محله ها 
قدم بزنيم و شاهد حضور معتادان در برخي از محله ها نباشيم.«

بسياري از شهروندان به جز رفع آلودگي هوا آرزوهاي بلند بااليي 
براي تهران دارند. مهيار جوان 26ساله ساكن جردن مي گويد: 
»من اگر 100ميليارد پول و بودجه اي داشتم براي شهر تهران 
ترن هوايي درست مي كردم. با اين شيوه نه تنها بخشي از مشكل 
آلودگي هوا حل مي شد، بلكه مردم مي توانستند در كمترين زمان 
مسيري را طي كنند؛ نه اينكه مجبور باشند تمام مسيرها را زير 

زمين و با مترو طي كنند.«

تعدادي از شهروندان از آرزوهاي خود براي 
محله هايشان مي گويند

 شهر آبي مي خواهيم؛
نه خاكستري

مدير پروژه طرح به كارگيري »دستيار 
منابع 
مديران شــهرداري تهــران« از آغاز انساني

به كار اين دســتياران در دو معاونت 
برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شورا و همچنين 
معاونت توسعه منابع انساني شهرداري تهران خبر 

داد.
به گزارش همشهري، سيدعلي طالقاني درباره آغاز 
به كار دستياران مديران شــهرداري تهران گفت: 
»جذب دســتياران در بدنه شهرداري تهران نقطه 
عطف جذب نيرو براساس شايسته گزيني و عدالت 
اســتخدامي و يكي از مصاديق بارز تحقق شــعار 
»تهران؛ شــهري براي همه« است، چرا كه در اين 
فرايند، نيروهاي منتخب پس از شركت در آزمون 
علمي، كانون هاي ارزيابي شايستگي و نيز مصاحبه 
تخصصي، به شــهرداري تهــران راه يافته اند.« او 
با اعالم اينكــه فرايند به كارگيري دســتياران در 

شهرداري تهران كامال شفاف بوده ، ادامه داد: »اين 
فرايند با انتشــار فراخوان عمومي در روزنامه هاي 
كثيراالنتشار در 22شهريور سال جاري آغاز شد و 
با اطالع رساني عمومي صورت گرفته، همه واجديِن 
شرايِط اعالم شده، امكان شركت در اين آزمون را 

داشتند.« 
به گفته طالقاني، حدود 2600نفر داوطلب در اين 
فراخوان ثبت نام و 2200نفر در 11مهر در آزمون 
كتبي آن كه توسط شركت تعاوني كاركنان سازمان 
سنجش آموزش كشور و بدون مداخله شهرداري 

برگزار شد، شركت كردند.
او اضافه كــرد: »نتايج آزمون كتبــي در 23مهر 
اعالم و 3برابــر ظرفيت مورد نيــاز )۷68نفر(، در 
مرحله آزمون كتبي پذيرفته شدند تا در كانون هاي 
ارزيابي مورد ســنجش شايســتگي قرار گيرند.« 
طالقاني عنوان كرد:  »در آخرين مرحله، مصاحبه 

تخصصي توسط مديراني كه قرار است اين نيروها 
را به كار بگيرند انجام شد كه در بسياري از حوزه ها 
مصاحبه هاي تخصصي تمام شــده اســت.« مدير 
پروژه طرح به كارگيري دستيار مديران شهرداري 
تهران تأكيد كرد: »پس از ارزيابي افراد براســاس 
مدل شايستگي ويژه دستياران از سوي كانون هاي 
ارزيابي داراي صالحيت حرفه اي از سازمان اداري 
و استخدامي كشور، 10 جايگاه شامل 9معاونت و 
حوزه شهردارتعريف شــد تا داوطلبان از بين اين 
10جايگاه، 2جايــگاه را به عنوان اولويت هاي خود 

براي تصدي شغل دستياري انتخاب كنند.« 
او عنوان كرد:  »پس از به كارگيري اين افراد، برنامه 
جامعه پذيري و توســعه شايســتگي هاي فردي و 
مديريتي آنها اجرا خواهد شــد. دربــاره طوالني 
شدن روند جذب دستياران بايد بگويم كه با توجه 
به شــرايط عمومي كشــور به دليل شيوع ويروس 
كوويد-19، رعايت پروتكل هاي بهداشتي و ضرورت 
اجراي دقيِق همه بخش هاي مختلف اين طرح، اين 

فرايند اندكي زمانبر شده است.« 

 دســتگاه حفار مكانيزه اي كه در 
پروژه توسعه جنوبي خط6 مترو مترو

مشغول پيشروي است، با گذر از 
ايستگاه ميدان اصلي شهرري )ايستگاه ميدان 
حضرت عبدالعظيم حســني)ع(( وارد مرحله 
پايانــي حفاري هاي ايــن بخش شــد؛ با اين 
توصيف، مي توان گفت به دنبال حفاري حدود 
800رينگ باقيمانده كه به لحاظ متراژ شامل 
1200متر طول مي شود، پروژه توسعه جنوبي 

خط6 طي ماه هاي آتي پايان خواهد يافت.
به گزارش همشــهري، علــي مزيناني مجري 
خط6 مترو با اعالم مطلب فــوق افزود: پروژه 
توسعه جنوبي خط6 مترو، شــامل 6كيلومتر 
مســير و 4ايســتگاه از دولت آباد تا شرق حرم 
عبدالعظيم حســني)ع( در حال اجراســت. 
عمليات حفاري اين مســير توســط دستگاه 

حفــار مكانيزه تمام مقطع صــورت مي پذيرد 
كه هم اكنون دســتگاه حفار با گذر از ايستگاه 
ميــدان حضــرت عبدالعظيــم حســني)ع( 
حفاري 1200متر باقيمانده از مسير را شروع 
كرده است تا به ايســتگاه پاياني بخش توسعه 
جنوبي خط6 يعني ايســتگاه حرم عبدالعظيم 
حسني)ع( رســيده و عمال عمليات حفر تونل 
مترو خاتمه يابد. با احداث 4ايستگاهي كه در 
بخش توسعه جنوبي خط6 برنامه ريزي شده، 
تحولي محسوس در دسترسي هرچه آسان تر 
اهالي شهرري به شــبكه مترو و نيز مراجعان 
اقصي نقاط پايتخت به شهرري و اماكن زيارتي 

آن ممكن خواهد شد.
 هم اكنون دستگاه حفار مكانيزه تمام مقطعي 
كه در پروژه توسعه جنوبي خط6 مشغول به كار 

است، روزانه حدود 6 الي ۷متر پيشروي دارد.

آغاز حفاري بخش پاياني توسعه جنوبي خط6 متروشروع به كار دستياران منتخب در شهرداري تهران
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قاليباف:شخصاوضعبورسرادنبالميكنم
با افزايش حجم انتقاد مقام هاي سياســي مخالف دولت از شرايط بازار سرمايه، ديروز رئيس 
مجلس براي دومين روز متوالي به عملكرد بورس انتقاد كرد و گفت: شــخصا وضع بورس را 
به صورت مداوم دنبال مي كنم. محمدباقر قاليباف با اشاره به برگزاري نشست هاي درباره بورس 
تأكيد كرد:هر چه وزارت اقتصاد درباره اين بازار از مجلس درخواست كرد، آن را انجام داديم. 
حتي اليحه دوفوريتي افزايش سرمايه شركت ها از محل صرف سهام با سلب حق تقدم از زمان 
اعالم وصول تا تصويب و ابالغ آن 25روز طول كشيد، يعني از شوراي عالي اقتصادي نيز زودتر 
مسير طي شد. او با بيان اينكه 40روز پيش به وزير اقتصاد گفتم بازار سرمايه دچار سوءمديريت 
است و بايد اصالح شود، اما اين بازار همچنان دچار همان آسيب است، به اختيارات واگذار شده 
به شوراي بورس اشــاره و تأكيد كرد: هراختياري كه خواستند، داده شد، از اعمال مديريت و 
نظارت تا اختيار درباره سهام هاي حقوقي. هم اكنون وزيراقتصاد هر ابزاري را كه براي مديريت و 
اداره بازار بورس نياز داشته باشد، در اختيار دارد. او ادامه داد:شرايط كنوني بورس نشان دهنده 

نارسايي مديريتي در اين حوزه و سوءمديريت است.

نمايتورمدرشهروروستا
در دي ماه امسال خانوارهاي ايراني به طور ميانگين 46.2درصد بيشتر از دي١٣٩٨ براي خريد يك »مجموعه كاالها 
و خدمات يكسان« هزينه كرده اند. نرخ تورم نقطه اي براي خانوارهاي شهري 45.5درصد بوده كه نسبت به ماه قبل 
١.٣واحد درصد افزايش داشته و تورم نقطه اي براي خانوارهاي روستايي 4٩.٨درصد برآورد شده كه نسبت به  ماه قبل 
١.٨واحد درصد رشد را نشان مي دهد. مركز آمار مي گويد: نرخ تورم ماهانه براي خانوارهاي شهري ايران در دي ماه 
امسال نسبت به دي ماه سال گذشته تغيير نكرده و تنها در سبد هزينه هاي خانوار روستايي شاهد كاهش يك درصدي 
قيمت ها بوده ايم درحالي كه نرخ تورم ساالنه براي خانوارهاي شهري و روستايي به ترتيب ٣2.2درصد و ٣2.5درصد 
برآورد مي شود كه براي خانوارهاي شهري ١.7واحد درصد و براي خانوارهاي روستايي 2واحد درصد افزايش داشته؛ 

نشانه اي آشكار از فشار تورم بر خانوارهاي روستايي و سبقت تورم در روستاها از شهرها.

نقد خبر

چهره روز

خطر تكرار تجربه هاي ناموفق مسكني 
خبر: مركز پ ژوهش هاي مجلس، طرح دوفوريتي جهش توليد و تأمين 
مسكن مجلس را بررسي كرده و 17پيشنهاد براي كارآمد شدن اين 
طرح ارائه داده است. در جريان تدوين طرح نهايي، 7پيشنهاد به كلي از 
سوي كميسيون عمران مجلس رد شده و برخي از 10پيشنهاد پذيرفته 
شده نيز با تغييراتي همراه بوده كه در مجموع مي تواند موفقيت اين 

طرح  را تحت تأثير قرار دهد.
نقد: به نظر مي رسد در طرح جهش توليد و تامين مسكن، به گونه اي 
بر حذف بوروكراســي هاي موجود تمركز شده كه اهداف غايي طرح 
را از »حل اصولي مشكل مسكن« به »ســاخت مسكن به هر شكل 
و صورتي« تقليل داده است كه روزگاري مي تواند آسيب هايي نظير 

مسكن مهر براي اقتصاد به همراه بياورد.
طبق اعالم بازوي پژوهشــي مجلس، در نســخه نهايي طرح جهش 
توليد و تأمين مسكن، 2محور اساسي »بازنگري مخاطبان براساس 
حمايت ها« و »مالحظات آمايشي« به تأييد كميسيون عمران مجلس 
نرسيده و 2محور »نحوه عرضه و واگذاري زمين« و »پايش و نظارت بر 
اجراي طرح - ارزيابي« نيز با تغييرات و حذف تبصره ها تأييد شده است. 
همچنين محور »تعيين زيربنا و متراژ موردنياز« گرچه در طرح مورد 
نظر گنجانده نشده، اما به طور غيرمستقيم در محاسبات طرح مدنظر 

قرار گرفته كه مي تواند كارآيي الزم را داشته باشد.
نكته ديگر اينكه در طرح مجلس، بــا تغيير ركن اصلي تأمين مالي از 
»سهم تســهيالت پرداختي بانك ها« به »تغييرات مانده تسهيالت 
پرداختي« نگراني هاي تبعات رشد شديد نقدينگي و تورم باال يا تشديد 
ركود در ساير بخش هاي اقتصادي تا حدي مرتفع شده، اما درج عدد 
ثابت براي اين ماده منطقي نيســت و با پيش فرض تداوم رشد باالي 
نقدينگي تدوين شده درحالي كه اصالح ســاختار نظام بانكي و مهار 
رشد نقدينگي از اولويت هاي مجلس بوده و درصورت تحقق اين هدف، 
ثابت بودن اين رقم عمال به معناي كاهش سهم ساير بخش ها و تكاليف 
محوله خواهد بود؛ ضمن اينكه درج اين رقم ثابت در قانون دائمي با 
رويه و راهبرد مجلس در كنترل رشد نقدينگي و ايجاد ثبات اقتصادي 
مغايرت دارد؛ از اين رو پيشنهاد مي شود رقم يك ميليون و 600هزار 

ميليارد ريال از متن ماده حذف شود.
از ديگر نكاتي كه مركز پ ژوهش هاي مجلس تذكر داده، اين اســت 
كه طبق محاسبات انجام شده، تعيين حداقل 40درصد از تغييرات 
مانده تسهيالت پرداختي در هر سال مالي به عنوان اصلي ترين ركن 
تامين مالي طرح، معادل بيش از 4برابر تسهيالت پرداختي بانك ها 
در سال1398 به بخش مسكن و ساختمان و بيش از دوبرابر بودجه 
عمراني كشور در سال1398 است كه اهميت نظارت و پايش اجراي 
صحيح و دقيق و كامل طرح را دوچندان مي ســازد. طبق محاسبات 
مركز پ ژوهش هاي مجلس، تسهيالت درنظر گرفته شده براي طرح 
جهش توليد مسكن در هر ســال 4.8برابر تسهيالتي است كه براي 

ساخت مسكن ملي در يك سال مدنظر قرار گرفته است.
همچنين مركز پژوهش هاي مجلس موضوعات مهم و كليدي مرتبط با 
بخش مسكن كه در طرح مجلس به آن پرداخته نشده را گوشزد كرده 
و البته لزوم پندآموزي از تجارب مشابه طرح هاي مسكن را مورد تأكيد 
قرار داده اســت. از نظر مركز پژوهش هاي مجلس، »ساماندهي بازار 
اجاره و اجاره داري حرفه «، »تحرك بخشي ساماندهي بافت فرسوده 
و سكونتگاه غيررسمي«، »تسريع و تسهيل صدور پروانه ساختماني 
و تشويق ساخت وساز شخصي«، »تدوين ماليات هاي هوشمند بخش 
مسكن براي حذف سوداگري و سفته بازي«، »ساماندهي بنگاه هاي 
امالك و آگهي هاي خريد و فروش و اجاره مسكن« و »بازنگري ضوابط 
و مقررات شهرســازي و معماري مرتبط با حوزه مسكن« مجموعه 
اقدامات مغفول در طرح مجلس است كه در برنامه هاي دولت و مجلس 

بايد مدنظر قرار گيرد.

يك نفر هــم خريدار  مسكن
نيســت؛ اين گزاره، 
حرف غالب مشاوران 
امالك تهران است كه 
اين روزها از كسادي بازار و خاموشي چراغ 
كسب وكارشــان گله مند و ناراضي هستند. 
مي گويند حال بازار مسكن از بازارهاي ارز، 
طال، خودرو حتي بورس خراب تر اســت و 
گويي خريــداران يكباره از ايــن بازار غيب 

شده اند.
به گزارش همشــهري، فروكش كردن تب 
تورم انتظاري در يكي دو ماه اخير، همانگونه 
كه تنور بازار ارز را سرد كرد، ركود سنگيني 
نيز به ســاير بازارهاي سرمايه پذير تحميل 
كرده و با وجود كاهش قيمت ها، خريداران 
را عقب رانده است. مشــاوران امالك شهر 
تهران در گفت وگو با همشهري، از كسادي 
كم سابقه اين بازار مي گويند و اينكه حداقل 
يك ماه است يك خريدار واقعي مسكن را به 

چشم نديده اند.

بازار مسكن تعطيل است
ذات كاالهاي سرمايه اي، حفاظت از افت ارز 
پول ملي است و مســكن نيز به عنوان يكي 
از كاالهاي سرمايه اي ســنتي و پرطرفدار 
در اقتصاد ايران از اين امر مســتثنا نيست. 
از ســوي ديگر با اتمام دوره هــاي تورمي، 
بازارگرمي كاالي ســرمايه اي نيز به پايان 
مي رسد و كســاني كه با هدف حفظ ارزش 
دارايي هاي نقدي خــود به دنبال خريد اين 
كاالها بودند، پا پس مي كشند؛ اما همچنان 
معامالت مصرفي ايــن كاالها در اندازه هاي 
بســيار كمتر از قبل ادامه پيدا مي كند اما 
شرايط بازار مسكن به گونه اي است كه حد 
وسطي ميان رونق و ركود ندارد و يكباره از 
دوره رونق به ركود و از ركود به رونق مي رسد؛ 
زيرا ســهم تقاضاي مصرفي در اين بازار به 
رقم بسيار ناچيزي رسيده و سرمايه گذاران 
نيز عمدتا بدون چشــم انداز مثبت از صعود 
قيمت ها، وارد معامله نمي شوند. نتيجه اين 
وضعيت، تعطيلي كامل بازار مسكن است كه 
مشاوران امالك به تحقق آن در يك ماه اخير 
گواهي مي دهند. قمصري، مشــاور امالك 
منطقه17 تهران مي گويد اين روزها حتي 
كسي براي احوالپرسي هم وارد بنگاه امالك 

نمي شــود. اين فعال بازار مسكن از كاهش 
10درصدي قيمت پيشنهادي فروشندگان 
در شرايط فعلي بازار خبر مي دهد و مي افزايد: 
حتي كاهش قيمت  پيشنهادي هم نتوانسته 
خريداران را ترغيب به معامله كند؛ هرچند 
برخي از فروشــندگان نيــز همچنان روي 
قيمت هاي قبلي پافشــاري مي كنند و در 
تالش مذبوحانه براي جذب مشتري هستند.

كاهش حاشيه سود توليد مسكن
در شرايط فعلي اگرچه قيمت مسكن نسبت 
به سقف يكي دو  ماه قبل كاهش ملموسي را 
تجربه كرده اما همچنان تغييري در قيمت 
نهاده هاي ســاختماني ايجاد نشده و هزينه 
ساخت وساز مسكن تقريبا بدون تغيير مانده 
است. قمصري، مشــاور امالك منطقه17 
مي گويــد: برخي از ســازندگاني كه نياز به 
نقدينگي دارند، بخشــي از واحدهاي آماده 
خود را حــدود 10 تا 15درصــد ارزان تر از 
2 ماه قبل به بازار عرضه  كرده اند و با اين كار 
حاشيه سود خود را پايين  آورده اند؛ هرچند 
حتي براي اين واحدها نيز مشتري پاي كار 
نمي آيد. به عقيده او، اگر شرايط فعلي بازار 
مســكن تا چند ماه ديگر ادامــه پيدا كند، 
كاهش 10 تا 15درصدي قيمت مســكن 

نسبت به شرايط فعلي دور از انتظار نيست.

پول ها بانك را ترجيح مي دهند
تورم بازار مسكن رسما از آذرماه منفي شده 
و حاال حتي ســپرده هاي روزشمار بانكي با 

نرخ ســود 10درصد نيز جذابيت بيشتري 
نسبت به بازار مسكن دارند. كوچكي، مشاور 
امــالك منطقه هفت تيــر مي گويد: برخي 
از مشــتريان كه تا پيش از ســقوط قيمت 
ارز به دنبال يافتن مســكن مناســب براي 
ســرمايه گذاري بودند، حاال پول خود را در 
بانك ســپرده  كرده اند و مي گويند تا به كف 
رســيدن قيمت ها صبر مي كنند. به عقيده 
او، با انتخاب بايــدن به عنوان رئيس جمهور 
آمريكا، فعال نگاه سرمايه گذاران بازار مسكن 
به احياي برجام و كاهش نرخ ارز دوخته شده 
و اگر اين دو محقق شود، بازار مسكن حداقل 
تا ميانه عمر دولت سيزدهم، يعني تا حدود 

2سال ديگر راكد و كساد خواهد بود.

فروشنده هاي دندان گرد
گرچه بازار مســكن مانند بازارهــاي ارز، 
طال و خودرو وارد روند نزولي قيمت شــده 
و خريداران بــه اميد خريد بــا قيمت هاي 
مناسب تر از معامله منصرف شــده اند؛ اما 
آنگونه كه مقدم، مشــاور امالك منطقه7 
تهران مي گويد: در همين شــرايط بازار نيز 
برخي از مالكان مصمم هستند كه نرخ خود 
را نشــكنند و جوري دندان گردي مي كنند 
كه گويي خريدار صف كشيده است. مقدم 
با اشاره به اينكه فعال هيچ معامله اي در بازار 
انجام نمي شود، مي افزايد: بنگاه هاي ملكي 
تقريبا تعطيل هستند و شــايد ماهي يك 
يا دو قرار اجاره يا تمديــد اجاره نامه را ثبت 
كنند؛ اما بدتر از شرايط فعلي اين كسب وكار، 

خريدارانمسكنغيبشدهاند
مشاوران امالك مي گويند با فروكش كردن تورم انتظاري، بازار مسكن با شرايطي 

بدتر از بازارهاي ارز، طال و خودرو مواجه شده و اصال خريداري ندارد

رمل و اسطرالب در بودجه١400
اظهــار نظــر ديــروز حســن روحاني 
رئيس جمهوري، در انتقاد به افزايش حجم 
بودجه عمومي دولت در كميسيون تلفيق 
بودجه مجلس، نشــان داد سياسي ترين 
بودجه ايران در ســال1400 مي تواند در 
عين حال متزلزل ترين سند دخل و خرج 

ساالنه كشور هم باشد. ماجرا چيست؟ چه شــده كه روحاني با اين 
صراحت كالم از تصميم مجلس انتقاد مي كند؟ واقعيت اين است كه 
دولت ميزان درآمدهاي نفتي را براي ســال آينده 199هزار ميليارد 
تومان پيشنهاد داده؛ با اين پيش شــرط كه روزانه 2.3ميليون بشكه 
نفت فروخته شود. اما از همان ابتدا نمايندگان مجلس بر اين باور بودند 
كه فروش روزانه 2.3ميليون بشكه خوش بينانه است، حتي به گفته 
كارشناسان مركز پژوهش هاي مجلس بودجه1400 دچار بيش برآورد 
منابع است. به زبان ساده نظر مجلس اين بود كه دولت بودجه را آبكي 
بسته و پول كافي براي خرج كردن ندارد. مركز پژوهش هاي مجلس 
پيشنهاد كرد به جاي 2.3، روي 1.5ميليون بشكه نفت برنامه ريزي و 

هزينه هاي اضافه در بودجه هم حذف شود.
اما كميســيون تلفيق بودجه مجلس نه راه دولت را پسنديد و نه به 
گزارش مركز پژوهش ها گوش فراداد. در نتيجه حجم بودجه به شدت 
انبساطي دولت را، به جاي كاهش، افزايش داد؛ با اين تفاوت كه اين 
افزايش بيشتر، بودجه را به نفت معتاد مي كند. چگونه؟ خيلي ساده 
است؛ كميسيون تلفيق ميزان درآمدهاي نفتي را از 199هزار ميليارد 
تومان، يعني رقم پيشــنهادي دولت، به 230هــزار ميليارد تومان 
افزايش داد، آن هم تنها با يك تغيير نرخ تسعير ارز در بودجه و افزايش 
آن از 11500تومان پيشنهادشده از دولت به 17هزار ميليارد تومان. 
اتفاقي كه روحاني از آن به عنوان چشــم بندي عجيب ياد مي كند و 
مي گويد: با اين تصميم كميسيون تلفيق، وابستگي بودجه به نفت را 
31هزار ميليارد تومان اضافه كرده است. اشاره روحاني به اين است كه 
مجلس به ازاي هر دالر در بودجه 6هزار تومان درآمد جديد شناسايي 
كرده كه باعث كاهش ارزش پول ملي مي شود. رئيس جمهوري از اين 
رفتار كميسيون تلفيق به عنوان نمايان شدن دم خروس ياد مي كند و 
مي گويد: دم خروس پيداست و با قسم حضرت عباس جور درنمي آيد.

موضع انتقادي روحاني دقيقا صحبت هاي ديروز محمدباقر قاليباف، 
رئيس مجلس را به چالش مي كشاند كه گفت: ما هيچ كفي براي نرخ ارز 
نخواهيم گذاشت و هيچ سقفي هم براي فروش نفت تعيين نمي كنيم و 
به هر ميزان كه دولت تالش كند نرخ واقعي ارز پايين بيايد؛ همان نرخ، 
معيار مجلس خواهد بود. حاال مردم و خبرگان و اقتصاددانان هستند كه 
بايد قضاوت كنند كه اين دم خروس واقعيت دارد يا بايد به قسم حضرت 
عباس منتقدان بودجه در كميسيون تلفيق بودجه مجلس اعتماد كرد. 
طبق قواعد مرسوم، بودجه يعني حساب و كتاب كردن، نه پناه بردن 

به جادوي رمل و اسطرالب.

بازار ارز تغيير جهت داد
بازگشت دالر به كانال 2٣هزار تومان

با وجود نزول قيمت دالر تا محدوده 21هزار تومان  بازار  ارز
در مبادالت روز سه شــنبه ديروز قيمت هر دالر 
آمريكا دوباره رشد كرد و به كانال 23هزار تومان 
بازگشــت. ديروز رئيس كل بانك مركزي گفت: 
»بخشي از منابع ارزي بلوكه شده ايران آزاد شده و بانك مركزي در حال 
استفاده از آنهاست.« به نظر مي رسد علت نزول قيمت دالر هم در يك 

هفته گذشته ناشي از تزريق همين منابع بوده است.
به گزارش همشهري، با كاهش اندك قيمت ها در بازار ها مسئوالن اعتماد 
به نفس پيدا كرده اند و در اظهارنظرهــاي مختلف نزول قيمت ها را به 
نحوه مديريت خود نسبت مي دهند درحالي كه شيب نزولي قيمت ها 
از هفته ســوم آبان ماه و بعد از مشخص شــدن نتايج انتخابات آمريكا 
آغاز شده است. به وضوح مشخص است رويداد هاي سياسي به كاهش 
انتظارات تورمي منجر شده است و همين عامل ازجمله داليل آرامش 
نسبي بازارها بوده اســت. قيمت دالر نيز همگام با ساير بازار ها در اين 
دوره با نزول مواجه شده و از 32هزار تومان، با 9هزار تومان كاهش، به 
23هزار تومان رسيده است. البته روند رو به رشد قيمت دالر در هفته 
جاري شــدت گرفت و قيمت هر دالر آمريكا كه در يك ماه گذشته در 
كانال 25هزار تومان در نوسان بود به كانال 21هزار تومان سقوط كرد اما 
اين نزول فقط يك روز دوام آورد و دوباره قيمت هر دالر آمريكا به كانال 

23هزار تومان بازگشت.
عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي ديروز در حاشيه جلسه هيأت 
دولت به خبرنگاران گفت: بخشي از منابع بلوكه شده ارزي ايران آزاد شده 
است و اين بانك در حال استفاده از اين منابع ارزي است. بخشي ديگر نيز 
به تدريج از طريق تحوالتي كه در حال رخ دادن است، تامين خواهد شد.

اين گفته ها نشان مي دهد احتماال بخشي از افزايش شيب نزولي قيمت 
دالر در هفته گذشته ناشي از تزريق منابع بانك مركزي به بازار ارز بوده 
است. چند روز پيش حســن روحاني، رئيس جمهوري نيز به صراحت 
اعالم كرد با آزادسازي منابع ارزي قيمت هر دالر آمريكا به 15هزار تومان 
كاهش مي يابد. اين پيام ها نشان مي دهد احتماال دست بانك مركزي 

به ويژه بعد از نشست با مقامات كره جنوبي پرتر شده است.
قبال رئيس كل بانك مركزي گفته بود ارزش كل منابع ارزي بلوكه شده 
ايران در كره جنوبي 7ميليارد دالر است گويا ميزان منابع ارزي بلوكه 
شده ايران در عراق نيز 9ميليارد دالر است. كارشناسان بر اين باورند كه 
آزاد ســازي  اين منابع مي تواند در ميان مدت به افت قيمت دالر منجر 
شود اما در بلندمدت به دليل كســري بودجه، بايد راهكارهاي ديگري 

را درنظر گرفت.

قيمت ارز در صرافي هاي مجاز )ارقام به ريال(
درصد تغييرمقدار تغييرقيمت نام ارز
226.5508.6003.95دالر
273.42010.4103.96يورو

318.12015.8505.24پوند انگليس
63.5202.7904.59درهم امارات

30.9001.5005.1لير تركيه
263.60011.2004.44فرانك سوئيس

35.8001.7004.99يوان چين
182.7508.7005دالر كانادا

180.5008.6005دالر استراليا

همشهري تبديل بورس به زمين بازي سياسي را تحليل مي كند
سبزپوشي بورس پس از چند هفته نزول

شــاخص كل بورس  بورس
تهران، روز چهارشنبه، 
پس از چنــد هفته 
نزول سنگين، نفسي 
تازه كرد و با 2.9درصد رشد 33هزار واحد 
افزايش يافت. در شــرايطي كه اين روزها 
بورس به زمين بازي سياستمداران و محل 
چانه زني و دريافت امتيازهاي سياســي 
تبديل شده، رئيس ســازمان بورس روز 
سه شــنبه در اعتراض به هميــن نزاع ها 

استعفا كرد.
به گزارش همشــهري، ديروز همزمان با 
صعود شــاخص كل بورس تهران جريان 
خروج نقدينگي از بورس هم متوقف شد. 
از 20آذرماه تاكنون 23هزار ميليارد تومان 
از نقدينگي ســهامداران حقيقي از بازار 
خارج شده اما در مبادالت روز چهارشنبه 
350ميليارد تومان پول تازه سهامداران 

حقيقي وارد بازار سهام شد.

حد نزول بورس
هنوز مشخص نيســت نوار نزول شاخص 
بورس دقيقــا كجا قطع خواهد شــد اما 
تحليلگران تكنيكــي مي گويند احتمال 
نزول شــاخص به زير 970هــزار واحد 
بسيار اندك است. در چنين شرايطي اما 
اظهارنظر سياســتمداران و انتقاد آنها به 
عملكرد وزارت اقتصاد و مشخصا دولت در 
حوزه بازار سرمايه هر روز بيشتر مي شود. 
نمايندگان مجلس در قامت زيان ديدگان 
بورس؛ راهبري مــوج انتقاد ها را برعهده 
دارند به طوري كه تقريبا هر هفته تعداد 
زيادي از نماينــدگان مجلس به عملكرد 
دولت در اين زمينه انتقاد كرده اند. حتي 
بحث اســتيضاح فرهاد دژپســند، وزير 
اقتصاد، به دليل عملكردش در حوزه بورس  
مطرح اســت. ديروز محمدباقرقاليباف 
رئيس مجلس هم براي دومين روز متوالي 
از عملكرد دولت در بــورس انتقاد كرد و 
خواستار توضيحات بيشتر شد. همه اين 
رويداد هــا بورس را در آســتانه برگزاري 
انتخابات رياســت جمهوري به محل نزاع 
سياسي تبديل كرده؛ گويي سياستمداران 
در تالشند از اين طريق وزن سياسي خود 

را افزايش دهند.

جدال بر سر نرخ سود
با وجود آنكــه نقدهاي سياســي برخي 
نماينده هــاي مجلــس در فضايي مبهم 
مطرح مي شود اما كارشناسان بازار سرمايه 

استدالل مشــخصي دارند آنها دليل فراز 
و فرود بورس را نوســان نرخ سود بدون 
ريسك در بازار بين بانكي از ابتداي سال 
تاكنون مي دانند به بــاور آنان در ابتداي 
ســال كه نرخ بهره كاهــش يافت بورس 
جهش كرد اما بعد از آن با افزايش نرخ بهره 
بين بانكي نقدينگي از بازار سهام خارج شد. 
وزير اقتصاد هم در پاسخ به انتقاد هايي كه 
به او درباره نزول بورس مطرح مي شــود 
به همين استدالل استناد كرده، به گفته 
فرهاد دژپســند وزارت اقتصاد مســئول 
صنعت بانكداري است نه بانك مركزي؛ در 
نتيجه مي بايست ابزار مديريت اين حوزه 
در دســت وزارت اقتصاد باشد. دژپسند 
مي گويد: وقتي نرخ بهره بين بانكي ناگهان 
شــبانه به باالي 20درصد مي رسد روي 
بازارسهام اثر مي گذارد. با اين حال ديروز 
عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي 
اين موضوع را رد كرد و گفت: نرخ سود بين 
بانكي در مقطعي يك ماهه افزايش يافته 
بود كه سريعا كنترل شــد ولي نرخ بهره 
بانكي همان 15درصد است. لذا اين ادعا 
كه افزايش نرخ سود بانكي باعث كاهش 

رونق بورس شده، صحت ندارد.
به زعم تحليلگران بازار سرمايه، رئيس كل 
بانك مركزي درباره نرخ سود بانكي آدرس 
غلط مي دهد زيرا اشاره كارشناسان بازار 
سرمايه به نرخ ســود بدون ريسك اوراق 
بدهي در بازار بين بانكي اســت نه سود 
سپرده هاي بانكي. به باور آنها رشد اين نرخ 
در بازار بين بانكي منابع كالن را به سمت 
خود جذب مي كند و به خروج نقدينگي از 

بازار سرمايه منجر مي شود.
پاسخ به چرايي نوسان نرخ بهره در نيمه 
نخست سال، همزمان با درخواست دولت 
براي حضور مردم در بورس، دركنار عرضه 
صندوق هــاي دارايكــم و پااليش يكم و 
ماجراهاي قيمت گذاري فوالد، خواسته 

اصلي فعاالن بازار است.

ابهام در چشــم انداز اقتصاد و بازار مسكن 
است كه عمال قدرت برنامه ريزي را از فعاالن 
اين حوزه گرفته است. به گفته مقدم، آينده 
ميان مدت بازار مسكن قابل پيش بيني نيست 
و حداقل به نظر مي رسد تا قبل از انتخابات 
رياست جمهوري تغيير قابل توجهي در اين 

بازار رخ ندهد.

تبديل بنگاه ملكي به ميوه فروشي
در طول دوره رونق مسكن، هميشه حدود 
هزار بنگاه ملي فاقد مجــوز در تهران فعال 
بودند كه يا روند دريافت مجــوز براي آنها 
آغاز شده بود يا از ســوي بازرسي اتحاديه 
پلمب مي شــدند؛ اما حاال، با كســاد شدن 
كسب وكار مشاوران امالك، برخي از كساني 
كه بدون مجوز مشغول دادوستد ملك شده 
بودند در حال تغيير كسب وكار خود هستند 
و پا در كفش باقي اصناف مي كنند. حسني، 
مشــاور امالك منطقــه13، مي گويد: اين 
دفاتر غيرمجاز با همان ســرعتي كه ايجاد 
شــده بودند در حال تغيير كاربري و تبديل 
شــدن به اصناف ديگر هســتند و احتماال 
چند صباح ديگــر باز اين چرخــه را تكرار 
مي كننــد. به گفته اين فعال بازار مســكن، 
فعال صنف ميوه فروشي، صنف مورد عالقه 
مشاوران امالك غيرمجاز است و حداقل در 
منطقه13 دو مشاور امالك فاقد مجوز يكباره 

ميوه فروش شده اند.

ركوردشكني ركود در منطقه5
منطقه5 تهران همواره بيشــترين سهم از 
معامالت مسكن تهران را به خود اختصاص 
مي دهد و مجموعه اي كامل از مسكن مصرفي 
و سرمايه اي در اين منطقه معامله مي شود؛ اما 
به دنبال كساد شدن بازار، حاال بازار مسكن 
اين منطقه نيز بــا يكي از بي ســابقه ترين 
ركودهاي تاريخ خود مواجه شــده اســت. 
حيدري، مشــاور امالك منطقــه5 تهران 
مي گويد: در يك ماه گذشته اغلب بنگاه هاي 
اين منطقه به جز پيگيري امــور مربوط به 
معامالت قبلي و نهايــي كردن قراردادهاي 
آنهــا كاري نداشــته اند و تقريبا متقاضيان 
سرمايه گذاري در بازار مسكن اين منطقه كه 
همواره سهم عمده بازار را به خود اختصاص 
مي دهند، از بازار غيب شده اند. او با اشاره به 
اينكه با جهش 5برابري قيمت مســكن در 
3سال اخير، مصرف كنندگان از بازار حذف 
شده اند مي افزايد: اگر قرار باشد سياست هاي 
اقتصادي، وام مسكن و وضعيت درآمد مردم 
تغييري نكند، فعال تا چند سالي بازار مسكن 
بايد با ركود و كسادي بســازد تا دوباره يك 
موج تورمي از راه برســد و بازارها را به يك 

رونق كاذب و تورمي برساند.

مركز آمــار ايــران از افزايش  تورم
شاخص نرخ تورم نقطه به نقطه 
و ساالنه در دي ماه امسال خبر 
داده اســت. حــاال مهم ترين 
پرســش اين اســت كه با وجود كاهش محسوس 
انتظارات تورمي، چه عاملي باعث شده تا روند كاهش 
نرخ تورم دوام نداشته باشد؟ آيا دولت و بانك مركزي 
در فاصله 5 ماه باقيمانده تا زمان موعود مي توانند نرخ 

تورم را به محدوده 22درصد بازگردانند؟
به گزارش همشــهري، تازه ترين روايــت مركز آمار 
نشان مي دهد نرخ تورم ماهانه از 2درصد در دي ماه 
با كاهشي 0.2درصدي به 1.8درصد رسيده است. در 
مقابل ميانگين رشد قيمت كاالها و خدمات مصرفي 
خانوارها در نخستين  ماه از زمستان99، در مقايسه 
با مدت مشابه پارســال، 1.4درصد رشد كرده و به 
46.2درصد رسيده است. رفت و برگشت نرخ تورم در 
آذرماه و دي ماه امسال باعث شده تا نرخ تورم ساالنه 
در دي ماه به 32.2درصد برسد كه 1.7واحد درصد 

باالتر از تورم ساالنه آذرماه به حساب مي آيد.

حركت معكوس تورم 
جزئيات گزارش مركز آمار نشان مي دهد؛ رشد ماهانه 
قيمت خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات از 5درصد 
در آذرماه امســال به 0.9درصــد در دي ماه كاهش 
يافته، اين مســئله نمايانگر كندتر شدن محسوس 
رشد قيمت كاالهاي خوراكي و آشاميدني پرمصرف 

در سبد هزينه اي خانوارهاست.
با اين حال انعكاس كاهش نرخ تورم ماهانه خوراكي ها 
و آشاميدني ها در نرخ تورم نقطه به نقطه و همچنين 
تورم ساالنه با تأخيري چندماهه نمايان خواهد شد 
زيرا نرخ تورم نقطه اي اين گروه كاالهاي خوراكي و 
آشاميدني از 57.9درصد در آذرماه به 60درصد در 
دي ماه و نرخ تورم ساالنه آن هم از 27.7درصد در  ماه 
آذر به 30.8درصد در ماه دي افزايش داشته است. در 
روندي معكوس با كاهش نرخ تورم ماهانه خوراكي ها 
و آشاميدني ها، سرعت رشد قيمت كاالها و خدمات 
غيرخوراكي و خدمات جهش داشــته و از نيم واحد 

درصد در آذرماه به 2.3درصد در دي ماه رسيده است.

ريتم تورم از خوراك تا خدمات
بــه گــزارش همشــهري، در دي مــاه امســال 
مصرف كننــدگان ايراني شــاهد كاهش 7درصدي 
قيمت گوشت قرمز و سفيد و فراورده هاي آن نسبت 
به آذرماه بوده اند اما شــاخص قيمت شــير، پنير و 
تخم مرغ 8.7درصد، روغــن و چربي ها 8.3درصد و 
ميوه و خشكبار 4.5درصد قد كشيده است. در مقايسه 
با دي ماه پارسال اما شاخص قيمت چربي ها و روغن 
رشدي 90درصد، شير، پنير و تخم مرغ 73درصد و 

ميوه و خشكبار 79درصد را تجربه كرده است.
در گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« 
بيشترين افزايش قيمت نســبت به ماه قبل مربوط 
به گروه »شــير، پنير و تخم مــرغ« )تخم مرغ، پنير 
پاستوريزه(، گروه »روغن ها و چربي ها« )روغن نباتي 
جامد، كره پاســتوريزه، روغن مايع( و گروه »ميوه و 
خشكبار« )موز، انار( است. در گروه عمده »كاالهاي 
غيرخوراكي و خدمــات«، گروه »مبلمــان و لوازم 
خانگي« )انواع شوينده، بخاري گازي(، گروه »تفريح 
و فرهنگ« )گل طبيعي، لوازم تحرير(، »پوشــاك 
و كفش« بيشــترين افزايش قيمت را نسبت به ماه 
قبل داشته اند.همچنين گروه هاي »گوشت قرمز و 
گوشت ماكيان« )مرغ ماشيني( و »گروه سبزيجات« 
)گوجه فرنگــي، فلفــل دلمه، كاهو( نســبت به ماه 
قبل كاهش قيمت داشته اســت. در گروه كاالهاي 
غيرخوراكي و خدمات اما بيشترين نرخ تورم نقطه  به  
نقطه مربوط به بخش حمل ونقل 62.5درصد، مبلمان 
و لــوازم خانگي 64درصد و تفريــح و امور فرهنگي 
55درصد بوده و مركز آمار ايــران نرخ تورم نقطه به 
نقطه اجاره را در دي ماه امســال 28.9درصد برآورد 
مي كند. نرخ تورم نقطه اي دي ماه1399 در مقايسه 
با  ماه قبل 1.4واحد درصد افزايش يافته است. نرخ 
تورم نقطه اي گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها 
و دخانيات« با افزايش 2واحد درصد به 59.9درصد 
و گروه »كاالهاي غيرخوراكي و خدمات« با افزايش 

1.2واحد درصد به 39.9درصد رسيده است.

برخورد تورم به مانع سخت
نرخ تورم نقطه اي و ماهانه در دي ماه برخالف انتظارها افزايش يافت
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اینجا  عمیق 
نفس بكش

روستاهای اطراف تهران، فضاهای 
بكری برای گردش های نیم روزه در 

روزگار كرونا و آلودگی هوا دارند

08
تاریخ از 

پشت شیشه

دیدار با علیرضا عسگری كه ابزار 
و وسايل مشاغل قدیمی را  در 
مجموعه اش نگهداری می كند 

13
شیردل 

شرق

 آلپ ارسالن؛ از شكست 
قیصر  روم و خلیفه عباسی 

تا رسیدن به مرزهای ساسانیان

10
تجربه خوب
شيرينی پزی

سرآشپز این هفته دستور 
سه شیرینی و كیك خانگی را 

آموزش می دهد

11
 بوكس

 نجاتم داد

 با دانیال شه بخش، بوكسور تیم ملی
از كارگری در سیستان و بلوچستان تا 

رؤیای قهرمانی در المپیك 

گفت وگو با چهرزاد بهار، كوچك ترین فرزند محمدتقی بهار، درباره سبك 
زندگی شاعری كه نامش با آزادیخواهی گره خورده است

آلفرد یعقوب زاده، عكاس جنگ از سختی های عكاسی 
از تلخی ها می گوید

پدرم در هجده سالگی 
»ملك الشعرا« شد

عكس ها 
حرف می زنند

12
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پای صحبت های ستاره اسكندری 
بازیگر و كارگردان سینما و تئاتر

 بزرگ ترین سرمایه ام
بازیگری  است

09

خیلی اتفاق می افتاد كه در 
شرایط سخت، به خودم 
بگویم این آخرین روز 
عكاسی من است و از 
فردا دیگر این كار را كنار 
می گذارم. اما این تصمیم 
خیلی زود فراموشم 
می شد. خیلی زود دوباره 
در منطقه ای دیگر مشغول 
عكاسی می شدم

»بابا جز شعر، عاشق گل، كبوترها، 
نقاشی، دانش نجوم و موسیقی 
بود.« این را چهرزاد بهار می گوید 
ته تغاری ملك الشعرا كه پدر 
نامش را از روی لقب هما در 
شاهنامه، »چهرزاد« گذاشت: 
»من كوچك ترین عضو 
خانواده بودم و همیشه 
جایم كنار سفره بود. برای 
همین بابا به من لقب كنج 
سفره ای داده بود!«

له
ورا

ضا ن
: ر

س
عك

همه آهو می شوند، یك روز در ماه!
آفتاب رنجور درحال سرك كشیدن 
دركوچه افسرده از هوای آلوده بود 
كه بانویی از راه گذر نازك ته كوچه 
كه به خیابان می رســد، پا كشید 
توی كوچه، قوزكرده دو دســتش 
را آویز پاهای كودكی كرده بود كه 
چانه اش سرنشــین زن بود. هردو 
پنهان در لباس سرما بودند و تشــخیص سن و سال غیرممكن 
بود. من ساعت 9صبح به وقت كرونا پشت پنجره در طبقه سوم 
ســاختمان در تماشــای گذر عمر بودم كه آن بانو زنگ یكی از 
طبقات مجتمع آپارتمانی روبه رو را به صدا درآورد و سپس تورفت. 
غریبه ای كه تا كنون ندیده بودم. چند روز بعد شنیدم آن بانوی 
گرامی نظافتچی است و به تازگی از همسر معتادش جدا شده و 
ناچار است هرجا می رود پسر سه ونیم ساله فلجش را با خود ببرد. 
آن بانوی ارجمند نام نامی اش مادر اســت و حضور او تصوری از 
بهشت است! دوزخی اگر بر این زمین ناهموار هست ساخته مردان 
ناهموار است. این باور من است از همیشه های دور تا هم اكنون، 
تا فردا، تا مردن. تا آن دنیای دیگر كه من به علت پلشتی و زشتی 
رفتار و كردار در جهنم خاكستر شده و بر باد رفته ام. اما می دانم 
مادرم همچنان چشم به راه باز آمدنم از مدرسه های كودكی است. 
تردید ندارم كه در بهشــت هم در ســتایش زندگی است. با آن 
چشمان جهانی كه پلك نمی زد در روز و شب های تب كرده من، 
بیژن، پروانه و ماهرخ، پاشویه می داد با دستان ابری كه باران بر تن 
ُگر گرفته ما باشد. ما آن وقت ها بچه بودیم. 100سال بعد هم كه 
بزرگ بودیم بچه بودیم در آغوش جانبخش مادر، چون ما برایش 
جان جانان بودیم. مادر اما هیچ گاه صدسالگی ما را باور نكرد، از 
بس كه جوان بود وقتی كه جان نداشت. می دانم هنوز هم نگران 
ماست. خواب گریه های ماست. مادر آرام  بگیر. بی قرار نباش. قرار 

همه ما یاد توست و همین شفای خاطر آشفته ماست.
سعادت

سبزه زاری است
كه تو هر جا بكاری

می روید
و تنهایی

از همان راهی برمی گردد
كه تو از آن بروی

 می دانم تا وقتی كه پای كرونا درمیان است  رؤیاها هم تبدیل به 
كابوس می شود اما می گویند شب ها كه بیداری به خواب می رود 
ما در خواب، رؤیا می شویم و در جهان ناهشیار، دنیا را آنطوری كه 
خودمان دوست داریم می سازیم. من در چنان جهانی دوباره خودم 
را می سازم و این بار نه پدر كه مادر خواهم شد. چون می خواهم 
از این نعمت سود بجویم شاید كه در جهنم رها نشوم. من از پدر 
بودن، از پدربزرگ بودن راضی نیستم، چون می دانم مثل بیشتر 
مردان یا بیشتر پدران برخالف مادران اجازه نداده ام جمله های 
زندگی وزن سازندگی خالصانه داشته باشند. تا معنای آنها ما را به 
سمت درستكاری، راستگویی و صلح و دوستی هدایت كند. پدر 
بودن برای بعضی از ما پدران در درس دادن كشمكش و جدال به 
فرزندان در یاد دادن حیله گری و رفتارهای اغواگر به آنان برای 
پیشبرد اهدافشان است، حتی یاد دادن فنون جنگ برای نابود 
كردن دیگران. اما برای مادران چنین نیست. برای آنان آموزش و 
تربیت فرزندان، خلق یك اثر هنری است و می دانیم هر اثر هنری 
اصیل، گوهری چند الیه دارد و هر یــك از این الیه ها به فراخور 

عالقه، نیاز و توانایی ما زوایای مختلفی برای زیبا دیدن و زیبا شدن 
به روی ما می گشاید و مادر چنین است. او هنر مطلق است. زندگی 
در جهان او پارو زدن بر رودخانه ای آرام و زالل به ســوی كلبه ای 
است كه شما صبحانه شیر و عسل می خورید. ناهار نان سنگك 
خشخاشی با پنیر لیقوان و ریحان و شب ها و شام ها شما ساالد 
شیرازی با آب انار ساوه و روغن زیتون رودبار می خورید! در جهان 
مادر، حضرت موالنا، سایه، سیمین، سهراب، فروغ، شاملو، آقای 
حافظ، آقای سعدی و آقای بیژن نجدی، آقای شجریان وآقای 
بنان برایتان غزلخوان می شوند وقتی كه عبادی، خالقی و بهاری، 
حسین تهرانی، یاحقی و بیژن كامكار سازشان كوك است، شعر 

می خوانند و فیلم هر شب شما سینما پارادیزو است.
نامه ای به دستم رسیده است

نامه ای پر از امید
در هر سطر آن

نسیمی از عشق می وزد
او كه
دامن

دامن عشق
به جهانم پاشیده است كیست؟

زتدگی بدون زندگی كردن، زنده ماندن اســت؛ مثل بوته ای كه 
منتظر لطف باغبان یا باران است و اگر آب ننوشد می میرد! كاش 
روزگار این قدر پاییز وخاكســتر نبود. حالمان آنقــدر آرام بود تا 
رؤیابافی وجود داشت و اینقدر اســیر هزارویك رنگ مشكالت و 
دغدغه و اضطراب، یأس و حرمان نبود تا من با خودم زمزمه كنم 
كاش می شد، ماهی یك روز همه پدران حسی مادرانه داشتند، 
آن وقت به همه جنگ های عالم خاتمه داده می شد. نادر و سیمین 
آشتی می كردند. فروشندگان گرانفروشی نمی كردند، دستمزد 
جراحان به یك چهارم می رســید، هوا كمتر آلوده می شد، چون 
مادران بسیار بسیار كمتر هوا را سیگاری می كنند. بنزین آلوده 
تولید نمی كنند. وسایل آرایش تقلبی نمی سازند تا صورت زیبایی 
ترك بردارد. صاحبخانه ها با مســتأجران كنار می آیند، فرهاد و 
شیرین نگران آینده بچه ها نیستند و بچه دار می شوند. اصالً همین 
یك روز در  ماه حال همه دنیا را خوب می كند. چون حس مادری، 

یك حس آهوانه است، گرگ نیست تا بدرد. اوخود آهوست!
دوستی می گوید؛ شــوخی می فرمایید. خیاالتی شده اید. من 
زنانی را می شناسم كه چنان تیغ از نیام برمی كشند كه مردان از 
ترس به پشت كوه قاف پناه می برند. من جواب می دهم البته در 
هر قاعده ای استثنا هم هست. من كه از محاسن و معایب زنان 
نگفتم. من از مادران می گویم و هر كس كه مادر است زیباست و 
هر زیبایی، صورتی از بهشت است. تردید ندارم زیباترین موجود 

جهان مادر است.
نگاه كردم به افق ها

افق ها
پر از مه بود و دود

آتشی در درونم شعله كشید
انگار در همین لحظه بود

كه خیال من
همراه ابرها

به  سویت پرواز كرد

فریدون صدیقی

استادروزنامهنگاری

یادداشت 

  شعرها به ترتیب از:

اوكتای رحمت و الله بدیا )تركیه(--سوران بوی جوسویف )قرقیزستان(



كردان

روستای لوكس غرب تهران
روســتای كردان یكی از زیباترین روستاهای نزدیك 
تهران است كه در محدوده استان البرز قرار دارد. برای 
همین گزینه بســیار خوبی برای ساكنان غرب تهران 
به حساب می آید. این روســتای لوكس و زیبا كه آب 
و هوایی بســیار دلپذیر دارد، در فاصله 25كیلومتری 
كرج و 65كیلومتری شــمال غرب تهران واقع است. 
تهرانی ها می تواننــد تقریبا با حدود یك ســاعت و 
نیم تا 2ساعت رانندگی، خودشــان را به این بهشت 
زیبای نزدیك پایتخت برســانند. ضمنا این روستا در 
محدوده ای قرار دارد كه در این روزهای منع تردد بین 
شهری، مشكلی برای سفر نیم روزه ایجاد نمی كند. در 
كردان عالوه بر اینكه می توانید در كوچه باغ های باصفا 
چند نفس عمیق بكشید و ریه هایتان را از هوای پاك 
پر كنید، می توانید از نقاط گردشگری روستای لوكس 
غرب پایتخت هم دیدن كنید. برج آرامگاهی كردان، 
برج مقبره، پل تاریخــی بانو صحرا، بنــای امامزاده 
شاهزاده حســین و رودخانه كردان، جاذبه های این 
روستای زیبا و بی نظیر هستند. برای گشت و گذار در 
كردان، ابتدا باید به سمت آزادراه كرج- قزوین بروید، 
بعد از 20كیلومتر رانندگی، تابلو خروجی این روستا 

را خواهید دید.

ارنگه

روستای آب و آبشار
یكی دیگر از روســتاهای جذاب و زیبای محــدوده كرج، 
روســتای ارنگه است؛ روســتایی كه اگر چه آثار باستانی و 
بناهای تاریخی هم دارد، اما بدون شك شهرتش را مدیون 
رودخانه ها و آبشارهای زیبایش اســت. این روستای زیبا و 
سرسبز در كیلومتر 18جاده چالوس قرار دارد و در نزدیكی 
شلوغی، سر و صدا و هوای آلوده تهران، محیطی آرام و زیبا 
با هوایی پاكیزه به حســاب می آید. ارنگه كه روستایی چند 
هزار ساله است، دارای گورستانی قدیمی است كه به دوران 
زرتشت تعلق دارد و با سنگ قبرهای چند صد ساله اش، یكی 
از جاذبه های گردشگری این محدوده به حساب می آید. عالوه 
بر این تپه قلعه های روســتای ارنگه هم عالقه مندان خاص 
خودش را دارد. منظره زیبا و چشــم نواز این تپه قلعه ها در 
كنار كنده كاری هایی كه گفته می شود از دوران زرتشتیان به 
یادگار مانده، از این محدوده یك محوطه تاریخی و گردشگری 
تمام عیار ساخته است. اما همانطور كه پیش از این گفتیم، 
شهرت روستای ارنگه بیشتر به واسطه رودخانه ها، چشمه ها 
و آبشارهایش است. آبشار هفت چشمه یكی از مناظر دیدنی 
و بكر روستای ارنگه است كه همانطور كه از نامش پیداست، 
7آبشار دارد. عالوه بر این آبشار 90متری آدران، آبشار خور، 
رودخانه ارنگه و...، از دیگر جذابیت های طبیعی این روستای 

آب و آبشار به حساب می آیند.

آهار

تفرجگاه و تنفسگاه شمال شرق
اگر همیشه در سفر به لواســان، راهی سد لتیان و محدوده 
سرسبز اطراف سد می شــدید، این دفعه سری به روستای 
آهار بزنید. این روســتای خوش آب و هوا روســتایی است 
كه در هر چهار فصل ســال می توانید به آن ســر بزنید و از 
دیدن زیبایی هایش لذت ببرید. روســتای آهار 2رودخانه 
پر آب و زیبا به نام های شكرآب و پیش كنك دارد كه تمام 
سرســبزی و زیبایی اش را مدیون این دو رودخانه اســت. 
در این روســتا مقبره دو امامزاده به نام هــای طاهر و زاهد 
هم وجود دارد كه بنای آن در زمان قاجار ســاخته شده و 
یكی از دیدنی های روســتای آهار به حساب می آید. فضای 
این امامزاده درواقع اســتراحتگاه مســافران و كوهنوردان 
اســت و آرامش خیلی خاصی دارد. اگر هوا مناســب بود و 
خودتان هم اهــل پیاده روی های طوالنــی و كوهنوردی 
هســتید، می توانید كوه قلعه دختر را بگیریــد و باال بروید 
تا در باالی كوه به بنــای قصر دخترك برســید. این بنای 
باســتانی كه قدمتش به دوران ساســانیان برمی گردد، در 
گذشته آتشــكده بوده، اما امروز از آن فقط چند دیوار باقی 
مانده اســت. برای دیدن تمام ایــن زیبایی ها كه وصفش 
را شــنیدید، كافی است از جاده لشــكرك، به سمت جاده 
اوشــان فشــم بروید، در منطقه رودبار قصران، از محلی ها 

سراغ روستای آهار را بگیرید.

آتشگاه

روستای زرتشتیان
تا از محدوده غرب تهران بیــرون نیامده ایم، بد 
نیست سری هم به روستای آتشگاه بزنیم. این 
روســتای كهن و تاریخی كه گفته می شــود از 
دیرباز جایگاه زندگی زرتشتیان بوده و به همین 
دلیل آتش كوه یا آتشكده خوانده می شده، به جا 
مانده از دوران ساسانیان و اشكانیان است. این 
را باستان شناسان از نشــانگرهایی مثل سنگ 
چخماق و سنگ های آتش زن در جای جای این 
روستای زیبا متوجه شده اند. فقط اگر این روستا 
را برای گردش نیم روزه تــان درنظر می گیرید، 
مراقب جاده كوهستانی روستای آتشگاه باشید. 
جاده پر پیچ و خم روستای آتشگاه اگر چه ممكن 
است كمی در مسیر اذیت تان كند، اما وقتی قدم 
به این روستای بكر با چشــم اندازهای زیبایش 
بگذارید، متوجه می شــوید كه ارزش این راه پر 
پیچ و خم كوهســتانی را داشت! اگر گذرتان به 
روستای آتشــگاه افتاد، حتما به بقعه پیر پیران 
و درخت سرسبز ســماگاد كه 3هزار سال عمر 
كرده، تل مهدیخانی و دژ دو برار )دو برادر( سری 
بزنید و از دیدن زیبایی های این روستای كهن 

لذت ببرید.

روستاهای اطراف تهران، فضاهای بكری برای 
گردش های نیم روزه در روزگار كرونا و آلودگی هوا دارند

اینجا  عمیق 
نفس بكش

گل خانه 6

این روزهای كرونایی، روزهای در خانه ماندن و سالمت ماندن است. 
اما به هر حال همه ما به كمی گردش ایمن هم نیاز داریم تا همزمان 
با جسم مان، از روحمان هم مراقبت كنیم. گردش های نیم روزه به 
مكان های باز و خلوت، بهترین گزینه برای تمدد اعصاب در روزهای 
پراسترس جدال با ویروس كروناست. ضمن اینكه در این روزهای 
آلودگی هوای تهران، این نقــاط می توانند فضاهایی برای فرار از 
هوای آلوده هم به حساب بیایند؛ اماكنی كه می توان در آنها به راحتی نفس عمیق كشید. 
اگر این روزها در حال تدارك گردش های نیم روزه و در عین حال كم خطر برای خودتان و 
خانواده تان هستید، این گزارش كمك تان می كند تا روستاهای زیبا و بكر اطراف تهران را 

بهتر بشناسید و در برنامه گشت و گذار نیم روزه تان، روی آنها هم حساب كنید.

كتاب گردی
پنجشنبه

شماره 109
2 بهمن 1399 

شهر ری پر از آثار باستانی است كه در روزهای كرونایی می توان بازدید كرد

خیلی دور، خیلی نزدیك
شهر ری قدمتی چند هزار ســاله دارد. برای همین دیدن بناهای مربوط به دوره های 
تاریخی مختلف در جای جای این محدوده باستانی خیلی طبیعی است! مثال خیلی طبیعی 
است كه بچه هایمان در چشمه علی هشت هزار ساله آبتنی كنند و نگاه شان به سنگ نگاره 
فتحعلی شاه قاجار باشد! یا در محدوده آرامگاه ابن بابویه، چشم مان به برج طغرلی بیفتد 
كه از دوره سلجوقیان صحیح و ســالمت به امروز رسیده است! اما شهر ری باستانی ما 

عالوه بر چشمه علی و برج طغرل، بناهای باستانی بسیاری دارد كه خیلی هایمان حتی 
اسم آنها را هم نشنیده ایم. درحالی كه هر كدام از آنها از هزارتوی تاریخ، حتی از دوران 
پارت ها و حكومت آل بویه و ســلجوقیان خودشــان را به امروز رسانده اند تا روایتگر 
روزهای دور شهر تاریخی ری باشند.با ما به محدوده شهر ری بیایید؛ جایی نزدیك كه در 

آن می توانید آثار تاریخ دور و كهن این شهر چند هزارساله را از نزدیك مشاهده كنید.

 دژ رشكان
محدوده شــهر ری به معنای واقعی كلمه یك منطقه باستانی است. این را می شــود از تعدد آثار تاریخی این 
محدوده متوجه شد. دژ رشكان یكی از دیدنی های شــهر ری است كه در نزدیكی محله صفاییه و تپه چشمه 
علی قرار دارد. در گذشته این دژ به همراه دژ چشمه علی كار محافظت از شهر ری را بر عهده داشت. اینطور كه 
باستان شناسان می گویند، دژ رشكان با ساختاری متشكل از الشه سنگ و ساروج، متعلق به دوره اشكانیان است. 
این دژ در گذشته با انتساب به فخرالدوله بن ركن الدوله دیلمی، فخرآباد نامیده می شد. اما امروز به آن دژ رشكان 
می گوییم. دلیلش هم این است كه این دژ یادگار دوره اشكانیان است و نامش را از ارشك یكم، بنیانگذار این 
سلسله پادشاهی گرفته است. شاید برایتان جالب باشد بدانید كه شهر ری در روزگار سلطنت اشكانیان، ارشكیه 

نام داشت و به همین دلیل است كه امروزه به تپه و دژی كه در این محدوده قرار دارد، رشكان گفته می شود.

 یخچال طبیعی كلین
یخچال طبیعی كلین در شرق بخش حسن آباد فشافویه از توابع شهر ری، یكی دیگر از جاذبه های شهر 
ری است. این یخچال كه روزگاری مردم شهر ری در زمستان آن را پر از آب می كردند تا یخ بزند و از یخ آن 
در تابستان استفاده می كردند، تقریبا 400سال قدمت دارد و در دوران صفویان ساخته شده است. برای 
ساخت این بنا از خشت هایی به ابعاد 24در 24و ضخامت 4سانتی متر استفاده شده، ضمن اینكه مصالح 
به كار رفته در این یخچال، خاك رس، كاهگل، گچ، سنگ و ساروج است. اگر قصد دارید از این یخچال 

طبیعی دیدن كنید، باید به شهر ری، حسن آباد فشافویه، 400متری غرب بقعه شیخ كلینی بروید.

 آتشكده بهرام
یكی دیگر از دیدنی های شهر ری، تپه میل است كه از آن با نام های آتشــكده بهرام و آتشكده ری هم یاد 
می شود. گفته می شود این بنا كه به جا مانده از حكومت ساسانیان است و روی تپه ای پهناور در 12كیلومتری 
جنوب شرقی شهر ری به سمت ورامین قرار دارد، آتشگاه بهرام گور بوده. درباره وجه تسمیه تپه میل هم 
اینطور می گویند كه بنای آتشكده دارای دو پایه بزرگ اســت كه از دور به شكل میل دیده می شود، برای 
همین به تپه ای كه آتشكده روی آن قرار دارد، تپه میل گفته می شود. این اثر تاریخی كه قدمتش به حدود 

1800سال می رسد، با شماره 407 در 11بهمن ماه سال 1334 به ثبت ملی رسیده است.

 زندان هارون الرشید
زندان هارون الرشید یا زندان خان از دیگر بناهای تاریخی و باستانی شهر ری است كه به گفته باستان شناسان 
ساخت آن به دوران آل بویه، یعنی حدود 1100 سال پیش برمی گردد. این اثر زیبا كه مانند آتشكده بهرام در 
11بهمن 1334به ثبت رسیده، شماره     408 آثار ملی ایران است و در 10كیلومتری جاده تهران به خراسان، 
در دامنه كوه های مسگرآباد واقع شده است. درباره زندان هارون الرشید عده ای معتقدند كه این بنای 10متری 
دوطبقه دقیقا زندانی بوده كه در دوران آل بویه حكم زندان انفرادی را داشته. دلیلشان هم سلول های كوچكی 
است كه در دل این بنا ساخته شده است. اما عده ای از محققان هم می گویند این بنا برخالف نامش كاربری 

زندان نداشته و در گذشته آتشكده ای باستانی بوده است.

 قلعه گبری
اگر چه دیدنی ها و آثار باستانی شــهر ری بسیار بیشتر از این حرف هاست، اما با معرفی 
قلعه گبری در این بخش، پرونده بناهای تاریخی و باستانی این محدوده عجیب و غریب 
تاریخی را می بندیم. قلعه گبری در جنوب شرقی شهر ری در شهرك عالئین و محلی 
به همین نام واقع شده است. این قلعه كه دیرینگی اش به دوره ساسانیان برمی گردد و 
حدودا 2هزار سال قدمت دارد، قلعه بسیار بزرگی است كه حدود 3هزار مترمربع مساحت 
دارد و از خشت و گل ساخته شده اســت. قلعه گبری اگر چه در ابتدا برای محافظت از 
شهر ساخته شده بود، اما در روزهای پیش از انقالب از آن به عنوان كارخانه باروت سازی 
استفاده می شد. تا اینكه در 5اسفند ماه سال 1376 با شماره 1982به ثبت ملی رسید و در 
اختیار آستان عبدالعظیم حسنی)ع( قرار گرفت. شاید برایتان جالب باشد بدانید مردآویج 

زیاری، بنیانگذار سلسله آل زیار در این قلعه به خاك سپرده شده است.

 استودان گبرها
همانطور كه در بخش برج یزید اشاره كردیم، زرتشتیان اجساد خود را دفن نمی كردند، بلكه 
آنها را به ارتفاعات می بردند تا خوراك پرنده ها شوند. چون طبق آیین و اعتقاد زرتشتیان، 
دفن مرده در خاك، انداختنش در آب خروشــان رودخانه ها یا حتی سوزاندنش در آتش 
حرام بود؛ چون زرتشتیان عناصر چهارگانه آب، باد، آتش و خاك را مقدس می دانستند و 
به آلودگی كشاندن شان را امری ناشایست می پنداشتند. استودان گبرها دقیقا همان جایی 
بود كه درگذشته زرتشتیان، اجساد مردگان خود را به آنجا می بردند، بعد استخوان هایشان 
را جمع می كردند و داخل استودان )كوزه هایی از جنس سنگ، آهك یا گل( می ریختند و 
این كوزه را به خاك می سپردند. بنای استودان یا استخوان دان گبرها، عمارتی است كه در 
دامنه شمالی كوه بی بی شهربانو قرار دارد و اینطور كه باستان شناسان می گویند در زمان 
حكومت ساسانیان ساخته شده است. این بنا سال 1387مرمت شده و هم اكنون شرایط 

نسبتا مطلوبی دارد.

 برج یزید
برای دیدن یكی دیگر از آثار باستانی شهر ری، باید به شمال این محدوده در غرب امین آباد بروید. آنجا برج یزید یا همان برج نقاره خانه در 
انتظارتان است. برجی كه طبق روایات تاریخی، حدود هزار سال پیش به دستور »بزرگ امید« ساخته شد تا محلی برای دفن استخوان های 
او باشد. بزرگ امید از پیروان دین زرتشتی بوده. زرتشتی ها خاك را ازجمله عناصر پاك به حساب می آوردند، برای همین مردگان خود را 
داخل زمین دفن نمی كردند. بلكه اجساد را در ارتفاع قرار می دادند تا خوراك پرندگان شوند. درنهایت استخوان های باقی مانده را جمع 
كرده، داخل كوزه هایی به نام استودان می گذاشتند و سپس این كوزه را در زمین دفن می كردند. باستان شناسان كه در گذشته در این 
برج حفاری هایی انجام داده اند، این موضوع را تأیید كرده اند كه برج یزید درواقع گورستانی سلطنتی بوده. درباره معماری این برج هم باید 

بگوییم كه برج یزید یك عمارت هشت ضلعی است و حدودا 3متر ارتفاع دارد.

  كنترل خشم در نوجوانان
نوجوانی، دوره ای عجیب در زندگی 
بچه هایی اســت كــه می خواهند 
به ســمت و ســوی جوانی بروند. 
متأســفانه والدیــن از بایدهــا و 
نبایدهای برخــورد بــا فرزندان 
نوجوان خود هم كمتر می دانند و 
در نتیجه تنش میان والدین و این 
گروه در این دوره به اوج می رسد. 
نوجوانان ســریع عصبانی و حالی 
به حالی می شوند، چرا كه به هویت 
خاصی دســت نیافته انــد. در این 
كتاب، شما می توانید با 37فعالیت 
مختلفی كه نوجوان ها با انجام شان 
می توانند عماًل خشم شان را كنترل 
كنند، آشنا شوید. البته این كتاب 
برای نوجوان ها نگاشته شده است، 
اما والدین نیز می توانند با مطالعه 
آن از ایــن ریزه كاری هــا مطلــع 
شوند. با این روش ها، نوجوانان یاد 
می گیرند كه خشم شان را كنترل 
كنند و آن را ســر دیگــر اعضای 

خانواده خالی نكنند.

خداحافظی با خشم

  این آقا كی باشند؟
چندی پیــش بود كــه محمود 
كیانوش، شاعر، نویسنده و مترجم 
نام آشنای ایرانی دار فانی را وداع 
گفت. از این چهره آثار زیادی به جا 
مانده اســت. یكی از كتاب هایی 
كه او منتشــر كرده »این آقا كی 
باشند؟« است. این كتاب را محمود 
كیانوش، توســط نشر مروارید در 
ســال1389 منتشــر كــرده و 
داستانی است. داســتان توسط 
راوی دانای كل توصیف می شود. 
قهرمان این داستان پسری به نام 
سهراب اســت كه عادت خاصی 
دارد؛ اینكه وقتی عصبانی شــده 
یــا اســترس می گیرد، بــه زبان 
نامشــخصی صحبت می كند. به 
همین دلیل اســت كه در زندگی 
روزمــره و عادی خــودش دچار 
اختالل هایی می شــود و اتفاقات 
خاصی برایش می افتد. البته این 
سهراب خان خودش هم مشكلش 
را می داند و گاهی نیــز از این امر 

خودداری می كند.

مردی با زبان عجیب

  هفت گام عملی برندسازی 
شخصی

برای كسانی كه در حوزه توسعه 
فــردی و حتــی ســازمانی كار 
می كنند، برندســازی شخصی با 
پرســونال برندینگ نكته بسیار 
مهمی اســت. بــه این ترتیب كه 
شما به شــهرت و اســم و رسم 
كاری خودتــان، به شــكل یك 
كســب وكار نگاه می كنید و آن را 
توسعه می دهید و از هر كاری كه 
آن را ضعیف می كند، جلوگیری 
می كنید. وقتی كه برند شخصی 
پرقدرتی داشته باشید،  راحت تر 
می توانیــد كار پیــدا كــرده و 
درآمدزایی كنیــد. در این مورد، 
كتابی به زبان فارســی برگردان 
شده به اســم »هفت گام عملی 
برندسازی شــخصی«. متأسفانه 
در ایــن زمینه در زبان فارســی، 
منابع كمی وجود دارد. این كتاب 
را علیرضا رضایــی ترجمه كرده 
است. در واقع كتاب، برند شخصی 
را مقدمه برند سازمانی تلقی كرده 

است تا اهمیت آن را برساند.

نام نیك

پرنیان سلطانی

زرین دشت

بهشت زرین فیروزكوه
خیلی هایمــان حتی فكــرش را هم نمی كنیم كه بــا طی كردن 
مســافتی 120كیلومتری از تهران، یكبــاره از ترافیك و آلودگی 
هوای پایتخت جدا شــده و وارد بهشــتی می شــویم كه نامش 
زرین دشت است. این روســتای زیبا كه در 40كیلومتری جنوب 
فیروزكوه قرار دارد، مانند اســمش یك دشت زرین بین كوه های 
البرز اســت كه با رودخانه پرآب حبله رود دل هر گردشــگری را 
می برد. این رودخانه 240كیلومتر طول دارد و از تركیب رودهای 
كوچكتری چون گورسفید، نمرود، ساواشی، دلی چای، آب كبوتر 
دره و... به وجود آمده است. عالوه بر این زرین دشت 2چشمه آب 
معدنی ٌخِمده و دریابك هم دارد كه باعث سرسبزی باغ های این 
باغ شده اند. در این میان استخر آب معدنی خمبوبه كه در ساخت 
آن فقط از مصالح طبیعی و بومی استفاده شده، یكی از زیباترین 
جاذبه های گردشگری زرین دشت به حساب می آید. ساكنان روستا 
و مردمان محلی معتقدند آب معدنی این اســتخر خواص درمانی 
دارد و برای بهبود امراض پوســتی و مفصلی بسیار بسیار مناسب 
است. نكته قابل توجه درباره روستای زرین دشت این است كه این 
روستا در استان تهران واقع شده و برای همین رفتن به این روستا 
با خودروی شــخصی در روزهای منع تردد بین شهرها امكانپذیر 
است. برای رفتن به زرین دشت جاده دماوند را در پیش بگیرید و 
بعد از گذر از پردیس، رودهن و دماوند، از مسیر فرعی وارد جاده 

زرین دشت شوید.



آلفرد یعقوب زاده، عكاس جنگ از سختی های عكاسی از 
تلخی ها می گوید

عكس ها 
حرف می زنند

كتاب گردی7نگار خانه
پنجشنبه

شماره 109
2 بهمن 1399 

معرفی 10 اپلیكیشن مفید برای عكاسی و ویرایش عكس
خیلی از كاربران تلفن های هوشمند، موقع خرید گوشی به كیفیت و امكاناتی كه سازنده آن برای دوربین درنظر گرفته، توجه ویژه ای 
دارند. عكاسی، چه به صورت حرفه ای و چه برای سرگرمی، برای بسیاری از شهروندان امروزی، با دوربین تلفن همراه تعریف شده و 

سراغ خرید دوربین عكاسی نمی روند. اپلیكیشن هایی هستند كه می توانید با استفاده از آنها، حرفه ای تر عكس بگیرید.

  جنگ در سرزمین مصر
ادریــس امینی، مترجــم رمان 
»جنگ در ســرزمین مصر« اثر 
یوســف القعید، درباره این رمان 
برگردان شــده به زبان فارســی 
می گویــد: »این رمان شــباهت 
بسیار زیادی دارد به آنچه در داخل 
ایران می گذرد. البته این شباهت 
صرفا به این رمان اختصاص ندارد 
و به دلیل تشابه وضعیت فرهنگی و 
سیاسی، این شباهت به عموم آثار 
ادبی قابل تعمیم است. به همین 
دلیل اگر پیش  فرض هــای غالبا 
ناصواب و ناآزموده ای كه نســبت 
به فرهنــگ و زبــان عربی وجود 
دارد نبود تولیدات فرهنگی عربی 
در ایران بســیار بیشــتر خوانده 
می شد«. در این رمان از نویسنده 
شهیر مصری، وضعیت اجتماعی و 
نظام ارباب رعیتی حاكم بر مصر در 
میانه ســال های1954 تا 1973 
مورد داستان پردازی قرار گرفته 
است كه بی شباهت به رویه های 
اجتماعی رایج در ایــران نبوده و 

نیست.

داستان هایی از نیل

  رهبری اركستر واژه ها
كم نیســتند جوانان و نوجوانانی 
كــه در رؤیاهای خود، دوســت 
دارند مجری رادیــو و تلویزیون 
شده یا یك ســخنران شوند. به 
این منظور نیــز كتاب ها و منابع 
اطالعاتی زیادی دم دست هست. 
اما تازگی ها نخســتین فرهنگ 
جامــع ســخنرانی و اجــرای 
تلویزیونی در ایران، توســط علی 
اســدی و با نام »رهبری اركستر 
واژه ها« منتشــر شــده اســت. 
درواقع به گفته نویســنده، تالش 
شده است این كتاب، جامع ترین 
و تخصصی تریــن كتاب فن بیان 
و آداب ســخنرانی باشد. كتاب 
حاصل دودهه فعالیت نویسنده در 
عرصه اجرا، گویندگی و سخنرانی 
و همچنین تحقیقات دیگر است. 
برای كسانی كه عالقه مند هستند 
در این حوزه خودی نشان داده و 
آینده شغلی شان را در این عرصه 
شــكل دهند، به نظر می رسد كه 
این فرهنگنامــه اثر قابل توجهی 

باشد.

مجریان آینده

سرگذشت آن دختر تنها

  خروس مرده است
»اول فكــر كــردم باز نكنــم! در 
ضمن به این زشتی كه هم اكنون 
هستم، نباید هیچ كسی مرا ببیند. 
اما به خاطــر آوردم كه من به طور 
رسمی بیمار هســتم، ممكن بود 
رئیس، كار مهمــی را از روی میز 
من به یكی از همكاران برای اجرا 
داده باشد و همكار ناچار سؤاالتی 
در مورد پرونــده دارد. اما ممكن 
نبود كه تلفن كند؟ یا اینكه خود 
رئیس است؟ غیرممكن است؛ من 
تاكنون غایب نبوده ام، در نخستین 
روز بیماری احتیاج به كنترل نبوده 
یا اینكه دسته گل بیاورد. پس حتما 
پلیس است.« اینها، بخشی از رمان 
»خروس مرده« اثر اینگیرید نول 
با ترجمه عذرا جعفرآبادی است؛ 
رمانی بلند و جنایی- پلیسی درباره 
سرگذشــت دختری تنها كه وارد 

سنین میانسالی می شود.

    به عنوان كسی كه شاهد و روایتگر تلخی ها 
بوده اید، به نظرتان این روزها چه شباهتی به 
آن وقایع مهمی دارند كه شما از آنها عكاسی 

كرده اید؟
هر تلخی، ویژگی خاص خــود را دارد و نمی توان آنها را با 
هم مقایســه كرد. تلخی این روزها كه مردم جانشان را بر 
اثر یك بیماری همه گیر در دنیا از دســت می دهند، كم از 
تلخی جنگ ها ندارد. هرچند انگار مــردم آن قدرها هم از 
مرگ ومیرها وحشــت نمی كنند، چون مثــل زمان جنگ 
نیست كه گلوله و خمپاره را به چشــم خود ببینند. تلخی 
دیگر این روزها، ازبین رفتن روابط بین انسان هاست، همین 
كه دیگر دوستان و عزیزانمان را نمی بینیم غم انگیز است. 
زمان جنگ مردم در مشكالت همدیگر سهیم بودند و از غم 
هم متأسف می شدند، اما حاال همه از هم فاصله گرفته اند، 
انگار هركس فقط به فكر خودش است. این برای من بسیار 
تأســف بار اســت و خودخواهی انســان ها رنجم می دهد. 
درحالی كه اتفاقا امروز، زمانی اســت كه باید حال همدیگر 
را بپرســیم و هوای هم را داشته باشــیم، نه روزی كه همه 

خوشحالیم.
    شــما عكاس وقایع ســخت و جنگ ها و 
درگیری ها بوده اید. حضور در میان این همه 
تلخی و عكاســی از موضوعات دردناك، بر 

روحیه خودتان تأثیری داشته است؟
از همان نخســتین روز كه در عكاســی از اتفاقات انقالب 
اسالمی، وقتی نخســتین بدن تیر خورده را دیدم، با خودم 
گفتم باید انتخاب كنم یا در خیابان باشم و یا به خانه برگردم. 
بعد از آن در زمان جنگ تحمیلی به خرمشهر رفتم، همانجا با 
خودم تعیین تكلیف كردم كه واقعیت همین است و من نباید 

بار جنگ و مشكالت غم انگیز را روی شانه هایم بكشم تا بیمار 
شوم. این كار خیلی سخت است، دوستان عكاس زیادی در 
كشورهای مختلف داشته ام كه دچار مشكالت روحی و روانی 
شدند و این موضوع بر زندگی آنها تأثیر گذاشت. من تالش 
كردم مقاومــت كنم و از نظر روحی به خودم فشــار نیاورم. 
درست مثل پزشكی كه ناچار است به یك بیمار تصادفی و 
بدحال كمك كند، بدون اینكه به  خودش آسیب روانی بزند. 

من هم تالش كردم غم آن وقایع را به  خودم تزریق نكنم.
    این ســختی ها باعث نشد تصمیم بگیرید 
حوزه دیگری از عكاسی را پی بگیرید یا اصال 

شغلتان را عوض كنید؟
خیلی اتفاق می افتاد كه در شرایط سخت، به خودم بگویم این 
آخرین روز عكاسی من اســت و از فردا دیگر این كار را كنار 
می گذارم. اما این تصمیم خیلی زود فراموشم می شد. خیلی 

زود دوباره در منطقه ای دیگر مشغول عكاسی می شدم.
    از بــودن در مناطــق جنگــی و صحنه 

درگیری ها، ترس نداشتید؟
گاهی پیش می آمد كه در صحنه بمبــاران و درگیری های 
جنگی، بترســم. چندین بار در جریان عكاســی ها، اسیر یا 
زخمی شدم، اما هربار سعی كردم آن اتفاق را فراموش كنم 
تا بتوانم به كارم ادامه دهم. واقعیت این است كه من به عنوان 
عكاس، مهمان  ناخوانده ای در میدان جنگ ها بودم. وقتی در 
افغانستان یا سومالی عكاس می كردم، آن جنگ موضوعی 
مربوط به من نبود بنابراین طبیعی است كه حضور من سخت 
پذیرفته می شــد. البته كه عكاس از دیدن رنج انسان های 
جنگ زده متاثر می شود، اما می دانستم باید به خودم قدرت 

مواجهه با این موضوعات غمبار را بدهم.
    چه صحنه ای بوده كه بعدها از ثبت نكردن 

آن حسرت خورده اید؟
این اتفاق بارها برایم پیش آمده است. عكاس خیلی صحنه ها 
را نمی تواند به دالیل مختلف ثبت كند؛ یا مسافت زیاد است 
یا اجازه عكاســی به او نمی دهند و یا مثال باتری دوربینش 
تمام  شده اســت. مثال در جریان درگیری های مصر، باالی 
یك پل رفته بودم. درگیری ها شــدید شد، یكی از نیروهای 
اخوان المســلمین در نزدیكی من زخمی شــد و من برای 
كمك به طرفش رفتم. همزمان یك پلیس را گرفته بودند و 
تالش می كردند او را از روی پل به پایین پرت كنند. من بین 
عكاسی از این صحنه و كمك به آن فرد زخمی، كمك كردن 
را انتخاب كردم. بعدها حسرت خوردم كه چرا نتوانستم آن 

صحنه را ثبت كنم. 
    به نظر شما عكس هایی كه از وقایع مهمي مثل 
جنگ ها و درگیری ها مانده، توانسته تصویری 

واقعی از این اتفاقات به مردم دنیا بدهد؟
بسیاری از این عكس ها تأثیرات بزرگی داشتند و بعضی هم 
از نظر تاریخی، اهمیت زیادی دارند؛ به خصوص اینكه انسان 
تاریخ را فراموش می كند یا حتی آن را طوری می نویسد كه 
خودش می خواهد، اما عكس همه چیز را به وضوح نشــان 
می دهد. عكس های ویتنام، مثــل همان عكس معروف كه 
كودك نحیفی روی زمین افتاده و یك الشــخور پشت سر 
او ایســتاده، واقعا تأثیرگذار بودند. وقتی مطبوعات چنین 
عكس هایی را منتشر می كنند، افكار عمومی به دولت ها فشار 
می آورند تا واكنش مناسب نشان دهند. در جنگ 33روزه 
لبنان، در بیروت خودم را به ساختمانی رساندم كه بمباران 
و تخریب شده بود. آنجا جنازه خانواده جنگ زده ای را پیدا 
كردم كه برای فرار از درگیری ها و از ترس كشته شدن، تازه 
از جنوب لبنان به بیروت آمده بودند، اما مرگ دنبالشــان 

به بیروت آمده بود. عكســی كه از صحنه تلخ مرگ مادر و 
فرزند در آغــوش هم گرفته بودم، در صفحــه اول روزنامه 
ایندیپندنت منتشر شد. 2روز بعد، از روزنامه با من تماس 
گرفتنــد و گفتند دیدن ایــن عكس، آن قدر بــر مردم اثر 
گذاشــته كه قصد دارند خبرنگار مخصوصی برای تحقیق 
درباره آنها بفرستند. از اینكه كار مثبتی انجام دادم و باعث 
شــدم توجه دنیا به مردم مظلوم جلب شود، احساس واقعا 
خوبی داشتم. عكس از این نظر واقعا تأثیرگذار و مهم است.

    شــما انتخاب كردید كه عكاس شوید، یا 
اتفاقی عكاس شدید؟

همانطور كه انتخاب نكردم كجا دنیا بیایم، جنسیت، رنگ 
پوست و مذهبم چه باشد، عكاس شدن را هم خودم انتخاب 
نكردم. در زمان پیروزی انقالب اســالمی، من دانشجوی 
معماری داخلی بودم. تصمیــم گرفتم در جریان حضور در 
فعالیت های انقالبی، از وقایع عكس بگیــرم. با خودم فكر 
كردم حاال كه همه حرف می زنند، بهتر اســت من عكس 
بگیرم، چون به نظرم عكس ها بهتر حرف می زدند! درس را 
رها كردم و عكاس شدم. شاید اگر معماری را ادامه می دادم، 
این سال ها در دفترم می نشستم و كار می كردم، اما عكاس 
شدم، دنیا و مردم مختلفی را دیدم و از طی كردن این مسیر، 

اظهار تأسف نمی كنم، نمی توان جلوی سرنوشت را گرفت.
    جز عكاسی، به نظر خودتان در كدام كار و 

رشته می توانستید موفق باشید؟
پیش از پیروزی انقالب اسالمی، چهاركار را انجام می دادم. 
یك مغازه فروش نوار كاست داشتم، كار دكوراسیون خانه ها 
و مغازه ها را انجام می دادم، وارد یادگیری خلبانی شده بودم 
و همزمان عضو فدراسیون جودو هم بودم. وقتی قرار شد بین 
همه این كارها یكی را انتخاب كنم، دست به كار عجیبی زدم 

و رفتم سراغ عكاسی! امروز می توانستم قهرمان جودو باشم 
یا خلبان، اما عكاس هستم.

    واكنش خانواده به انتخاب شما، مخصوصا 
حضور در مناطق جنگی و درگیری ها چه بود؟

مادرم روزهای اول مدام گریه می كرد، در روز پیروزی انقالب 
اســالمی هم گفت اگر از خانه بیرون بــروی، من و پدرت 
قلبمان می ایســتد! به این ترتیب من روز 22بهمن در خانه 
حبس شده بودم! اما بعدها دیگر با كار من كنار آمدند و انگار 

تسلیم شدند.
    ســراغ آموزش عكاســی به جوان ترها 

نرفته اید؟
فكر می كنم خودم هنوز شاگردم. تكنولوژی هر روز پیشرفت 
می كند و من خودم مدام ســعی می كنم بیشتر یاد بگیرم. 
از طرف دیگر اصال نمی دانم به جــوان امروزی چه چیزی 
می توان یاد داد؟ جوانان نسل جدید از نظر تكنیكی و آگاهی 
بسیار قوی هســتند و حرفه ای عمل می كنند، آن قدر فیلم 
می بینند كه دیدگاه تصویری خوبــی دارند. دوربین های 
حرفه ای هــم كار را راحت تر كرده اند. مــن فقط می توانم 
خاطرات و تجربیاتــم را در اختیار جوان ها قــرار دهم، اما 
نمی دانم چقدر مؤثر است. پسر خودم كه از بچگی عكاسی 
كرده، كمتر از من ســؤال می پرسد درحالی كه خودم هنوز 

در حال آموختنم.
    در این روزهای كرونایی مشغول چه كاری 

هستید؟
مشغول مرتب كردن آرشیو عكس هایم هستم. عكس ها را 
اســكن می كنم، برای آنها زیرنویس می نویسم و كلیدواژه 
تعیین می كنم. تعــداد عكس ها زیاد اســت و این بهترین 

فرصت برای نظم دادن به آنهاست.

می گوید عكاسی هرچند انتخاب او نبود، اما هر بار كه با خودش می گفت این بار 
دیگر باید سراغ كار دیگری برود، خیلی زود پشیمان می شد و دوباره دوربین 
 به دست، به قلب حوادث می رفت. آلفرد یعقوب زاده، عكاس شناخته شده ای 
كه عكس هایش از جنگ ها و وقایع تاریخی، در معتبرترین نشریات دنیا منتشر 
شده، از بین همه شاخه های هنر عكاسی، عكاسی خبری را انتخاب كرد و همین 
شد كه از حوادث پیش از پیروزی انقالب اسالمی و سال های دفاع مقدس گرفته 
تا جنگ های لبنان و انتفاضه فلســطین، قاب های ماندگاری ثبت كرد. با یعقوب زاده از نگاه كردن به 

تلخی ها از دریچه دوربین حرف زده ایم و از سختی های روزگار كرونایی.

نیلوفر  ذوالفقاری

 Manual
این اپلیكیشن مخصوص آیفون دارهاست و به شما امكان استفاده از تنظیمات حرفه ای را می دهد كه در 
برنامه دوربین پیشفرض گوشی موجود نیست. با استفاده از این اپلیكیشن، تنظیماتی مثل سرعت شاتر، 
حساسیت ISO، تراز سفیدی، فوكوس و نوردهی به صورت دستی قابل كنترل هستند. همچنین در ویزور 
یا نمایاب این اپلیكیشن، یك هیستوگرام هم وجود دارد كه كمك می كند همزمان با كادربندی عكس 
نوردهی صحیح آن را هم تحت نظر داشته باشید. امكان انتخاب رنگ رابط كاربری این اپلیكیشن بین سفید 
و سیاه وجود دارد و اطالعات عكس ها قابل مشاهده است. البته شاید مهم ترین نكته در مورد Manual  رابط 
كاربری ساده و راحت آن باشد.

Instagram
فلسفه  وجودی اپلیكیشن »اینستاگرام« Instagram بهبود دادن عكس های موبایلی است. امكانات 

ویرایشی مختلفی كه به مرور به این اپلیكیشن اضافه شده آن را به یك جایگزین شایسته برای اپلیكیشن 
دوربین پیش فرض اندروید و iOS تبدیل كرده است. شاید اینستاگرام به اندازه گزینه های دیگر فهرستی كه 
در اینجا آمده امكانات و قابلیت نداشته باشد، ولی برای كاربران عادی، اپلیكیشن عكاسی مناسبی محسوب 
می شود. در این اپلیكیشن می توانید با چند ضربه ظاهر عكس های خود را به میزان قابل توجهی بهتر كنید. 

قدرت فیلترهای اینستاگرام قابل تغییر است و تنظیمات نسبتا زیادی در دسترس شما قرار دارد.

Candy Camera
بیشتر تمركز این برنامه روی عكس های سلفی است كه جلب رضایت كاربران را در پی دارد. این برنامه 
به صورت رایگان در گوگل پلی عرضه شده و جزو برترین اپلیكیشن ها به شمار می رود. با دانلود و استفاده از 
این برنامه قادر خواهید بود به آسانی و در كوتاه ترین زمان ممكن از میان بیش از 100افكت موجود به دلخواه 
یك مورد را انتخاب كرده و روی عكس های خود اعمال كنید. می توانید با به كارگیری این برنامه، تصاویر 
موجود در گالری عكس های تان را با استفاده از انواع ابزارها ویرایش كنید. اگر مدت هاست كه به دنبال یك 
برنامه فتوشاپ برای موبایل یا تبلت اندرویدی خود می گردید كه محیط كاربری جذاب داشته باشد، این 
اپلیكیشن انتخاب خوبی است.

Focus
یكی از اصلی ترین امكانات این برنامه، متناسب با نام آن، برجسته سازی یا فوكوس است. در ویزور این اپلیكیشن 

عكاسی سوژه هایی كه در فوكوس قرار داشته باشند با خطوطی رنگی برجسته می شوند. این حالت ابزارهایی 
را برای تركیب بندی هوشمندانه عكس و ایجاد افكت هایی مثل تارشدن پس زمینه یا همان عمق میدان كم 

در اختیار شما قرار می دهد. ذخیره كردن عكس ها با فرمت TIFF تنها یكی از گزینه های مختلف موجود برای 
خروجی گرفتن از این اپلیكیشن است. البته امكانات فراوان دیگری هم در این اپلیكیشن عكاسی وجود دارد. 
امكاناتی نظیر كنترل فلش، سرعت شاتر، تراز سفیدی، جبران نوردهی و یك نورسنج زنده كه می توانید از آن 

همزمان با كادربندی عكس ها استفاده كنید.

Camera360
این اپلیكیشن عكاسی برای مدت های طوالنی یكی از محبوب ترین اپلیكیشن های عكاسی اندروید بوده 
است. هرچند این اپلیكیشن محبوبیت زیاد خود را بیش از هر چیز مدیون استیكرهای جذاب و شاد 
است، ولی ابزارهای عكاسی بسیار جدی تری هم در آن وجود دارد. برای مثال پشته ای از فیلترها به سبك 
اینستاگرام و مجموعه ای از ابزارهای ویرایشی مانند برش و تغییر زاویه در این اپلیكیشن درنظر گرفته شده 
است. پیش نمایش تمام فیلترهای اپلیكیشن عكاسی Camera360 را می توانید به صورت زنده هنگام 
عكاسی ببینید. این امكان شما را از دردسر انتخاب فیلتر مناسب پس از عكاسی خالص می كند.

Camera FV-5
این اپلیكیشن عكاسی را می توان معادل اپلیكیشن عكاسی Manual برای اندروید تلقی كرد. این اپلیكیشن هم 
كنترل آن دسته از تنظیمات دستی را كه عكاسان حرفه ای به كار می برند، در اختیار شما قرار می دهد. تنظیمات 
دستی نظیر نوردهی، تراز سفیدی، حساسیت ISO، سرعت شاتر و برخی گزینه های كلیدی دیگر اجازه می دهند 

عكس ها را دقیقا به همان شكلی كه درنظر دارید بگیرید. همچنین برخی امكانات بسیار مفید دیگر هم در این 
اپلیكیشن عكاسی گنجانده شده كه می توانید پیش از فشردن دكمه شاتر از آنها استفاده كنید. برای مثال، امكان 

انتخاب از بین 10گرید تركیب بندی و 9راهنمای برش تصویر مختلف روی ویزور یا نمایاب وجود دارد.

ProShot
گریدهای راهنمای مختلف، نسبت ابعاد سفارشی، خروجی RAW، تنظیم تراز سفیدی، كنترل نوردهی، 
تنظیم سرعت شاتر و... اپلیكیشن عكاسی ProShot تمام اینها را در خود دارد. با وجود تمام این عملكردها 
و امكانات حرفه ای، رابط كاربری این اپلیكیشن هرگز شلوغ یا مشكل به نظر نمی رسد. همچنین می توانید 
یك هیستوگرام زنده را به ویزور خود بیفزایید، از تنظیمات آماده مختلفی نظیر عكاسی در شب یا عكاسی 
ورزشی، استفاده و اطالعات EXIF عكس را پس از ثبت آن بازبینی كنید. تمام این قابلیت ها اپلیكیشن 
عكاسی ProShot را به یكی از جامع ترین اپلیكیشن های دوربین برای پلتفرم های اندروید، iOS  و 
ویندوزفون تبدیل می كند.

Fab Focus
اگر شما به دنیال حالت عمقی بیشتر و اضافه كردن حالت پرتره به تصاویر خود هستید، این برنامه از بهترین 
اپلیكیشن های عكاسی برای شماست. این اپلیكیشن به كاربران اجازه می دهد تا عكس های جدید را به طور 

مستقیم به حالت پرتره بگیرند و به اشتراك بگذارند یا اینكه كاربران می توانند عكس را از گالری تصاویر 
انتخاب كنند. رابط كاربری این برنامه به اندازه كافی ساده است، اما در مقایسه با برنامه های دیگر كمی 
حساس تر بوده و از نظر تشخیص چهره ها به طور خودكار، می تواند نتایج دقیق تری را در اختیار كاربران 

قرار دهد. این نرم افزار به گرفتن عكس پرتره آیفون برای تار كردن تصویر در ابتدای كار به تجزیه و تحلیل 
چهره ها می پردازد.

Camera+
اپلیكیشن عكاسی +Camera برای مدت زیادی در اپ استور حضور داشته، ولی هنوز جزو اپلیكیشن های 
دوربین مطرح در iOS محسوب می شود. این اپلیكیشن موفق شده مجموعه بسیار زیادی از امكانات 
حرفه ای عكاسی را در خود جای دهد، بدون اینكه ظاهری پیچیده و دلهره آور پیدا كند. درواقع رابط كاربری 
این اپلیكیشن عكاسی به قدری تمیز و خوب طراحی شده كه انگار اپل خودش آن را ساخته است. این 
اپلیكیشن امكانات متنوعی نظیر پشته ای از فیلترها، حالت HDR بسیار خوب، فوكس فوری، كنترل های 
نوردهی، تنظیمات ویرایشی آماده و بخشی به نام Lightbox  برای ذخیره و بازبینی عكس ها در خود دارد.

Cymera
اگر به دنبال یك نرم افزار حرفه ای برای ویرایش عكس های خود هستید، این اپلیكیشن در میان كاربران 

محبوب و بسیار پرطرفدار است. اپلیكیشن محبوب Cymera  بهترین نرم افزار دوربین عكسبرداری و 
ویرایش تصاویر برای دستگاه های اندرویدی است كه طیف عظیمی از لنز و حالت های عكسبرداری، 

فیلترهای متعدد و اثرات زیبایی را برای اعمال روی تصاویر در اختیار شما قرار می دهد. این نرم افزار با 
دارا بودن بیش از 800گزینه دكوراسیون و افكت كوالژ از قدرتمندترین و كاربردی ترین نرم افزارهای 

عكسبرداری و ویرایش عكس به شمار می رود. دارا بودن همه  توابع چرخش تصویر، كنتراست، روشنایی و 
شفافیت، ویژگی دیگر این برنامه است.



ابزار 1500ساله مجموعه داری با ارثیه پدری 

مجموعه یك و نیم میلیاردی

كوبه های 500ساله 

تماشای وســایل كهنه و رنگ و رو رفته كه وسیله ای برای 
ارتــزاق ایرانی ها و به حركــت درآوردن چرخ های اقتصاد 
خانواده بود در نگاه اول جذاب نیست اما وقتی بدانید پشت 
هر كدام از آنها داستانی شنیدنی نهفته است، سفر به تونل 
زمان را شروع خواهید كرد. علیرضا عسگری مجموعه داری 
است كه در این سفر با شما همراه می شود و داستان نخستین 
مشاغلی كه وارد ایران شده را با جزئیاتش روایت می كند. 
او می گوید مجموعه داری مشــاغل را با جمع آوری وسایل 
قدیمی پدربزرگش شروع كرده و هم اكنون ابزارهایی كه 
به 45صنف مختلف تعلق دارد را در مجموعه اش گنجانده 

است؛ »مجموعه داری را از نوجوانی و با جمع آوری تمبر و 
پول های خارجی شــروع كردم اما یك جرقه مرا به سمت 
مجموعه داری مشــاغل كشــاند. وقتی ابزار و وسایل كار 
پدربزرگم را كه شــامل ادوات كشــاورزی، وسایل بنایی، 
گیوه دوزی و قالیبافی می شد، جمع و جور می كردم تصمیم 
گرفتم این كار را ادامه بدهم. این وسایل به اواخر دوران قاجار 
و دوره پهلوی تعلق داشــت و همه آنها رنگ و بوی خاطره 
داشت. حس نوســتالژیك این كار باعث شد آرام آرام وارد 
مجموعه داری مشاغل شــوم و امروز ابزار 45شغلی را كه 
برخی از آنها دیگر وجود ندارند، در این مجموعه می بینید.«

 علیرضا عسگری بیش از 30سال از عمرش را صرف سر و شكل دادن به 
این مجموعه كرده و گاهی اوقات برای پر و پیمان شــدن این مجموعه از 
مردم كمك طلب كرده اســت. او با فراخوان های گاه و بی گاه، ابزارهای 
قدیمی ای را كه در انباری خانه خاك می خورد، جمع كرده و حاال می گوید 
هزاران قطعه ابزار را كه به مشاغل مختلف مربوط می شود در اختیار دارد؛ 
»برخی از این وسایل را از مردم خریده ام و تعدادی دیگر را البه الی بساط 
عتیقه فروش های پاساژ پروانه تهران پیدا كرده ام. گاهی اوقات هم با پیشنهاد 
دوستان و آشنایان ابزارهای جدید را پیدا خریده ام. مثل كمان لحاف دوزی 
كه از یك لحاف دوز دوره گرد خریدم و او هم از پدرش به ارث برده بود. این 
كمان به دوره قاجار تعلق دارد و با خرید آن، صنف لحاف دوزی هم به این 
مجموعه اضافه شــد.« قدیمی ترین ابزاری كه در این مجموعه به چشم 
می خورد از جنس مفرغ است و در نگاه اول ارزش چندانی ندارد اما عسگری 
آن را یكی تافته جدا بافته مجموعه اش می داند؛ »قدیمی ترین ابزاری كه 
در این مجموعه وجود دارد یك قطعه »نوك پیكان« است كه صیادها و 
شكارچی ها از آن استفاده می كردند و به 1500سال قبل تعلق دارد. قبل از 
ورود اسالم به ایران و در دوره اشكانیان، شكارچی ها برای شكار از این وسیله 

استفاده می كردند و شغل صیادی از همان دوره رواج پیدا كرده است.«

سكه ای كه طال نیست
مجموعه دار تهرانی معتقد است رد و بدل شدن پول و سكه رایج از همان 
سال ها در ایران رایج شده و یك نمونه از این سكه ها در این مجموعه به چشم 
می خورد؛ »این یك واقعیت است كه اگر پول نبود و سكه ای ضرب نمی شد 
هیچ شــغلی به وجود نمی آمد و پول رایج را می توان نخستین عنصری 
دانست كه به شكل گیری مشاغل كمك كرده است. به همین دلیل یكی 
از ســكه های دوره ایلمایی را كه 1500سال قدمت دارد در این مجموعه 
گنجانده ام. جنس این سكه از مفرغ اســت و در دوره ایلمایی كه ایران از 

راه دریا با كشورهای مختلف دادوستد پیدا می كند ضرب شده است.«

قریب به اتفاق مجموعه دارهایی كه نیت شان از مجموعه داری كسب وكار نیست و 
خود را نگهبان میراث فرهنگی می دانند این دغدغه را دارند كه مجموعه شان را در 
معرض دید عموم قرار بدهند. علیرضا عســگری این شانس را داشته كه بخشی از 
مجموعه پر و پیمانش را تحت عنوان »موزه اصناف و مشاغل« در معرض دید عموم 
قرار بدهد. این مجموعه كه لقب كوچك ترین موزه پایتخت را یدك می كشــد در 
بوستان سهند واقع شده است. مجموعه دار تهرانی مجموعه اش را متعلق به همه 
محققان و پژوهشگرانی می داند كه در حوزه مشاغل تحقیق می كنند؛ »واقعیت ماجرا 
این است كه در حوزه مشاغل كم كار بوده ایم و حتی یك جلد كتاب هم در این زمینه 
منتشر نشده است. جمع آوری وسایل و ابزارهایی كه صدها سال قدمت دارند كار 
آسانی نیست و بیش از یك و نیم میلیارد تومان برای سر و شكل دادن این مجموعه 
هزینه كرده ام. با این كار می خواهم نسل آینده را با فرهنگ كسب وكارهای سنتی 

در ایران زمین آشنا كنم. بعد از من دخترم از این مجموعه نگهداری خواهد كرد.«

جمع آوری ابزارهایی كه برخی از آنها به چند صد 
سال قبل تعلق دارد كار آسانی نیست. بیشتر 
مجموعه دارهایــی كه در ایــن زمینه فعالیت 
می كنند به واســطه تحقیــق و پژوهش های 
طوالنــی درباره ســبك زندگــی ایرانی ها در 
سال های گذشــته چیزی از محققان میراث 
فرهنگی كــم ندارند و پــای صحبت های آنها 
كه بنشــینید به كلی از عصر دیجیتال و دنیای 
پرهیاهوی امــروزی فاصله می گیرید. علیرضا 
عسگری، كوبه های نفیسی را كه در مجموعه اش 
جای مخصوصی دارند، بــا چنین مختصاتی 
معرفی می كنــد؛ »در این مجموعــه بیش از 
100نوع كوبه قدیمی را كه به 450ســال قبل 
تعلق دارنــد به طور كامــال جداگانه نگهداری 
می كنم. این كوبه ها در دو نــوع زنانه و مردانه 
ساخته می شــده و برای ایرانیان قدیمی حكم 
آیفون تصویری را داشــته اســت. این كوبه ها 
صدای متفاوتی داشته اند و با به صدا درآمدن آنها 
صاحبخانه تشخیص می داد كه مهمان مرد پشت 
درخانه اســت یا مهمان زن. این كوبه ها با سیر 
تحول معماری ایرانی همسو بوده و در دوره های 
مختلف به اشــكال مختلف و بــا جنس های 
گوناگون تولید شــده اند. شاید جالب باشد كه 
بدانید در روستاهای قدیمی اصفهان و كاشان 

و یزد هنوز از این كوبه ها استفاده می كنند.«

مجموعه در مجموعه 
برخی از ابزارهایی كه در مجموعه علیرضا عسگری به چشم می خورند به صدها سال قبل تعلق دارند اما به شكل عجیبی 
سالم مانده اند و هر كدام از آنها برای باال بردن عیار یك مجموعه كفایت می كند. این ابزارها یك منبع اطالعاتی درباره 
سبك زندگی تهران نشین های قدیمی هم به حساب می آیند. آنطور كه مجموعه دار تهرانی به نقل از روایت های تاریخی 
می گوید اهالی تهران قدیم عالقه وافری به انجام كارهای هنری در خانه داشته اند و حجم قابل اعتنایی از ابزارها و وسایلی 
كه امروز در موزه های مشاغل نگهداری می شود به آن دوران تعلق دارد. ویژگی منحصربه فرد مجموعه علیرضا عسگری 
این است كه از هر صنف یك مجموعه وسایل كامل در معرض دید بیننده قرار می گیرد و سیر تحول مشاغل در ایران را 
هم می توان مشاهده كرد. او می گوید: »در این مجموعه می توانید ابزارها و وسایل هر صنف را به طور جداگانه مشاهده 
كنید. به طور مثال گیوه دوزی یكی از قدیمی ترین مشاغلی است كه در دوره قاجار رونق گرفت و در این مجموعه همه 
وسایل مربوط به این شغل، شامل انواع درفش و مشته قابل مشاهده است. انواع قیچی، شانه و ماشین دستی هم به شغل 
آرایشگری یا همان سلمانی مربوط می شود. چراغ های الكلی هم كه از صدها سال قبل به یادگار مانده و در این مجموعه 
قابل مشاهده است، به همین شغل مربوط می شود و سلمانی ها برای استریل كردن وسایل از آن استفاده می كرده اند«.

دیدار با علیرضا عسگری كه ابزار و وسايل مشاغل قدیمی 
را  در مجموعه اش نگهداری می كند 

تاریخ از 
پشت شیشه

تلگراف خانه 8 فیلم گردی

اغراق نیست اگر بگوییم مجموعه داری یكی از پردرآمدترین كارهاست. 
مجموعه دارها در كنار جمع آوری اشیای قدیمی و خاك خورده نیم نگاهی 
هم به كسب درآمد و بعضا سودهای هنگفت دارند اما روی دیگر سكه این است كه خودآگاه یا 
ناخودآگاه برای حفظ میراث فرهنگی و به یادگار گذاشتن آنها برای نسل آینده تقال می كنند. 
علیرضا عسگری كه سال هاست وسایل مربوط به مشاغل قدیمی را جمع آوری می كند یكی از 
همین مجموعه دارهاست. مجموعه او شامل وسایل قدیمی مربوط به اصناف و مشاغل قدیمی 
مثل ابزار بنایی، گیوه  دوزی، نخ ریسی، قصابی، ترمه دوزی و... است و برای همه كسانی كه درباره 
مشاغل قدیمی و از یاد رفته تحقیق و پژوهش می كنند منبع و مرجعی قابل اعتنا به شمار می رود.

بهنام سلطانی

آشنایی با 10شغل فراموش شده در پایتخت 

وقتی جارچی ها داد زن شدند
برخی اقتصاددانان پیش بینی كرده اند كه در آینده ای نه چندان دور، روبات ها جای 
مشاغل مهم را خواهند گرفت و انســان به لحاظ اقتصادی دوره جدیدی را تجربه 
خواهد كرد. این نخستین بار نیســت كه بشر به مدد تكنولوژی بسیاری از مشاغل 
خاطره انگیز را از بین می برد. بعد از مكانیزه شــدن وسایل و ابزارهای صنعتی هم 

بسیاری از مشاغلی كه به شكل كامال سنتی حفظ شده بود به ورطه فراموشی سپرده 
شدند و امروز كمترین نشانی از آنها باقی نمانده است. نگاهی به 10شغلی كه در روزگار 
نه چندان دور در تهران رواج داشته و حاال به خاطره ای در ذهن پایتخت نشین ها بدل 

شده، خالی از لطف نیست.

پنجشنبه
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  بندر بند
فیلم »بندر بند« اثر منیژه حكمت، 
موفق شــده اســت كــه تندیس 
طالیی ببر بنــگال را دریافت كند. 
منیــژه حكمت در كنار مهشــید 
آهنگرانی فراهانی تهیه كننده این 
اثر هم محســوب می شود. جالب 
اینكه ایــن فیلــم در رویدادهای 
دیگری چون تورنتو، زوریخ، میل 
ولی، بســفر، هاینــان و... حضور 
یافته، اما حــاال چنین افتخاری را 
در جشنواره بین المللی فیلم كلكته 
به دست آورده است. در این اثر رضا 
كولغانی، امیرحسین طاهری، مهال 
موســوی و پگاه آهنگرانی ایفای 
نقــش كرده اند. ایــن فیلم پیش 
از این نیز بابت توجــه به موضوع 
محیط زیســت و ســیل هایی كه 
ناشی از جنگل زدایی از حریم های 
مختلف بوده اند، مــورد توجه قرار 
گرفته اســت. فیلم در واقع اثرات 
اجتماعی این جنگل زدایی ها را در 
زندگی های نســل های جوان تر به 

نمایش می گذارد.

داستان سیل ها

  انیمیشن پت
شاید این انیمه، بی شباهت به فیلم 
»تلقین« كریستوفر نوالن نباشد یا 
دســت كم همان حس و حال را به 
بیننده منتقل كند. در این انیمه، 
با دو شخصیت به نام های سوكاسا 
و هیتومی روبه رو می شویم. این دو، 
قدرت عجیبــی در بازخوانی ذهن 
دیگران و البته دستكاری خاطرات 
آنها و شست وشــوی مغزی شان 
دارند. همین توانایی عجیب و غریب 
باعث می شــود تا توسط شركتی 
مخفی استخدام شوند كه كارهای 
خالف بكننــد و قتل ها و جرم ها را 
از ذهن دیگران پــاك كنند. این 
كار باعث وارد شــدن آسیب های 
فراوان به دیگران و حتی مرگ آنها 
می شود. این انیمه سرگرم كننده 
و البته خاص، جــزو بهترین های 
2020 بوده و همچنین از جلوه های 
بصری فوق العــاده ای بهره می برد. 
انیمه را تاكاهیرو اموری كارگردانی 
كرده و اســتودیوی جنو ساخته 

است.

ذهن خوانی 

  سرزمین آواره ها
این روزها خبر رسیده است كه فیلم 
»سرزمین آواره ها«، هم به صورت 
پرده ای و هم آنالین اكران خواهد 
شد. این فیلم تحسین شده، اثری 
اســت كه در ژانــر درام جاده ای 
ســاخته شــده و تا به حال جوایز 
زیادی را هم گرفته است. اثر كلویی 
ژائو، امیدهای زیادی را برانگیخته 
است. فیلم، درباره زنی است كه در 
شهر كوچكی زندگی می كند، اما 
بحران اقتصادی باعث می شــود تا 
به فكر ترك شهرش بیفتد. چنین 
اســت كه با یــك ون، راهی غرب 
آمریكا شده و در میانه راه، داستان 
زندگی اش روایت می شــود. این 
فیلم ابتدا به صــورت آی مكس در 
سینماها اكران شــده و سپس در 
سینماهای عادی و سینماماشین ها 
به نمایش در خواهــد آمد. ضمن 
اینكه به صورت مجــازی و آنالین 
هم از طریــق پلتفرم های مربوطه 

پخش خواهد شد.

بی خانمان

باركد را اسكن كنید 
و ویدیوی این 
گزارش را ببینید

 چاروا داری
چاروا دارها )چاروه دارها( افرادی بودند كه با قاطر در مسیر تهران به شهرهای مختلف 
مدام در حال رفت وآمد بوند و مایحتاج مردم را تهیه می كردند. بخش مهم كار آنها 
تبادل كاال بود و از این راه سود می كردند. مثال در در زمستان یك راه برای خرید برنج 
به مازندران می رفتند و دو راه برای فروش زغال به تهران سفر می كردند. زغال را هم 
به پامنار می بردند و در كاروانسراهای معروف آن زمان می فروختند. شغل چاروا داری 
هم بعد از ورود اتومبیل به ایران و رونق گرفتن حمل ونقل جاده ای فراموش شد.

 آب حوض كشی
آب حوض كشی هم از دیگر شغل هایی بود كه تا چند دهه قبل، حسابی بازارش داغ 
بود اما با گذشت زمان و تبدیل خانه های حیاط دار به آپارتمان های چند طبقه به 
كلی فراموش شد. در سال های نه چندان دور، مردم تهران در حیاط خانه شان حوض 
داشتند و ماهی در آن می انداختند. بعد از مدتی آب حوض فاسد می شد و در این 
مواقع پای آب حوض كش ها به خانه های مردم باز می شد. آب حوض كشی در آن 
سال ها یك شغل درجه چندم و كم اهمیت بود.

 لحاف دوزی
در سال های نه چندان دور كه عملیات گازرسانی به منازل به سرانجام نرسیده 
بود و مردم برای در امان ماندن از سرمای سوزناك زمستان به لحاف های 
پشمی پناه می بردند، لحاف دوزی رونق بسیاری داشت. امروز به واسطه تولید 
لحاف های صنعتی این شغل كم رونق شده و در كوچه پسكوچه های شهر از 
لحاف دوزهای كمان به دست و دوره گرد خبری نیست. از این رو لحاف دوزی را 
می توان در فهرست شغل های نوستالژیك و فراموش شده در پایتخت دانست.

 پاالن دوزی 
از وقتی وسایل حمل ونقل وارد میدان شد و درشكه ها جایشان را به اتومبیل دادند، 
شغل خورجین بافی هم آرام آرام فراموش شد. خورجین بافی هنوز هم در برخی شهرها 
و روستاهای كشور نفس می كشد اما در تهران كمترین اثری از آن دیده نمی شود. در 
تهران قدیم از پاالن یا خورجین به عنوان پوشش و تجهیزاتی كه باركشی از حیوان 
را آسان تر می كرد و برای حیوانات باركش می ساختند استفاده می شد. به افرادی كه 
شغل شان دوختن این قبیل تجهیزات بود، پاالن دوز یا خورجین باف می گفتند.

 رودوزی ها
زنان تهرانی از سال های دور نقشی اساسی در چرخش چرخ اقتصاد خانواده ایفا 
می كردند. یكی از شغل هایی كه بین زنان تهرانی طرفداران زیادی داشت، رودوزی 
بود. در آن سال ها زنان ایرانی به تزئینات روی لباس اهمیت می دادند و به همین دلیل 
شغل هایی مثل رودوزی حسابی رونق داشت. رودوزی هنوز در برخی نقاط كشور 
به طور جسته و گریخته رواج دارد اما ورود انبوه دستگاه های گلدوزی به تهران این 
شغل را از رونق انداخت.

 نفت فروش
تا چهار دهه قبل كه تهران نشین ها از نعمت استفاده از گاز شهری بی بهره بودند، نفت یكی 
ازمهم ترین مواد سوختی به حساب می آمد و گرمابخش خانه های مردم بود. بچه های دهه 
شصتی خوب به یاد دارند كه گاریچی ها با دبه های 20لیتری نفت به كوچه ها و خیابان ها 

سرك می كشیدند و نیاز مردم به نفت را برآورده می كردند. در آن سال ها مردم در كنار كرسی و 
استفاده از زغال گاهی به چراغ های نفتی هم پناه می بردند و به همین دلیل شغل نفت فروشی 

در تهران رونق داشت. این شغل هم با ورود گاز به خانه های مردم به طور كلی فراموش شد.

 كاهگل كاران
در عصری كه هنوز ایزوگام های صنعتی پشت بام را تسخیر نكرده بود، بازار كاهگل كاران سكه 

بود. وظیفه كاهگل كار این بود كه باالی پشت بام ها را بازسازی و از تخریب خانه های قدیمی 
و كاهگلی جلوگیری كنند. آنها با تركیب كاه و گل و لگدمال كردن آنها در كوچه و خیابان، 
به وسیله غلتك های سنگی پشت بام ها را بازسازی می كردند. مالت كاهگل از مخلوط كاه، 

خاك رس و آب تشكیل می شد اما با تغییر سبك معماری و با توجه به شیوه های جدید و 
مدرن ساختمان سازی  در تهران شغل كاهگل كاری هم به تدریج فراموش شد.

 یخ فروشان
تصاویری كه این روزها از دكه های یخ فروشی در تهران قدیم منتشر می شود نشانه وجود 

یكی از شغل های مهم در سال های نه چندان دور پایتخت است. در سال هایی كه مردم 
به یخچال دسترسی نداشتند و وسایل سرمایشی كه وجود نداشت خیلی ها در گرمای 
طاقت فرسای تابستان گرمازده می شدند و در چنین روزهایی بود كه شغل یخ فروشی 

مهم جلوه می كرد. یخ فروش ها ابتدا از دوره گردی به كسب وكارشان رونق می دادند اما در 
دهه 40 صاحب دكه شدند و یخ را به صورت قالبی یا تكه تكه به مردم عرضه می كردند.

 پزشكان سنتی
قبل از ساخت بیمارستان و درمانگاه در تهران، پزشكان به شیوه كامال سنتی و بعضا 

خطرناك مردم را معالجه می كردند. در آن دوران دندانپزشك ها، افرادی بودند كه با چند 
ابزار ساده مثل انبردست، دندان مردم را می كشیدند و آنها را از دندان درد نجات می دادند. 

زالو انداختن هم یكی دیگر از شیوه های سنتی درمان برای افراد بیمار بود كه توسط 
پزشكان سنتی تجویز می شد اما امروز طرفداران زیادی ندارد. شیوه هایی از این دست 

گاهی اوقات نجات بخش بود اما در برخی موارد هم جان مردم را به خطر می انداخت.

 جارچی یا داد زن
زمانی كه روزنامه در ایران به شكل منظم منتشر نمی شد، افرادی به نام جارچی مطالب مهم را 

به گوش مردم می رساندند و مردم به گفته جارچی ها اعتماد داشتند. جارچی ها خبرهای مهم را 
در كوچه و خیابان جار می زدند و رئیس جارچی ها را با لقب جارچی باشی می شناختند. افرادی 

كه این روزها به عنوان دادزن در میدان های بزرگ تهران استخدام می شوند و كارشان تبلیغ 
كاال در شلوغی و همهمه پیاده رو هاست هم به نوعی جارچی هستند، با این تفاوت كه معموالً با 

لباس های مبدل در انظار ظاهر می شوند.
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پای صحبت های ستاره اسكندری بازیگر و كارگردان سینما و تئاتر

بزرگترینسرمایهام
بازیگریاست

فیلم گردی9تماشا خانه

بسیاری او را به عنوان بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون می شناسند اما این فقط 
یك بخشــی از زندگی و فعالیت های این بانوی فعال و هنرمند است. ستاره 
اســكندری عالوه بر بازیگری، دغدغه آموزش و فرهنگسازی  را همیشه در 
وجودش دارد و ماحصلش را می توان در سال ۱۳۹۶ با راه اندازی »خانه فرهنگ 
و هنر مانا« و در اسفند ۱۳۹۷ با تاسیس »خانه موزه خیمه شب بازی ایران« همراه 
با سیاوش ستاری دید. همچنین این هنرمند نخستین ماشین خیمه شب بازی 
را با هدف ایجاد شادی و رؤیا برای كودكان بلوچ در منطقه آزاد چابهار به حركت درآورد. البته كار او 
در چابهار با این خیمه شب بازی شروع و با ساخت نخســتین فیلم سینمایی بلندش ادامه پیدا كرد. 
اسكندری دست پر در جشنواره فیلم فجر امسال حضور خواهد داشت و كارگردانی در یك فیلم و بازی 
در 2فیلم او را در جرگه فعاالن جشنواره قرار داده است. به این بهانه سراغش رفتیم تا از فعالیت های 
هنری  اش بیشتر جویا شویم. البته تجربه درخشان او در كسب 2جایزه بهترین بازیگر زن از جشنواره 

تئاتر فجر و ساخت چندین تله تئاتر، گفت وگوی ما را به سمت و سوی این هنر نیز كشاند.

پنجشنبه

شماره 109
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  مستند بعد از این سه ماه
محمد عبــدی زاده در جدیدترین 
مســتند خود، ســروقت مدافعان 
سالمت رفته اســت. او در واقع از 
آمار و ارقامی كه وجود دارد، فراتر 
رفته و نگاه عاطفی به پزشــكان و 
پرستاران و دیگر مدافعان سالمت 
انداخته اســت. در واقع مستند او، 
مستند كسانی اســت كه به نوعی 
در بحران كرونا، دقیقا در خط مقدم 
بوده و خدمت كــرده و می كنند. 
تهیه كننده این مســتند نیز علی 
كفراش است. مستندساز درواقع 
سعی كرده نشان بدهد كه چطور 
در چنین اتفاق تلخــی، مدافعان 
سالمت و پزشكان و كادر درمان، 
می توانند با وجود همه كمبودهایی 
كــه وجــود دارد، پیــش رفته و 
راه حل هــا را پیدا كننــد و امید را 
به بیماران بازگردانند. این مستند 
در دانشــگاه های علوم پزشكی و 
بیمارســتان های درگیــر با كرونا 

فیلمبرداری شده است.

خط مقدم علیه كرونا

  انیمه جبیر
این روزها یك انیمه 10دقیقه ای 
خوش ســاخت در پلتفــرم نماوا 
رونمایــی شــده و می توانیــد 
آن را تماشــا كنیــد. نــام این 
انیمه، »جبیر« اســت و موضوع 
محیط زیســتی هــم دارد. این 
انیمیشن 2 ســال پیش ساخته 
شده و حاال در معرض دید عموم 
قرار گرفته اســت. انیمــه را هم 
اســتودیو هورخش كه از مراكز 
معتبر در حوزه انیمیشن ســازی 
اســت، تولید كرده. ایــن اثر را 
ریحانه میرهاشــمی كارگردانی 
كرده اســت. انیمیشــن ســعی 
می كند ادای دینی به محیط بانان 
كند و بــه تأثیری كــه در حفظ 
گونه هــای  و  محیط زیســت 
حیات وحــش و... دارند، بپردازد. 
جالب اینكه نمایــش آنالین این 
انیمه، با ویدئویــی از توضیحات 
اســماعیل كهــرم، متخصــص 
محیط زیســت همــراه اســت. 
نویســنده و تهیه كننــده آن نیز 

اشكان و آرمان رهگذر هستند.

مدافعان محیط زیست

علیه سنت

  مرده خور
خبر رسیده است كه تازگی ها فیلم 
»مرده خور« بــه بخش غیررقابتی 
جشــنواره بین المللی فیلم چنای 
هند راه یافته است. این اثر را صادق 
صادق دقیقــی كارگردانــی كرده 
است. در این اثر با درامی اجتماعی 
روبه رو هســتیم كه به نوعی جدال 
میان سنت و عصیان علیه سنت را 
تماشا می كنیم. این فیلم در جنوب 
كشور ساخته شده و بازیگرانی چون 
سام درخشانی، احمد مهرانفر، الدن 
مســتوفی، لیندا كیانی، جمشید 
هاشــم پور و... در آن ایفای نقش 
كرده اند. این فیلم قبــل از این در 
بخش رقابتی ســیزدهمین دوره 
جشــنواره بین المللی فیلم جیپور 
هند هم به نمایــش در آمده بود. 
اگر دوســت دارید در این روزهای 
خانه ماندن، یــك فیلم اجتماعی 
تماشا كنید، به نظر می رسد فیلم 
مرده خور گزینه مناسبی برای این 

منظور باشد.

    از كارگردانی فیلم »خورشید آن ماه« كه به 
جشنواره فجر امســال راه یافته و در ستایش 
فرهنگ بلوچستان است برایمان بگویید. تجربه 
نخستین كارگردانی فیلم بلند شما با كمی سختی 

همراه بود.
اولین بار در سال 9۷ به واسطه جشنواره مد و لباس به چابهار عازم 
شدم و برخالف تصویر بسیار خشن كه همیشه در سینمای ما 
از این خطه منعكس بوده، با مردمان بسیار مهمان نواز و فرهنگ 
غنی و ثروتمند آنجا مواجه شدم. این جمله همیشگی من است 
كه من به جادوی این خطه و مردمان چابهار گرفتار شدم. این یك 
نقطه آغازی بود برای همكاری های من با منطقه آزاد چابهار كه 
در نخستین همكاری با آقای سیاوش ستاری نخستین ماشین 
خیمه شب بازی ایران را آنجا راه اندازی كردیم كه روستا به روستا 
و مدرسه به مدرسه برای كودكان بلوچستانی خیمه شب بازی اجرا 
شد. بعد تصمیم گرفته شد فیلمی ساخته شود كه به واسطه آن 
تصویر واقعی آن خطه به دیگر استان ها یا حتی خارج از مرزهای 
ایران معرفی شود. معتقدم هیچ چیز به اندازه ساخت یك فیلم 
به معرفی واقعیت های آن خطه كمك نمی كند؛ در نتیجه طرح 
خورشید آن ماه توسط آقای محسن علی خانی نوشته و قرار بود 
كه خود ایشــان كار كنند اما به واسطه اتفاقات شخصی، ایشان 
انصراف دادند و قرار شد كه كارگردانی كار را من به عهده بگیرم و 
آن طرح با كمك خانم سمیه تاجیك نوشته و تبدیل به فیلمنامه 
شــد. این فیلم تجربه اول كارگردانی فیلم بلند سینمایی من 
است كه یك كار سنگین به واسطه تعداد بازیگرها، لوكیشن های 
متعدد و سختی های ایام كرونا بود. این فیلم با حمایت منطقه 

آزاد و سرمایه شخصی و فقط با هدف نشان دادن واقعیت های 
فرهنگی آن جامعه ساخته شده است. عوامل این فیلم در كنار 
شاعر و خواننده برجســته این خطه دست به دست هم دادیم تا 
این فرهنگ را به بهترین حالتی كه ممكن است معرفی كنیم. 
امیدوارم توانسته باشیم واقعیت های فرهنگی آن خطه را منعكس 

كنیم و فیلم در جشنواره درست دیده شود.
    مدتی اســت در حوزه بازیگری به ویژه بازی 
در سریال ها، گزیده كار شده اید. آیا قرار است 
این روند را ادامه دهید یا منتظر یك فیلمنامه 

خوب هستید؟
در یك سال اخیر به شــدت درگیر پروژه خورشید آن ماه بودم و 
فرصت كمتری برای بازیگری داشتم اما كماكان بازیگری برای 
من در یك درجه از اهمیت اســت كه ترجیح می دهم منتظر 
بمانم تا كارهای بهتری به من پیشنهاد شود. خوشبختانه سال 
گذشته فیلم »قاتل و وحشی« آقای حمید نعمت اهلل را در پرونده 
بازیگری ام داشتم كه امسال به جشنواره فیلم فجر رسیده است 
و امیدوارم این كار به بهترین حالت دیده شود. و همچنین فیلم 
»چپ، راســت« آقای حامد محمدی. البته یك كم از ســریال 
فاصله گرفتم علتش هم یك بخشی مشغولیت به فیلم سینمایی 
خودم بوده و یك بخشی هم برمی گردد به ارجحیت كمیت به 
كیفیت. بسیاری از سریال ها با ذائقه من سازگار نیست و كیفیت 

گذشته را ندارند.
    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 باشد؟ با توجه به تجربه خوب شما در 
این زمینه، تله تئاتر می تواند موقتا كارگشا باشد؟

در بحران كرونا كه تمام دنیا دچار این مســئله شده اند راه های 
مختلفی هســت فقط ایــن را می توانم با قاطعیــت بگویم كه 
هنرمندان تئاتــر ما مظلوم ترین افرادی هســتند كه دچار این 
شرایط شده اند. متأسفانه خصوصاً در این دولت به شدت اهالی 
تئاتر برای حقوق اولیه شان نادیده گرفته شدند. البته سال هاست 
كه این اتفاق افتاده و كرونا فقط یك تیر خالص زد. انگار اهالی 
تئاتر متولی ندارند كه بتواند برای خروج از شــرایط پیش آمده 
سیاستگذاری كند. به قول شما تله تئاترها نخستین چیزی بود 
كه می توانست با فاصله و حفظ پروتكل های بهداشتی بسیاری 
از هنرمندان را مشغول كار كند اما این اتفاق نیفتاد. من و نسل 
من به واسطه تله تئاترهای تلویزیونی عالقه مند به تئاتر شدیم. 

تله تئاترهای بسیار جذابی كه وقتی هنوز تلویزیون 
دو شبكه بیشتر نداشــت ما را پای تلویزیون 

میخكوب می كرد. شاید جمله من سنگین 
باشد اما انگار اصرار به حذف اندیشه وجود 
دارد. انگار باید یك برنامه ســازی هایی 
با یك ســری اطالعات ســخیف و زرد 
باشد تا زمان بگذرد و كسی به آن فكر 
نكند. گویا اصراری به ساخت برنامه ها 
و تله تئاترهایی كه می تواند ادبیات، فكر، 
اندیشه، نقاشی و موسیقی را معرفی كند، 
وجود ندارد و ما می خواهیم ذهن مردم 
را برای دریافت اطالعات زرد و بی خود 
تربیت كنیم. به همین خاطر است كه 
در فضای مجازی یك سری اطالعات 

و پســت های بی خودی بیشــتر دیده 
می شود. واقعیت این است كه هیچ چیز 
به اندازه تلویزیــون نمی تواند در این 
ابعاد بزرگ ذهن مردم را تربیت كند. 
خالصه كالم اینكه واقعــًا و صادقانه 
تئاتــر دغدغه متولیــان فرهنگی ما 
نیست. در هر مراسمی همیشه اهالی 
تئاتر در خط مقدم حضور داشــته 
و فعال بودند امــا به محض اینكه به 
مشكل و اشــكاالتی برمی خوریم 
تئاتری ها انگار اصاًل وجود خارجی 

ندارند. با اینكه تئاتر شاخصه فرهنگی 
یك كشور اســت اما به شدت سركوب 
شده است و انگار اصرار بر نبودن این 

تخصص است.

    شما همیشه دغدغه آموزش هنرهای نمایشی 
از جمله تئاتر را به نسل جدید دارید. به نظر شما 
برپایی ورك شاپ های مختلف آموزشی در قالب 
شیوه های نوین تئاتری به جوان ها چقدر در آینده 

هنرهای نمایشی ایران مؤثر است؟
طبیعتاً تعلیم و تربیت در حرفه من نقش بســیار مهمی دارد و 
بسیار دوست دارم آن چیزی را كه تجربه كرده ام به نسل بعدی 
منتقل كنم. اما بیاییم یك كم واقعی نــگاه كنیم؛ این واقعیت 
تلخ وجود دارد كه درصد كمی از افرادی كه آموزش می بینند 
در تئاترها، سریال ها و فیلم های ســینمایی امروز به كار گرفته 
می شــوند. مثاًل یكی از دالیلی كه من خودم اجتناب می كنم 
این است كه من این نســل نو را با یك اندیشــه و آرمان هایی 
بزرگ می كنم یا به آنها تجاربی را منتقل می كنم كه امروز دیگر 
كارساز نیست. ما امروز در دام و تله ای به نام فضای مجازی قرار 
گرفته ایم كه همه  چیز را قابل دســترس كرده است. بدون 
سختی می توانند سخیف ترین حركات را انجام داده و 
سخیف ترین حرف ها را بزنند و به یك شاخ مجازی 
تبدیل شــوند. اینها دردناك اســت و چطور 
می توان بــه بچه ای در این نســل بگوییم 
كه باید كتاب بخواند، موســیقی درست 
گوش بدهد، نقاشی خوب ببیند، تاریخ 
بخواند، فلســفه بداند، در جایی كه آن 
بچه می گوید چه اهمیتی دارد وقتی كه 
این طوری آدم ها انتخاب می شوند. 
خیلی شرایط سخت و پیچیده ای 
است. قطعاً هیچ چیز به اندازه 
تعلیم و تربیت درســت 

الناز عباسیان

معرفی10فیلم تئاتر ایرانی

تئاتر را به خانه بیاورید
اگر عالقه مند به تماشای تئاتر هستید اما این روزها به خاطر محدودیت های ناشی از كرونا نمی توانید از این هنر 
زنده در صحنه لذت ببرید حتما وقتی برای تماشای فیلم تئاتر بگذارید. از آنجا كه یك نمایش معموال فقط در یك 
شهر و یك مقطع زمانی خاص اجرا می شود، تعداد زیادی موفق به دیدن نمایش ها نمی شوند. به همین دلیل بعضی از 
نمایش ها ضبط شده و تحت نام فیلم تئاتر عرضه می شوند. هرچند كه دیدن فیلم تئاتر حس حضور در سالن نمایش 
و دیدن مستقیم آن را ندارد ولی به خاطر جبر شرایط باید به آن بسنده كرد. در ادامه با معرفی۱۰ فیلم تئاتر كه از 

پلتفرم های فیلیمو و نماآوا و...  در دسترس اند همراه باشید.

نمایش »نامه های عاشقانه از خاورمیانه« حاصل قلم 
مشترك كیومرث مرادی، پوریا آذربایجانی و محمد 
مساوات بوده و درباره داستان زندگی پرفراز و نشیب 
3زن است. این اثر به كارگردانی كیومرث مرادی در دو 
مرحله در سال های 9۶ و 9۵ روی صحنه رفت. یك بار 
در سال 9۵ با بازی هانیه توســلی، طناز طباطبایی و 
پانته آ پناهی ها و بار دیگر در سال 9۶ با بازی هانا كامكار، 
آزاده صمدی و پانته آ پناهی ها. هردو مرحله این تئاتر 
با استقبال خوب تماشاگران روبه رو شــد و همچنین اجرای سال 9۶ نامزد بهترین 

موسیقی سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با هنرآفرینی هانا 
كامكار به عنوان طراح موسیقی و آذرنوش خدامی، تارا موسویان، مهرنام 

رستگاری، سحر عباسی، بهناز بلوكی به عنوان گروه موسیقی زنده شد.

 نامه های عاشقانه از خاورمیانه
»ای وای های« یك فیلم تئاتر ایرانی به نویســندگی 
و كارگردانی ســتاره امینیان است كه در سال 1392 
منتشر شد. این فیلم تئاتر به مدت ۴۸ دقیقه شما را به 
تماشای یك تئاتر عروسكی می نشاند. نمایش عروسكی 
  ای وای های داستان پسر خیاطی است كه عاشق دختر 
پادشاه شده اما دختر پادشــاه در طلسم است. پسر به 
همراه پدرش آواره كوی و بازار می شوند تا راز طلسم را 
پیدا كنند. از نقش آفرینان این تئاتر می توان به نوشین 

غفاری، محسن هادی، فاطمه پورهاشمی، ســپهر حق شناس، بابك برآبادی، الهام 
قادری، زهرا رضایــی، مهرداد مصطفوی و نعیما كرمی اشــاره كرد. این نمایش در 
دهمین دوره جشنواره تئاتر عروسكی و جشنواره بین المللی تهران مبارك جوایزی 

متعددی را كسب كرده است.

 ای وای های

نمایشــنامه های آنتوان چخوف و به ویــژه »ایوانف« 
برای اهالی تئاتر شناخته شده اســت. حاال امیررضا 
كوهســتانی با اقتباس از این نمایشــنامه نمایشی با 
عنوان ایوانف را كارگردانی كرده كه در ســال 1390 
فیلم آن منتشر شــد. در این نمایش حسن معجونی، 
سعید چنگیزیان، رضا بهبودی، نگار جواهریان و مهین 
صدری به هنرمندی پرداخته اند. این نمایش دو اجرا 
در ســال های 1390 و 139۵ داشــته كه با استقبال 

خوبی روبه رو شد و توانست در سال 1391 جایزه بهترین نمایش سال را دریافت كند. 
تماشای ایوانف از این منظر برای مخاطب عام ایرانی و عالقه مند به تئاتر جذاب است 

كه شاید آینه ای از خود یا وضع اطرافش را در آن ببیند.

 ایوانف

اگر به دنبال تماشــای یك تله تئاتر كمــدی و البته 
كالسیك هستید پیشنهاد ما به شما »باغ آلبالو« است. 
این نمایش كمدی نوشته آنتوان چخوف است كه به 
كارگردانی حســن معجونی روی صحنه رفته است و 
ماجرای مادام رانوســكایا را روایت می كند كه بعد از 
۵سال دوری از وطن به خانه و باغ پدری بازمی گردد. 
او پس از بازگشت متوجه می شــود كه قرار است باغ 
آلبالویشان به خاطر بدهی بانكی به حراج گذاشته شود. 

در نمایش باغ آلبالو بازیگرانی چون لیلی رشیدی، هما روستا، كاظم سیاحی، مهدی 
كوشكی، رضا بهبودی، به آفرید غفاریان، اشكان جنابی، سعید چنگیزیان، سارا افشار، 

هوتن شكیبا و داریوش موفق به نقش آفرینی پرداخته اند.

 باغ آلبالو

تئاترهای طنز آقا رشید را كه خاطرتان هست. همان 
برنامه كمدی و شــادی كه با عنــوان تئاتر در صحنه 
ســال ها پیش از تلویزیون پخش می شد و مخاطبان 
زیادی را جذب كــرده بود. اگر به این نــوع تئاترهای 
كمدی عالقه دارید پیشنهاد تماشای فیلم تئاتر »نان، 
عشق، دهه ۶0« را می دهیم. این نمایش به كارگردانی 
امید مصباحی در ژانر فیلم تئاتر كمدی در سال 139۸ 
ســاخته شــده و در این فیلم حامد مصباحی، سحر 
پیرعلی، امید حمیدی، داوود شمس، مصطفی بلوكات، 

تینا حاج محمدرضا، امید مصباحی، پارسا مصباحی به هنرمندی پرداخته اند. این اثر 
پرمخاطب ترین داستان نمایش با نوستالژی دهه ۶0، عشق یك جوان به دختری را 

نشان می دهد كه با مخالفت پدر دختر و مشكل اختالف طبقاتی روبه روست.

 فیلم نان، عشق، دهه ۶0

اگر به گونه های كالسیك تئاتر 
عالقه دارید، تماشــای نمایش 
»مردی بــرای تمــام فصول« 
خالی از لطف نیســت؛ نمایشی 
به كارگردانی بهمن فرمان آرا كه 
در 1393 فیلم آن عرضه شــده 
است. داســتان این تئاتر درباره 
مردی به نام توماس مور است كه 

در مقابل پادشاه هنری هشتم قرار گرفته و می خواهد برخالف 
قانون كلیسا همســر خود را طالق دهد و دوباره ازدواج كند. 
تقابل پادشاه یك دنده با كلیســا و قوانینش ماجراهایی دارد 
كه بازیگران این تئاتر به نمایش كشــیده  اند. در این نمایش 
بازیگرانی چون رضا كیانیان، سیامك صفری، سهیال رضوی، 
فرزین صابونی، هدایت هاشــمی، احمد ساعتچیان، امیررضا 
دالوری، بهناز جعفری و بهمن فرمان آرا به هنرمندی و ایفای 

نقش پرداخته اند.

تئاتر »جوجه تیغی« یكی 
از پربازدیدترین نمایش ها 
بوده اســت كــه حتی در 
نمایش خانگی هم از بازدید 
باالیی برخوردار بوده است. 
بهرام افشــاری، نویسنده، 
طراح و كارگــردان و تنها 
بازیگر این نمایش كمدی 
است. این نمایش داستان جوانی است كه در سر سودای 
بازیگر شدن و دریافت جایزه اسكار دارد و از شهرستان به 
تهران می آید تا به این آرزو برسد اما سختی های زیادی 
سر راهش قرار می گیرد. جوجه تیغی نخستین بار در سال 
9۴ روی صحنه رفت، در همان زمان با استقبال زیادی 
مواجه شد و اجراهای متعدد دیگر را در سال های 9۵ و 
9۷ به دنبال داشت. با توجه به تعطیلی سالن های نمایش 
و دوری عالقه مندان از تئاتر، افشاری تصمیم به انتشار 

فیلم این نمایش برای دوستداران این هنر گرفته است.

 جوجه تیغی

شــهاب حســینی در مقــام كارگردانی 
نمایش »اعتراف« را در خرداد ماه 139۶ 

در تئاترشهر روی صحنه برد. این تئاتر با بازی 
علی نصیریان، شهاب حســینی، صالح میرزاآقایی، نیما 

رئیسی، پرویز بزرگی و... اجرا شد و توانست نظر مثبت بسیاری 
از تماشاگران را به خود جلب كند، هرچند كه عده ای نسبت به 
محتویات آن انتقاد داشتند. این تئاتر در زمان طوالنی 2 ساعت 
اجرا شــده و در آن بازی قوی علی نصیریان در نقش كشیش را 
مشاهده می كنیم كه یكی از نقاط قوت این نمایش، همین بازی بی نقص علی نصیریان است. 
از دیگر نقاط قوت این نمایش، می توان به طراحی صحنه خوب آن اشاره كرد كه در تناسب 

كامل با داستان نمایش است.

  اعتراف

»كسوف« نام نمایشی به كارگردانی ایوب آقاخانی با 
موضوع افغان های مقیم ایران است كه در سال 139۵ 
انتشار یافت. این نمایش روایت یك مرد افغان است 
كه همزمان با جنگ افغانستان و آغاز جنگ تحمیلی 
عراق و ایران به ایران می آید و با زنی به نام ثریا ازدواج 
می كند. پــس از مدتی كه كارت اقامــت او در ایران 
باطل می شود، تصمیم می گیرد كه به همراه همسر 
خود به افغانســتان بازگردد. در بین راه با مشكالتی 
روبه رو  و در نهایت مجبور می شــود كه در منطقه صفر مــرزی چادر بزند. در این 
نمایش ایوب آقاخانی، نسیم ادبی و حمیدرضا آذرنگ به ایفای نقش پرداخته اند. در 
این نمایشنامه از گویش میوند كه تركیبی از 3گویش پشتو، تاجیك و دری است 

استفاده می شود.

 كسوف

شاهكارهای كالسیك ادبیات جهان را می توان به سان 
چشــمه های پرآبی درنظر گرفت كه خواندن، دیدن و 
شــنیدن آنها می تواند روح تشــنه ما را سیراب سازد و 
شــاهكارهای فیودور داستایفســكی چون »جنایات و 
مكافات« از آن دســته اند. تئاتری به كارگردانی ایمان 
افشاریان كه در سال 139۴ فیلم آن به نمایش درآمده 
اســت. در این نمایش مهدی پاكدل، مجید آقاكریمی، 
محمد پویا، زهرا سعیدی، سوده شرحی، الهام شكیب، 
عطا عمرانی، الدن كامیاب و ســپهر گودرزی به هنرمندی پرداخته اند. این نمایش 
توانست نامزد ۶ جایزه از سی و چهارمین جشنواره بین المللی فجر و همچنین عنوان 
بهترین كارگردانی، بهترین بازیگر زن و همچنین بهترین طراحی گریم را از آن خود 

كند.

 جنایت و مكافات

در بالندگی و رشــد یك بازیگر یا یك ســینماگر در هر مقامی 
مؤثر نیست اما متأســفانه فاصله بین واقعیت و حقیقت خیلی 

زیادشده است.
    شما خانواده هنرمندی هستید. هنر در خانواده 
شما استعداد ذاتی اســت یا نه تشویق و تأثیر 
اعضای خانواده اســت كه موجب شده چنین 
فرزندان هنرمندی را در خانواده اســكندری 

داشته باشیم؟
هیچ چیز به اندازه خانواده در شكل گرفتن شخصیت فرزندان مؤثر 
نیست؛ بله من برادرزاده زنده یاد عبدالحسین اسكندری، مجری 
رادیو و تلویزیون هستم. از دوم دبستان با او در راهروهای شبكه دو 
در خیابان الوند بودم و از نزدیك به جادوی این حرفه دچار شدم. 
در خانواده ای بودیم كه پدر و مادرم معلم بودند و پدرم همیشه با 
كسانی معاشرت كرده  اند كه اهل ادبیات و موسیقی بودند و ما از 
كودكی اینها را دیدیم و طبیعتاً مؤثر بوده است. من، الله، برادرها 
و خواهر بزرگترم به نوعی در این حرفه در رشته های بازیگری، 
كارگردانی، عكاسی و چهره پردازی و... نقشی داریم. اما بعد از ما 
كه خیلی خانواده نوه داری نیستیم، دختر خواهر بزرگ ترم هم 
آموزش دیده بازیگری است و از كودكی روی صحنه تئاتر بوده و 

ناخودآگاه این بستر برایش آماده است و رشد كرده است.
    گویا از آن دسته بازیگرانی هستید كه بسیار 
اهل ســفرید. گرچه این روزهای كرونایی لذت 
سفر را هم از ما گرفته اما دوست داریم از نگرش و 

دیدگاه شما به سفر برایمان بگویید.
بله من اهل سفر هستم و متأســفانه این سالی كه گذشت واقعاً 
سال سختی بود كه آدم را محدود می كرد ولی ساخت خورشید 
آن ماه این امكان را به من داد كه حدود ۵0 روز در چابهار بمانم. 
همیشــه دیدن جغرافیای متفاوت و فرهنگ های متفاوت چه 
در قومیت هــای ایران و چــه در خارج از 
ایران این باور را در من نهادینه می كند 
كه همانگونه كه جغرافیا، فرهنگ ها، 
غذاها و رســم متفاوتند باید پذیرفت 
كه آدم ها هم متفاوتند. من فكر می كنم 
كه سفر به گستردگی روح آدم و پذیرش 
تفاوت هایی كه بین ابنای بشر وجود دارد 
كمك می كند. در زندگی این سال های ما كه 
دچار یك شهرنشینی و محدودیت شده ایم 
و همچنین فضای مجازی همــه ما را پای 
موبایل ها میخكوب و ذهــن ما را تبدیل به 
ذهن گذرا كرده است، طبیعت باعث می شود 
كه دوباره بتوانیم فكر كنیم. خالصه اینكه 

سفر چیز بسیار دلچسبی است.
    بزرگ ترین سرمایه زندگی تان بعد از 

چند دهه فعالیت هنری چیست؟
در حرفه  ای زیســت كرده ام كه به من این 
امكان را داده است كه در قالب های مختلف 
زندگی كنم چه به عنــوان بازیگر در قالب 
نقش های مختلف، چه به عنوان تهیه كننده 
و كارگردان و چه مؤسس بنیاد فرهنگی و... 
كمتر شغلی این امكان را به آدم می دهد كه 
در صور مختلف زندگی كنــد و اینها به نظرم 
بزرگ ترین ســرمایه های من هستند و تالش 

می كنم یك آدم مؤثر در فرهنگ باشم.

 مردی برای تمام فصول
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مطبخ خانه 10 موزیك گردی

  سووشون
اخیرا قطعه ای از همایون شجریان 
و با همكاری تهمورس پورناظری 
منتشر شده كه حســابی بازخورد 
داشته و شنیده شده است. نام این 
قطعه »سووشون« است. این قطعه 
را همایون به یاد پدرش خوانده، اما 
در فضای مجازی به یــاد قربانیان 
حادثه تلخ هواپیمــای اوكراینی و 
قربانیان عملیات های تروریســتی 
افغانستان نیز منتشر و شنیده شده 
اســت. ترانه این اثر را پوریا سوری 
گفتــه و كار حالتــی غمگنانــه و 
مرثیه وار دارد و جزو پربازخوردهای 
فضای مجازی طــی روزهای اخیر 
بوده اســت. این اثر در واقع به همه 
كسانی تقدیم شده است كه سوگوار 
عزیزی شــده اند. سووشون عنوان 
آیینی كهــن در فرهنــگ ایرانی 
است به معنای سوگواری های برای 
سیاوش. نكته جالب اینجاست كه 
نام هنری اولیه استاد شجریان هم 

»سیاوش« بوده است.

  عشق بازیچه تماشا
تازگی ها یكی از قطعات آلبوم »اینكه 
دلتنگ توام« منتشــر شده است كه 
می توانید از پلتفرم های موســیقی و 
ســایت های موزیك گوش بسپارید. 
این قطعه را ســاالر عقیلی براساس 
غزلی از مهدی مظاهــری خوانده و 
آهنگسازی اش هم با پیمان خازنی 
بوده. در ایــن قطعه كریــم قربانی 
)نوازنده ویولنســل(، میثم مروستی 
)نوازنده ویولن(، پیام سوری )نوازنده 
پیانو(، فرشید حفظی فر )نوازنده ابوا( 
و پریسا دلفانی )همخوان سوپرانو( هم 
حضور داشته اند. محمدعلی بهمنی 
درباره این آهنگ گفته: »اگر این آلبوم 
را تا این لحظه نشنیده اید پیشنهاد 
می كنم در این روزهــای كرونایی، 
این رپرتوآر ایرانی را با شــنیدن این 
موسیقی آغاز كنید كه موسیقی آن 
اثر پیمان خازنی و شعرش از مهدی 
مظاهری است و براســاس غزلی بنا 
شده است كه دارای جنبه های باالی 
موســیقایی و اجتماعی است؛ غزلی 
كه به نوعی شاخصه این شاعر جوان 

محسوب می شود«.

  گل به خودی
یكی دیگر از موزیك های این هفته، 
باز هم مثل هفته گذشــته به روزبه 
بمانی و البته به همان سریال »ملكه 
گدایــان« كه در ســینمای پخش 
خانگی توزیع می شود، مربوط است. 
ترانه اش را هم كه طبیعی است خود 
روزبه بمانی سروده و آهنگسازی اش 
با امین قباد بوده. در ترانه این موزیك 
آمده است: »بس كه نادیده گرفتن 
مارو/ بــا خودم با همــه دنیا قهرم/ 
هیشــكی یادش نمیاد كی بودیم/ 
عاشق حافظه این شهرم/ وقتی گریم 
می گیره می خندم/ نمی دونم با خودم 
چند چندم/ زندگــی كردنمو یادم 
نیســت/ بس كه هر ساعتشو جون 
كندم/ كجایی كجایی دل ســادم/ 
ببین من به چه روزی افتادم ببین 
زندگیمــو/ كجایی یه شــب حس 
خوشحالی/شدم شكل یك حسرت 
خالی ببین زندگیمو/مث كشتی كف 
اقیانوس انگار از چشم همه پنهونم/ 
هیشكی گردن نمی گیره مارو من 

مثل گل به خودی می مونم... «

جان پدر كجاستی؟

تنها شد

با خودم چندچندم؟

پنجشنبه
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 پاپ كورن های طعم دار 
درست كنید

پیــش از اینكه دربــاره چگونگــی تهیه 
پف فیل یا همــان پاپ كــورن طعم دار در 
خانه توضیح دهیم بهتر اســت ابتدا خیلی 
 كوتــاه از روش اصولی تهیــه آن بگوییم. 
برای تهیــه پاپ كورن خــوب باید از ذرت 
خوبی اســتفاده كنید؛ یعنــی ذرت تازه 
باشــد و به قول قدیمی ها نمدار نباشــد. 
یك ظرف بزرگ كه بهتر اســت تفلون هم 
نباشــد را انتخاب كنید. روغــن را داخل 
قابلمه بریزید و روی حرارت متوســط قرار 
دهید و پــس از اینكه داغ شــد ذرت های 
 خشــك را همــراه نمــك اضافــه كنید. 
قابلمه را تــكان دهید تا ذرت در سراســر 
قابلمه پخش شــود. پس از اینكه نخستین 
ذرت پــف كــرد در قابلمــه را ببندیــد و 
منتظــر بمانید تــا ذرت ها آماده شــوند. 
پــس از اینكــه دیگــر صدایی بــه گوش 
نرســید ســریع قابلمه را از روی حرارت 
بردارید تا ذرت ها نســوزند. حاال نوبت آن 
اســت كه خالقیت به خــرج دهیم و یك 
 پاپ كرون متفاوت و طعمــدار تهیه كنیم. 
برای تهیــه پاپ كورن كــره  ای می توانید 
 به جای روغــن از كــره اســتفاده كنید. 
همچنین برای تهیه پاپ كورن ســركه  ای 
می توانیــد مقــداری ســركه را بــا كره 
ذوب شــده مخلــوط كنیــد و روی پاپ 
كورن هــای داغ بریزید و مخلــوط كنید. 
یكــی از طعم هــای خــوب و دلچســب 
پاپ كــورن، طعم پنیــری اســت. برای 
به دســت آوردن آن، مقداری پنیر پارمزان 
رنده شــده را روی پاپ كورن هــای داغ 
بریزید و ســرو كنید. پاپ كورن گوجه  ای 
 هم طرفــداران خــاص خــودش را دارد.

 برای تهیه این پاپ كــورن نیاز به مقداری 
گوجــه خشك شــده داریم. این مــواد را 
می توان هم به صــورت آمــاده از عطاری 
تهیه كــرد یــا در منــزل درســت كرد. 
می پرســید چطور؟ خیلی ساده، می توانید 
كمی گوجه را داخل فر یا به روش خشــك 
كردن میوه های دیگر، خشك كنید. حتی 
می توانید مقداری سس گوجه را در حدی 
داخل فر حرارت دهید تا خشك و پودری 
شــود. در هوای آزاد هم با درپوش می شود 
از ســس گوجه این پودر را تهیه كرد. بعد 
از آماده شــدن پاپ كورن،پودر گوجه را به 
آن اضافه كــرده و خوب هــم بزنید. برای 
تهیه پاپ كورن شــكالتی هــم مقداری 
پودر كاكائو و شــكر را مخلوط كنید بعد از 
آماده شــدن پاپ كورن آن را داخل كیسه 
كاغذی بریزید و پودر را به آن اضافه كنید 

و خوب هم بزنید.

فوت و فن

برای تهیه پاپ كورن كره  ای 
می توانید به جای روغن از 

كره استفاده كنید.  همچنین 
برای تهیه پاپ كورن سركه  ای 
می توانید مقداری سركه را با 
كره ذوب شده مخلوط كنید 

و روی پاپ كورن های داغ 
بریزید و مخلوط كنید

 معرفی غذاهای ایرانی 
در مستند مطبخ

تنوع برنامه های آشــپزی صداوسیما چنگی 
بــه دل نمی زند و حتی گاهــی تبلیغ كاالی 
آشــپزخانه در این برنامه ها به مزاج مخاطب 
خوش نمی آید، امــا در این میان هســتند 
برنامه های خوب در حوزه آشــپزی كه حیف 
است از آن یاد نكنیم، برنامه  ای درجه یك مثل 
مســتند »مطبخ« كه همچنان حس واقعی 
و پرشــور و شوق آشــپزی و رؤیای چشیدن 
غذاهای جورواجور را در دلتان روشن خواهد 
كرد. مطبخ از تولیدات جدید شــبكه مستند 
سیما و خانه مستند انقالب اسالمی است كه 
تاكنون چهار قسمت از این مستنِد دلنشین 
با عناوین »شیرینی«، »كباب«، »خورشت« 
و »دیزی« منتشر شده اســت. این مجموعه 
به تهیه كنندگی حسام اسالمی، كارگردانی 
حسین نشــاطی و نویســندگی نیما انیسی 
چندی پیش از شبكه های سیما روانه آنتن شد. 
اگر عالقه مند به تماشــای این مستند دیدنی 
هســتید، كافی است ســری به سایت شبكه 
مستند بزنید و هریك از عناوینی را كه گفته شد 
و باب دلتان است، برای تماشا انتخاب كنید. 
مطبخ نسبت به دیگر برنامه های فارسی زبان 
تكامل یافته تر اســت و از پشــتوانه تاریخی و 
تصاویر مستند شــده و واقعی برخوردار است؛ 
مثال اینكه نخستین رقابت ایران و روسیه بر سر 
تجارت شكر شروع می شود و ناصرالدین شاه 
كارخانه قند را در ایران بنا می كند و كلی روایات 
شیرین دیگر كه با تماشای مستنِد داستان گونه 
مطبخ با آنها آشنا خواهید شد. در این مستند، 
بیشتر از آنكه به رموز پختن غذاهای مختلف 
اشاره شود، تاریخچه تعدادی از خوراكی ها و 
غذاهای سنتی كشور بررسی می شود؛ اینكه 
از چه زمانی وارد كشور شده اند و تاریخچه آنها 

چیســت؟ این برنامه با هدف شناخت هرچه 
بیشتر غذاهای اصیل و ذائقه ایرانی تولید شده 
است و ضمن معرفی تاریخچه هر غذا، مسیر 
تكامل هر خــوراك، تمایل ذائقــه ایرانی به 
غذاهای سنتی و ... ، گفت وگویی با سرآشپزان 
پیشكســوت و فعاالن این عرصه ترتیب داده 
اســت. در یكی از پربیننده ترین قسمت های 
این مســتند، به تاریخچه مشهورترین غذای 
ایرانی یعنی آبگوشت اشــاره شده است. این 
فیلم داستان مشهورترین غذای ایرانی است 
در گذر زمان؛ غذایــی كه تغییراتش در طول 
تاریخ همیشه بازنمایی از تغییر محیط زندگی 
و احوال و اقتصاد گذشــتگان بــوده، غذایی 
كه در طــول قرن ها خود را بــا خورندگانش 
وفق داده و امروز هم مثل قبل پابرجاســت. 
غذای منحصربه فردی كه نه مال اغنیاســت 
و نه مخصوص فقرا؛ آبگوشــت غذایی است 

برای همه. 

معرفی برنامه

 قارچ را در وعده غذايی تان بخورید 
و الغر شوید

ایــن روزها كــه قرنطینه و خانه نشــینی، 
افزایش وزن را برای اغلب افــراد به همراه 
آورده، الغر كردن با رژیم مناســب به یكی 
از دغدغه ها تبدیل شده است. گرچه برای 
كاهش وزن رژیم های متنوعی وجود دارد، 
اما هریك از این رژیم ها فواید و معایبی دارند. 
در همین ابتدا باید این نكته را متذكر شد كه 
بهترین روش الغری این است كه تحت نظر 
متخصص تغذیه و بر مبنای مشخصه های 
بدنی رژیم متناسبی را دنبال كنید. اما خوب 
است قبل از انتخاب رژیم خاص، كمی درباره 
یك رژیم خاص و خوشمزه به نام رژیم قارچ 
بدانید. شاید برای تان جالب باشد كه بعضی 
از چهره های هالیوودی مثــل جولیا رابرتز 
و ایمی آدامز هم هســتند كه از رژیم قارچ 
تعریف و تمجید كرده و به طرفدارانشــان 
گفته اند كه به كمك این رژیم توانســته اند 
چربی های اضافی بدنشــان را از بین ببرند. 
به گزارش روزنامه دیلی میل، دنبال كردن 
این رژیم چند شرط ســاده دارد: اول اینكه 
باید هــر دو هفته یكــی از وعده های رژیم 
غذایی روزانه تان را به مصرف قارچ اختصاص 
دهید. شرط دوم اینكه در این روز به خصوص 
فقط قارچ بخورید. شرط سوم هم این است 
كه این غذا باید به شیوه سالمی پخته شود 
برای همین مصرف قارچ سرخ شده ممنوع 
است. درنهایت وعده ناهار یا شام را به قارچ 
اختصاص دهید. بــرای صبحانه هم املت 
قارچ انتخاب خوبی است. جالب است بدانید 
این رژیم چربی های كمر، باسن و پاها را از 
بین می برد، اما باالتنه شما را الغر نمی كند. 
پس بدانید كه رژیم قارچ مناســب كسانی 
اســت كه در بخش پایین تنه چربی اضافه 

دارند. اگر برایتان سؤال پیش آمده كه قارچ 
چگونه به كاهــش وزن كمك می كند باید 
بدانید كه قــارچ ارزش غذایی باالیی دارد و 
با داشــتن فیبر و پروتئین در شما احساس 
سیری ایجاد می كند. فیبر موجود در قارچ 
سوخت وســاز روده ها را بهبود می بخشد و 
رضایت بیشتری از غذا در شما ایجاد می كند. 
در نتیجه زود گرسنه نمی شوید و به مصرف 
میان وعده های فاقد ارزش غذایی رو نخواهید 
آورد. همچنین ویتامیــنB، آهن و روی در 
قارچ موجودند كه در ســالمت پوست، مو 
و تقویــت ناخن ها نقش مهمــی دارند و به 
لطافت و درخشــندگی پوست شما كمك 
می كنند و شما را شــاداب تر و جوان تر نگه 
می دارند. قارچ منبع خوبی از آهن اســت و 
بیش از ۹0درصد آهن موجود در آن توسط 
بدن جذب می شود كه در سالمت عمومی 

بدن تأثیر زیادی خواهد داشت. 

رژیم خاص

 بعضی از چهره های هالیوودی 
مثل جولیا رابرتز و ایمی آدامز 

هم هستند كه از رژیم قارچ 
تعریف و تمجید كرده و به 

طرفدارانشان گفته اند كه به 
كمك این رژیم توانسته اند 

چربی های اضافی بدنشان را 
از بین ببرند

نخستین رقابت ایران 
و روسیه بر سر تجارت 
شكر شروع می شود و 

ناصرالدین شاه كارخانه قند 
را در ایران بنا می كند و كلی 

روایات شیرین دیگر كه با 
تماشای مستندِ مطبخ با 

آنها آشنا خواهید شد

سرآشپز این هفته دستور سه شیرینی و 
كیك خانگی را آموزش می دهد

تجربه خوب
شيرينی پزی
از ۱۰سالگی در قنادی خانوادگی مشغول 
بوده و عالقه و اســتعدادش موجب 
می شود تا در هفده سالگی درجه استادی و مربیگری در زمینه 
شیرینی پزی را كسب كند. آشــپز موفق این هفته، حسین 
وردی نژاد، پس از كسب تجربه در مهارت های مختلف ازجمله 
كیك پزی، پخت انواع شیرینی خشــك، فرداری، تركاری و 
دسرزنی، تصمیم به ادامه تحصیل در این حوزه گرفت و پس از 
گذراندن دوره كارشناسی زیرنظر بهترین اساتید، كسب علم 
را چاشنی استعدادهای خود كرد. او حتی در زمان دانشجویی 
به عنوان دانشجوی نمونه انتخاب شد و پس از فارغ التحصیلی 
به عنوان نخبه این حوزه موفق شــد با مدرك كارشناسی در 
دانشگاه علمی كاربردی عتیق اصفهان تدریس كند. این سرآشپز 
جوان مدتی در كارگاه تولید كیك های تولد و كافی شاپ مشغول 
بود و توانست برند بابابزرگ را راه اندازی و ظرف مدت كوتاهی 

موفقیت هایی در این حوزه كسب كند.

سحر  غفوری 

كیك اسفنجی شكالتی

كیك اسفنجی یك كیك ساده، ولی با ویژگی های منحصربه فرد است. این كیك 
كه مورد عالقه تمام افراد است بیشــتر برای تهیه كیك تولد استفاده می شود. با 
چاشنی های مختلف می توان كیك اســفنجی را خوشمزه و خوشرنگ و لعاب تر 
كرد. با ما همراه باشید تا با دستور تهیه كیك اســفنجی با طعم و رنگ شكالتی 

بیشتر آشنا شویم.

  تخم مــرغ: ۵ عــدد )زرده و 
سفیده جدا از هم به مواد اضافه 

شوند(
  شكر: ۱۴۵گرم

  آرد: ۱۶۵گرم
  روغن مایع: ۵۰گرم

  آب جــوش: ۱۰۰گرم + نصف 
قاشق نسكافه و كمی پودر قهوه

  پودر كاكائو: ۲۰گرم
  بكینــگ پــودر: ۲قاشــق 

مرباخوری
  وانیل: یك قاشق مرباخوری

مواد الزم

قالب را كمی چرب كنید و كف آن كاغذ روغنی قرار دهید. 
زرده و دو سوم شكر و وانیل را با دور متوسط همزن مخلوط 
كنید تا كرم رنگ شــود و دوســوم آب جوش را طی مدت 
هم زدن كم كم به این مواد اضافه كنید )اگر آب جوش بدون هم زدن اضافه شود 
باعث پختن زرده و در نتیجه بوی بد و عطر و طعم نامطبوع خواهد شد( . سپس 
زرده هم زده را در ظرف بزرگ تری ریخته و روغن مایع را اضافه و با همزن دستی 
كمی مخلوط كنید. آرد و بكینگ پودر و پودر كاكائو را باهم الك كرده و در ۳مرحله 
اضافه كنید و به صورت دورانی با لیسك یا همزن دستی هم بزنید. طی آردریزی 
باقی آب را هم اضافه كنید. سفیده و یك سوم شكر باقیمانده را با سرعت باال دستگاه 

هم بزنید تا به اوج قله سفیده برسد )منظور از فرم گیری سفیده به گونه  ای است 
كه وقتی ظرف را برگرداندید سفیده از ظرف جدا نشود یا وقتی پره های همزن را 
از سفیده خارج كردید نوك آن سفیده به صورت قله ایجاد شده باشد(. سفیده را 
به مخلوط زرده و آرد اضافه كنید و در حدی كه مخلوط یكنواخت شود با لیسك 
یا همزن  دستی به صورت دورانی هم بزنید. مایع آماده شده را درون قالب بریزید 
و داخل فِر از قبل گرم شده روی دمای 1۸0درجه به مدت حدود ۴0 دقیقه بپزید.

نكته سرآشپز: فاصله زمانی درست كردن مایه كیك تا درون فر رفتن نباید زیاد 
باشــد. همچنین از هم زدن زیاد خودداری كنید. برای ساده درست كردن كیك 

میزان پودر كاكائو را حذف و به جای آن از آرد استفاده كنید.

طرز تهیه

شیرینی لتابل

این یك شیرینی خاص فرانسوی است كه كمتر در ایران تهیه 
می شود. مواداولیه آن ساده است و به راحتی می توان یك عصرانه 
متفاوت برای خود و اعضای خانواده تهیه كرد. لتابل تقریبا شبیه 

بیسكوئیت های كرم دار است كه با طرز تهیه آن آشنا می شویم.

 ابتدا كره خردشده، آرد، پودر قند، آرد 
بادام و وانیل را با هم در همزن ریخته و 
شروع به هم زدن كنید تا به یك بافت 
شنی برسد. ســپس تخم مرغ را اضافه كرده و مخلوط كنید تا 
یك خمیر یكدست به دست بیاید. ســپس بین دو ورق كاغذ 
روغنی یا نایلــون، خمیر را با ضخامــت ۵میلی متر باز كنید و 
به مدت ۳0 دقیقه در یخچال اســتراحت دهید. سپس بیرون 
بیاورید و به اندازه دلخواه تان با قالب گرد برش بزنید. فر را روی 
دمای 1۶0درجه گرم كنید و خمیرها را تا گرم شدن فر در فریزر 
نگه دارید تا دمای خمیر سرد باشد. سپس به مدت حدود 1۵ تا 
۲0دقیقه بپزید و اجازه دهید بیسكوئیت ها خنك شوند. حاال 
برای كرم داركردن بیسكوئیت ها می توانید از گاناش شكالت 
شیری استفاده كنید. گاناش كرمی است كه از تركیب خامه و 
شكالت به دست می آید. تزئین كیك و بیسكوئیت با گاناش یكی 
از روش های ساده  ای است كه زیبایی خاصی به كیك می بخشد. 
ابتدا خامه و وانیل را در ظرفی روی حرارت قرار دهید تا به نقطه 
جوش برسد. سپس در ۳مرحله به شكالت خردشده، اضافه و 
مخلوط كنید تا دمای مایع شــكالت را ذوب كند و نهایتا شما 
یك گاناش یكدست داشته باشــید )برای بهتر یكدست شدن 
می توانید با بلندر تركیب خامه و شــكالت را یكدست كنید(. 
درنهایت وقتی بیسكوئیت ها خنك شــد گاناش را درون آن 

بریزید و كمی نمك دریایی روی گاناش بریزید.

طرز تهیه

مواد الزم خمیر لتابل:
  آرد: ۲۴۰گرم

  پودر بادام: ۴۰گرم
  پودر قند: ۷۰گرم

  كره خردشده: ۱۲۰گرم
  تخم مرغ: یك عدد

  وانیل: نصف قاشق چایخوری
مواد الزم برای گاناش شكالت شیری

  خامه صبحانه: ۱۲۵گرم
  شكالت شیری: ۲۰۰گرم

  وانیل: نوك قاشق چایخوری

مواد الزم

باقلوای سه مغز

باقلوا یكی از شیرین ترین و مقوی ترین شیرینی های ممكن است كه با مغز گردو، پسته و 
بادام تقویت می شود. هفته گذشته یك روش ساده تهیه این باقلوا را باهم مرور كردیم و 
این هفته هم نوع دیگر تهیه باقلوای سه مغز را آموزش خواهیم داد. همانطور كه پیش تر هم 
گفتیم برای تهیه راحت تر باقلوا حتما از خمیر آماده یوفكای مخصوص باقلوا استفاده كنید.

برای شــربت، همه مواد را مخلوط كــرده و روی حرارت 
متوســط یا زیاد قرار دهید تا بجوشــد و بعــد از حدود 
۵-۲دقیقه از روی حرارت بردارید. شربت نباید خیلی غلیظ 
باشد. می توانید در اول مقداری شیر عسل هم اضافه كنید. شربت را از صافی رد 
كنید تا هل ها و چوب دارچین در آن نباشــد. بعد اجازه دهید سرد شود. فر را در 
دمای 1۵0درجه ســانتی گراد قرار دهید. گردوها، پسته ها و بادام را پودر كنید، 
ولی اجازه دهید مقداری دانه های درشت در آنها باقی بماند. روی یك الیه خمیر، 
مخلوط كره و روغن را بمالید بعد دومین الیه را بگذارید و دوباره كره آب شــده 
بمالید. دقت كنید كه روی بقیه خمیرها باید پوشیده باشد تا خشك نشود. حاال 
روی آن را حدود ۲قاشق چایخوری از پودر گردو یا پسته یا مخلوط گردو، پسته و 
بادام بریزید و همچنین به اختیار، مقداری پودر دارچین یا هل بپاشید و با وردنه 
نازك كه مخصوص باقلواست، شروع به رول كردن كنید. سپس از دوطرف خمیر را 
وسط بكشید تا چروك شود و از وردنه به آرامی دربیاورید و داخل سینی فر بچینید. 
بقیه خمیرها را نیز به همین صورت انجام دهید. حاال باقلواها را بُبرید. می توانید 
به صورت عمودی، حتی گوشه ها را برش دهید. سپس بقیه مخلوط كره آب شده و 
روغن مایع را روی باقلواها بمالید و در حدود ۹0-70دقیقه بپزید تا به خوبی طالیی 

شوند. همچنین برای تزئین می توانید از پودر پسته استفاده كنید.

طرز تهیه

  كره آب شده: ۲۰۰-۲۵۰گرم
  روغن مایع: نصف پیمانه

  گردو درشت خرد شده: ۵۰گرم
  پسته درشت خردشده: ۵۰گرم
  بادام درشت خردشده: ۵۰گرم

  پودر دارچین )اختیاری(: سه چهارم قاشق چایخوری
  پودر هل: یك قاشق چایخوری
  خمیر یوفكای باقلوا: یك بسته

مواد الزم برای شربت:
  شكر سفید: ۲۵۰گرم

  آب: ۱۵۰گرم
  گلوكز: ۲۸گرم

  چوب دارچین )اختیاری(: یك عدد
  هل سوراخ شده: ۴عدد

  آبلیمو طبیعی: یك قاشق چایخوری

مواد الزم



با دانیال شه بخش، بوكسور تیم ملی؛ از كارگری 
در سیستان و بلوچستان تا رؤیای قهرمانی در المپیك 

بوكس
 نجاتم داد

11زور خانه

 پسربچه 12ساله سیستانی، 5سال بعد از اینكه برای نخستین بار نام المپیك را 
شنید مسافر توكیو شد و حاال سودای قهرمانی در مهم ترین میدان بین المللی 
ورزش را دارد. دانیال شه بخش مثل بیشتر ستاره های ورزش ایران از دل فقر 
برخاسته و خودش را در نزدیكی دروازه های شهرت و ثروت می بیند. او یك 
سال قبل برای نخستین بار وارد رینگ مسابقات بین المللی شد و دست بر قضا 
در همین مسابقات، ســهمیه المپیك گرفت. راهیابی به المپیك برای كسی 
كه می خواهد رؤیای بچه های یك شــهر را به واقعیت بدل كند، آغاز یك ماجرای تازه است. دانیال 
شه بخش كه تا چند سال قبل، شاگرد مكانیك ساده بود حاال المپیك را پیش روی خودش می بیند و 
آن را یك فرصت بزرگ برای اثبات حقانیت استعدادهای ناشناخته ای می داند كه برای چنگ زدن به 

موفقیت های تازه عطش دارند.

موزیك گردی

  ترانه های مادر و كودك
این روزها خیلی از خانواده ها دوست 
دارند كه موسیقی الزم و سالم برای 
بچه هایشان داشته باشند تا بتوانند 
هم بچه ها را ســرگرم كنند و هم به 
آنها آموزش بدهنــد. در این حوزه، 
جدیدا آلبــوم »ترانه هــای مادر و 
كودك« ساخته شــده است؛ اثری 
كه سودابه سالم ســاخته و توسط 
مؤسســه آوای ســاز خورشید نشر 
یافته اســت. این آلبوم 11قطعه به 
نام های »سالم سالم«، »دس دسی«، 
»لی لی لی لی حوضك«، »مشــكی 
دوغی«، »اتل متــل«، »ببعی میگه 
بع بع«، »ماشین- اسب- سه چرخه«، 
»چك چك بارون«، »یه گربه بود«، 
»تق تــق« و »الالیی« دارد. ســالم 
درباره این آلبــوم گفته: »مجموعه 
مادر و كــودك برگرفته از ترانه های 
نوازش فرهنگ شفاهی كودكان ایران 
است. ترانه های ساخته شده حاصل 
سال ها كار آموزشی و پژوهشی است 
كه در كالس های مادر و كودك اجرا 

و نقد و بررسی شده...«.

ترانه هایی برای كودكان

  همگناه
یكی از پربیننده ترین سریال های 
پخش خانگی ایــن ماه های اخیر 
را باید ســریال »همگناه« بدانیم؛ 
سریالی كه بسیار دیده شده و حتی 
در یكــی دو نظرســنجی در كنار 
»شــهرزاد«، جــزو محبوب ترین 
ســریال ها انتخاب شــده. اما خبر 
رسیده كه آلبوم موسیقی متن این 
ســریال هم راهی بازار شده است. 
این آلبوم 17قطعه را شامل می شود 
كه در جریان ایــن مجموعه مورد 
استفاده قرار گرفته است. این آلبوم 
و قطعه كار آرمان موسی پور است. 
گفتنی است كه سریال همگناه را 
مصطفی كیایــی كارگردانی كرده 
است. در این آلبوم نوازندگانی چون 
مریم ابراهیم پور، شــروین مهاجر، 
علی جعفری پویان، میثم مروستی، 
مهرداد عالمی، بهزاد رواقی، همایون 
نصیــری، میالد عالمی، ســهراب 
برهمندی، مهدی آرزم، پویا نیكپور، 
مهدی رمضانی و... قطعــات را در 

استودیو خورشید ضبط كرده اند.

آلبوم كامل یك سریال

پنجشنبه

شماره 109
2 بهمن 1399 

بره ها گرگ رو خوردن

  شب های مافیا
موسیقی، هنری اســت كه بسیار 
وابسته به ســلیقه است. شاید یك 
عده موسیقی سنتی دوست داشته 
باشــند، یك عده موسیقی راك و 
پاپ و... . غالبا هم نمی شــود گفت 
چرا تو این را دوست داری یا نداری. 
به همین دلیل قطعــه ای راك از 
كاوه آفــاق معرفــی می كنیم كه 
به عنوان تیتراژ »شب های مافیا«، 
برنامه ای كه شــب ها از تلویزیون 
پخش می شــود، خوانده اســت. 
چهره های شناخته شــده زیادی 
در ایــن برنامه حضــور دارند. در 
متن ترانه این موزیك آمده است: 
»آهای رفیق احتیــاط كن/ اینجا 
ســایه ها نورو بردن/ تو این شبای 
مافیا/ بره هــا گرگو خوردن/ من به 
شهر مشكوكم/ به تمامی كوچه ها/ 
به تمامی این سكوت/ به شب های 
مافیــا/ همه بــه من نــارو زدن/ 
یك به یك تن به تن/تو و ســكوت و 

بی كسی/ تویی تنها یار من... «.

    زندگی در سیستان وبلوچستان كه یكی 
از محروم ترین مناطق كشور است، مشكالت 
خاص خودش را دارد. چطور شد كه در چنین 

شرایطی سراغ ورزش رفتید؟
من از كودكی عالقه عجیبی به ژیمناســتیك داشتم. شاید 
خنده دار باشــد اما احساســم این بود كه با ژیمناســتیك 
می توانم پرواز كنم. این رؤیای كودكی ام بود اما در 12سالگی 

به واسطه شرایطی كه داشتم، بوكس را انتخاب كردم.
    چرا همان ژیمناستیك را انتخاب نكردید؟

داستانش مفصل است. شــرایط اقتصادی خانواده ام طوری 
بود كه از بچگــی كار می كردم و شــاگرد مكانیك بودم. در 
همان روزها چند روزی از صاحب كارم اجازه می گرفتم و با 
دوچرخه به ورزشگاه نزدیك خانه مان می رفتم تا در كالس 
ژیمناستیك ثبت نام كنم اما زمان كالس نونهاالن با ساعت 
كار من همخوانی نداشــت. هر بار كــه می رفتم می گفتند 
دیرآمدی و این امكان هم وجود نداشــت كه زودتر از كارم 
دست بكشم و به باشگاه بروم. یك روز به طور كامال اتفاقی با 
دوچرخه به سمت سالن بوكس رفتم و قهرمانان سرشناسی 
مثل مسعود ریگی را كه قهرمان بوكس آسیا بود، دیدم. در 
آن سال ها اگر ورزشكاری در سیستان و بلوچستان قهرمان 
كشور می شد، در حد قهرمان جهان، بین مردم احترام داشت. 
آن موقع بوكسورهای سیســتان و بلوچستان در مسابقات 
كشوری، زنگ تفریح حریفان بودند و مسعود ریگی در چنین 
شرایطی قهرمان آسیا شد و برای من الگو بود. از طرفی زمان 
كالس های بوكس با زمان كارم تداخل نداشــت و به همین 

دلیل در رشته بوكس ثبت نام كردم.
    باشگاه رفتن و اساسا ورزش كردن هزینه 
دارد. نوجوان 12ساله سیستان و بلوچستانی 

این هزینه ها را چطور تامین می كرد؟
وقتی شــاگرد مكانیك بودم، حقوق ناچیــزی می گرفتم و 
ماهی 5هزار تومان شهریه باشگاه می دادم. یك مربی داشتیم 
به نام آقای سوری كه كارش كشف استعداد بود اما من اصال 
با ورزش قهرمانی بیگانه بودم و به همین دلیل گفتم ترجیح 
می دهم زیرنظر مربی دیگری كار كنم. بعد از چند روز توجیه 
شدم و زیرنظر مربیان اســتعدادیابی و آقای نهتانی كه االن 
در تیم ملی هم كنار من حضور دارد، تمرین بوكس را شروع 

كردم.
    در آن سال ها امكانات ورزشی در سیستان 

و بلوچستان مهیا بود؟
یك چهاردیواری برای ورزش بود و چیزی به نام سیســتم 
سرمایشــی و گرمایشی نداشــتیم. تابســتان در گرمای 
طاقت فرسا و زمستان در سرمای سوزناك تمرین می كردیم 
اما بچه های سیستان و بلوچســتان یاد گرفته اند كه چگونه 
از چنین شــرایطی عبور كنند. امكانات نسبی مهیا بود اما 
فضــای ورزش قهرمانی به هیچ عنوان حس نمی شــد. اگر 
ورزشكاری قهرمان كشور می شــد، فكر می كردیم قهرمان 
جهان شــده. من هم آرزویم این بود كه با قهرمانی كشور با 

بوكس خداحافظی كنم.
    هم زمان شــغل مكانیكی را ادامه دادید یا 

بوكس این فرصت را از شما گرفت؟

مهرداد رسولی

المپیك باشم.
    اما فضای مسابقات آسیایی با فضای سنگین 

المپیك به كلی متفاوت است.
از شــرایط مســابقه در المپیك آگاهی كامل دارم. اگر در 
مسابقات آسیایی حریفانی از قزاقستان و ازبكستان دارم، در 
المپیك دست كم ۴حریف قدرتمند دیگر اضافه می شوند. 
خوب می دانم كــه در المپیك، جایی بــرای آزمون و خطا 

نیست و چگونه باید مبارزه كنم.
    مدال گرفتن در المپیك 
پاداش چشمگیری دارد. 
به ارزش مادی موفقیت 
در توكیو هــم فكر 

می كنید؟
مسلما مســائل مادی 
برای بچه سیستان و 
بلوچستان خیلی مهم 
است اما بیشتر به این 

فكر می كنم كه شگفتی ساز شــوم. وقتی طالی المپیك را 
بگیرم، به همه  چیز خواهم رســید. همه بچه های تیم ملی 

می توانند در توكیو شگفتی ساز شوند.
    درآمدی كه از راه ورزش دارید، از مكانیكی 

بیشتر است؟
اگر بگویم در ورزش درآمد ندارم دروغ است. سال قبل وقتی 
سهمیه المپیك را گرفتم، كمیته ملی المپیك 80میلیون 
تومان و اداره كل ورزش استان هم 50میلیون تومان به من 
پاداش دادند و همین پاداش ها و تشویق ها مرا برای موفقیت 

در المپیك ترغیب كرد.
    130میلیــون تومان زندگــی یك جوان 

سیستان و بلوچستانی را عوض می كند؟
شــما نمی دانید در سیستان وبلوچســتان بــا این پول چه 

كارهایی می توان انجام داد.
    چه كارهایی؟

سیستان و بلوچستان یك استان مرزی است و با پاكستان 
مرز مشــترك داریم. ما هــم می توانیم مثــل كولبرهای 
سنندجی كه از كشورهای همســایه كاال وارد می كنند، از 
پاكستان پوشاك و عطر و ادكلن وارد كنیم و نان حالل سر 

سفره مان بگذاریم.
    فكر می كنید بوكس همه رویاهای شما را 

محقق می كند؟
بوكس تا همین االن هــم مرا به رویاهایم رســانده 
اما دوست ندارم یك ورزشــكار معمولی با سابقه 
قهرمانی در مسابقات كشــوری و آسیایی باقی 
بمانم. امیدوارم وقتی كه با بوكس خداحافظی 
كردم، تیتــر بزنند شگفتی ســاز المپیك با 

بوكس وداع كرد.
    جز بوكس معموال مشــغول چه 

كارهای دیگری می شوید؟
خیلی ها در اینستاگرام پیام می دهند 
و از من می خواهنــد به عنوان مربی 
كنارشــان باشــم اما هنــوز هیچ 
پیشنهادی را قبول نكرده ام و فقط 
به المپیك پیش رو فكر می كنم. 
وقتی در المپیك مــدال بگیرم، 
به یــك برند در بوكــس تبدیل 
می شوم و می توانم بابت مربیگری 

دستمزدهای بیشتری بگیرم.
    به نظر می رســد با تالش 
شــخصی می خواهیــد یك 
چیزهایی را اثبات كنید. موفقیت 
احتمالــی در المپیــك را یك اتفاق 
نمادین برای سیســتان و بلوچستان كه 
نماد فقر و كمبود امكانات است، می دانید؟ 

دقیقا همینطور اســت. می خواهم این واقعیت را 
ثابت كنم كه امثال دانیال شــه بخش در سیستان و 
بلوچستان زیاد است. روستاهای اســتان ما مملو از 
استعدادهای ناشناخته شده اســت. تا همین جا هم 
به عنوان كسی كه از فقیرترین مناطق ایران به المپیك 
راه پیدا كرده، خیلی چیزها را ثابت كرده ام. سیســتان و 
بلوچستان ورزشكاران باهوش و بااســتعداد زیادي دارد. 

كافی است كمی حمایت شوند.

چند بار تصمیم گرفتم ورزش را كنــار بگذارم چون اوضاع 
اقتصادی مان اصال خوب نبود و نمی توانستم جز امرار معاش 
به چیز دیگری فكر كنم. در آن شرایط آقای نهتانی مرا دلگرم 
می كرد و در روزهایــی كه برای رفتن بــه اردوی تیم ملی 
نوجوانان پول نداشتم از جیبش برایم هزینه كرد. مربی خیلی 
تالش كرد كه مرا در بوكس نگه دارد. آقای نهتانی می گفت 
كه تو می توانی رؤیای بچه های سیستان و بلوچستان را به 
حقیقت بدل كنی. بعد ها با قهرمانی در مســابقات استانی 
متوجه شدم كه شغل و زندگی ام را باید پای بوكس بگذارم. 

رؤیای من خیلی بزرگ تر از شاگرد مكانیكی بود. می توانم 
بگویم بوكس مرا از مكانیكی نجات داد.

    آن موقع می دانســتید بوكس یك 
ورزش المپیكی است؟

راستش را بخواهید تا 6ســال قبل اصال نمی دانستم 
المپیك یعنی چه. دوســتی داشــتم كه مســابقات 
المپیك را دنبال می كرد و من توسط او فهمیدم كه  هر 
۴سال یك بار، بازی هایی به نام المپیك برگزار می شود 

و بوكس هم یك ورزش المپیكی اســت. از همان موقع 
خواب المپیك را می دیدم و رویایم این بود كه در المپیك 

تاریخ ساز شوم.
    ایــران در تاریخ مســابقات بوكس 

المپیك مدال برنز هم نگرفته. 
فكر نمی كنید  كه رؤیای 

تاریخ سازی  در المپیك 
بوكسور  یك  برای 
جوان ایرانی دور از 

دسترس باشد؟
من سال قبل برای نخستین 
بار به مســابقات بین المللی 
بزرگســاالن كــه مســابقات 

گزینشی المپیك هم بود اعزام 
شدم و با كسب سهمیه المپیك 

از نخستین فرصت، بیشترین بهره 
را بردم. می خواهم بگویم برنامه ام در 

ورزش این اســت كه از كمترین فرصت 
ممكن یك موفقیت بزرگ بسازم و المپیك 

را یك فرصت طالیی می دانم. مطمئن باشــید 
به عنوان توریســت به توكیو نمــی روم و اینگونه 

نیســت كه بخواهم صرفا جزو كاروان ورزشی ایران در 

مسلما مسائل مادی برای بچه 
سیستان و بلوچستان خیلی مهم 
است اما بیشتر به این فكر می كنم 
كه شگفتی ساز شوم. وقتی طالی 
 المپیك را بگیرم، به همه  چیز 
خواهم رسید

با 10بوكسور برتر تاریخ آشنا شوید 

مردانی با مشت های آهنی 
 مسابقات بوكس حرفه ای از حدود 100سال قبل تاكنون جزو پرتماشاگرترین و پر سر و صداترین ترین مسابقات 
ورزشی بوده و هر ســال میلیون ها بیننده تلویزیونی منتظرند تا ببینند كمربند قهرمانی به كدام بوكسور تعلق 
می گیرد. استقبال گسترده مردم دنیا از مسابقات حرفه ای بوكس، آن را در زمره پولسازترین ورزش های دنیا قرار 
داده و قهرمانان بوكس را در ردیف محبوب ترین ورزشكاران جهان. اینكه چراغ مسابقات بوكس حرفه ای تا امروز 
روشن مانده را باید مرهون قهرمانان افسانه ای دانســت كه با مبارزات تاریخی به اعتبار این ورزش افزودند. این 

گزارش 10بوكسور افسانه ای تاریخ را با ركوردهای منحصر به فردشان معرفی می كند.

   ركورد: 69عنوان قهرمانی
قریب به اتفاق كسانی كه از سال های دور تا كنون 
مسابقات بوكس حرفه ای را دنبال می كنند بر این 
باورند كه محمدعلی كلی را باید برترین بوكسور 
تاریخ دانست. تماشاگران حرفه ای بوكس روایت 

می كنند كه حریفانی كه هم وزن كلی بودند به هیچ 
عنوان نمی توانستند در برابر او مقاومت كنند. این 

برتری او به خاطر سرعت دست و رقص پای معروف و 
همچنین ضربات مشت كشنده وی بود. برخی، مشت های او را برترین مشت های 
دوران می شناسند و برخی دیگر مبارزه او مقابل جو فریزر را كه 12راند ادامه پیدا 

كرد، مبارزه قرن می دانند. كلی 69بار از عنوان قهرمانی خود دفاع كرد.

 محمد علی كلی
   ركورد: مسن ترین قهرمان 
تماشاگران پر و پا قرص مسابقات بوكس حرفه ای 
چهره جورج فورمن با آن سر تراشیده و هیبت 
ترسناكش را از یاد نخواهند برد. بوكسور آمریكایی 
كه با لقب جورج بزرگ شناخته می شد، در 81مبارزه 
حرفه ای كه انجام داد 76بار به پیروزی رسید و 
68مبارزه را با ناك اوت حریف به پایان رساند. جورج 
در ۴5سالگی بر مایكل مور، دیگر بوكسور 26ساله 

آمریكایی، عنوان مسن ترین قهرمان سنگین وزن جهان را تصاحب كرد. او خارج از 
رینگ بوكس، یك تاجر موفق است و 12سال تحلیل گر مسابقات بوكس بود. مجله 
رینگ، جورج فورمن را جزو 25 مشت زن برتر جهان قرار داده است.

 جورج فورمن

   ركورد: درآمد 300میلیون دالری
اگر قرار باشد از بین بوكسورهای معاصر یك نفر را بین 10بوكسور برتر تاریخ قرار بدهیم، آن یك 
نفرفلوید می ودر است. این بوكسور آمریكایی جوایز متعددی را به خودش اختصاص داده و به همین 
دلیل او را »پول« صدا می كردند. می ودر ۴9بار در مسابقات بوكس حرفه ای مبارزه كرد و هرگز طعم 
تلخ شكست را نچشید. او در سال های 1998 و 2007عنوان برترین بوكسور جهان را هم تصاحب 
كرد. می ودر پس از كریستیانو رونالدو، اوسین بولت و لبرون جیمز به عنوان چهارمین ورزشكار كامل 
جهان هم شناخته شد و ساالنه حدود 300میلیون دالر درآمد دارد.

 فلوید می ودر

   ركورد: قهرمان المپیك 
جو فِریزیر كه در ایران به نام جو فریزر معروف است، یكی از بوكسورهای جنجالی 
دهه70 آمریكا و قهرمان بالمنازع سنگین وزن بوكس جهان بین سال های 1970 
تا 1973 بود. فریزیر در این مسابقه كه به »نبرد قرن« شهرت پیدا كرد، محمد علی 
كلی را در راند 15 شكست داد. فریزیر در دوران حرفه ای مبارزات خود به استفاده از 
هوك های چپ ویران كننده مشهور بود. هوك چپ عالی فریزیر بود كه جیمی الیس 
را در مسابقات سنگین وزن در سال1970 فلج كرد. جو از 18سالگی بوكس را شروع 
كرد و 3 سال بعد قهرمان المپیك شد.

   ركورد: پرطرفدارترین بوكسور
خیلی ها از جك دمپسی به عنوان بوكسوری كه بیشترین تماشاگر را به سالن 
بوكس می كشاند، نام می برند. او نخستین بوكسوری بود كه از یك مبارزه، 
درآمدی میلیون دالری داشت. دمپسی، بوكسوری سرسخت و بی رحم بود 
و از 66 برد خود در مسابقات حرفه ای 51بار ناك اوت كرد. اظهارنظر جنجالی 
این بوكسور آمریكایی درباره سیاهپوستان را می توان تاریك ترین نقطه 
كارنامه ورزشی او دانست. جك دمپسی در یكی از مصاحبه های جنجالی اش 
گفته بود هرگز با یك سیاهپوست مسابقه نمی دهد و به همین دلیل بین 
سیاهپوستان به شدت منفور بود.

   ركورد: 27برد متوالی 
برای انتخاب دهمین بوكسور برتر تاریخ، گزینه های زیادی وجود دارد اما بیشتر 
كارشناسان بر این باورند كه شوگر ری لئونارد به واسطه قهرمانی در المپیك1967 
و پشت سر گذاشتن 27مبارزه بدون باخت شایسته این عنوان است. این بوكسور 
آمریكایی ۴0بار در مسابقات حرفه ای بوكس به میدان رفت و در 36مبارزه به پیروزی 
رسید و 25بار ناك اوت كرد. بهترین ركورد او 27برد متوالی در مسابقات حرفه ای است 
كه به واسطه حضور رقبای قدرتمند آن دوران یك ركورد قابل اعتنا بود. لئونارد بعد از 
خداحافظی با رینگ در فیلم »مشت زن« بازی كرد.

 جو فریزیر 

 جك دمپسی 

 شوگر ری لئونارد

   ركورد: 12سال بدون باخت 
در فهرست برترین بوكسورهای دنیا باید جای ویژه ای را به بوكسور آمریكایی اختصاص داد. 

عده ای بر این باورند كه جو لوئیس به واسطه كثرت قهرمانی هایش در مسابقات بوكس حرفه ای، 
بهترین بوكسور تاریخ است. او از 70مسابقه حرفه ای بوكس كه انجام داد در 66مبارزه به 

پیروزی رسید و 52مبارزه را با ناك اوت حریفان به پایان رساند. جو لوئیس از سال1937 تا 
19۴9 به مدت 12سال عنوان قهرمانی مسابقات سنگین وزن جهان را حفظ و 25بار عنوان 

قهرمانی این مسابقات را تصاحب كرد كه یك ركورد منحصر به فرد است.

  جو لوئیس

   ركورد: قهرمانی در 8وزن 
بوكسوری كه در زمان خودش با لقب»پدرخوانده« شناخته می شد را هم باید جزو برترین های تاریخ بوكس 

بدانیم. مانی پاكیائو در 65مبارزه ای كه به صورت حرفه ای انجام داد، 57بار به پیروزی رسید و در این بین 
38مبارزه را با ناك اوت حریف به پایان برساند. مانی پاكیائو، نخستین و تنها كسی است كه تاكنون توانسته 

در هر 8وزن بوكس، كمربند قهرمانی را كسب كند. این بوكسور آمریكایی از سال198۴ وارد مسابقات 
بوكس حرفه ای شد و با ۴9پیروزی و ۴3 ناك اوت و بدون شكست در سال1955 از رینگ بوكس كنار كشید. 

راكی مارسیانو در سال1969 درگذشت.

 مانی پاكیائو

   ركورد: جوان ترین بوكسور جهان
عنوان جسور ترین بوكسور تاریخ را هم باید به مایك تایسون كه در 20سالگی قهرمان 

مسابقات سنگین وزن شد، بدهیم. بوكسور آمریكایی كه با آن هیبت ترسناكش شناخته 
می شد، 58بار در مسابقات بوكس حرفه ای به میدان رفت و در 50مبارزه حریفانش 
را در همان راند اول ناك اوت كرد. او سال1985 وارد دنیای حرفه ای بوكس شد و با 

كسب 50پیروزی و 6باخت و ۴۴ ناك اوت به فعالیت حرفه ای خود پایان داد. تایسون، 
آخرین مبارزه اش را مقابل كوین مك براید ایرلندی انجام داد و سال 2005مثل بیشتر 

بوكسورهای حرفه ای با شكست از مسابقات حرفه ای خداحافظی كرد.

   ركورد: 109ناك اوت 
نمی شود از برترین بوكسورهای تاریخ حرف زد و نامی از شوگر ری رابینسون  

نبرد؛ بوكسور سبك وزن آمریكایی كه 200بار در مسابقات حرفه ای بوكس 
مبارزه كرد و با 173پیروزی به كار خودش خاتمه داد. ركورد منحصر به فرد 

109كه او از خود به جا گذاشته تا امروز دست نخورده باقی مانده و بعید به نظر 
می رسد كه از بین بوكسورهای معاصر كسی به این ركورد نزدیك شود. 

رابینسون 25سال پای ثابت مسابقات بوكس حرفه ای بود و 58بار عنوان 
قهرمانی تصاحب كرد. او در سال1989 درگذشت اما كارشناسان معتقدند كه 

ركوردهایش تا ابد پابرجاست.

 مایك تایسون

 شوگر ری رابینسون 



سرگرمی های آقای شاعردریافت لقب در جوانی از »صبوری« تا »بهار«

ماجرای مرغ سحر 

شاعر صلح، آزادی و انسانیت

محمدتقی بهار در خانواده ای به دنیا آمد كه به نام »صبوری« 
معروف بودند. اما بعدها كه روزنامه »نوبهار« را منتشــر كرد، 
شهرتش را به »بهار« تغییر داد. بانو بهار درباره این نام خانوادگی 
كه از پدر برایش به یــادگار مانده، اینطــور توضیح می دهد: 
»پدر اصالتا كاشانی است. جد بزرگ این خاندان، میرزا احمد 
صبوركاشانی بود؛ فردی كه در جنگ های ایران و روس در زمان 
فتحعلی شاه قاجار شهید شــد. پدر پدرم، میرزا محمدكاظم 
صبوری، شاعر بود و تخلص »صبوری« را برای خودش انتخاب 
كرده بود. پدرم هم راه پدرش را در پیش گرفت و شاعر شد. اما 
وقتی قرار به انتخاب تخلص رسید، به خاطر عالقه ای كه به عنوان 
»بهار« داشت، این تخلص را برای خودش انتخاب كرد كه بعدها 

همین تخلص به نام خانوادگی مان تبدیل شد.«

قبل از محمدتقــی، پدرش میرزا محمدكاظــم صبوری با حكم 
ناصرالدین شاه قاجار، عنوان ملك الشعرایی آستان قدس رضوی را 
در اختیار داشت. اما اینكه چطور محمدتقی هم به این عنوان رسید، 
داستان جالبی دارد كه شــنیدنش از زبان چهرزاد بهار شیرین تر 
است. »بابا از كودكی شــعر می گفت. اما وقتی در هجده سالگی و 
پس از مرگ پدر، قصیده ای سرود و برای مظفرالدین شاه فرستاد 
و شاه فرمان ملك الشعرایی آستان قدس رضوی را برایش فرستاد، 
بسیاری از استادان شعر خراسان باور نمی كردند كه جوانی به سن 
او قادر به سرودن چنین اشعاری باشد. می گفتند اینها شعرهای 
پدرش یا شاعران دیگر است. برای همین او را بارها در حضور امرای 
خراسان و در محافل ادبی امتحان كردند تا سرانجام پذیرفتند كه 

پدرم چنین شاعر بلندمرتبه ای است.«

»بابا جز شعر، عاشق گل، كبوترها، نقاشی، دانش نجوم و موسیقی بود.« این را چهرزاد بهار می گوید؛ ته تغاری ملك الشعرا 
كه پدر نامش را از روی لقب هما در شاهنامه، »چهرزاد« گذاشت. البته آن قدر كه استاد بهار دختر عزیزكرده اش را »كنج 
ســفره ای« خطاب می كرد، به او چهرزاد نمی گفت! بانو بهار می گوید: »من كوچك ترین عضو خانواده بودم و همیشه 
جایم كنار ســفره بود. برای همین بابا به من لقب كنج سفره ای داده بود!« و بعد با اشــاره به سرگرمی های پدرش در 
خانه پرمهرشان ادامه می دهد: »بابا از كودكی عاشق نقاشی بود. خودش تعریف می كرد یك روز در كودكی پشت حكم 
ملك الشعرایی پدرش كه ناصرالدین شاه آن را نوشته بود، نقاشی كشیده! می گفت خوشبختانه بابام هیچ وقت ندید كه 
چه به روز حكمش آوردم!« اما این همه عالقه مندی ها و سرگرمی های استاد بهار نبود. چهرزاد تعریف می كند كه به خاطر 
عالقه پدرش به گل و گیاه، همیشه حوض وسط خانه شان، خانه نیلوفرهای آبی بود. ملك الشعرا تمام گل های رز باغچه 

را هم خودش می كاشت. اما موسیقی هم جزو جدایی ناپذیر زندگی شاعر پرآوازه معاصر بود. 

همین عالقه توأمان به شعر و موسیقی بود كه از اســتاد ملك الشعرای بهار بیش از 
40تصنیف به یادگار مانده است. بی شك یكی از زیباترین تصنیف های استاد بهار، 
تصنیف »مرغ سحر« است؛ تصنیفی كه خواندن آن در دوره حكومت پهلوی ها مدت ها 
ممنوع بود! كوچك ترین فرزند استاد بهار برای مان از شكل گیری این شعر زیبا و ماندگار 
می گوید: »پدرم در زندگی زجرها، دردها و رنج های زیادی كشید كه حاصل آنها شعر 
مرغ سحر شد. این شــعر كه درواقع درد دل شــاعر با مرغ محبوس در قفس است، 
نخستین بار در سال 1302 به دست مرتضی نی داوود، موسیقی دان معروفی كه دوست 
پدرم بود، اجرا شد و سروصدای زیادی در جامعه به پا كرد. برای همین تا مدت ها به هیچ 
خواننده ای اجازه نمی دادند این تصنیف را بخواند. پس از آنكه در سال های آخر حكومت 
محمدرضاشاه پهلوی یكی از خوانندگان این تصنیف را اجرا كرد، جنجالی به پا شد«.

استاد تا آخرین روزهای زندگی از تالش برای روشنگری جامعه 
دست نكشــید و فریاد آزادیخواهی اش خاموش نشد. این را 
می توان از آخرین اثرش در این دنیا متوجه شد: »جغد جنگ«. 
از فرزند آخر استاد بهار می خواهیم برای مان درباره آخرین اثر 
این شاعر آزادیخواه معاصر بگوید كه چهرزاد بهار ما را با خود به 
تابستان سال1329 می برد: »بابا به بیماری سل مبتال شده بود 
و به توصیه پزشكان در تابستان ها به نقاط ییالقی می رفتیم تا 
تنفس برایش راحت تر باشد. تابستان سال1329 كه به باغی 
در نیاوران رفته بودیم، جنگ آمریكا و كره بود. بابا مرتب پیگیر 
اخبار این جنگ بود و از من می خواست برایش روزنامه بخوانم. 
هر وقت مقاله های روزنامــه را برایش می خواندم، حالش بد 
می شد و می گفت مگر صلح چه اشكالی دارد كه همه با هم 
در جنگ هســتند؟ در همان روزها بود كه شعر جغد جنگ 
را ســرود: فغان ز جغد جنگ و مرغوای او / كه تا ابد بریده باد 
نای او. بعد از اینكه این شعر بابا منتشر شد، عالقه مندانش در 
خانه مان جمع شدند تا بابا با زبان خودش این شعر را برای شان 
بخواند. خانه مان غلغله شده بود. مردم حتی در خیابان ایستاده 
بودند و بابا درحالی كه بسیار بیمار بود، با صدایی رسا و محكم 
شعر را برای شان خواند«. چهرزاد بهار با همان كالم شیرین 
و دلپذیرش ادامه می دهد: »بابا تا لحظه آخر به دنبال صلح، 
آزادی و انســانیت بود و با اینكه با این انتخاب زندگی بسیار 
سخت و پرفراز و نشینی نصیبش شد، اما هیچ وقت از مسیری 

كه در آن قدم گذاشته بود، پشیمان نشد.«

گفت وگو با چهرزاد بهار، كوچك ترین فرزند محمدتقی بهار، درباره 
سبك زندگی شاعری كه نامش با آزادیخواهی گره خورده است

پدرم در هجده سالگی 
»ملك الشعرا« شد

مهمان خانه 12

مگر می شود ایرانی بود، فارسی زبان بود و استاد ملك الشعرای بهار را نشناخت؟ حتی 
اگر دیوان اشعار آخرین قصیده ســرای بزرگ زبان فارسی را هم در خانه مان نداشته 
باشیم، با اشعار این شاعر نام آشنا قد كشیده و بزرگ شده ایم. واقعیت این است كه شاعر 
»مرغ سحر«، »دماوندیه«، »چشمه و سنگ«، »رنج و گنج« و...، نیازی به معرفی ندارد. 
او كه شاعر بود و ملقب به »ملك الشعرا« و متخلص به »بهار«، نویسنده، استاد دانشگاه، 
پژوهشگر ادبی، روزنامه نگار، تاریخ نویس و سیاستمداری خبره هم بود. اما فصل مشترك 
همه فعالیت های این شاعر آزادیخواه، »وطن« بود. او كه در راه وطن همه زندگی اش را وقف كرد و بارها و بارها 
به حبس رفت و تبعید شد، هیچ گاه دست از اعتقاداتش برنداشت. در این گزارش با همراهی بانو چهرزاد بهار، 

كوچك ترین فرزند ملك الشعرا، دفتر زندگی بهاِر فرهنگ و هنر ایران زمین را ورق زده ایم كه خواهید خواند.

خانه گردی
پنجشنبه

شماره 109
2 بهمن 1399 

  بردگیم كاتان
یكــی از بهترین هــای جهانی در 
حوزه بردگیــم را باید همین مورد 
»كاتان« بدانیم كه امتیازات باالیی 
را هــم در رده بندی هــای جهانی 
به خودش اختصاص داده است. در 
این بازی شما باید برای مدیریت و 
به دســت آوردن امتیازات پیروزی 
در جزیره ای به نام كاتان، حسابی 
فكر كنید و دست به انتخاب های 
استراتژیك بزنید. در جریان بازی 
و برای اینكه پیروز شــوید، باید بر 
سر منابعی كه موجود است رقابت 
كنید و از حوادثی كه ســر راه شما 
قرار می گیــرد، جان ســالم به در 
ببرید. صفحه بازی از كاشــی های 
شش ضلعی درست شــده كه در 
هر دســت از بازی، از ابتدا شــكل 
می گیرد و باعث می شود تا چندان 
اسیر تكرارها نشــوید. شما در این 
بازی منابعی چون چوب، پشــم و 
آجر و غالت را برای بازی دارید كه 

باید مدیریت شان كنید.

جزیره از آن تو

  پاپوش سنتی
می دانید پاپوش های ســنتی چه 
هستند؟ تا حاال گیوه ها را دیده اید؟ 
گیوه ها یكی از مدل هــای فراوان 
پاپوش های سنتی هستند كه پیش 
از این در ایران فراوان استفاده شده 
و حتی هنوز هم استفاده می شوند. 
اما گاهی نیــز از تزئینات خاصی 
برای زیبایــی ایــن پاپوش های 
اســتفاده می شــد كه هنــوز هم 
كاربرد دارد. چنین است كه تولید 
پاپوش های سنتی، یكی از كارهای 
رایج در حوزه صنایع دستی است كه 
هنوز هم ادامه دارد. با این تفاوت كه 
امروزه این پاپوش ها می توانند در 
آپارتمان ها كاربرد داشــته باشند. 
البد زیاد می بینید كــه از دمپایی 
روفرشــی به این منظور استفاده 
می شود. خب، چرا از پاپوش سنتی 
كه هم شــیك تر و هم مناسب تر 
است استفاده نشــود؟ آموختن و 
به كار بســتن تولید این پاپوش ها 
در خانــه، می تواند هم حســابی 
ســرگرم تان كنــد و هــم باعث 

درآمدزایی شود.

پاپوش بدوز

  ماكت سازی مقوایی
هیچ چیز بــرای بچه های كوچك 
خوشایندتر از این نیست كه همراه 
با آنها، اقدام به ســاخت چیزهای 
مختلف كنید. امــا چه چیزهایی؟ 
یكی از این موارد، می تواند ساخت 
ماكت های مقوایی باشد. البته در 
اوریگامــی، روش هایی وجود دارد 
كه شــما فقط با تا كردن كاغذها 
می توانید شــكل هایی شــبیه به 
خانه بســازید. اما ویدئوهایی هم 
در اینترنت وجود دارد كه نشــان 
می دهد با استفاده از كاتر و چسب 
مایع و مقواهای ســفید و رنگی و 
خط كــش و یك طرح درســت و 
حسابی، حتی می شود یك مزرعه 
كوچك و یك خانه ایستاده ویالیی 
و روســتایی كوچك ساخت. البته 
شــاید دفعات اول خــراب كنید، 
اما قطعــا اگر طبق طرح و نقشــه 
جلــو بروید، به راحتــی می توانید 
به موفقیت خوبی برســید. حتی 
می توانید خودتان هــم ابداعاتی 

داشته باشید.

مهندس های كاغذی

محمدتقی بهار معروف به ملك الشــعرای بهار، 65سال 
بیشتر عمر نكرد، اما در همین مدت كوتاه آن قدر اثرگذار 
ظاهر شــد كه امروز نه فقط ادبیات فارسی بلكه حتی 
تاریخ ایران را هم نمی تــوان بدون وجود او معرفی كرد. 
بهار اگرچه در ابتدا فقط شــاعر بود، امــا از جوانی و با 

انقالب مشــروطه هنرش را برای هوشیاركردن جامعه و 
بلندكردن فریاد آزادیخواهی به خدمت گرفت و با انتشار 
روزنامه های »نوبهار« و »تازه بهار«، به زندگی اش رنگ 
مبارزات مدنی پاشید. او كه مدت  ها نماینده مجلس بود 
و حتی در كابینه قوام السلطنه، وزیر فرهنگ ایران شد، 

هیچ گاه دست از اعتقاداتش نكشــید تا جایی كه حتی 
حاضر نشــد در روزگار حكومت پهلوی، استاد رسمی 
دانشگاه شــود و حق التدریســی باقی ماند! در ادامه، 
مهم ترین اتفاقات زندگی این شاعر پرآوازه را با یكدیگر 

مرور می كنیم.

 نگاهی به آثار ملك الشعرای بهار و كتاب هایی 
كه درباره اش نگاشته شده است

از »دیوان بهار« تا »مرغ سحر«
در كارنامــه هنــری اســتاد 
ملك الشــعرای بهار، عالوه بر 
اینكه قصیده های ماندگاری به 
چشم می خورد، فعالیت های 
تحقیقاتی هم دیده می شود؛ 
از ترجمه چنــد متن پهلوی 
به فارســی، مجموعه مقاله ها 
باعنوان »بهار و ادب فارسی«، 
كتاب »تاریخ مختصر احزاب 
سیاسی ایران«، سبك شناسی 

نظم و نثر و دستور زبان بگیرید تا تصحیح متون كهن ازجمله تاریخ 
بلعمی، تاریخ سیستان و مجمل التواریخ و القصص و تاریخ عوفی. 
اما شكی نیست كه »شــعر« مهم ترین وجه هنری ملك الشعرای 
بهار است. اگرچه انتشــار دیوان بهار در زمان حیاتش امكانپذیر 
نشد، اما نخستین چاپ دیوان اشعار بهار پس از آماده سازی توسط 
برادرش محمد ملك زاده، عبدالرحیم جعفری و انتشارات امیركبیر 
منتشر شد. بعد از آن مهرداد بهار، فرزند پنجم ملك الشعرا دیوان 
پدرش را به چاپ رســاند. درنهایت نیز چهرزاد بهار، كوچك ترین 
فرزند ملك الشــعرا دوره دوجلدی دیوان بهار را توسط انتشارات 
»توس« منتشر كرد. در این دیوان عالوه بر قصاید، اشعار هجویه 
ملك الشعرا، زندگینامه استاد، نقاشــی های بهار و... نیز گنجانده 
شده است. اما اگر می خواهید بیشتر درباره سبك زندگی و خلق و 
خوی این شاعر پرآوازه بدانید، حتما سری به كتاب مرغ سحر بزنید؛ 
این كتاب خاطرات پروانه بهار از پدرش است كه توسط انتشارات 
»جهان كتاب« منتشر شده است. این كتاب كه حول محور زندگی 
آخرین فرد از سالله شعر كالسیك ایران می چرخد، اطالعات بسیار 
ارزشمندی از استاد ملك الشعرا ی بهار در اختیار مخاطبانش قرار 

می دهد و بسیار خواندنی است.

آثار

1265

در بیستم آذر ماه سال 
1265شمسی، در 

محله سرشور مشهد 
و در خانواده ای اهل 
فرهنگ به دنیا آمد.

1282

با درگذشت پدرش، 
ملك الشعرا صبوری، 

به مقام ملك الشعرایی 
آستان قدس رضوی 

رسید.

1288

پنجشنبه 21مهر ماه 
سال 1288 نخستین 

شماره روزنامه 
»نوبهار« را در مشهد 

منتشر كرد.

1292

دوره دوم نوبهار را 
منتشر كرد و به عنوان 

نماینده كالت، سرخس 
و درگز، به دوره سوم 
مجلس شورای ملی 

راه یافت.

1296

روزنامه نوبهار را در 
تهران منتشر كرد، 

اما دوباره توقیف شد. 
باز در همین سال 

توانست این روزنامه را 
مجددا منتشر كند.

1300

در این سال به مجلس 
چهارم شورای ملی راه 
یافت و این بار نماینده 

مردم بجنورد بود.

1303

در این سال به جانش 
سوء قصد شد. اما 

به اشتباه واعظ قزوینی 
كه به بهار شباهت 

داشت، مورد اصابت 
گلوله قرار گرفت.

1307

از كار سیاست كناره 
گرفت و در این سال 

در دارالمعلمین به 
تدریس مشغول شد.

1311

روز 29اسفند بار دیگر 
به زندان افتاد. بعد از 

5 ماه از زندان آزاد و به 
اصفهان تبعید شد.

1322

در این سال ریاست 
كمیسیون ادبی 

انجمن روابط فرهنگی 
ایران و اتحاد جماهیر 
شوروی در تهران را بر 

عهده گرفت.

1326

در دوره پانزدهم 
مجلس به نمایندگی 
مردم تهران انتخاب 
شد. در همین سال 

به دلیل معالجه بیماری 
سل به سوئیس رفت.

1329

در تابستان این سال، 
آخرین اثر خود را با 

عنوان قصیده »جغد 
جنگ« سرود.

در سال 1272 
درحالی كه فقط 
7سالش بود، سرودن 
شعر را آغاز كرد.

1272

وارد امور سیاسی 
شد و جزو 
مشروطه خواهان 
خراسان قرار گرفت.

1284

روزنامه نوبهار توقیف 
 شد. بهار روزنامه 
تازه بهار را منتشر 
كرد كه آن هم توقیف 
و بهار به تهران تبعید 
شد.

1290

در این سال به بجنورد 
تبعید شد كه عمر 
این تبعید 6 ماه بود. 
روزنامه نوبهار او نیز 
مجددا توقیف شد.

1294

نخستین شماره 
روزنامه یومیه نیمه 
رسمی ایران با مدیریت 
او انتشار پیدا كرد. این 
روزنامه به مدت یك 
سال منتشر می شد.

1298

در مجلس پنجم با 
عنوان نماینده مردم 
ترشیز )كاشمر( 
حضور پیدا كرد.

1302

بهار در سال 1305 و 
در مجلس ششم، به 
نمایندگی مردم تهران 
انتخاب شد.

1305

در این سال به مدت 
یك سال به زندان 
افتاد.

1308

با وساطت محمدعلی 
فروغی و علی اصغر 
حكمت، وزیر وقت، از 
اصفهان به تهران آمد.

1313

هنگام زمامداری 
قوام السلطنه، عهده دار 
وزارت فرهنگ شد. 
7 ماه بعد از این مقام 
كناره گیری كرد.

1324

اردیبهشت ماه 
سال1328 از سفر 
استعالجی خود از 
سوئیس به ایران 
بازگشت.

1328

اول اردیبهشت 
سال 1330 بدرود 
حیات گفت و فردای 
آن روز در آرامگاه 
ظهیرالدوله، به خاك 
سپرده شد.

1330

خانه ابدی خالق قصیده های ماندگار
اگر می خواهید سری به خانه ابدی چهره ماندگار ادبیات ایران بزنید، باید به »ظهیرالدوله« 
بروید. آرامستانی متفاوت و پر از آرامش در شمال تهران كه نه تنها ملك الشعرای بهار در آن 
آرمیده بلكه آرامگاه بسیاری از شاعران، ادیبان و چهره های سرشناس ایرانی ازجمله فروغ 
فرخزاد، رهی معیری، ایرج میرزا، رشید یاسمی، رضا محجوبی، ابوالحسن صبا و... است. با ورود 
به آرامستان ظهیرالدوله، به راحتی می توانید مزار ملك الشعراي بهار را پیدا كنید؛ این مزار با 
مقبره سفیدرنگ و ستون های بلندش، به یكی از اشعار زیبای بهار مزین شده است: »عمری 
گذراندیم به كام دگران/ ما در تشویش و خلق در خواب گران/ القصه وطن را به دو چشم نگران/ 
رفتیم و سپردیم به هنگامه گران«. فقط اگر قصد رفتن به ظهیرالدوله را دارید، بهتر است بدانید 
عموما فقط روزهای پنجشنبه دِر این آرامستان را برای بازدید عموم بازمی گذارند.

اینجا خانه بهار نیست!
اگر در اینترنت عنوان »خانه ملك الشــعرای بهار« را 
جســت وجو كنید، ده ها صفحه برای تان باز می شود 
كه در آنها نوشته شده پالك 4كوچه گوهر در خیابان 
ملك الشــعرا، به نام خانه ملك الشعرا بهار به ثبت ملی 
رسیده اســت. اما شــاید برای تان جالب باشد بدانید 
این خانه، خانه ملك الشــعرای بهار نیســت! اســتاد 
ملك الشعرای بهار در ســال1298 در محدوده خارج 
از دروازه دولت، قطعه زمینــی را از خانواده »هدایت« 
خریداری كرد تــا در آن خانه بســازد. مدت ها طول 
كشید تا این خانه باغ ساخته شــود، اما وقتی ساخته 
شد، ملك الشعرا تا آخرین روز زندگی اش را در همین 
خانه سپری كرد. بعد از درگذشت استاد بهار، از آنجا كه 
تمام حقوق های این ادیب و سیاستمدار معاصر قطع 
شده بود، همسرش سودابه صفدری مجبور شد خانه 

را بفروشد تا خرج خودش و فرزندانش را تامین كند. 
اما داستان این خانه ای كه به نام خانه بهار به ثبت ملی 
رسیده، چیست؟ واقعیت این اســت كه در سال های 
پایانی عمر ملك الشــعرای بهار كه این شاعر نام آشنا 
به بیماری سل مبتال شده و در سوئیس مداوا می شد، 
همسرش در بخشی از قسمت شمالی باغ خانه، عمارتی 
ساخت و آن را اجاره داد تا اجاره این خانه كمك خرج 
زندگی شان شــود و بخشــی از هزینه مداوای استاد 
بهار را نیــز تامین كند. خانه ای كه امــروز به نام خانه 
ملك الشعرای بهار به ثبت رسیده، درواقع همین خانه 
اجاره ای است كه مرحوم بهار حتی یك روز هم در آن 
زندگی نكرده است. به نظر می رسد صرف اینكه زمین 
این خانه به نام خانواده بهار بود، این شبهه را به وجود 

آورد كه اینجا خانه بهار است!

نكته

 ملك الشعرای بهار زندگی بسیار پرفراز و نشیبی داشت؛ از نمایندگی مجلس 
و مقام وزارت بگیرید تا حبس و تبعید

سالشمار زندگی شاعر آزادی

پرنیان سلطانی

زن، شعر خداست
از اینجا به بعد تقریبا داستان زندگی ملك الشــعرای بهار را خیلی هایمان می دانیم. با انقالب مشروطه، راه بهار شاعرپیشه با 
سیاست گره خورد؛ اشعار آزادیخواهانه اش در روزنامه ها به چاپ رسید، روزنامه های نوبهار و تازه بهار و مجله دانشكده را تاسیس 
كرد، مدت ها وكیل مجلس بود و حتی در كابینه قوام السلطنه، به وزارت فرهنگ رسید و به خاطر نقشی كه در روشنگری جامعه 
داشت، بارها دستگیر و زندانی شد و حتی تبعید را تجربه كرد. اما معموال كمتر كسی از ما درباره سبك زندگی این شاعر بزرگ 
می داند. برای همین از چهرزاد بهار می خواهیم برایمان بیشتر درباره مشخصات اخالقی ملك الشعرا بگوید. بانو بهار می گوید: 
»پدرم احترام بسیاری برای زن قائل می شد. شعر معروف »زن، شعر خداست« نمود همین احترام پدر به مقام زن است. خیلی 

اهل خانواده بود و به همه اعضای خانواده، به خصوص مادرم عالقه مند بود و احترام می گذاشت«.

باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گزارش را 

ببينيد
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سرگذشت غم انگیز امپراتور

سر و كله زدن با رومی ها

تدبیری كه برتر از شمشیر آمد

پایان تلخ تصرف گرجستان و ارمنستان

مردی كه شجاع بود

پادشاه سلجوقیان، با آن قد و باال و هیبت و عظمتی كه در چهره داشت، باالی تپه ایستاده بود. تپه، در جایی واقع شده 
بود كه از آنجا، می شد سپاهیان را دید. ارتش چند صد هزار نفره او، از این سو به آن سو می رفتند. زمین زیر پای شان 
داشت می لرزید. نظمی كه داشتند، هر دشمنی را به وحشت می انداخت. پادشاه، نگاهی به چپ و راستش انداخت. 
كمی با خودش فكر كرد كه »زمین را ببین، زیر پای ارتشم به لرزه درمی آید. اینك حاكم این جهان منم. كیست و 
كجاست كسی كه بتواند با من برابری كند، هان؟« بادی به غبغبش انداخت و غرور، حسابی او را گرفت. فردای چنین 
روزی بود كه توسط یك اسیر و میان هزار محافظ جان به كف زخمی شد. او را بردند مداوا كنند. وقتی كه روزهای قبل 
از مرگش را طی می كرد، بار دیگر با صدای بلند، جوری كه اطرافیان بشنوند، گفت: »دیروز روی تپه ای بودم و زمین را 
می نگریستم كه زیر پای ارتشم به لرزه درمی آمد... خداوند غرور مرا دید و جان مرا به وسیله یك اسیر گرفت«. و این، 
سرنوشت غم انگیز آلپ ارسالن بود؛ مردی از تبار تركان ماوراءالنهر كه مسلمان شده و سپس به پادشاهی رسیده و 

توانسته بود قلمرو ایران را، به مرزهای زمان ساسانیان برساند.

خانه گردی13رصد خانه
پنجشنبه

شماره 109
2 بهمن 1399 

  بوم
بازی اندرویدی »بوم«، یك بازی 
چندنفره اســت كه هم می تواند 
حسابی شــما را ســرگرم كند و 
هم می تواند تعامــل اجتماعی و 
هوش شــما را افزایش بدهد. اما 
این بازی چطور است؟ اول اینكه 
بازی را ایرانی ها ســاخته اند. دوم 
اینكــه بازی در حــوزه گیم های 
استراتژیك محســوب می شود. 
ســوم اینكه در این بازی آنالین 
معمایی، شــما موضوعــی را از 
هزاران موضوعی كه برای شــما 
درنظــر گرفته شــده، نقاشــی 
می كنیــد و همبازی شــما در 
آن سوی خط، باید تشخیص بدهد 
كه شما سرگرم نقاشی چه چیزی 
هستید. اگر تشخیص داد، امتیاز 
و سكه می گیرد. هر كسی هم كه 
باهوش تر و خالق تر باشد می تواند 
سكه های بیشتری بگیرد. در راند 
اول شــما طبق كلمــه ای كه در 
اختیار دارید نقاشی می كنید. در 
راند دیگر هم طرف مقابل نقاشی 

می كند.

نقاشی را حدس بزن

  بینگو دینگو: اژدهای كوچولو
با این بازی، هم خودتان حســابی 
ســرگرم می شــوید، هم بچه ها را 
حسابی ذوق زده می كنید. این بازی 
اندرویدی ایرانی، در سبك پلتفرمر 
یا سكوبازی شكل گرفته. یعنی در 
این بازی، شــما قرار است به یك 
بچه اژدها كمك كنیــد تا بطری 
شیرش را از یك خرگوش پرجنب و 
جوش و بدجنس پس بگیرد. گیمر 
می تواند از طریــق لمس صفحه 
گوشی خودش، پرش و ارتفاع پرش 
شــخصیت اصلی بــازی را تعیین 
كند تا بتواند درنهایت به پیروزی 
برسد. ضمن اینكه اژدهای كوچك 
شــما می تواند میوه ها را بخورد و 
انرژی بیشتری بگیرد؛ هرقدر هم 
كه میوه ها را بیشــتر بخورد انرژی 
بیشــتری خواهد داشت. با همین 
شكل ســاده می توانید به مراحل 
بعدی بروید؛ بازی ساده ای كه حتی 
بچه ها هم از پِس انجــام دادنش 

برمی آیند.

خرگوش های بدجنس

علیه نیوتن

  بازی اندرویدی رؤیای نیوتن
خیلی هــا دوســت دارنــد بــا 
موبایل شان بازی كنند و سرگرم 
شوند. خب، پس می توانید برای 
وقت هــای بیــكاری خودتان در 
تاكســی و اتوبوس و مترو و...، به 
بازی »رؤیــای نیوتن« فكر كنید 
كه برای اندروید ساخته شده است 
و بازی ساده ای هم است. نیوتن را 
كه یادتان است؟ همان دانشمند 
معروفی كه سیبی به سرش خورد 
و قانون جاذبه را كشف كرد. البد 
شــما هم در درس های فیزیك و 
علوم و...، از نیوتــن و قانون هایی 
كه داشت، لج تان می گرفت. خب، 
حاال وقت جبران كردن است. در 
این بــازی می توانید كاری كنید 
كه سیب ها، به سر نیوتن نخورد 
و قانون جاذبه را كشف نكند. باید 
ســیب ها را نابود كنید و نگذارید 
چنین اتفاقی بیفتــد؛ آن هم از 

راه های مختلف.

در تاریخ ایران، اقوام زیــادی از خارج این مرز و بــوم، به میراث 
امپراتوران نامدار هخامنشی و اشكانی و ساسانی هجوم آورده  و چند 
صباحی، بر این سرزمین حكم رانده اند. از جمله، اسكندر مقدونی و 
جانشینان او، تازیان، تركان آسیای میانه و نیز مغوالن و تیمورلنگ 
و بازماندگانش. ازجمله نامدارترین این پادشاهان كه ایرانی نبوده و 
اصل و نسبش به آسیای میانه می رسید، آلپ ارسالن سلجوقی بود 
كه در زمان خودش، بسیار فتح كرد و بزرگ ترین فرمانروای زمانه خودش لقب گرفت. او حتی 
موفق شد قیصر روم و خلیفه عباسی را هم به زیر سیطره خودش بكشد. اما انگار سرنوشت های 
غم انگیز، همنشین همیشگی تاریخند. سرنوشت آلپ ارسالن كبیر را هم می خوانیم تا بیشتر 

به این نكته پی ببریم.

آلپ ارسالن؛ از شكست قیصر  روم و خلیفه عباسی 
تا رسیدن به مرزهای ساسانیان

شیردل شرق عیسی محمدی

تیرش خطا نمی رفت
طغرل، نخستین شاه درست و حسابی سلجوقیان كه مرد، همین آلپ ارسالن پس از كش و قوس ها و نبرد با 
مدعیان سلطنت، توانست شاه سلجوقیان شود. او حتی به این منظور با برادرانش هم در افتاد. آلپ ارسالن كاًل 
آدم با گذشتی بود، ولی خیلی هیبت و مهابت داشت. راوندی، از تاریخ نگاران سده های گذشته ایران زمین، 
درباره اش صفت های با هیبت و خوبروی و ورزیده و دالور را به كار برده. این پادشــاه، حتی وقتی هم كه 
امپراتور روم را اسیر كرده بود، از خیر گرفتن جانش گذشت. معروف است كه می گفتند تیرش هیچ وقت 
خطا نمی رفت و زه كمان هایی را می توانست بكشد كه كسی قادر به كشیدن آنها نبود. یك نكته دیگر را هم 
یادمان رفت بگوییم: آلپ ارسالن، داماد طغرل هم بود، ولی این اتفاق، تأثیری در پادشاه شدنش نداشت. 
او وقتی شاه شد، پایتختش را از نیشابور به اصفهان منتقل كرد. چون اصالتاً هم از تركان بیابانگرد آسیای 
میانه بودند، ریش و قیچی را به دست ایرانیان و وزرای باكفایت ایرانی سپرد؛ درست مثل امویان و عباسیان 

و مغوالن. خواجه عمیدالملك كندری و خواجه نظام الملك طوسی از وزرای معروفش بودند.

و اما بشــنوید از یك اتفاق دیگری كه باعث یك اتفاق دیگر شده است؛ در همین زمان آلپ ارسالن. 
همانطوری كه می دانید، امپراتوری روم، بعدها به دو قسمت امپراتوری روم شرقی و غربی تقسیم شد. 
پایتخت روم غربی، همان شهر تاریخی رم شد و پایتخت روم شرقی، همین شهری كه امروزه به نام 
استانبول می شناسیم. رومی ها هم، خودشان را حافظ مسیحیت می دانستند و اسالم را، خطر بزرگی 
برای خودشــان تصور می كردند. ماحصل این اتفاقات باعث شد تا جنگی میان سلجوقیان و رومیان 
در بگیرد. آن موقع آرمانیوس دیوجانس،امپراتور روم شــرقی بود. او قصد بغداد، كه محل حكومت 
خلیفه عباسیان بود، كرد. اما می خواست از طریق ارمنستان و ایران به این حمله دست بزند. نیروهای 
اطالعاتی سلجوقی خبر دادند كه ارتشی بزرگ دارد می آید. آلپ ارسالن هم 15هزار سرباز را جمع 

كرد تا به نبرد برود.

جناب وزیرباشی شایعه انداخت كه شاه سلجوقی مریض اســت. مدام هم تیم طبابت را آورد و برد 
تا جاسوسان رومی كه در ارتش سلجوقی ها بودند، مطمئن شوند كه شاه در اردوگاه است. از سوی 
دیگر رومی ها پیك فرستادند كه حاضر به صلحند. وزیرباشی هم گفت اشكالی ندارد، ولی چرا آن 
سربازان ما را كه اسیر گرفته اید آزاد نمی كنید؟ رومی ها حسن نیت نشان دادند و آنها را آزاد كردند. 
مقابل چشم سربازان رومی، این گروه وارد ارتش سلجوقی ها شدند و یك دفعه دیدند كه  ای داد بیداد، 
همه دارند جلوی اینها تعظیم می كنند و زمین بوسی. رومی ها متوجه شدند كه چه فرصت بزرگی را 
از دست داده اند. قرار صلحی نوشتند، ولی آلپ ارسالن بازگشت و ارتشی بزرگ تدارك دید كه كار 
رومی ها را یكسره كند. او از اطراف و اكناف كشور ارتشی بزرگ جمع كرد. ماجرای آن غالم سیاه و 
تركه ای و الغر هم به همین جا مربوط است. یك بار كه داشتند سان می دیدند، دید كه غالمی مردنی 
در یكی از گروه های نظامی اســت. فرمانده آن بخش گفت كه در نبردی به این بزرگی، از آدمی به 
كوچكی تو چه كاری ساخته است؟ سلطان سلجوقی هم به شوخی گفته بود خدا را چه دیدی، شاید 
قیصر روم به دست او اسیر شد. جالب اینكه قیصر روم را همان غالم تركه ای و الغر اسیر و گرفتار كرد.

یك اتفاق عجیب 
آلپ ارسالن كه خیلی مغرور بود، تا چشــمش به ارتش عظیم رومیان افتاد، كمی جا زد. 
می گویند از 200تا 300هزار نفر بوده؛ البته قول صحیح تر و معتبرتر 300هزار نفر است. 
تقاضای صلح كردند، امپراتور رومی هم تصور كرد كه این تقاضای صلح از روی ضعف است 
و كمی كالس گذاشت. اما در این بین، شاه سلجوقی و اطرافیانش، روزی از روزها برای شكار 
راهی بیابان و دشت شده و دست بر قضا اسیر رومی ها شدند. البته رومیان خبر نداشتند كه 
در بین این اسرا، شاه سلجوقی هم وجود دارد. اینجا بود كه خواجه نظام الملك با آن عقل و 

هوش فراوانش، سلجوقیان را از انقراض و شكستی بزرگ نجات داد.

آلپ ارسالن، جشنی به این ترتیب تدارك دیده و در این مراسم قیصر روم را هم حسابی 
عزت و احترام كرد. در باده گساری زیاده روی كردند. از قیصر روم پرسید اگر من اسیرت 
بودم چه می كردی؟ قیصر گفت فالن و بهمان می كردم. وقتی كه مستی اش پرید، فهمید 
كه چه گندی زده. به شاه سلجوقی گفته بود »اگر پادشاهی ببخش، اگر قصابی بكش و اگر 
بازرگانی بفروش«. سلطان سلجوقی هم از این حرف خوش اش آمده و آزادش كرده بود. 
هرچند قیصر روم وقتی به كشورش رسید، نامردی را آغاز كرد. سپس نوبت خلیفه عباسی 
رسید كه سلجوقیان توانستند بدون خونریزی، عماًل بغداد و خلیفه را زیر سایه خودشان 
بیاورند. سپس راهی جنگی در ماوراءالنهر شد. اینجا بود كه آن روی دیگر تاریخ خودش 

را نشان داد؛ شاه شاهان جهان، به دست اسیری كشته شد.

پس از ثبات سلطنت آلپ ارسالن، ابتدا گرجســتان و ارمنستان را 
تصرف كرد. بقراط بن گریگور، حاكم گرجســتان وقتی دید حریف 
آلپ ارسالن نمی شود، از در صلح درآمده و حتی دخترش را به او داد 
تا زنش شود. این شاهزاده خانم بعدها از چشم آلپ ارسالن افتاده و 
طالق گرفته و در نتیجه به عقد وزیر نامدار او درآمد. آلپ ارسالن سپس 
فارس و بعد شبانكاره را گرفت. البته در نبرد شبانكاره، برادر دیگرش 
به او خیانت كرد. اسمش قاورد بود. قاورد سر به طغیان گذاشت، ولی 
وقتی آلپ ارسالن برای سركوبش آمد، او را آیه و قسم داد كه به حق 

دوران كودكی و حق برادری مرا ببخش.

10كتاب تاریخی درباره 10 فرمانده و حكمران ایرانی كه مطالعه اش خالی از لطف نیست

كتاب  هايی در مورد حكمرانان
در تاریخ عجیب و غریب ایران، البته از حیث اتفاقاتی كه در آن افتاده، شاهان و امپراتوران بزرگ و كوچك زیادی 
ظهور كرده و از بین رفته اند. شاید امروز  از خیلی از آنها حتی نامی هم نشنوید و حتی تصویری هم نداشته باشید؛ 
كسانی كه زمانی جهان زیر پای شان بود و صدها هزار سرباز و فدایی داشتند. بازخوانی تاریخ، همیشه عبرت انگیز 
است؛ عبرتی به نام ناپایداری تاریخ. اگر دوست دارید كه درباره تاریخ ایران و برخی از شخصیت ها و شاهان آن بیشتر 
بخوانید، برای شما مجموعه ای از 10كتابی كه در این زمینه وجود دارد را كنار گذاشته ایم. می توانید از این كتاب ها 

استفاده كنید؛ بعضی را باید بخرید و بعضی هم قابل دانلود در سایت های مختلف هستند.

ایرانی ها خیلی به كورش اعتقــاد دارند و خیلی به او افتخار 
می كنند. او را بزرگ ترین پادشاه عصر باستان می دانند؛ كسی 
كه توانست شاه شاهان زمانه خودش بشود. حاال اگر دوست 
دارید درباره اش بیشتر بدانید، می توانید كتاب »كورش نامه« 
یا »كروپدیا« را مطالعه كنید. این كتاب را گزنفون نگاشته 
است؛ كسی كه می گویند یكی از سربازان آتنی بوده  و این 
اثر را در قرن پنجم پیش از میالد نوشته است. این كتاب را 
در واقع نوعی رمان سیاسی تلقی كرده اند. هرچه كه هست، 

گزنفون در این كتاب، از شیوه حكومت كورش به نیكی یاد كرده است؛ شیوه ای كه با 
توسل به آن توانست افرادی از مذهب ها و قوم های مختلف را گرد هم آورد.

 كورش نامه
یكی از جالب ترین شخصیت هایی كه شاه ایران شده 
است، همین كریم خان زند بوده. البته نه به این معنی 
كه همه اش مهربانــی و گل و بلبل بوده، اما روی هم 
رفته وضعیت خیلی بهتری نســبت به دیگر شاهان 
داشته و به خوشنامی باقی مانده است. جالب اینكه 
از به كار بودن عنوان شاه برای خودش هم خودداری 
كرده و خودش را وكیل الرعایا نامیده اســت. در این 
كتاب به جانشینان كریمخان زند هم پرداخته شده 

است و روش سلطنت او نیز مورد واكاوی قرار گرفته؛ مواردی چون تساهل 
و تســامح مذهبی، عدالت پیشــگی، جوانمردی و... . مطالعه این كتاب هم 

می تواند حسابی آموزنده و سرگرم كننده باشد.

 كریم خان زند

یكی از شاهان بزرگ كه نزدیك به ما هم بوده است، 
همین شاه عباس كبیر است. كسی كه توانست ایران 
را به ثبات و حتی قدرت باالیی برساند. كتاب را ژان 
گور نگاشــته كه تحقیق جامعی در ایــن مورد هم 
محسوب می شود. در این كتاب ابتدا پیدایش سلسله 
صفویان بررسی شده و سپس به پادشاهی شاه عباس 
پرداخته می شــود. صفویان را نخستین سلسله ای 
می دانند كه توانستند ایران را به هویت دینی و ملی 

معینی برسانند. اصفهان و زیبایی هایش، به یاد مانده از همین دوران عباس 
كبیر است. البته در نهایت نیز به مرگ این شاه پرداخته می شود؛ كه به هر 

حال شتری است كه دم در هر درباری می خوابد.

 قزلباش شاه )شاه عباس كبیر(

بین ایران و روم، در عصر باستان جنگ های 700ساله 
در گرفته بود كــه از طوالنی تریــن نزاع های تاریخ 
بشریت محســوب می شــود. چرا كه هر دو كشور 
ابرقــدرت اول و دوم جهان بودند و می خواســتند 
بزرگی خودشان را به رخ بكشند. در این میانه، بارها 
اتفاق افتاد كه ایرانی ها رومیان را شكست دادند. در 
یكی از این دفعات، این شــاپور اول ساسانی بود كه 
موفق شــد والرین، امپراتور رومی را شكست داده و 

حتی به اسارت بگیرد. جالب اینكه نجیب زادگان رومی را هم به كار گماشت 
تا در جنوب غربی ایران ساخت وســاز كنند. او را از بزرگ ترین شاهان عصر 

باستان ایران می دانند.

 شاپور اول: فاتح جنگ های ایران و روم

از شــاهان معروف عصر ساســانیان باید به همین 
انوشــیروان ساسانی اشــاره كرد. او را شــاه دادگر 
دانســته اند و به نیكــی از وی در تاریخ یادشــده 
اســت. كتاب، اثری درباره اوضاع داخلی و خارجی 
ساسانیان در این عصر اســت. تاریخ خسرو یكم یا 
همان انوشــیروان را یكی از حساس ترین برهه های 
تاریخی ایران نیز دانسته اند. او دوره پادشاهی طوالنی 
داشــته و در عصر خودش موفق بــه انجام كارهای 

زیادی شده است. كتاب را دكتر علی اصغر میرزایی كه خود دانش آموخته 
تاریخ دانشــگاه اســت، نگارش كرده. كتاب در 308 صفحه منتشر شده و 
 می توانید با مطالعه آن، به نگاهی كامل درباره عصر انوشیروان و ساسانیان 

دست یابید.

 خسرو یكم؛ انوشیروان ساسانی
غزنویان هم مانند ســلجوقیان، از ترك های 
آســیای میانه بودند كه در ایــران حكومت 
یافتند. محمود هم شــخصیتی مثل همین 
آلپ ارســالن سلجوقی داشت. شــاه بسیار 
بزرگ و معروف و جنگاوری هم بوده است و 
جنگ های بسیاری هم به راه انداخت. محمود 
در كنار اسكندر و نادرشاه، جزو كسانی بودند 
كه توانستند هند را تصرف كنند. می دانید كه 

هند سرزمین بزرگی است و خودش یك قاره محسوب می شود و تصرف 
آن كار هر كسی نیست. نام اصلی اش ابوالقاسم محمود بن سبكتكین بود. 
او را نخستین فرمانروای جهان اسالم می دانند كه خود را سلطان خواند تا 

رسما از یوغ خلیفه عباسی بیرون بیاید و مستقل بشود.

می گویند نادر وقتی كه روبه روی امپراتور 
هند قرار گرفت، طرف هندی برای اینكه 
او را تحقیر كند اصل و نسب خودش را به 
رخ كشــید كه من فرزند فالن شاه و نوه 
بهمان شاه و... هستم. نادرشاه هم گفته 
بود كه بنویسید نادر، پسر شمشیر و نواده 
شمشیر و نبیره شمشــیر و... . به همین 
دلیل است كه شاید نام این كتاب را، »نادر 

پسر شمشیر« انتخاب كرده اند. در كتاب از تولد تا مرگ نادرشاه را همراه 
با نامه ها و اسناد و مداركی كه به جا مانده، پیش رو خواهیم داشت. این 

كتاب را از جامع ترین كتاب های مربوط به افشاریان می دانند.

 حیات و اوقات محمود غزنوی
 نادر پسر شمشیر

این كتاب را ایران شــناس معروف غربی درباره 
داریوش بزرگ نگاشته است. داریوش هخامنشی 
هم یكی از بزرگ ترین شاهان ایران باستان بوده 
كه نقل های زیادی از او وجود دارد. حاال در كتاب 
»از زبان داریوش«، منبعی مهم درباره این پادشاه 
و عصری كه زندگی می كرده و فضای فرهنگی و 
اجتماعی آن، در اختیار خواهیم داشت. در واقع 
در این كتاب، می توانیم از امــور اقتصادی، نوع 

مملكت داری، امور درباری، امور اجتماعی و باقی مواردی كه برایمان درباره 
عصر هخامنشیان و داریوش كبیر اهمیت دارد، بیشتر بدانیم. كتاب تصاویر 
جالبی هم دارد كه به شــما كمك می كند به تصویری كامل تر از آن عصر و 

این شاه برسید.

  از زبان داریوش

 داریوش سوم

نكته جالب درباره این كتاب، آن است 
كه شخصی به نام پروفسور چارلز هیگ 
نت، نزدیك به یك ســوم قرن موضوع 
لشكركشی های خشایارشا به یونان را 
در كالج هرت فورد دانشگاه آكسفورد 
تدریس كرده است. یعنی ببینید چقدر 
برای خود غربی ها این نكته مهم بوده 
كه اقدام به تدریــس آن به صورت یك 

درس مستقل می كنند. خشایارشا، عظیم ترین لشكركشی ها تا آن 
روز را به غرب انجام داد؛ هرچند كه احساس می شود كمی هم مته 
به خشخاش گذاشته بود. كتاب توسط همین پروفسور در روزگار 
بازنشستگی اش نوشته است و به قدری دقیق به ماجرا پرداخته كه 

عماًل با یك مرجع مكتوب در این زمینه روبه رو هستیم.

 لشكركشی خشایارشا به یونان

خیلی ها وقتی كــه وقایع حمله اســكندر به ایران 
را مطالعــه می كنند، كلی داریوش ســوم را لعن و 
نفرین می كنند. چرا كه اگر بیشتر مقاومت می كرد 
و پا به فرار نمی گذاشت، شاید وضعیت ایران چنان 
نمی شد كه در سیطره حكومت اسكندر و سلوكیان 
قرار بگیرد. اما در كتاب داریوش ســوم، با تصویری 
دیگر روبه رو می شویم. در واقع كتاب سعی می كند 
نوشته ها و گفته های یونانیان درباره داریوش سوم را 

تعدیل كند و ثابت كند چنین هم كه می گویند، نبوده است. به واقع با مطالعه 
این كتاب به چهره ای متعادل تر از او دست می یابیم. هرچند كه به هر حال، 

سلسله ي هخامنشیان در عصر داریوش سوم به پایان رسید.

اسم كاملش عضدالدین ابوشجاع آلپ ارسالن محمد بود، پسر چغری بیگ داوود. جوان شجاع و برازنده ای بود. 
همین شجاعتش هم بود كه باعث شده بود به او بگویند آلپ ارسالن. در زبان تركی ماوراء النهر، آلپ را شجاع و 
ارسالن را شیر ترجمه می كنند. همان شیردل خودمان می شود. پدرش، دومین شاه سلسله سلجوقیان بود؛ البته 
در دوره ای كه هنوز كسی و چیزی حساب نمی شدند و همین جوری برای خودشان خوش بودند. تا اینكه سر و كله 
عموی عضدالدین پیدا شد و كلی جنگ و جدال كرد تا توانست سلجوقیان را، به آقایی برساند. خود سلجوقیان 
هم البته مال ماوراءالنهر و بخارا بودند. تا اینكه وقتی با اسالم روبه رو شدند و با حاكمان مسلمان، ترجیح دادند 
دین شان را عوض كنند و مسلمان بشوند. این مرد جوان و دلیر هم وقتی كه مسلمان آورد، تصمیم گرفت تا اسمش 

را عوض كند و محمد بگذارد.

باركد را اسكن كنید و 
پادكست این گزارش را 

بشنوید



اختالل رابطه با نوجوان
و  اســتقالل طلبی  از  نــی  میزا
پرخاشگری در نوجوانی طبیعی 
است اما وقتی پرخاشگری زیاد 
باشــد، پنهان كاری به وجود 
بیاید، مقدار مخالفت جویی ها 
و بهانه گیری های نوجوان در 
بیشتر ابعاد ارتباطی افزایش 
پیدا كند و تبدیل به تشنج در 

فضای خانه شود و نوجوان اصال وارد فضای 
همدلی و هم صحبتی با والدین نشود، یعنی 
مشــكالت جدی در این ارتباط وجود دارد. 
برای نوجوانان ســخت اســت كه با والدین 
حــرف بزنند اما به هــر حال بایــد راه های 
ارتباطی بین دو طرف پیدا شود. والدین باید 
از همان كودكی برای فرزندشان، حرف زدن 
با او و همدلی و هم صحبتــی وقت بگذارند. 

شكل گیری این ارتباط مؤثر، بر رابطه والدین 
و نوجوان تأثیر می گذارد و پیش زمینه های 
شكل گرفته، باعث می شــود نوجوان بتواند 
راهی برای حرف زدن با پدر و مادر پیدا كند. 
آشنا شدن با دوســتان و همساالن نوجوان 
و حضور در جمــع  نوجوانــان و والدین، به 
 كاهــش بحــران ارتباطــی بــا نوجوانان 

كمك می كند.

رابطه والدین با فرزندانشان

 فاصله سنی والدین با نوجوان 

كرونا و خانه نشینیرابطه صمیمانه یا رفتار والدانه

در آغاز نوجوانی، تغییرات بلوغ بــرای افراد اتفاق می افتد، در مرحله 
بلوغ هم تغییرات هورمونی رخ می دهد كــه به دنبال خود، تحوالت 
شخصیتی را به همراه خواهد داشت. رفتار نوجوانان با استقالل طلبی 
و مخالفت های بیشتر همراه است، می خواهند سر حرف خود بایستند، 
ایده های خــود را به والدین ارائــه دهند و تا حدی لجبازی نشــان 
می دهند. این ویژگی ها در دوره كودكی و پیش از پنج سالگی هم بروز 
پیدا می كنند و در نوجوانی، بخشی از این ویژگی ها بازمی گردند. وقتی 
تغییرات رفتاری نوجوانان شروع می شود، چالش هایی هم در ارتباط 
آنها و والدین بروز پیدا می كنند. نوجوانی كه در كودكی آرام تر بوده و 
حرف شنوی بیشتری داشته، حاال تغییر كرده است. ارتباط نوجوانان 
با گروه همساالنشــان افزایش پیدا می كند و والدین سعی می كنند 
با ورود به این روابط، خیالشــان را از اینكه فرزندشان با چه كسانی 
دوستی می كند، راحت كنند. همزمان با اینكه نوجوانان می خواهند 
آزادی های بیشتری داشته باشند، والدین هم نگرانی بیشتری را تجربه 
می كنند و می خواهند كنترل بیشــتری بر رفت وآمدها و ارتباطات 
فرزندشان داشته باشند. از طرف دیگر نوجوانان در مرحله هویت یابی 
قرار می گیرند و از خودشــان درباره باورها و نگرش هایشــان سؤال 
می كنند. گاهی این نگرش ها با والدینشان متفاوت است و درباره آنها 
با والدین وارد بحث و گفت وگو می شوند. همه این تغییرات می تواند 

به چالش های ارتباطی والدین و نوجوان دامن بزند.

هرقدر فاصله ســنی والدیــن با نوجــوان زیاد 
باشد، آنها باید وقت بیشــتری برای شناختن 
نوجوانشان بگذارند. والدین باید تالش كنند 
نگرش های نوجوان را بشناسند و در عالیقش 
با او شــریك شــوند. هر قدر هم صحبتی و 
همدلی بین آنها بیشتر شود، بهتر زبان یكدیگر را 
می فهمند و به هم نزدیك می شوند. بسیاری از والدین باید بپذیرند كه 
ناچارند همپای نوجوان، با تكنولوژی آشنا شوند. وقتی اختالف سطح 
بین آگاهی والدین و فرزندان نســل جدید دربــاره دنیای تكنولوژی 
وجود داشته باشد، نوجوانان خودشان را آگاه تر و پخته تر از والدینشان 

تصور خواهند كرد. بنابراین والدیــن باید در كنار گنجینه تجارب خود كه 
در ارتباط آنها با فرزندانشان اثرگذار است، سراغ موضوعات روز هم بروند. 
تكنولوژی و فضاهای مجازی، جزو ضرورت های زندگی نوجوانان امروزی 
است و والدین نمی توانند نسبت به آنها بی تفاوت باشند. فرزندان امروزی، 
از همان كودكی با فضای مجازی ارتباط برقــرار می كنند و گاهی والدین 
از آنها دور می ماننــد. والدین باید اطالعات خــود را از دنیای جدید، عصر 
تكنولوژی و سرعت آن، همگام كنند. داشتن این اطالعات هم باعث رشد 
و پختگی بیشــتر والدین می شــود، هم همراهی آنها را با نوجوان تقویت 
 می كند و همزمان به آنها كمك می كند نظارت بهتری بر رفتار فرزندشان 

داشته باشند.

قاطعیت در كنار حمایتگری، مرز این دو رویكرد اســت. والدین باید تناسب این دو وزنه 
تربیتی را حفظ كنند، یعنی در بعضی موارد حمایتگر باشــند، تشــویق و توجه كنند و 
مهربانانه رفتار كننــد اما در بعضی موارد هم در برابر رفتارهــای غلط، محكم و قاطعانه 
بایستند. خط قرمزهای خانواده باید به طور مشخص به نوجوان اعالم شود تا بداند از كدام 
خطوط نمی تواند رد شود؟ وقتی مرزها مشخص باشد، والدین در عین صمیمیت با نوجوان 
خود، رفتار قاطعانه هم خواهند داشت. چنین والدینی از همان كودكی، فرزندشان را بجا 
تشویق می كنند، با او همدل و همراه می شوند و رفتاری دوستانه با او دارند اما همزمان 
بموقع، در برابر اشتباهات تكرارشونده فرزندشان، با قاطعیت واكنش نشان می دهند و 
از تنبیه های مناسب مثل محرومیت موقت از بعضی امتیازات استفاده می كنند. به این 
ترتیب والدین همچنان كه با نوجوان خود دوست خواهند بود، اقتدار پدر و مادر بودن را هم 

حفظ خواهند كرد.

والدین باید تالش كنند در زمان های مناســب، 
ارتباط های محدودی برای نوجوان با دوســتان 
و خانواده برقرار كنند؛ مثــل پیاده روی هفتگی 
در فضای باز با رعایــت فاصله اجتماعی. همین 
برنامه های محــدود، می تواند انرژی مثبت قابل 
توجهی برای نوجوان به همراه داشته باشد و آنها 
را برای در خانه ماندن آماده كند. والدین در این 
دوره باید مســئولیت هایی را در داخل خانواده 
به نوجوان محول كنند. بازی ها و گفت وگوهای 
خانوادگی هم در این دوران مفید است. نوجوانان 
امروزی معموال اهل فیلم و ســریال های به روز 
هستند، می توان درباره این موضوعات با نوجوان 
وارد گفت وگو شــد یا حتی با هم فیلم تماشــا 
كرد. البتــه والدین باید دقت كننــد كه به نیاز 
نوجوان به داشــتن زمان هــای تنهایی احترام 
بگذارند، چرا كه نوجوانان بعضی اوقات ترجیح 
می دهند زمان هایی را بــه تنهایی بگذرانند یا با 
همساالن خود گفت وگو كنند. ارتباطات گروهی 
و مشاركتی نوجوانان با همكالسی ها و همساالن 
در فضای مجازی، روحیه آنهــا را بهتر می كند. 
همه این كارها به نوجوان كمك می كند از بحران 
خانه نشینی عبور كند و كمتر وارد فضای تنش 

با والدین شود.

چرا والدین برای ارتباط با نوجوانان خود دچار بحران هستند؟

دیوار دفاعی نوجوانان

مكتب خانه 14 خانه گردی

میزانی از استقالل طلبی و پرخاشگری در نوجوانی 
طبیعی است اما وقتی پرخاشگری زیاد باشد، پنهان كاری 
به وجود بیاید، مقدار مخالفت جویی ها و بهانه گیری های نوجوان 
در بیشتر ابعاد ارتباطی افزایش پیدا كند و تبدیل به تشنج در فضای خانه 
شود و نوجوان اصال وارد فضای همدلی و هم صحبتی با والدین نشود، 
یعنی مشكالت جدی در این ارتباط وجود دارد

پنجشنبه
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  نرم افزار نقشه ذهنی
»نقشــه ذهنی« یا درختواره ایده و 
تداعی و...، به شما اجازه می دهد كه 
بهتر از روش های متداول، بتوانید هم 
ایده پردازی كنید و هم به جنبه های 
جدیــدی از هــر چیزی برســید. 
نقشه پردازی تصویری خیلی سفارش 
می شود. نرم افزاری وجود دارد به نام 
  iMindQ Corporate 8.2.4Build
كه به شــما اجازه می دهــد بتوانید 
ایده ها و طرح هــا و مفاهیمی را كه 
می خوانید، به صورت نقشه ذهنی یا 
درختواره و... ترسیم كنید. این طوری 
هم به یادآوردن شــان ساده تر است، 
هم به جنبه های بهتــری از آنها پی 

می برید و هم خالق تر خواهید شد. 

سالم به نقشه های ذهن

  كارائوكه
البته ما كه راضی نیستیم همسایه ها را 
اذیت كنید، اما اگر قول بدهید تن صدا 
را زیاد باال نبرید، می توانیم به شما این 
كارائوكه را پیشنهاد بدهیم. كارائوكه 
یك امكان در سیستم های صوتی است 
كه یكی از باندها را كه صدای خواننده 
یك قطعه را پخش می كند قطع كرده 
و صدای شما را ضبط یا پخش می كند. 
البته مدل های دیگر آن هم هست كه 
اشعار آوازهای مشهور را روی نمایشگری 
نشان می دهد و شــما می توانید حین 
پخش موسیقی، با صدای خودتان آن را 

بازخوانی كرده و بشنوید. 

آواز بخوان

  شهرزاد قصه گو
خودتان تبدیل به شهرزاد قصه گو شوید. 
یك نفر شاه می شود، یك نفر شهرزاد و 
چند نفر داور. حاال بین اعضای خانواده، 
این شاه و شهرزاد و داورها می توانند دور 
بگردند. شاه می نشیند و شهرزاد باید 
قصه  بگوید. این قصه ها باید تعلیق الزم 
را داشته باشند، طوری كه شاه بخواهد 
كه ادامه آن را فردا شب یا همین امشب 
گوش كند. اگر این كشش الزم وجود 
نداشت، شهرزاد بازنده است و از بازی 
خارج می شــود. اگر هم اختالف شد، 
داورها وارد شور شــده و نظر نهایی را 

می دهند.

راوی حرفه ای

چگونه تمركز داشته باشیم؟
بسیاری از ما برای تمركز كردن روی یك موضوع، صحبت یا كار مشخص، دچار مشكل می شویم. مدام حواسمان پرت 
می شود و زمان زیادی طول می كشد تا افكار پراكنده مان را جمع و جور كنیم. اما خوشبختانه تمرین هایی برای مهارت 

افزایش قدرت تمركز وجود دارد.

  مغز شما هم مثل عضله اســت و مثل سایر عضالت بدنتان به 
تمرینات هفتگی احتیاج دارد تا بتواند قــدرت تمركز خود را 

بهبود بخشد.

  یكی از مهم ترین عللی كه باعث می شود ما نتوانیم تمركز كنیم 
خاطرات و اتفاقی است كه حین كارها پیش می آید. تنها كاری 
كه باید بكنید این اســت كه از كنار آنها ساده رد شوید و ذهن 

خودتان را مشغول آنها نكنید.

  تجزیه و تحلیل ها نشان می دهند كه وجود گیاهان در فضای 
اطراف می تواند سودمند باشد و باعث افزایش تمركز شود.

  استراحت كردن و خوب خوابیدن برای زمانی كوتاه می تواند 
توانایی شــما را برای داشــتن تمركز افزایش دهد. 15دقیقه 
استراحت كردن در بعد از ظهر می تواند تأثیر فوق العاده ای در 

انرژی شما داشته باشد.

  صدای زنــگ تلفن همراه، صــدای پیام، ارتعــاش یا صدای 
زنگ های یاد آور، هر یك به اندازه كافی می توانند حواس شما را 

منحرف كنند و در تمركز روی انجام كار ها اختالل ایجاد كنند. 
موقع شروع یك كار، آنها را قطع كنید.

  بــه موزیك های كــه صداهای طبیعــت را ارائــه می دهند 
گوش دهید. محققان معتقدند صداهایــی مانند جریان آب، 
می توانــد توانایی های شــناختی و تمركــز را افزایش دهند. 
البته موســیقی های آرام و پس زمینه هم چنین كاری را انجام 

می دهند.

  فعالیت های فیزیكی، انتخاب رژیم غذایی مناسب و همچنین 
داشتن وزن ایده آل، همگی عواملی هســتند كه می توانند در 

عملكرد و سطح تمركز شما تأثیر بگذارند.

  محیط اطراف می تواند نقش مهمی در میزان تمركز داشــته 
باشد. مثال با اعمال تغییراتی روی میز كار فضایی را ایجاد كنید 
تا برای حفظ تمركز مناسب باشد. مثاًل جای خودتان را عوض 
كنید و همیشــه لپ تاپ خودتان را یك جا قرار ندهید و سعی 

كنید كار در محیط های مختلف را تجربه كنید.

راهنما

نوجوانی، ســن تغییر و 
سركشی اســت، همان 
زمان كه پــدر و مادرها 
انگار ناگهان به خودشان 
می آینــد و می بینند كه 
فرزندشان چقدر بزرگ 
شده و رفتارهایش تغییر 

كرده است. اینجاست كه چالش های ارتباطی بین 
والدین و فرزندان كم كم سر بلند می كنند و برقراری 
ارتباط سالم و ســازنده با نوجوان، به دغدغه بزرگ 
خانواده ها تبدیل می شود. یك سال از همه گیری كرونا 
و تعطیلی مدارس می گذرد، خانه نشینی اجباری باعث 
شده والدین و فرزندان ساعات بیشتری از شبانه روز را 
در كنار هم سپری كنند و همین موضوع گاهی باعث 
افزایش تنش ها بین والدین و نوجوانان شده است. 
به همین بهانه از دكتر پریسا خسروتاش، دكتری 
روانشناسی خواسته ایم برایمان درباره چالش های 
ارتباط با نوجوانان و راه های بازسازی رابطه والدین با 

فرزند نوجوانشان توضیح دهد.

احساس مقابله فرزند با والدین
بخشی از این احســاس، به تفاوت نسل ها بازمی گردد. 
هرچه اختالف ســنی بین والدین و نوجوانان بیشــتر 
می شود، احتمال بروز چنین نگرشی هم بیشتر می شود. 
به همین دلیل توصیه می شود كه زوجین فرزندآوری 
را به تأخیر نیندازنــد. البته منظــور از این حرف این 
نیست كه همســران كم سن و ســال و بی تجربه وارد 
فرایند فرزندپروری شوند، طبیعی است كه آنها باید به 
مرحله ای از پختگی رسیده باشند اما اختالف سنی زیاد 
با فرزندان هم، تفاوت نسل ها را قدرت می دهد و باعث 
می شود دیدگاه ها بیشتر در تعارض قرار بگیرند. سرعت 
تكنولوژی باعث شــده اطالعاتی كه یك نوجوان به آن 
دسترسی دارد، گسترده تر باشد و نگرش او، بر مبنای 
همین اطالعات شكل بگیرد. به این ترتیب دیدگاهی 
كه نوجوان به دنیا دارد، متفاوت از والدینش خواهد بود. 
به همین دلیل گاهی نوجوانان، والدین خود را قدیمی 
می دانند. در مقابل والدین هم، نوجوان خود را ناپخته و 
بی پروا می دانند. در نهایت این تفاوت ها باعث می شود دو 

طرف حس كنند حرف همدیگر را نمی فهمند.

شخصیت شناسی آنگال مركل، صدراعظم آلمان

قدرتمندترین سیاستمدار زن دنیا
در دنیای سیاست كمتر با نام زنان قدرتمند، آن هم در باالترین سطح 
قدرت و مسئولیت آشنا شــده ایم. سیاست سال ها میدان بازی مردان 
بوده و در این شرایط، اینكه زنی برای حدود 2دهه، صدراعظم یكی از 
كشورهای بزرگ باشد، چیزی شــبیه یك شگفتی است. آنگال مركل، 

صدراعظم آلمان كه در تازه ترین اظهارنظرهایش از كناره گیری بعد از 
پایان دوره مسئولیتش حرف زده، شــخصیت پیچیده و عجیبی دارد، 
به طوری كه تحلیل ها می گویند با وجود همه اطالعات درباره او، هنوز 

كسی به درستی شخصیتش را نمی شناسد.

 پشت دیوار برلین
آن زمان كه آنگال مركل به دنیا آمد، هنوز 

دیواری وجود داشت كه آلمان شرقی و غربی 
را از هم جدا می كرد. هرچند دوران كودكی و 

جوانی مركل در آلمان شرقی بدون دغدغه های 
سیاسی و اجتماعی، با آسودگی خیال و به راحتی 

گذشت. مركل موضع گیری های تند از خود 
نشان نمی داد، صدراعظم كنونی آلمان، مخالف 
دولت كارگران و دهقانان نبود. او درباره  زندگی 

خود در آلمان دمكراتیك گفته است: »در دوران 
بچگی من، نقطه  پنهان و تاریكی وجود ندارد«. 
آنگال مركل در همین حكومت خیلی زود شیوه  
برخورد محتاطانه با دیگران را فراگرفت و یك 

شهروند وارد و كارآزموده  آلمان شرقی شد؛ 
نه زیاده از حد فرصت طلب و نه بیش از اندازه 
معترض. در روایت هایی كه از زندگی او وجود 
دارد، واكنش هایش نسبت به فروریختن دیوار 

برلین، با آرامش همراه بوده، همچنان كه در زمان 
وجود آن، اهل جنجال درباره دیوار و تأثیرات 
آن بر زندگی مردم نبوده است هرچند كه از 

اینكه دیوار برلین زندگی اش را محدود كرده 
بود، احساس یأس و دلسردی می كرد. در نهایت 

فروپاشی دیوار برلین در 1۹۸۹ میالدی فضا 
را برای گرایش های آزادیخواهانه و دمكراتیك 
مركل باز كرد و او توانست راه خود را به دنیای 

سیاست باز كند.

 مدیری برای بحران ها
فعالیت های مستمر و توانایی های مركل در 
حل مسائل بحرانی بسیار، ازجمله در دوره 
آشفتگی سیاسی، یكی از مهم ترین مباحث 
زندگی سیاسی او به شمار می رود. هنگامی 
كه اتحادیه اروپا برای اقدام های قاطع در 
بحران منطقه یورو، كمك مالی به یونان 
و الحاق شبه جزیره كریمه به روسیه تقال 
می كرد،  این آنگال مركل بود كه با هوشیاری و 
پیگیری های مداوم خود پا به عرصه گذاشت 
و توانست تمامی این مسائل را به خوبی حل 
كند و پیش ببرد. مركل با میزبانی از سران 
دولت های مختلف و تحت تأثیر قرار دادن 
رسانه های محلی توانست امروز آلمان را به 
مركز دیپلماسی اروپا تبدیل كند. همین 
عامل سبب شد تا او را مدیر مجرب برای حل 
بحران ها بخوانند. در طول مذاكرات هسته ای 
با ایران، آنگال مركل از مهم ترین حامیان این 
توافق بود كه در نهایت به برجام انجامید. وی 
حتی پس از خروج آمریكا از این توافق نیز، 
حمایت خود را علنا و رسما از این معاهده 
اعالم كرد و آن را الگویی مناسب برای 
گسترش به دیگر نقاط جهان دانست.

 گوش شنوا و واكنش سریع
از ویژگی های بارز آنگال مركل این است كه خوب می تواند به حرف دیگران گوش 
دهد. دوستان و آشنایان دوران نوجوانی او گفته اند كه او به راحتی می تواند با دیگران 
ارتباط  برقرار كند. از خصلت های برجسته  دیگر مركل، توانایی درك و دریافت سریع 
اوست. با این حال یكی از اعضای حزب درباره مركل می گوید:»مركل خوب گوش 
می كند، می فهمد، مسئله را حالجی می كند، با این حال نتیجه نامعلوم است. چون واكنش 
او اغلب ناروشن است«. این ویژگی كه آنگال مركل خیلی سریع به اصل مسئله پی می برد، 
ولی در تصمیم گیری عجله به خرج نمی دهد، بر كسی پوشیده نیست. 

 روحیه جمع گرایی و همراهی
مركل چشم اندازهای تازه ای را در آلمان خلق كرد. 

او با مدرنیزه  كردن جامعه  آلمان، ظرفیت های نوینی 
را به ویژه برای زنان آن جامعه فراهم آورد. مركل به 

برابری جنسیتی بسیار اهمیت می دهد و این موضوع 
در انتخاب نزدیك ترین و قابل اعتمادترین مشاوران زن 

نمود عینی دارد. با این حال او به گردآمدن مردم در كنار 
هم اعتقاد بسیاری دارد و خودش هم گفته است:من 

بیشتر به دنبال در كنار هم بودن هستم تا رو در روی هم 
بودن. این مسئله در رهبری مركل همیشه نقطه  آغاز، 

به خصوص در سطح جهانی است. آنگال در مسائلی مانند 
تغییرات جوی، فشارهای مهاجرتی، تنش های تجاری 
یا نگرانی هایی در خصوص حفاظت از داده ها، این نكته 
را به  خوبی درك می كند كه نمی توان به  تنهایی عمل 
كرد و نیاز است تا بخشی از گروه بین المللی باشد. این 

رویكرد از سوی یك سیاستمدار كه اتفاقا قدرتمند 
هم هست، بسیار قابل توجه است و نشان از شخصیت 

جمع گرا و همراهی طلب او دارد.

صبوری تا موفقیت
صبر و استقامت آنگال مركل كه ناشی از زندگی او در محیط اجتماعی آلمان شرقی است، یكی از 
ویژگی هایی است كه مورد تحسین بسیاری از افراد قرار می گیرد. او در طول دوران كاری خود، 
دست كم تا رسیدن به مقام صدراعظمی، بارها از سوی رقبای حزبی و مخالفان خود كنار زده شد. 
اما تنها با صبر و تالش پیوسته توانست به عنوان زن، بسیاری از اولین ها را در نظام سیاسی آلمان 

و جهان به نام خود ثبت كند.
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ادامه از 
صفحه اول

يادداشت

ترامپ، بايدن و ايران: تداوم و تغيير 
با اين وصــف، آيا پايــان دوره ترامپ، به معناي 
تغيير نسبي در محيط سياســت بين المللي و 
ايجاد فضاهاي تنفسي جديد در منطقه و جهان براي سياست خارجي 
ايران است؟ پاسخ مي تواند بله باشد؛ البته به شرط ها و شروط ها. اما اگر 
سؤال اين باشــد كه آغاز دوره رياست جمهوري بايدن به معناي پايان 
فوري و خودكار همه سياست هاي اعمالي ترامپ عليه ايران و درنتيجه 
گشايش هاي بزرگ در شرايط تحميل شده بر اقتصاد و سياست ايران 
خواهد بود؟ پاسخ قاعدتاً خير است،»كه عشق آسان نمود اول، ولي افتاد 
مشكل ها«. براي تبيين بيشــتر موضوع، توجه به برخي عوامل اصلي 
شكل دهنده سياست آمريكا و تداوم و تغيير در فضاي حاكم بر روابط 

اين كشور با ايران، ضروري است:
  بخش عمده اختالفات ميان جمهوريخواهان و دمكرات ها بر حوزه 
سياست داخلي متمركز بوده و در موضوعات حساس سياست خارجي 
مانند ايران، همپوشاني مواضع 2حزب قابل توجه است. ترامپ البته 
شورشــي بر قواعد فراحزبي )Bipartisan( سياست آمريكا بود، اما 
بخش مهمي از سياست هاي ضد ايراني او، در فضاي اجماعي سياست 
آمريكا شكل گرفته و طبيعي اســت كه تنها، سياست هاي خاص او با 
پايان رياست جمهوري اش و بازگشــت قاعده مندي هاي فراحزبي و 
تاكتيك هاي خاص حزب دمكرات و بايدن، در معرض تغيير خواهد بود.
سياست تخاصم با ايران در محيط سياســت داخلي آمريكا، ريشه دار 
و موضوعي فراحزبي اســت و تا اطالع ثانوي، محيط سياست داخلي 
آمريكا همچنان كانون توليد انرژي تخاصم با ايران به عنوان يك كشور 

متخاصم باقي خواهد ماند.
   اسرائيل و در شرايط فعلي عربستان و امارات، به عنوان كانون دوم 
توليد انرژي تخاصم با ايران، با بهره گيري از قدرت البي صهيونيستي و 
سرمايه عربي، از قدرت نسبي تأثيرگذاري بر سياست هاي ايراني دولت 
آمريكا برخوردار هستند؛ اگرچه دامنه اين تأثيرگذاري بسته به دولت ها 

و رؤساي جمهور مختلف آمريكا مي تواند متفاوت باشد.
  بايدن در سياست داخلي با وضعيت نابسامان اقتصادي و پيامدهاي 
اوج گيري كرونا مواجه است و به طور طبيعي اولويت نخست و عمده او، 
مديريت مسائل داخلي بوده و پرونده هاي سياست خارجي با هر درجه 

از اهميت در اولويت هاي بعدي او قرار مي گيرند.
  براساس مجموعه شواهد و واقعيت هاي موجود، اولويت هاي اصلي 
در سياســت خارجي بايدن، مديريت »چالش چين« و با فاصله قابل 
توجه مديريت روابط با »روســيه«، »اتحاديه اروپــا« و »بريتانيا« و 
مديريت موضوعات بين المللي »چندجانبه گرايي« و »محيط زيست« 

خواهد بود.
  با فرض اولويت موضوعات سياست داخلي و مسئله هاي اصلي پيش 
گفته در سياســت خارجي، دولت بايدن علي االصول در خاورميانه، 
سياســت مديريت بحران هاي موجود از طريق نوعــي موازنه ميان 

بازيگران اصلي منطقه اي را دنبال خواهد كرد.
  اين سياست اگر پيش گرفته شود به احتمال زياد در يمن بستر الزم 
براي حركت به سمت تثبيت و تعميق توافقات قبلي ميان دولت صنعا، 
انصاراهلل و دولت در تبعيد يمن را فراهــم مي كند. در عراق نيز موازنه 
داخلي به هم ريخته شده تحت فشار زوج ترامپ و پمپئو، به معادالت 
قبلي و وضع طبيعي خود باز خواهد گشت كه از ثبات بيشتري بر بستر 
واقعيت هاي عراق برخوردار است. در سوريه به دليل وجود زمينه هاي 
واقعي روي زمين، بستر ادامه درگيري ها در شرق فرات و شمال غرب 
اين كشور هنوز وجود دارد و اسرائيل نيز نتايج سياست جنگ طلبانه 
خود را بر معادله سوريه تحميل مي كند، اما با وجود همه اين واقعيت ها، 
با مفروض گرفتن مقدماتي كه گفتيم، موازنه هاي كالن موجود ميان 
دولت سوريه و متحدان آن از يكسو و بازيگران ديگر تثبيت خواهد شد.
  در رابطه با ايران نقطه كانوني سياست بايدن حول محور هسته اي 

و بازگشت به برجام شكل خواهد گرفت، اما دولت آمريكا همزمان:
1  تالش مي كند از سياست فشار حداكثري و تحريم هاي همه جانبه 
ترامپ، به عنوان اهرم بازي تا زمان بازگشت به توافق در قالب اجراي 

برجام، نهايت سوءاستفاده ممكن را بكند.
2  توافق درباره سياست منطقه اي و موشكي ايران در كنار برجام را 
مطرح مي كند، اما با توجه به  سياست روشــن ايران در زمينه اين دو 
موضوع، پيشــبرد توافق هســته اي را به توافق درباره اين موضوعات 

مشروط نمي كند؛ چون در اين صورت تعليق به محال خواهد بود.
  به نظر مي رسد تيم بايدن با طرح موضوعات منطقه اي و موشكي در 

اين مرحله، 2هدف فوري و كوتاه مدت را دنبال مي كند: 
1  مقابله با تاكتيك هاي اتمي اخير ايران و محدودسازي كاركردهاي 

مذاكراتي آن.
2  خنثي سازي  معارضه ســنگين رقباي منطقه اي ايران با بازگشت 
آمريكا به برجام، از طريق تالش براي قرارگرفتن اين موضوعات مورد 

اهتمام آنان در يك مسير مذاكراتي درازمدت.
  مهار قدرت منطقه اي ايران به عنوان هدف ميان و درازمدت آمريكا، 
همچنان در دستور كار اجماعي و فراحزبي آمريكا خواهد ماند؛ البته با 
تفاوت هايي مشخص در تاكتيك و حتي استراتژي ميان ترامپ و بايدن 

كه شرح بيشتر آن نيازمند مجال ديگري است.

سامانه بارشي جديد آسمان اغلب استان هاي 
كشور را برفي و باراني كرده است. آذربايجان 
شرقي، آذربايجان غربي، كردستان، كرمانشاه، 
لرســتان، ايالم، زنجــان، قزوين، شــمال و 
شرق خوزســتان، شــمال غرب چهارمحال 
و بختياري، همدان و مركزي اســتان هايي 
هستند كه از روز گذشــته )چهارشنبه يكم 
 بهمن( تحت تأثير اين ســامانه شاهد بارش 
برف و باران بودند. از اوايل شــب گذشته نيز 
بارش برف، باران و وزش شديد باد در برخي 
نقاط شمالي تهران، البرز و استان هاي گيالن 

و مازندران آغاز شده است.
كارشناس سازمان هواشناســي در اين باره 
به همشهري مي گويد: »اين ســامانه امروز 
)پنجشــنبه( دامنه هاي جنوبي البرز، شمال 
شرق، شرق، شرق ســواحل و برخي مناطق 
مركز كشور را نيز در بر مي گيرد. از بعدازظهر 

بارش در نوار غربي كاهــش مي يابد و وزش 
باد و كاهش محسوس دما را در نيمه شمالي 

كشور شاهد خواهيم بود.«
فريبا گــودرزي با بيان اينكه فــردا )جمعه( 
در شمال شرق كشــور بارش پراكنده برف و 
باران رخ مي دهد، مي افزايد: »اين سامانه فردا 

به تدريج از كشور خارج خواهد شد.«
به گفتــه او، كاهش محســوس دمــا از روز 
چهارشــنبه در اغلب مناطق كشور آغاز شد 
و تا يكشنبه ادامه دارد به طوري كه در نيمه 
شــمالي هوا 5تا 10درجه ســردتر مي شود. 
اين كارشــناس هواشناسي همچنين درباره 
شرايط تهران توضيح مي دهد: »بارندگي ها در 
پايتخت شب گذشته آغاز شد و تا ظهر امروز 
ادامه دارد. امروز هــواي تهران ابري همراه با 
وزش باد شديد و كاهش دما است و حداقل 
دماي 3- و حداكثر دماي 6درجه سانتي گراد 

براي آن پيش بيني مي شود.«
او تأكيد مي كند كه با وجود پايان بارندگي از 
امروز اما كاهش دما در پايتخت ادامه خواهد 

داشــت و هواي تهران 8 تا 15درجه سردتر 
مي شود. گودرزي با بيان اينكه خليج فارس، 
درياي عمان و خــزر تا روز يكشــنبه مواج 
هســتند، ادامه مي دهد: »در ايــن چند روز 
به دليل وزش باد آاليندگي در كالنشــهرها 
كاهش مي يابد، اما از يكشنبه هفته آينده با 
پايداري هوا ممكن اســت مجددا آاليندگي 
به آسمان كالنشهرها بازگردد.« او همچنين 
به شــهروندان توصيــه مي كند از ســفر به 
اردبيل، خراسان شمالي و شمال شرق كشور 
خودداري كنند، زيرا احتماال مسدود شدن 
راه ها به دليل بارش برف و ســرما وجود دارد. 

عالوه بر شمال شرق كشــور كه گودرزي به 
آن اشــاره مي كند، اكثر محورها و ارتفاعات 
كشور تا سوم بهمن با بارش شديد باران و برف 
ايمن نيستند و پليس راهور نيز به شهروندان 
توصيه كرده است از سفرهاي غيرضروري در 

اين چند روز خودداري كنند.
امروز )پنجشــنبه( محورهــاي آذربايجان 
غربي و شرقي، اردبيل، كردستان، كرمانشاه، 
قزوين و زنجان، همدان، اصفهان، چهارمحال 
و بختياري، لرســتان و ايالم، البــرز، تهران، 
مازندران و گيالن شــاهد بارش شديد باران 

و برف هستند.

كاهش محسوس دما در اغلب مناطق كشور 

بارش برف و باران در تهران

براســاس اعالم رئيس مركز روابط عمومی 
وزارت ارتباطات، وزير ارتباطات با اعالم جرم دانش

از سوي دادســتان كل كشور روز گذشته در 
شعبه نهم دادسراي فرهنگ و رســانه حاضر شد و توسط 
بازپرس در مجموعه اي از اتهام ها مورد بازجويي قرار گرفت 

تا فعال با قرار التزام آزاد باشد.
براســاس تصويری كــه جمــال هاديان، رئيــس مركز 
روابط عمومی وزارت ارتباطات در توييتر منتشــر كرده، 
دليل احضار وزيــر ارتباطات اعالم جــرم عليه او به خاطر 
مجموعه اي از اتهامــات ازجمله فيلتر و مســدود نكردن 

اينستاگرام بوده است.
وزير ارتباطات بــه همين خاطر با احضار بــه دادگاه روز 
گذشته در شعبه نهم دادسراي فرهنگ و رسانه حاضر شده 
و توسط بازپرس اين شعبه مورد بازجويي قرار گرفته است. 
براساس گزارش هاي منتشر شده پس از اخذ دفاعيه از وزير 

ارتباطات وي با قرار التزام آزاد شده است.
اين در حالی است كه ديروز دادســتانی در بيانيه ای اعالم 
كرد: پس از انتشــار خبر احضار وزير ارتباطات و فناوری 
اطالعات به شعبه نهم دادســرای فرهنگ و رسانه و برخی 
خبرسازی ها در مورد علت احضار آذری جهرمی، به اطالع 
می رســاند:  پرونده قضايی آذری جهرمی با شكايت تعداد 
زيادی از اشخاص حقيقی و حقوقی تشكيل شده است كه 
در متن تقطيع شده منتشره اغلب اين موارد اتهامی حذف 
شده است.به گزارش دادستانی تهران برخی ديگر از عناوين 
اتهامی متعدد آذری جهرمی در پرونده قضايی تشكيل شده 
برای وی، نتيجه گزارش های نهادهای مردم نهاد، ضابطين 
و ارگان های مختلف بوده است كه براساس نص صريح قانون 
به دليل مقدماتی بودن تحقيقات و پرونده اين دادســرا از 
اعالم جزئيات آن معذور است. دادستانی تهران، با رد كردن 
برخی گمانه زنی ها و شايعات منتشرشده در فضای مجازی 
اعالم كرده اســت، طی 2 سال گذشــته و در دور جديد 
دادستانی تهران، هيچ حكم قضايی مبنی بر فيلترينگ يا 

مسدودسازی شبكه اجتماعی ای صادر نشده است. 
براساس تصويری كه هاديان در توييتر منتشر كرده، اعالم 
جرم دادستان كل كشور عليه محمد جواد آذري جهرمي 
كه وزير ارتباطات و فناوري اطالعات را به دادسراي فرهنگ 
و رسانه كشانده شامل استنكاف از اجراي اوامر قضايي در 
مورد فيلتر اينســتاگرام با وجود حكم صادره،  استنكاف از 
اجراي دســتورات مقامات دولتي كه اشاره به ابالغ رئيس 
مركز ملي فضاي مجازي به وزارت ارتباطات براي كاهش 
پهناي باند بين اللمل و محدود سازي پيام رسان هاي خارجي 
دارد، عدم  اجــراي مصوبات شــوراي عالي فضاي مجازي 
ازجمله مصوبه سال91 شورا در مورد انسداد فيلتر شكن ها 
و VPNها و همچنين مصوبه حمايت از پيام رســان هاي 

بومي است.
همچنين در بخشــي از اين پرونده براي اعالم جرم عليه 
وزير ارتباطات به شكايت جمعي از مردم اهواز و گروهي از 

روحانيون استان كرمان استناد شده است.
حدود 3ســال پيش بازپرس همين دادسرا طي حكمي 
اقدام بــه فيلترينگ تلگرام با بيشــتر از 40ميليون كاربر 
داخلي كرد كه همچنان پابرجاست و با وجود رفع مشكالت 
مطرح شــده در آن زمان رفع فيلتر اين پيام رسان صورت 
نمي گيرد. اين در حالي است كه بازپرس صادر كننده رأي 
فيلترينگ تلگرام خودش به اتهام فساد به 10سال زندان 

محكوم شد.

تالش براي فيلترينگ از سال۹۷ 
براســاس تصويري كه رئيس مركز روابط عمومي وزارت 
ارتباطات از برگه هاي ثبت اظهارات وزير ارتباطات به عنوان 
متهم در جلسه بازپرســي روز گذشته منتشر كرده است، 
سابقه تالش دستگاه قضايي براي مسدودسازي اينستاگرام 
به ســال139۷ بازمي گردد. در تاريخ139۷/2/13 دستور 
قضايي فيلتر اينستاگرام از ســوي داديار شعبه دوازدهم 
دادســراي عمومي انقالب مركز اســتان فارس صادر و با 
دستور دادستان وقت كل كشور در حاشيه آن جهت اجرا 
به وزارت ارتباطات ابالغ مي شــود. در پرونده اتهامي وزير 
ارتباطات درباره آن مقطع آمده اســت: وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات با وعده راه اندازي ســامانه فيلترينگ 
هوشــمند، تقاضاي توقف اجراي دستور قضايي مذكور را 
نموده و با موافقت دادستان كل كشــور فيلتر اينستاگرام 

متوقف شده است.

چه كسي دكمه فيلترينگ را فشار مي دهد؟ 
در ايران فيلترينگ ســايت ها و اپليكيشــن ها از 2 مسير 
صورت مي گيرد: تصميم كارگروه تعيين مصاديق محتواي 
مجرمانه كه دادستان كل كشور رياست آن را برعهده دارد 

يا حكم قضايي.
براســاس مصوبه اي، وظايــف كارگروه تعييــن مصاديق 
محتواي مجرمانه كه 12عضو دارد و بايد تصميم هايش با 
اكثريت آرا صورت بگيرد به كميته اي آنالين داده شده كه 
5نهاد در آن عضو هستند و حتي بدون رأي اكثريت در اين 
سامانه آنالين رأي به بستن و مسدود كردن يك پلتفرم يا 

سايت مي تواند صورت بگيرد.
در واقع وزارت ارتباطات هم اكنون نقشــي در فيلترينگ 
ندارد. در ماجراي تلگرام از آنجايي كه مقام قضايي در تهران 
حكم مسدودسازي و فيلترينگ اين پيام رسان را صادر كرده 
بود شركت هاي خدمات دهنده اينترنت و اپراتورهاي تلفن 

همراه ملزم به اجراي اين حكم قضايي بوده اند. 
در دفاعيه وزير ارتباطات درباره اتهامات وارد شــده به وي 
هم آمده است: دستورهاي مقامات محترم دادسرا با توجه 
به صالحيت محلي، محدود به حوزه قضايي محل ماموريت 

دادسرا بوده و نمي توان آن را به كل كشور تعميم داد.
همچنين در بخش ديگری از دفاعيه وزير ارتباطات آمده 
اســت: براي موارد ۷49 و ۷51 قانون مجازات اســالمي، 
شركت هاي اينترنتي موظف به اجراي دستورات قضايي 
بوده و اتهام استنكاف وارد نيست. چرا كه در هيچ قانوني 
وزير ارتباطات مســئول اجرای دســتور قضايي پااليش 

نيست.

حكم قضايي يا سياستگذاري؟
روند فيلترينگ ســايت ها و اپليكيشــن ها اين بار مورد 
اعتراض دولت قرار گرفته است. پيش از اين محمد جواد 
آذري جهرمي در گفت وگو با همشهري فيلترينگ را يك 
نارضايتي عمومي و چالشي براي كيفيت اينترنت خوانده 
بود. او تأكيد كرده كه در بيشــتر موارد فيلترينگ حتي 
پلتفرم هايي كــه ميليون ها كاربر در كشــور دارند بدون 
تشكيل جلســه و بحث كارشناســي از طريق سامانه اي 

آنالين صورت مي گيرد.
لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس جمهور هم در گفت وگو 
با همشهري در اين رابطه با تأكيد بر نامه هاي متعدد در اين 
رابطه گفته بود: اگر كسي ادعا مي كند كه جلسات كارگروه 
مي تواند به شكل آنالين انجام شود نياز به مستندات صريح 
قانوني دارد. اين مستندات قانوني، اول بايد اصل مسئله كه 
جلسات آن مي تواند آنالين برگزار شود را مشخص و دوم 
اينكه مواردي را كه مي تواند به شكل آنالين رسيدگي انجام 

مي شود را مشخص كند.
در اين جلسات آنالين موضوع رسيدگي و گرفتن تصميم 
است كه اگر نگوييم حكم، شبيه به حكم است كه نسبت به 

كسي يا كساني اعمال مي شود.
او دربــاره فيلترينگ با حكم قضايــي ازجمله در ماجراي 
تلگرام مي گويد: قضا اصوال امري موردي اســت. هرچند 
ممكن است مواردي به صورت استثناء هم باشد. اما اينكه 
ما چيزي را براي همه مردم ببنديم يا فيلتر كنيم اين ديگر 
سياستگذاري است. شــما نمي توانيد حكمي در شكايتي 
بدهيد كه نســبت به همــگان تأثير گذار باشــد. اين امر 
سياستگذاري است و بايد در جايگاه خودش مورد بررسي 

قرار بگيرد.

احضار وزير ارتباطات 
دادستاني: در 2 سال گذشته هيچ حكم قضايی مبنی بر فيلترينگ يا 

مسدودسازی شبكه اجتماعی ای صادر نشده است

بعد از چندين ماه تعطيلي مدارس در اغلب استان هاي 
ايران و برگزاري كالس هاي درس به صورت مجازي، روز جامعه

گذشــته اول بهمن13۹۹، مدارس بــراي گروهي از 
دانش آموزان باز شــد تا بتوانند به صورت حضوري سر كالس های 
درس حاضر شوند، اما گزارش هاي ميداني خبرنگار همشهري از 
برخي مدارس در سطح تهران و برخي شهرهاي ديگر، نشان مي دهد 
اســتقبال چنداني از بازگشايي مدارس نشــده و حتي در برخي 

مدارس كمتر از 5دانش آموز سر كالس درس حاضر شدند.

دوقطبي شدن جامعه والدين دانش آموزان
در تهران كمتر مدرســه اي وجود دارد كه تعداد دانش آموزانش 50نفر 
باشد. ميانگين جمعيت مدارس در شهر تهران 200نفر است و به همين 
دليل اكثر مدارس پايتخت مشــمول طرح بازگشــايي نشده؛ بنابراين 
آموزش ها همچنان مجازي پيگيري مي شــود. اما حتــي در مدارس 
ابتدايي كه برگزاري كالس پايه اول و دوم )بدون درنظر گرفتن جمعيت 
مدرسه( از سوي آموزش و پرورش در مناطق زرد و آبي الزامي شد، هم 
والدين نشان دادند كه رغبت چنداني به حضور كودكانشان در مدرسه 
ندارند و به همين دليل در اغلب مدارس ابتدايي كالس ها با تعداد كمتر 

از 10دانش آموز برگزار شد.
گزارش هاي ميداني و پيگيري هاي خبرنگار همشهري از 20مدرسه در 
سطح شهر تهران، رودهن، دماوند، همدان، خراسان رضوي و يزد كه جزو 
مناطق آبي و زرد هستند، نشان داد كه جمعيت حاضر در مدرسه بيشتر 
از فرزندان افراد شــاغل در بيمارســتان ها، كارمندان، والدين كم سواد 
يا بي ســواد و در برخي موارد دانش آموزان عالقه مند حضور در مدرسه 
هستند. همچنين دوقطبي شديدي بين والدين دانش آموزان در مورد 
بازگشايي مدارس به خصوص در تهران شــكل گرفته است؛ گروه اول 
معتقدند كه برگزاري كالس هاي حضوري اشتباه است و اجازه نمي دهند 
كه فرزندانشان در مدرسه حاضر شــوند و گروه دوم مي گويند كه اتفاقا 
از بازگشايي مدرسه اســتقبال مي كنند؛ چون توانايي آموزش برخي از 
دروس را به فرزندانشان ندارند و شاهد افت تحصيلي آنها هستند. اين 
دوقطبي بودن امروز در نخستين روز بازگشايي مدارس بيشتر عيان شد. 
همچنين تقابلي بين خانواده هاي مخالف بازگشايي مدارس با آموزش و 
پرورش هم صورت گرفت كه باعث شد در نهايت مديران اين وزارتخانه 

حضور دانش آموزان را اختياري كنند.

رعايت پروتكل هاي بهداشتي براي كودكان سخت است
مهري آمري، مادر دانش آموز پايه اول در محله ستارخان تهران مي گويد: 
از كالس 29نفره دخترم امروز فقط 6نفر ســر كالس حاضر بودند. من 
براي ضبط ويدئوی آموزشــي از معلم در كالس درس حضور داشتم و 
اتفاقات رخ داده در آن دو ساعت بيشــتر مرا نگران كرد. يكي از بچه ها 
يك بار مدادش افتاد و 5دقيقه بعد پاك كنش را روي زمين انداخت و هر 
2بار خم شد و آنها را برداشت و بدون اينكه ضد عفوني كند، استفاده كرد. 

يكي از دخترها دائم ماســكش را مي گذاشت و برمي داشت و تحمل آن 
را نداشت. 2تاي ديگر دوست داشتند كنار هم بنشينند و هرقدر معلم 
اصرار مي كرد كه نمي شــود باز هم درســت متوجه لزوم فاصله گذاري 
نمي شدند. واقعا بچه ها در اين ســن فهمي از پروتكل هاي بهداشتي و 
اجراي آن ندارند و معلم هم نمي تواند دائم هم حواسش به درس باشد و 

هم به تك تك حركات بچه ها.

مدارس براي فرزندان كادر درمان باز شود
از سويي ساجده متقيان، مادر ســحر كه در پايه دوم درس مي خواند از 
بازگشايي مدارس اســتقبال مي كند. او مي گويد كه پرستار است و كار 
سنگين اجازه نمي دهد آنطور كه بايد به درس فرزندش برسد؛ »چطور 
با اين حجم كار سنگين در بيمارستان به آموزش دخترم برسم. فرزندان 
كادر درمان در اين مدت بيشتر از همه آسيب ديدند؛ چه از نظر روحي 
و چه از لحاظ آموزشي. واقعا نياز است كه كودكان ما به مدرسه بروند و 
آموزش ها را حضوري دريافت كنند؛ حتي اگر والدين ديگر دانش آموزان 
اســتقبال نمي كنند بايد آمــوزش و پرورش زمينــه برگزاري كالس 
حضوري براي فرزندان ما را فراهم كند. اين اتفاق در فرانســه و آلمان 
رخ داده و فرزندان كادر درمان به مدرســه مي روند تا والدينشان تحت 

فشار نباشند.«
داليل موافقان و مخالفان بازگشايي مدارس بي شمار است. موافقان به 
ناتواني و كم تواني والدين در ارائه آمــوزش به فرزندان خود، فقر برخي 
خانواده ها و ناتواني در تهيه ابزار كالس مجازي مثل تبلت يا خريد دائم 
اينترنت و دشواري و بي كيفيت بودن آموزش مجازي اشاره مي كنند و 
مخالفان استاندارد نبودن وضعيت بهداشتي مدارس، ناتواني كودكان 
در رعايت همه پروتكل هاي بهداشــتي، كافي بودن آموزش مجازي و 
تلويزيوني را مثال زده و مانع از حضور فرزندان خود در مدرسه مي شوند.

معلمان سرگردان بين آموزش حضوري و مجازي
اين فضاي دوقطبي كه بين مخالفان و موافقان بازگشــايي مدارس از 
ســتاد ملي مبارزه با كرونا تا خانواده ها شــكل گرفته و باعث شده در 
نهايت حضور دانش آموزان اختياري باشد، كار معلمان را سخت تر كرده 
است. آنها مي گويند چطور هم سر كالس درس حضوري براي عده اي 
از دانش آموزان باشــند و هم براي عده ديگــر در كالس مجازي توليد 

محتوا كنند.
فريبا منتظري، معلم پايه دوم ابتدايــي از اصفهان در اين باره مي گويد: 
»هر دو گروه موافقــان و مخالفان درنظر بگيرند كه اين وســط قرباني 
اصلي معلمان و بعد كيفيت آموزش است. ما توانايي برگزاري آموزش به 
2شكل مجازي و حضوري را همزمان يا حتي در ساعات متفاوت نداريم 
و نمي توانيم هر دوگروه را مديريت كنيم. بهتر است ستاد ملي مقابله با 
كرونا و وزير آموزش و پرورش هم به جاي اعالم نظرات متفاوت و متغير 

بودن، تصميم قطعي بگيرند و ما را از اين سرگرداني نجات دهند.«
برگزاري كالس هاي حضوري مدارس همچون كالف سردرگمي شده كه 
ظاهرا كسي نمي تواند سرنخ آن را پيدا كند و نظم و ترتيبي به آن دهد، 
اما تنها نقطه واضح اين است كه فعال زور مخالفان بازگشايي مدارس بر 

موافقان چربيده و حضور دانش آموزان را اختياري كرده اند.

بازگشايي كم رمق مدارس
دوقطبي مخالفان و موافقان بازگشايي مدارس و سرگرداني معلمان

 فهيمه طباطبايي
خبرنگار

 سيده زهرا عباسي
خبرنگار

فرصتي براي شادي
 در عيــن حــال اقدامات 
جمعي يا اجتماعي مانند 
ايجاد كارناوال هم مي تواند در شاد سازي  فضاي 
شهر مؤثر باشد. ســال201۷ سنگاپور نخستين 
شهر شاد در آسيا معرفي شــده است. مهم ترين 
عواملي كه منجر به انتخاب آن به عنوان شهر شاد 
شــده، عبارتند از؛ اميد به زندگي، آزادي، امنيت 
اجتماعي، نبود فســاد و برجســته ترين عوامل 
تأثيرگذار سخاوت اســت. در حقيقت تركيبي از 
عوامل سياستگذاري و اقدامي به همراه رويكرد 
كالبدي، منجر به انتخاب اين شــهر شده است. 
باور دارم كالبد نقش بسيار مؤثري در شادآوري و 
شادكردن شهر دارد. شهر سبز، شهر بدون آلودگي 
و شهري كه فرصت ديدن بيشتر را براي انسان ها 
فراهم مي كند، ظرفيت بســيار كم نظيري براي 
شادبودن ايجاد مي كند. به همين دليل وقتي با اين 
رويكردها به موضوع شهر ورود مي شود؛ شهري كه 
دوچرخه ســواري و پياده مداري را در آن توسعه 
دهيم، در حقيقت شهر را به سمت شادبودن سوق 
داده ايم. شادي يك مفهوم مشخص و قابل لمس 

نيست اما مي توان آن را حس كرد.
شايد بتوان گفت شادي 2بخش دارد؛ يك بخش 

حس شادي و ديگري خود شادي. آدم ها همين 
كه حس شادي درون شهر دارند به بخشي از نياز 
شادآوري در سطح شــهر پاسخ داده مي شود كه 
شايد برجســته ترين جاهايي كه مي توان حس 
شادي را در افراد و درون شــهرها بازتوليد كرد، 
تجربه همگاني از شادي است. به طور مثال وقتي 
در مسابقات فوتبال، تيم ملي برنده مي شود، شوق 
و ذوق درون شهر ايجاد مي شود و عناصر شادي در 
تمام خيابان ها و معابر موج مي زند و ديده مي شود. 
در واقع اينها تجربياتي هستند كه درون شهرها 
قابليت اجرا دارند. نكته اي كه بسيار اهميت دارد 
اين اســت كه براساس نظرســنجي كه سال96 
انجام شده به ترتيب 5 اســتان  زنجان، گلستان، 
هرمزگان، كردســتان و كهگيلويــه و بويراحمد 

شادترين استان هاي كشور بوده اند.
شــايد از نظر اقتصادي مردم با مشكالتي مواجه 
هســتند اما به خاطر احســاس امنيت و اعتماد 
به يكديگر حس شادي داشــته اند. به طور كلي 
زيرساخت شاد زندگي كردن، مشاركت كردن در 
تصميم گيري، تصميم سازي  و عينيت شادبودن 
در ارتقاي كيفيت زندگي اســت كه برگرفته از 
مشاركت است. پس مشاركت سنگ زيريني است 
كه برنامه ريزي، تصميم گيري و كيفيت زندگي 
روي آن بنا مي شــود. در واقع شــادي هاي ُخرد 

منجر به شادي هاي بزرگ مي شود. نبايد به دنبال 
شادي هاي بزرگ درون شهر باشيم. همين كه به 
مردم احساس اميد داده شود يا استفاده از رنگ 
در شهر فراموش نشــود و تصاوير پويا و زندگي 
در شهر بازتوليد شود و درنهايت به مردم توصيه 
شود بيشتر در شهر حضور داشــته باشند، البته 
نه با خــودرو، بلكه با دوچرخه يــا پياده؛ فرصت 
كنار هم شــادبودن را فراهم كرده ايم. به عبارت 
ديگر 3عنصر اصلي سبب شــادي شهر مي شود 
كه عبارتند از؛ افزايش امنيت اجتماعي، افزايش 
سالمت و مشاركت شهروندان. كالبد شهر بخشي 
از حس شادي را درون شهروندان ايجاد يا تقويت 
مي كند و آنچه ســبب بازتوليد شادي مي شود 
حضور شهروندان و سياستگذاري هايي مبتني بر 

پايه مشاركت است.
در راســتاي همين اقدامــات، كمپين مجازي 
»آرزوهــاي تهران« توســط شــهرداري تهران 
راه اندازي شده كه هدفش جلب مشاركت مردم 
و افزايش اعتماد درون شــهر است. اين كمپين 
فرصتي اســت تا مردم آرزوهايشان را ثبت كنند 
و منتظر تحقق آنها باشند. باور دارم وقتي آرزوها 
بيشتر شود، شهر شادتر مي شود و مديريت شهري 
با راه اندازي اين كمپين به دنبال شادكردن شهر و 

شهروندان است.
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هرويه ميليچ مدافع كروات استقالل ساعاتي بعد 
از اتمام داربي تهران، در تصميمي غيرمنتظره 
راهي كشورش شد و فعال تصميمي براي بازگشت 
به ايران ندارد. باشگاه استقالل 3روز پيش ايميلي 
براي ميليچ ارسال كرد و از اين بازيكن خواست 
كه در تمرينات حاضر شود، ميليچ هم در پاسخ 
به ايميل باشگاه استقالل از مسئوالن اين باشگاه 

درخواست كرد كه قراردادش را تمديد كنند. با 
اين شرايط ميليچ درصورتي به ايران برمي گردد 
كه قرارداد خود را با باشــگاه تمديد كرده باشد. 
بايد ديد واكنش باشگاه استقالل به درخواست 
ميليچ و موضوع تمديد قــراردادش چه خواهد 
بود و آيا همكاري اين دو بار ديگر از ســر گرفته 
خواهد شد يا خير. ميليچ در حالي ايران را ترك 

كرده كه محمد نادري هم هنوز نتوانسته عملكرد 
قابل قبولي داشته باشــد، همين موضوع باعث 
شده تا هواداران اســتقالل در صفحات مجازي 
محمود فكري را تحت فشار قرار دهند تا شرايط 
را براي بازگشت اين بازيكن فراهم كند. ميليچ 
ميان هواداران استقالل محبوب است و پست ها و 
كامنت هاي هواداران استقالل در فضاي مجازي 
نشان مي دهد كه آنها اصرار زيادي به بازگشت 
ميليچ دارند. خود ميليچ هم گويا تمايل زيادي 
براي بازگشــت دارد و اين تمايــل را به وضوح 
مي شــود در اســتوري هايي كه اين روزها در 

صفحه اش مي گذارد مشاهده كرد.
در اين ميــان بايد ديــد ســرمربي آبي ها چه 
موضعي درخصوص ميليچ خواهد داشت. ميليچ 
درخواست مهمي از مسئوالن استقالل داشته 

ولي برخي هم اين موضوع را كــه يك بازيكن 
باشگاه را بابت تمديد قرارداد تحت فشار بگذارد، 
غيرمنطقي مي دانند. بايد ديــد موضع فكري 
درخصوص بازگشت ميليچ و بحث تمديد قرارداد 
اين بازيكن چيســت ولي هواداران استقالل در 
صفحات مجازي از ســرمربي آبي ها خواسته اند 
كه با بازگشت ميليچ و بحث تمديد قرارداد اين 

بازيكن موافقت كند.
  ميالد جهاني؛ هفتمين بازيكن ذوب

از سوي ديگر ديروز خبري منتشر شد كه از توافق 
استقالل با ميالد جهاني، بازيكن فعلي ذوب آهن 
خبر مي داد. گفته مي شود استقالل با اين بازيكن 
به توافق رســيده و او را در نيم فصل با قراردادي 
يك ونيم ساله جذب خواهد كرد. باتوجه به اينكه 
ميالد جهاني در وينگر راســت بــازي مي كند 

احتماال اســتقاللي ها او را براي پر كردن جاي 
ميليچ مي خواهند و تمايلي به بازگشت بازيكن 
كروات خود ندارند. جهاني بازيكني اســت كه 
بعد از 5ســال حضور در نفت آبادان امســال به 
ذوب آهن پيوسته اســت. او كه در آبادان پاس 
گل هاي زيادي مي داد و يكــي از برترين هاي 

جدول پاسورها بود، امسال هم در ذوب آهن 
طي 11بازي 2گل زده و يك پاس گل داده 
اســت. البته در آناليزهاي متريكا، جهاني 
نمره چندان بااليي نــدارد؛ او با ميانگين 

نمره6.81 از 10در بين ذوبي ها رتبه هفتم و 
در جدول كلي بازيكنان ليگ رتبه108 را دارد. 
جالب اينكه در جمــع بازيكنان ذوب آهن، علي 
دشتي بازيكن سابق استقالل هم نمره باالتري 

نسبت به ميالد جهاني دارد.

  ميالد به جاي ميليچ؟
  استقاللي ها با ميالد جهاني بازيكن ذوب آهن به توافق 

رسيده اند و به نظر مي رسد قيد ميليچ را زده اند

صالحيت نامزدها  را چه كسي تأييد كرد؟
ديروز كميته بدوي انتخابات فدراسيون فوتبال در بيانيه اي هوشمندانه 
اعالم كرد صالحيت هر 5نامزد انتخابات شامل علي كريمي، كيومرث 
هاشــمي، آجورلو، بهاروند و عزيز خادم تأييد شــده و شايعات درباره 
رد شــدن برخي نامزدها صحت ندارد. بسياري از رســانه ها به خبر به 
همين شــكلي كه هســت پرداخته اند اما تأييد صالحيت نامزدها اليه 
ديگري هم دارد. اين درواقع تأييد صالحيت به معنايي كه مي شناسيم 
نبوده و مفهــوم آن تأييد مدارك مــورد نياز كانديداهاســت. بيانيه 
فدراسيون واكنشي به شــايعات حذف بعضي نامزدها بود. صالحيت 
كانديداها مثل همه تعيين صالحيت هاي ديگر از سوي 3 نهاد بايد تأييد 
شود كه خود فدراسيون جزو هيچ كدام از نهادهاي ذيصالح نيست. اين 
اقدام فدراسيون مي تواند به مراجع باالتر فشار وارد كند؛ بدان معنا كه اگر 
يك يا چند نامزد از سوي مرجع غيرفوتبالي رد صالحيت شوند، واكنش 
قهري فيفا را دربرداشته باشد. فدراسيون از خودش سلب مسئوليت و 
نامزدها را تأييــد كرده. وزارت ورزش وعده داده كه بازنشســته ها را از 
انتخابات حذف كند و ممكن است يك يا 2 چهره ديگر هم در گزينش 
رد شوند. از آنجايي كه فيفا روي دخالت هاي سياسي در فوتبال حساس 
است، اين حساسيت مي تواند مراجع سياســي و امنيتي را در تعيين 

صالحيت تحت فشار بگذارد. 

  افزايش آمار كرونايي هاي فوتبال
روبيالس رئيس فدراسيون فوتبال اسپانيا به كوويد-19 دچار شد. اين 
تنها قرباني فوتبالي ها در موج جديد كروناي اروپا نبود. رائول افسانه اي 
هم كرونا گرفت. او كه هم اكنون ســرمربي تيم دوم رئال مادريد يعني 
كاستياست، 2 هفته بايد از تيمش دور باشــد. از همه عجيب تر ابتالي 
17بازيكن و عضو تيم بنفيكا بود كه همگي كرونايي شدند و تيم 2 هفته 
به قرنطينه رفت؛ آن هم در پرتغال كه نسبت به ديگر كشورهاي اروپايي 
كمتر از ويروس چيني زيان ديده است. چالهان اوغلو و تئو هرناندس از 
ميالن هم همچنان اسير اين بيماري هستند. فابين روييس، دليخت، 

پوچتينو و... هم در قرنطينه به سرمي برند.
  دعوا بر سر مسي رفتني

درحالي كه نامزدهاي انتخابات رياست باشگاه بارسلونا در حال اطمينان 
دادن به هواداران هستند كه مسي مي ماند، اين بازيكن از هر زمان ديگري 
به پاري سن ژرمن نزديك تر شد. مسي بعد از زدن پس گردني محكم به 
بازيكن بيلبائو درحالي كه مي توانســت طبق قانون بين 4 تا 12جلسه 
محروم شود، تنها 2 جلسه محروم شد. حاال شنيده مي شود ممكن است 
به زودي به پاريس و دوستش نيمار بپيوندد. پي اس جي ديگر اصراري به 
تمديد قرارداد امباپه ندارد و ممكن است در همين تابستان او را به رئال 
بفروشد و جاي خالي اش را با مسي پر كند. دستمزد كالن مسي مي تواند 
از صرفه جويي از محل دستمزد 21ميليون يورويي امباپه و درآمد حاصل 

از فروش او تامين شود.

فوتبال ايران
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افقي:
 1- دومين حــرف الفباي 
يوناني- خوراكي از گوشت 
و ســيب زميني و پيــاز و 

سبزيجات- پاكدامني
2- رهبــر ســياه جامگان- 

پايتخت سوازيلند
3- كشاورز- موهوم- گونه

كــردن-  عبــادت   -4
ستيزگي- چيرگي

5- پذيرفتن- غيرقابل انكار
6- در خانه صاحبش شــير 

است- اهل روستا- عمومي
7- گاو يالدار تبــت- در حال 
جوشيدن- شيريني سوغات قم

8- درويــش به دســـــت 
مي گيرد- شبيه

9- آزادي- طــالق- دردم 
از... است و درمان نيز هم

10- كار انجــام گرفتــه- 
صورت غيرمادي هريك از 
مخلوقات در آيين زرتشتي- 

دوتا نون
11- توهين- عرض

12- پرنده لذيذگوشــت- 
كال- ولگردان

13- آتش- عنـــــــوان 
احترام آميز نظامي- طحال

14- نگاه كردن- كاشــف 
ميكروب سل

15- پا بند- سنگ نوشته هاي 

هخامنشــيان در همــدان- 
باليدن

  
عمودي:

1- پرســش از متهــم و 
شــاهدان يك جــرم- هر 
بخش از نمــاز- بچه لجوج 

مي زند
2- اصل و نسب- كهن ترين 

قسمت اوستا- جديد
3- بلندتريــن قلــه دنيا- 
بــزرگان- حافظــه اصلي 

كامپيوتر
4- با عقيده- بازيابي قواي 

تحليل رفته
بي پايــان!-  تســت   -5
سرزميني كه از سه طرف به 
آب و از يك طرف به خشكي 

راه دارد- نگهبان گله
6- الــي آخر- از بــرادران 
حضرت يوسف)ع(- آگاهي 

داشتن
7- شــنوا- انقباض شديد 

عضالت- از مركبات
8- پبامبران- معادل فارسي 

بروشور
9- از گونه هاي موسيقايي 
فرانســه- روز عرب- مادر 

حضرت اسحاق)ع(
10- شهري در خوزستان- 

نزديك بين- اهلي

11- تكــرار حــرف دوم- رماني 
نوشته احمد محمود- بهتر

12- از آثار ويتوريو آلفيري، شاعر 
تراژدي ايتاليا- نقاش فرانســوي 

تابلوي صبحانه قايقران ها
13- اخمو- از جنس آهن- حامله

14- كننــده كاري- جاهــل- از 
ظروف آشپزخانه

15- هزار كيلو- انعكاس صوت- 
گوشه اي در دستگاه ماهور
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رضاوند: دليل انتقاد از تيم صدرنشين را نمي فهمم
  هافبك آبي ها، سپاهان و پرسپوليس را رقيبان اصلي استقالل در مسير قهرماني مي داند

اميرحسين اعظمي| اســتقالل تراكتورسازي را شكست 
داد تا با محمود فكري به صدر جــدول برگردد، مربي اي 
كه در 11 بازي ابتدايي اش عملكرد بهتري در مقايســه با 
شفر، منصوريان، مجيدي و حتي استراماچوني داشته اما 
كماكان مورد انتقاد قرار مي گيرد. آرش رضاوند كه پيش از 
مصدوميت مهره ثابت فكري بوده، اين انتقادات را منطقي 
نمي داند. او در گفت و گو با همشهري ورزشي درخصوص 
آخرين وضعيت خودش و اســتقالل بيشتر توضيح داده 

است.

 داستان مصدوميتت به كجا رسيد؟ به بازي 
با سايپا مي رسي؟

فعال كه مراحل درماني ام را پشت ســر مي گذارم. نمي دانم در 
داربي مصدوم شدم يا اينكه در تمرينات آسيب ديدم. اينطور كه 
پزشكان گفته اند 2 هفته زمان مي خواهم تا برگردم. خودم تالش 

مي كنم زودتر آماده شوم اما بعيد است به بازي با سايپا برسم.
 اين هفته با برد تراكتور به صدر برگشتيد. 

حتما احساس خوبي از اين اتفاق داريد؟
برد بسيار مهمي را در تبريز به دست آورديم، آن هم برابر تيمي 
مثل تراكتور. اين برد قطعا روحيه و انگيزه تيم را براي بازي هاي 
بعد باالتر مي برد ولي ما مسير سختي در پيش داريم و اين پايان 
راه نيست. صدرنشيني در اين مقطع مهم نيست، مهم اين است 

كه در پايان فصل قهرمان شويم.
  استقالل چند ســال است كه در ليگ برتر 
قهرمان نمي شــود، فكر مي كني در فصل جاري اين 

طلسم شكسته شود؟
ما از لحاظ امتيازگيري روند خوبي داشته ايم و رفته رفته شرايط 
تيم بهتر مي شود ولي مهم اين است كه تيم وارد حاشيه نشود 
و از اتفاقات غيرقابل پيش بيني ضربه نخورد. پارسال هم ديديد 
كه چه شرايط خوبي داشتيم ولي به يكباره استراماچوني رفت 
و حاشيه ها به استقالل ضربه زد. اگر اشــتباه نكنم در 4 بازي، 
20 گل زديم و روند خيلي خوبي داشــتيم و اگر استرا مي ماند 
قهرمان مي شديم. حاال هم اين مهم است كه استقالل آرامش 

داشته باشد و اسير حاشيه ها نشود.
 با وجود صدرنشــيني انتقادات زيادي به 
عملكرد فني اســتقالل و محمود فكــري وارد بوده، 
انتقاداتي كه بعد از داربي به اوج خود رســيد. در اين 

خصوص چه نظري داري؟
براي من اين موضوع عجيب اســت كه استقالل بعد از برد هم 
مورد انتقاد قرار مي گيرد و خيلي ها تيم و فكري را تحت فشار 
قرار مي دهند. فكري فقط در 11بازي هدايت اســتقالل را بر 
عهده داشــته و ما بايد به اين مربي زمان بدهيم تا تفكراتش را 
در تيم جا بيندازد و بازيكنان هم بتوانند خودشان را با تفكرات 
سرمربي وفق بدهند. به هر حال گاهي مواقع ممكن است يك 

تيم در چند بازي انتظارات را برآورده نكند. سؤالم اين است كه 
آيا ديگر مدعيان قهرمانــي در همه بازي ها نمايش فني خوبي 
داشته اند؟ اگر بازي ها را نگاه كنيد قطعا جواب اين سؤال منفي 
است. ما االن بعد از 11بازي در صدر جدول قرار داريم ولي دليل 

اين انتقادها را نمي فهمم.
 كار كردن با فكري در قياس با مربياني مثل 

استراماچوني، مجيدي و نامجومطلق چطور است؟
هر مربي سبك و تفكرات خاص خودش را دارد و من هميشه 
تالش مي كنــم از هر مربــي چيزهــاي زيادي يــاد بگيرم. 
محمودخان هم تالش مي كند تا استقالل دور از حاشيه باشد و 
خوشبختانه جو خوبي هم در تيم وجود دارد. مسئله مهم اين 
است كه هواداران از ســرمربي و بازيكنان حمايت كنند چون 

موفقيت استقالل از هر چيزي مهم تر است.
 فكر مي كني اصلي ترين رقيب استقالل براي 

قهرماني چه تيمي است؟
پنج، شش تيم دنبال قهرماني هستند. سپاهان امسال تيم خوبي 
است، من چند بازي اين تيم را ديده ام و آقاي نويدكيا تيم خوبي 
ساخته است، پرسپوليس هم امســال مدعي است و فوالد هم 
فكر مي كنم تيم خوبي است. صنعت نفت هم با ادامه اين روند 
مي تواند خودش را در باالي جدول نگه دارد و يك رقيب جدي 
باشد. با اين حال سپاهان و پرسپوليس را رقيبان اصلي استقالل 

در ليگ امسال مي دانم.
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  فندك هاي عمومي از كنار كيوسك هاي مطبوعاتي جمع شوند
در شرايطي كه شهر تهران، وضعيت ناگواري به لحاظ بيماري كرونا 
دارد و الزم است همه بيش از پيش مراقب باشند، هنوز تعداد زيادي از 
كيوسك هاي مطبوعاتي، ازجمله كيوسك هاي اطراف ميدان وليعصر، 
با فندك عمومي آويزان شده براي رفع نياز مشتري هاي سيگار نخي، 
سالمت ساير شهروندان را در معرض تهديد قرار مي دهند. از شركت 
ساماندهي مشاغل و صنايع شهرداري تهران كه ظاهرا مسئوليت اين 
كيوسك ها را برعهده دارد، تقاضا مي كنم يك بار براي هميشه، بساط 
فندك عمومي را كه منشــأ آلودگي و انتقال انواع بيماري هاست در 

كيوسك ها بر چيند تا سالمت جامعه بيشتر تامين شود.
ابراهيم عبداهلل زاده از ميدان وليعصر

  كندي كالفه كننده حركت قطارهاي پرند به تهران 
نخستين قطار پرند به تهران به جاي اينكه حداكثر در يك ساعت مسير 
خود را طي كند، چيزي حدود يك و نيم ساعت طي مسير مي كند كه 
اين باعث مي شود مسافران از كار و زندگي شان عقب بيفتند. نخستين 
قطار اين خط ساعت4:45 حركت مي كند و بايد 5:45 در تهران باشد 
اما 6:30 و حتي ديرتر به مقصد مي رسد. در مســير هم در ايستگاه 

اسالمشهر بدون آنكه مسافر زيادي باشد توقف طوالني دارد.
مشتاقي از پرند

  عايق سرما، گرما و نور در ساختمان سازي ها رعايت نمي شود
هر چند كمبود گاز و برق و... وجــود دارد، اما در هدر رفت منابع هم 
رتبه داريم و بخش زيادي از منابع ما از طريق ساختمان ســازي هاي 
غيراستاندارد هدر مي روند. اغلب آپارتمان هاي دهه هاي اخير فاقد 
عايق سرما و گرما هستند و طبيعتا بخشي از مشكالت برق و گاز كنوني 

به موضوع مصارف خانگي بازمي گردد.
دولتشاهي از كرج 

  كمبود ناوگان عمومي در تهران؛ عامل شيوع بيشتر كرونا
از عوامل اصلي شــيوع ويروس كرونا به خصــوص در تهران، كمبود 
ناوگان عمومي از قبيل مترو و اتوبوس و تردد در بازارهاي بزرگ است 
و تردد بين شهري نمي تواند عامل اصلي آن باشد. هم اكنون خيلي از 
رستوران ها و مغازه هاي بين راهي و كسب وكارها تعطيل و با مشكالت 
معيشتي روبه رو هستند و خانواده ها دچار مشكل شده اند. درحالي كه 
با كمبود ناوگان عمومي و انبوه مسافران در كالنشهرهايي مثل تهران 

روبه رو هستيم نبايد توقع ريشه كن شدن كرونا را داشته باشيم.
الهرودي از تهران 

  اعالم زمان قطعي برق بسيار مهم است
اينكه برق به داليلي كه اغلب از آن آگاهيم قطع مي شود ديگر چاره اي 
نيست، الاقل مســئوالن از قبل اعالم كنند برق كدام محالت در چه 
ساعتي قطع مي شــود تا فرزندان مان در درس و مشق و كالس خود 

دچار مشكل نشوند و ما هم در سرما يخ نكنيم.
ميرزايي از اردبيل

  ميزان تصادفات در تاريكي تهران افزايش يافته است
مجوز تردد شبانه در تهران دارم و چندين بار ديده ام كه به علت تاريكي، 
تصادفاتي در تهران رخ داده اســت. آيا واقعا راهي جز خاموش كردن 

معابر شهري و بزرگراهي نيست.
زماني از تهران 

   16سال به دنبال پرونده حقوقي 
از سال83 پيگير پرونده حقوقي كالهبرداري هستم و قوه قضاييه هنوز 
نتوانسته آن را به سرانجام برساند، 16سال براي رسيدگي به يك پرونده 
خودش يك عمر است؟ چرا روال رسيدگي به برخي پرونده ها در قوه 

قضاييه اينقدر طوالني است؟ 
دشتي از تهران

  قيمت نوسازي شهرداري بسيار سنگين است.
براي ساختماني كه 25ســال قبل آن را به قيمت 28 ميليون تومان 
خريده و از آن زمان بــراي نگهداري آن هزينه كــرده و هرگز هم به 
مستأجر واگذار نكرده ام و خودم و فرزندم ساكن آن هستيم، عوارض 
700هزار توماني فرســتاده اند. مــن با 3ميليون حقوق و در ســن 
88سالگي درحالي كه نيازمند پرستار هستم چگونه اين رقم را بپردازم. 
آيا عوارض نوسازي و از اين دست نبايد از ساختمان هاي نوساز گرفته 
شود. امروز حتي اگر قيمت خانه من از ميليارد هم گذشته باشد، فرقي 
به حال من ندارد؛ چرا كه ساكن آن هستم و ريالی از آن كسب درآمد 

نداشته ام. توقع خدمت داريم نه اذيت. با سالمندان مدارا كنيد.
بانوي 88ساله از تهران

  جلوي پرداخت وجه سهام عدالت را گرفته اند
درحالي كه 6 ماه قبل ســهام عدالت خود را براي فروش گذاشته ايم، 
خبري از پرداخت وجه آن نيست و به  تازگي نيز بانك اعالم كرده است 
كه فعال جلوي سهام عدالت بسته است. مي خواستم به كساني كه سهام 

عدالت ندارند بگويم زياد هم به اين موضوع فكر نكنند.
رئيسي از رودبار كرمان 

  در حوزه آلودگي هوا، كم كاري مي شود
درحالي كه در حوزه كاهش آلودگي هوا در كشــورهاي مختلف دنيا 
برنامه ريزي و هزينه شده است، در ايران همچنان فقط با مسكن هايي 
نظير تعطيالت اقدام مي شود؛ درحالي كه مي توان با جلوگيري از توليد 

خودروهاي بنزيني سهم بزرگي در اين بخش ايفا كرد.
رضازاده از تهران 

  شعبه بانك رفاه در شهرك خانه اصفهان ايجاد شود 
بازنشستگان ساكن شهرك خانه اصفهان واقع در منطقه8 شهرداري 
اين شهر براي انجام امور بانكي و كارهاي مربوط به تسهيالت بانكي 
خود نياز به حداقل يك شعبه بانك رفاه كارگران دارند. شهرك خانه 
اصفهان بيش از نيم قرن است كه بنا شده و جمع زيادي از بازنشستگان 

تامين اجتماعي ساكن آن هستند.
بليغيان از اصفهان

  بنرهاي بزرگي كه به حال خود رها مي شوند
روز 25دي ماه در مسير شــرق به غرب اتوبان صدر، بنر بزرگي وسط 
بزرگراه افتاده بود كه چند روز قبل روی تابلو نصب بود. افتادن اين بنر 
وسط خيابان مي توانست بسيار خطرناك باشد. نكته اينكه خودروي 

پليس هم در نزديكي اين مكان بود و توجهي به اين موضوع نداشت.
فتحعلي زاده از تهران 

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

 شهادت 9پليس
در دي ماه

9نفر از نيروهاي پليس در دي ماه امسال در 
جريان درگيري با متهمــان به درجه رفيع 

شهادت رسيدند.
به گزارش همشهري، حضور مأموران نيروي 
انتظامي از نقطه صفر مرزي تا مركز كشور 
و تالش شــبانه روزي براي ايجاد امنيت بر 
هيچ كس پوشيده نيســت تا آنجا كه گاهي 
آنها در اين راه جان خود را نيز فدا مي كنند. 
در دي ماه امسال 9نفر از نيروهاي پليس در 
جريان دفاع از ســرحدات مرزي، مقابله با 
قاچاق سالح، كاال، ارز، موادمخدر، سوخت 
و احشام و برخورد با اشرار، اراذل، سوداگران 

مرگ و هنجارشكنان به شهادت رسيدند.
»حميــد عارفــي« 4دي مــاه در زاهدان، 
»نبي اهلل خطيري« 4دي ماه در گلســتان، 
»مصطفي دالور« 11دي ماه در ســراوان، 
»سعيد بني اسدي« 15دي ماه در خراسان 
جنوبي، »علي معاوي« 15دي ماه در دشت 
آزادگان، »سيدسجاد مصطفوي« 15دي ماه 
در كردستان، »رضا اسداللهي« 20دي ماه 
در زابل و »عباس حيــدري« 22دي ماه در 
شيراز به شهادت رسيدند. همچنين »امين 
خالدي« از سربازان نيروي انتظامي بود كه 
روز 22دي ماه در درگيري با اشرار در شيراز 

به درجه رفيع شهادت نايل آمد.

 مرگ غم انگيز
پسر بچه 2ساله 

كودك 2ساله كه سرگرم تاب بازي در خانه 
بود در حادثه اي دردناك جانش را از دست 

داد.
به گزارش همشهري، ساعت 8 صبح ديروز 
به قاضي حبيب اهلل صادقي، بازپرس جنايي 
تهران خبر رسيد كه كودكي 2ساله به دليل 
خفگي جان باخته است. بررسي ها حكايت از 
اين داشت كه اين پسر بچه 2ساله دقايقي 
قبل توسط خانواده اش به بيمارستان انتقال 
يافته اما به گفته پزشكان بر اثر خفگي جان 
باخته بود. در اين شرايط مأموران به تحقيق 
از والدين وي پرداختنــد و آنها گفتند كه 
پسرخردسالشــان در خانه با تاب  آويزان از 
چهارچوب دراتاق خواب در حال بازي بوده 
اســت. اما درحالي كه روي تاب نشسته بود 
ناگهان تعادلش را از دســت داد و طناب به 
دور گردنش پيچيد و پــدر و مادرش وقتي 
متوجه ماجرا شدند كه دير شده بود. با اين 
حال سراسيمه او را به بيمارستان رساندند 
اما پسربچه خردسال جانش را از دست داده 
بود. با اظهارات والدين كودك، قاضي دستور 
انتقال جسد به پزشكي قانوني را صادر كرد و 

تحقيقات درباره اين حادثه ادامه دارد.

بخشش يا قصاص؟
اجراي حكم قصاص پسر خوزستاني كه متهم است 

5سال قبل در جريان درگيري با جوان ديگري در پيگيري
انديمشك وي را به قتل رسانده صبح ديروز به طرز 
شگفت انگيزي متوقف شد. توقف اجراي حكم در حالي است كه 
جوان محكوم به قصــاص هنوز خود را در يــك قدمي چوبه دار 

مي بيند و هر لحظه ممكن است حكمش اجرا شود.
به گزارش همشهري، اين پســر جوان كه عرفان نام دارد و حاال 
25ساله است، 5ســال قبل وقتي به پمپ بنزيني در شهرستان 
انديمشك رفته بود ناگهان با جوان ديگري به نام بهزاد درگير شد. 
درگيري آنها ابتدا لفظي بود اما وقتي كار باال گرفت به زد و خورد 
كشيده شد. هردو، طرف مقابل را زير مشت و لگد گرفته بودند و 
هيچ كس جلودارشان نبود تا اينكه چند لحظه بعد ناگهان بهزاد 
روي زمين افتاد. با اينكه چند دقيقه بعد چند نفر تالش كردند او 

را به بيمارستان منتقل كنند اما در راه جان خود را از دست داد.
به دنبال اين حادثه و با شــكايت خانواده بهزاد، تحقيقات پليس 
در اين خصوص آغاز شــد. جاي ترديدي وجود نداشت كه بهزاد 
در جريان درگيري در پمپ بنزين جانش را از دست داده است؛ 
اما هنوز زواياي پنهان زيادي در اين حادثه وجود داشــت. با اين 
حال عرفان به عنوان تنها مظنون اين پرونده بازداشت شد و تحت 
بازجويي قرار گرفت. او ماجراي درگيري با متوفي را قبول داشت 

اما مي گفت نقشه اي براي قتل نداشته است.
متهم كه آن زمان دانشجوي رشته حسابداري بود گفت: وقتي به 
پمپ بنزين رسيدم با بهزاد چشــم در چشم شدم و با هم درگير 
شديم. او كه از من بزرگ تر بود من را به باد كتك گرفت و من هم 
براي دفاع از خودم چند ضربه به او زدم. من دست هايم را مشت 
كرده بودم تا اينكه نمي دانم چطور شد او ناگهان روي زمين افتاد 

و از حال رفت.
با وجود ابراز بيگناهي متهم اما نكته حائز اهميت سابقه درگيري 
خانوادگي اين دو جوان بود. بررسي ها نشان مي داد خانواده آنها از 
مدت ها قبل با يكديگر دچار اختالف و درگيري شده بودند و اين 
درگيري مرگبار به احتمال زياد ادامه همان درگيري بوده است. 

از سويي شــاهدان نزاع مي گفتند وقتي بهزاد و عرفان شروع به 
درگيري كردند، به سمت يكديگر مشت پرتاب مي كردند  تا اينكه 
ضربه اي به سر بهزاد اصابت كرد و او نقش بر زمين شد. با اين حال 
در گزارش اوليه پزشكي قانوني اشــاره اي به اصابت ضربه به سر 
مقتول نشده بود؛ اما پرونده با صدور كيفرخواست به شعبه چهارم 

دادگاه كيفري يك استان خوزستان فرستاده شد.

در دادگاه
در جلسه محاكمه ابتدا اولياي دم براي متهم درخواست صدور 
حكم قصاص كردند و گفتند چون او قاتل است و جان فرزندشان 
را گرفته است، بايد مجازات شود. ســپس متهم در جايگاه قرار 
گرفت و در دفــاع از خودش گفت: من هيچ قصد و نقشــه قبلي 
براي آسيب زدن به بهزاد نداشتم. با اينكه ما قبال با هم اختالف 
خانوادگي داشتيم اما آن روز به طور اتفاقي بهزاد را در پمپ بنزين 
ديدم و درگيري ناگهاني شروع شد. او از من بزرگ تر و قوي تر بود و 
وقتي درگير شديم فقط تالش كردم از خودم دفاع كنم. باور كنيد 
هيچ نيتي براي آسيب زدن به او نداشتم و نمي دانم چطور شد كه 
او جانش را از دســت داد. من بيگناهم و از اولياي دم درخواست 

مي كنم من را ببخشند.
در اين جلســه همچنين وكيل مدافع متهم در دفاع از او گفت 
كه پزشكي قانوني در گزارش اوليه خود به بازكردن پوست سر و 
جمجمه متوفي اشــاره كرده و در آن گفته بود كه هيچ نشاني از 
خون مردگي و آثار ناشي از خونريزي يا ورود ضربه با جسم سخت 
نبوده است. اما مدتي بعد در گزارش خود تأكيد كرده كه اصابت 
جسم سخت موجب مرگ شده اســت. همچنين جثه عرفان از 

بهزاد كوچك تر بوده است.
با وجود دفاعيات متهم و وكيلش، قضات دادگاه پس از شور، عرفان 
را در قتل بهزاد گناهكار تشخيص داده و او را به قصاص محكوم 
كردند. رأيي كه با اعتراض متهم و وكيلش به ديوان عالي كشور 
فرستاده شده اما در آنجا هم مهر تأييد خورد تا شمارش معكوس 

براي اجراي حكم قصاص آغاز شود.

در يك قدمي چوبه دار
با قطعي شدن حكم قصاص قرار بود عرفان صبح ديروز در زندان 
پاي چوبه دار رفته و مجازات شــود. همه  چيز براي اجراي حكم 
آماده شده و تالش هاي خانواده متهم براي جلب رضايت اولياي 
دم نيز بي نتيجه مانده بود با وجود اين به داليل نامعلومي اجراي 
حكم متوقف شد و شواهد نشان مي دهد كه اولياي دم براي چند 
روز به عرفان مهلت داده اند. به اين ترتيــب بود كه او بار ديگر به 
بند زندانيان بازگشت اما هنوز زير تيغ قرار دارد و معلوم نيست در 
روزهاي آينده اولياي دم او را مي بخشند، شرطي براي بخشش 

اعالم مي كنند و يا حكم اجرا خواهد شد. 
عرفان هم اكنون در زندان به ســر مي برد و كابوس چوبه دار يك 
لحظه رهايش نمي كند اما اميدوار است اولياي دم پس از گذشت 
5سال از حادثه تلخي كه »به شكل ناخواسته اتفاق افتاده است« 

از قصاص او صرف نظر كنند.

فرار شوهر   پس از قتل آتشين همسر
پليس پايتخت در تعقيب مردي 

اســت كه پــس از درگيــري با داخلي
همســرش او را به آتش كشيده و 

فراري شده است.
به گزارش همشــهري، ظهر سه شــنبه سي ام 
دي ماه گزارش مرگ آتشــين زني 34ساله به 
قاضي حبيــب اهلل صادقي، بازپــرس ويژه قتل 
پايتخت اعالم شــد. با حضور تيــم تحقيق در 
بيمارســتان مشــخص شــد كه زن جوان از 
روز 25دي ماه به دليل ســوختگي شــديد در 
بيمارستان بســتري شــده اما با وجود تالش 
پزشكان به دليل شدت سوختگي ظهر سه شنبه 
جان باخته اســت. ســوختگي او عمدي اعالم 
شده بود و همين باعث شد كه به دستور قاضي 

جنايي تحقيقات درباره اين حادثه آغاز شود. در 
بررسي هاي اوليه مشخص شد كه زن جوان به 
قتل رسيده اســت و عامل جنايت كسي نيست 
جز شوهر او. مأموران متوجه شدند كه زن جوان 
از مدتي قبل با شوهرش بر سر فروش خانه دچار 
اختالف شده بودند. به گفته همسايه ها، اين زن 
و شوهر جوان كه ساكن طبقه سوم ساختماني 
حوالي جنوب تهــران بودند مدام بــا يكديگر 
درگيري داشــتند و همســايه ها بارها صداي 

مشاجره آنها را شنيده بودند.
آخرين درگيــري آنها نيز 25دي مــاه بود كه 
همسايه ها مانند روزي هاي قبل، صداي مشاجره 
اين زوج جوان را شنيدند و لحظاتي بعد متوجه 
شــدند كه مرد به همراه فرزند 7ســاله اش از 

خانه خارج شــد. اين درحالي بود كه زن جوان 
همچنان در خانه بود.

به گفته همســايه ها، مرد جوان كه به شــدت 
عصباني بود، فرزندش را داخل ماشين گذاشت 
و دقايقي بعد با يك گالن 20ليتري كه محتويات 
داخل آن بنزين بود به خانه بازگشــت. تصاوير 
دوربين مداربســته نيز بازگشت او و گفته هاي 
همســايه ها را تأييد مي كرد. پس از آن بود كه 
صداي مشاجره اين زن و شوهر دوباره به گوش 
رســيد و مرد كه كنترلش را از دست داده بود 
بنزين را بر در و ديوار خانه ريخــت و آنجا را به 
آتش كشــيد. سپس به ســرعت از خانه خارج 
و ســوار بر ماشــين، به همراه فرزندش آنجا را 

ترك كرد.

همزمان با فــرار مرد عصباني، همســايه ها كه 
متوجه دود و شعله هاي آتش و همچنين صداي 
انفجار شده بودند با آتش نشاني تماس گرفتند 
و با حضور آتش نشــانان در محل حادثه، حريق 
مهار شــد. اين در حالي بود كــه زن جوان كه 
در ميان شــعله هاي آتش گرفتارشــده بود، با 
كمك همسايه ها و آتش نشانان نجات يافت و به 
بيمارستان منتقل شد اما تالش پزشكان براي 
نجاتش بي نتيجه ماند و او به دليل ســوختگي 

شديد جانش را از دست داد.
با اين اطالعات، جسد مقتول به پزشكي قانوني 
انتقال يافــت و تيمي از كارآگاهــان اداره دهم 
پليس آگاهي تهران تحقيقات براي دستگيري 

عامل اين جنايت را آغاز كرده اند.

 5مصدوم قتل پدر و نامادري؛ پايان وسوسه هاي شيطاني
در سقوط پله برقي

 آتش اختالف خانوادگي
جان مادر را گرفت

جوان خوزستاني محكوم به قصاص، چشم 

انتظار تصميم اولياي دم مقتول است

پسر 17ســاله كه به دنبال اختالف خانوادگي، 
خانه شان را به آتش كشــيده بود به اتهام قتل 
مادرش و مصــدوم كردن 4عضــو خانواده اش 

دستگير شد.
به گزارش همشهري، اين حادثه چند روز پيش 
در روستاي ده چشــمه در استان چهارمحال و 
بختياري رخ داد. آن روز اهالي روســتا با ديدن 
شــعله هاي آتش كه از داخل مدرســه  روستا 
زبانه مي كشــيد پليس و آتش نشــاني را خبر 
كردند. دقايقي بعد تيمي از آتش نشانان به همراه 
مأموران گشت كالنتري11 شــهر فارسان در 
محل حادثه حاضر شدند و در همان ابتدا معلوم 
شد كه اتاق سرايداري مدرسه كه محل سكونت 
ســرايدار و خانواده اش بود دچار آتش سوزي 

شده است. 
با همكاري مردم و آتش نشانان، حريق مهار شد 
اما 5عضو خانواده شــامل پدر و مادر 50ساله و 
3فرزند پسر 17، 16 و 10ســاله آنها كه دچار 
سوختگي شــده بودند به بيمارســتان منتقل 
شدند. ساعاتي بعد از بيمارستان خبر رسيد كه 

مادر خانواده به دليل شــدت سوختگي جانش 
را از دست داده اســت و اين در حالي بود كه در 
بررســي هاي اوليه معلوم شــد كه آتش سوزي 

عمدي بوده است.
در اين شرايط بررسي ها ادامه يافت و كارآگاهان 
جنايي با حضور در محل حادثه و تحقيقات انجام 
شده مطمئن شدند كه آتش سوزي توسط يكي 
از اعضاي خانواده صورت گرفته اســت. طولي 
نكشيد كه معلوم شد پسر 17ساله خانواده كه او 
نيز در اين حادثه دچار سوختگي شده بود عامل 
اين آتش سوزي بوده است و وي كه چاره اي جز 
بيان حقيقت نداشت در تحقيقات اوليه اعتراف 
كرد كه به دليل اختالفــات خانوادگي با پدر و 
مادرش درگير شده و كنترلش را از دست داده و 
با ريختن بنزين در داخل خانه، آنجا را به آتش 

كشيده است.
به گفته ســرهنگ غالمعلي شــكري، فرمانده 
انتظامي شهر فارسان، با اعترافات پسر نوجوان، 
پرونده وي در اختيار مرجع قضايي قرار گرفت و 

تحقيقات تكميلي درباره اين حادثه ادامه دارد.

مرد جوان كــه هنگام 
تجاوز بــه دختربچه اي خارجي

و  پــدر  12ســاله، 
نامادري اش را مقابل خود ديد، آنها را 
با ضربــات قمه به قتل رســاند تا راز 

سياهش را مخفي نگه  دارد.
به گزارش همشــهري به نقل از سان، 
اين جنايت چند روز پيش در شــهر 
كنوشــا در ايالت ويسكانســين رخ 
داد. نيمه هاي شــب بود كه فردي با 
پليس تماس گرفــت و خبر از تجاوز 
به دختربچه اي 12ســاله در خانه اي 
در همســايگي آنها داد. به دنبال اين 
تماس، تيمــي از مأموران راهي خانه 
مورد نظر شــدند و به محض ورود با 
اثاثيه به هم ريخته روبه رو شــدند كه 
نشان مي داد در آنجا درگيري شديدي 
رخ داده اســت. آنها در نزديكي يكي 

از اتاق ها با آثار خون روبه رو شــدند و 
پس از ورود به داخل اتاق اجساد غرق 
خون زن و مردي ميانســال را ديدند 
كه با ضربات قمه سالخي شده بودند. 
در ادامه مشخص شــد كه به غير از 
مقتوالن، 4كودك ديگر هم در خانه  
بوده اند كه همزمان با شروع درگيري 
از طريق پنجره از خانه فرار كرده و به 
خانه همسايه  پناه برده و از او خواسته 
بودند كه پليس را خبر كند. در تحقيق 
از كودكان معلوم شــد كه عامل اين 
جنايت هولناك پسر 24ساله خانواده 
به نام مدرانو بوده است. با اين اطالعات 
عمليات پليس براي دستگيري عامل 
جنايت آغاز شد و دقايقي بعد مأموران 
موفق شــدند او را كه قمه بزرگي در 
دست داشــت در حوالي خانه يكي از 
بستگانش شناسايي كنند. پسر جوان 

كه آشفته و سراســيمه بود، با ديدن 
پليس قمه اش را به سوي آنها گرفت 
و خواســت كه به وي شليك كنند و 
جانش را بگيرند. اما مأموران لحظاتي 
بعد توانستند پسر جوان را خلع سالح 

و او را دستگير كنند. 
مدرانو پس از دســتگيري بــه اداره 
پليس منتقل شــد و اعتراف كرد كه 
مقتوالن پدر و نامــادري اش بوده اند. 
او گفت: از چنــد روز قبل دختربچه 
12ساله يكي از آشــنايان در خانه ما 
زندگي مي كرد. از همان موقع وسوسه 
شده بودم كه به او تجاوز كنم تا اينكه 
شــب حادثه تصميم گرفتم نقشه ام 
را اجــرا كنم. يك قمه بــزرگ و يك 

سقوط پله برقي يك پل عابر پياده در مشهد موجب مصدوميت 5نفر از عابران 
شد. به گزارش همشهري، اين حادثه ظهر ديروز در ميدان بيت المقدس اتفاق 
افتاد و به دنبال آن نيروهاي اورژانس براي امدادرساني به حادثه ديدگان خود 
را به محل حادثه رساندند. مجتبي خالدي، سخنگوي سازمان اورژانس كشور 
در اين باره گفت: ســاعت12:۴2 روز چهارشنبه پله  برقي يك پل عابر پياده در 
ميدان بيت المقدس مشهد سقوط كرد كه در اين حادثه 5نفر از عابران مصدوم 
شدند. وي ادامه داد: عوامل اورژانس توانستند خدمات اوليه درماني به تعدادي 
از مصدومان ارائه كنند كه خوشبختانه اين حادثه هيچ مصدوم بدحالي نداشت.

جوراب برداشتم و به ســمت اتاق او 
رفتم اما وقتي وارد شدم، او از خواب 

بيدار و با من درگير شد.
جوان جنايتــكار ادامه داد: با ســر و 
صداي او، پدر و نامادري ام هم از خواب 
پريدند و به سمت اتاق آمدند. من كه 
آشفته بودم و نمي خواستم رازم فاش 
شود، وقتي پدرم را مقابل در ورودي 
ديدم با همان قمه اي كه در دســت 
داشتم به او حمله كردم و چند ضربه 
به وي زدم. پــس از او نامادري ام وارد 
اتاق شد كه او را هم با ضربات قمه از پا 
درآوردم و پس از آن از خانه فرار كردم 

تا اينكه دستگير شدم.
با اعترافات اين مرد، وي روز گذشته 
به دادگاه محلي شــهر كنوشا منتقل 
شد و در مقابل قاضي به جنايتي كه 
مرتكب شده بود اعتراف كرد و گفت 
كه پس از اين اتفــاق نمي خواهد كه 
زنده بماند. پس از اعترافات اين مرد، 
وي به زندان منتقل شــد و قرار است 
به زودي رســيدگي به پرونده اش در 

دادگاه آغاز شود.
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سي و هفتمين دوره جشنواره بين المللي فيلم كوتاه تهران ديروز در پرديس ايران مال آغاز به كار كرد
ِتست سرد جشنواره

يادداشت

جمال رهنمايي
روانشناس

باالخره در نخستين روز از يازدهمين ماه سال بحران و 
مرگ و تعطيلي، نخستين جشنواره سينمايي كشور به 
مدد كاهش آمار ابتال و نيستي توانست روز گذشته از 

مرداب هولناك رخوت و بي تفاوتي سر برآورد.
سي وهفتمين دوره جشــنواره بين المللي فيلم كوتاه 
تهران هرچند در بخش آنالين تمركز بســياري دارد 
اما آنچه براي صنعت ســينما و رويدادهاي سينمايي 
كشور در اين برگزاري اهميت يافته و بيشتر به چشم 
آمده همانا حضور به منزله برگزاري جشنواره با حضور 

صاحبان آثار و اهالي رسانه است.
جشــنواره فيلم فجر در راه اســت و درحالي كه هنوز 
برگزاري فيزيكي آن براي طيف هاي رسانه اي به صورت 

محدود مدنظر اســت و فعال هم خبري از سينماهاي 
مردمي براي نمايش آثار نيســت برگزاري جشنواره 
فيلم كوتاه مي تواند يك رويداد تمريني و شايد به نوعي 
يك تست سرد براي سنجش چگونگي فرايند برگزاري 

جشنواره در ايام كرونا باشد.
اولين روز جشــنواره فيلم كوتاه تهران به سياق همه 
رويدادهاي فرهنگي بيشتر به هماهنگي و كشف سپري 
شد تا غور در فيلم و هنر. برگزاركنندگان جشنواره كه با 
انتخاب پرديس ايران مال بيش از هر چيز مي خواستند 
از فضاي بســيار بزرگ اين مركز در راســتاي رعايت 
دقيق تر فاصلــه گذاري هاي اجتماعي بهــره ببرند با 
جديت تمام، ســعي در اجراي دقيــق پروتكل هاي 

بهداشتي داشتند.
مسعود مدرسي، مدير روابط عمومي انجمن سينماي 
جوان ايران و دبير ســي و هفتمين دوره جشــنواره 

بين المللــي فيلم كوتاه تهــران درباره تــالش براي 
برگزاري بدون دردسر و ابتالي به كروناي جشنواره به 
همشهري مي گويد: ما قصد داريم تا آثار براي صاحبان 
آنها و اهالي رسانه به نمايش درآيد و به همين دليل از 
بين گزينه هاي موجود پرديــس ايران مال را به جهت 
وســعتش انتخاب كرديم. در دعوت از اصحاب رسانه 
براي حضور فيزيكي در جشنواره هم كمي احتياط و 
دقت داشتيم تا جمع محدودتري به صورت حضوري 
به تماشــاي آثار بنشــينند. همچنين اصرار داريم تا 
صاحبان آثار تنهــا با 5بليت مهمــان در ايام نمايش 
فيلم هايشان به سالن ها بيايند تا با ازدحام جمعيت در 

محل برپايي جشنواره مواجه نشويم.
حاال كه نخستين روز جشنواره با ترس و اميد به پايان 
رســيده مي توان اميدوار بود كه بتوان با هوشمندي و 

نظارت در ايام كرونا، جشنواره برگزار كرد و فيلم ديد.

چشيدن مزه زندگي در 
تهران/ امين تارخ، بازيگر: 
آرزو دارم كه تهران هواي 
پاك داشته باشد. خيلي ها 
هستند كه بيماري قلبي دارند و اين هوا براي 
آنها كشــنده اســت. آرزو دارم تهران پياده رو 
داشته باشد، ترافيك نباشــد، مردم بي خود و 
بي جهت بوق نزنند و هنگام رانندگي، رعايت 
حال هم را بكنند كه متأسفانه اصال اين كار را 
نمي كنند. آرزو دارم »زندگي كردن« در تهران 
احساس شود. هم اكنون، چيزي كه در تهران 
احساس مي شــود، مزه مرگ است تا زندگي. 
همه چيز شهر افسرده است و شهر رنگ ندارد. 
آرزو دارم كه بشــود در تهران مــزه زندگي را 

چشيد.

تهراني مهربان تر / بهنام 
بهزادي، كارگــردان: من 
براي شــهر تهران آرزوي 
آرامش مي كنم؛ آرامشي 
كه از درون مردمش شروع شود و در زيست و 
رفتار ما در كنار هم تبلور يابد؛ آرامشي كه در 
فضاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي اين شهر 
به وجود بيايد تا بتوانيم در كنار هم نخستين 
خواست ها و نيازهاي زيستي مان را بي دغدغه 
برطرف كرده و بتوانيم به تعالي و شكوفايي فكر 

كنيم.
براي تهران، شهري سالم آرزو دارم؛ شهري كه 
سالمت است. آرزو دارم شرايطي ايجاد شود كه 
در آن سالمت جسم براي همه فراهم باشد و از 
اين مهم تر، سالمت روح و روان. آرزو مي كنم 
تهران شهري باشــد كه در آن با هم مهربان تر 
باشيم، با هم مهرباني كنيم و مهرباني بيشتري 

از هم ببينيم.

زباله ثروت ملي محسوب 
شود/ كيومرث پوراحمد، 
كارگــردان : يكــي از 
كوچك ترين آرزوهاي من 
براي تهران و كل ايران اين است كه زباله مثل 
اروپا ثروت ملي محســوب شــود؛ نــه اينكه 
80درصد حجم زباله هاي ما در خارج شهرها 
ســوزانده شــود. در شــهرهاي بزرگ اروپا، 
ســطل هاي تفكيك زباله براي مواد مختلف 
وجود دارد و خود مردم يا شــهرداري تفكيك 
زباله را انجام مي دهند. متأسفانه در ايران، حجم 
زيادي از زباله سوزانده و مقدار ناچيزي بازيافت 

مي شود.

چنــد آرزوي كوچك و 
بزرگ براي شهري كه در 
آن زندگي مي كنم/ بيژن 
اشــتري، مترجم : تهران 
زماني به شهري قابل زيستن تبديل خواهد شد 
كه ساكنانش احساس كنند اين شهر واقعا مال 
خود آنهاست. اداره شهر چيزي جدا از وضعيت 
كشور نيســت. نمي توان توقع شهري خوب را 
داشت درحالي كه كشور در كليت خودش بد 
اداره مي شود. براي شــهري كه در آن زندگي 
مي كنم چنــد آرزوي كوچك و بــزرگ دارم: 
وزارتخانه ها بايــد از تهران برونــد. مديريت 
عمودي بايد جاي خــود را به مديريت افقي و 
مردمي بدهد. اداره شــهر بايد به مردم واگذار 
شود. تشكل هاي مردم نهاد بايد زمام اداره امور 
شهر را به دست گيرند. وظايف شهرداري بايد به 

بخــش خصوصــي برون ســپاري شــود. 
ســرمايه گذاران خصوصي بايــد در احداث 
زيرساخت ها شركت كنند. فضاي سبز و فضاي 
فرهنگي شهر بايد گسترش يابد. شهر بايد به 
محلي مناســب بــراي تعامل و معاشــرت 
شهروندان بدل شود. شهر بايد در وهله نخست 
به رفاه پياده ها توجه كند و ســپس سواره ها. 
شهر بايد الكترونيكي و هوشمند شود. اهالي 
شــهر بايد از حداقل هاي رفاه مادي برخوردار 

باشند و...

آرزوهاي دست نيافتني/ 
هوشنگ گلمكاني، منتقد 
سينما: چه آرزويي بكنم 
براي تهراني كه شباهتي به 
تهران ندارد. تحقق هر آرزويي درباره تهران و 
بهتر شدن حالش آنقدر بعيد به نظر مي رسد كه 
بهتر اســت هيچ آرزويي نكنم، چون مي دانم 
بي فايده اســت. به هر حال آرزو بايد نسبتي با 
واقعيت داشته باشــد، اما همه آرزوهايي كه 
درباره بهتر شدن حال تهران دست كم از ذهن 
من مي گــذرد دســت نيافتني اســت. مثال 
مي خواســتم بگويم آرزو مي كنم پايتخت از 
تهران به شهري ديگر منتقل شود اما مي دانم 
كه اين آرزو شدني نيست. بقيه آرزوهاي ديگر 

درباره تهران نيز همينطور.

شهر بدون دود/ هادی 
مرزبان، كارگردان:  آرزوی 
شهری پاك را دارم، شهری 
بــدون دود ؛ شــهری كه 
فعاليت های كارخانه ها نظارت شــده باشد، 
شهری كه تنها در آن دود ماشين های فرسوده 
و موتور سيكلت ها نباشد، شهری كه مردم هر 
روز آســمانش را ببينند و با خيــال راحت در 
بوستان ها قدم بزنند، شــهری كه بتوان آن را 

برای آيندگان زنده و پويا نگاه داشت.

آســمان آبــي/ الهام
پاوه نژاد، بازيگر : از ميان  

هزاران آرزويــي كه براي 
شهرم دارم، آرزو دارم كه 
تهران هميشه آسمان آبي داشته باشد؛ آسمان 
زيبايي كه هميشه تميز باشــد تا شهروندان 

به راحتي در آن نفس بكشند.

بدون ترافيك/ ايرج راد،  
بازيگر : شــايد تحقق اين 
آرزو محال باشد اما دوست 
دارم كه شــهرم ترافيك 
نداشته باشد و تراكم ماشــين را هرروز در آن 
نبينم. آرزو دارم به راحتي در شهر سفر كنم؛ هر 

ساعتي از شبانه  روز.

شهر علم/ قادر آشنا، مدير 
مركز  هنر  هاي نمايشــي : 
تهران شهر علم، فرهنگ و 
هنر است. از نگاهم تهران 
 ام القراي جهان اسالم است. تهران شهر مقاومت 
و انسان هاي بزرگ و فرهيخته است. آرزو دارم 
تهران همين گونه يك مركز بزرگ دانشگاهي 
باشد. شهري براي آدم هاي بزرگ و شهري پر از 
مراكز علمي، آكادميك و دانشگاهي كه همه 
بتوانند در آن مجالي براي يادگرفتن داشــته 

باشند.

بعد از بــه نمايــش درآمدن 
»آپ« و »درون بيرون« حاال 
نوبت »روح« اســت كه دوباره 
نام »پيتر داكتر« را سر زبان ها 
بيندازد. انيميشــن »سول« 
نگاهي فلسفي و روانشناختي 
به معناي زندگي اســت كه با 

اســتفاده از توانايي هاي بي حد و مرز دنياي انيميشن و دنياي پر رمز 
و راز زبان موســيقي به تأثير دنياي »ناهشيار« در زندگي و چگونگي 
شكل گيري شــخصيت در دنياي آبي رنگ و لطيف خلقت پرداخته 

است.
جان گاردنر، موزيسين ميانسالي است كه هنوز نتوانسته جاي خود 
را در دنياي موســيقي پيدا كند، او در آستانه رســيدن به مهم ترين 
 آرزوي زندگي در گودالي سقوط مي كند و اشتباهي وارد دنياي ارواح 
تولد نيافته يا به تعبير داســتان، دنياي اوليه مي شــود. اينجا اشكال 
انتزاعي و دوبعدي كه شبيه مادران بسيار منعطف و توانمند هستند 
كار هدايت توپك هاي كوچكي كه مي توانند نماد سلول هاي انساني 
باشــند را به  عهده دارند. آنها در محيط لطيف، پرزدار و با موزيكي از 
صداي آب كه مي تواند دنياي زهدان مادر باشــد با آرامش و مهرباني 
بي پايان به توانمند سازي  فكري ســلول هاي كودكان آينده مشغول 
هســتند. قرار اســت اين توپك ها پس از پيدا كردن استعداد ويژه و 
منحصر به فرد خود پس از جفت شــدن )لقاح( در قالب يك موجود 

جديد از دروازه زمين بگذرند و وارد زندگي بشوند.
اينجا همه ويژگي هاي شــخصي توپك ها از قبل معلوم شــده به جز 
استعداد منحصر به فرد هرجفت تركيب شده كه قرار است با مشاركت 
هر دو موجود، اســتعداد تازه اي خلق شــود تا جواز ورود به زمين از 
سوي مادران صادر شود. روي ديگر اين تمثيل آن است كه هر مخلوق 
تازه واردي به زمين، يقينا داراي استعداد منحصر به فردي نيز هست.

روح شماره22 كه همچون نامش سرشــار از دوگانگي و تضاد است 
با موفقيت توانســته ارواح بزرگي مانند آبراهــام لينكلن، مادر ترزا، 
محمدعلي كلي، يونگ و ماري آنتوانت را به  عنوان نماد هاي استقامت، 
مهرباني، قدرت، دانايي و خشم نااميد سازد و هيچ كدام از اين ساليق  
انساني نتوانسته اند در او تأثيري به جا گذاشته و استعدادي خلق كنند. 
روح شــماره 22 از نظر خودش لياقت زندگي را ندارد، ولي در ظاهر 

مي گويد زندگي داراي ارزش زيستن نيست.
  دكتــر بورگنســون، روانشــناس مشــهور كــودكان جفــت تازه 
روح 22مي شود تا در »تاالر همه  چيز« راهي براي ورود به زندگي بيابد. 
تالش هاي گاردنر- بورگنسون براي يافتن استعداد روح شماره22 با 
مشاغل جذاب، پرخطر، هيجاني و انسان دوستانه به جايي نمي رسد و 
قرار بر رفتن به جهان آخرت بدون استفاده از فرصت حيات مي شود. 
ترس از مرگ كار ساز شده و روح شماره22 با گرفتن فرصتي دوباره 
به سراغ كاپيتان كشتي نجات بخش ارواح سرگردان مي رود. كاپيتان 
در دنياي سياه و تاريك ارواح سرگردان هر از چند گاهي يكي از اين 
ارواح سرگردان را كه توانسته براي خود راهي پيدا كند، سوار كشتي 
نجات كرده و راهي كره زمين مي كند. ويژگــي مهم آوارگان دنياي 
ارواح سرگردان، وسواس به خرج دادن در پيدا كردن معناي زندگي 
اســت. كاپيتان با تجربه مي گويد: براي زندگي كردن بايد از وسواس 
پيدا كردن معناي زندگي رها شد. اگر لذت بردن از زندگي با وسواس 

همراه شود، آدم از زندگي جدا مي شود.
نقشه ميان بر كاپيتان براي ورود به زندگي زميني با عجله گاردنر نقش 
بر آب مي شود. روح گاردنر در بدن گربه درمانگر حلول كرده و روح22 
وارد بدن گاردنر مي شــود. تجربه تالش ها و شكست هاي گاردنر در 
اختيار روح شماره22 قرار مي گيرد و او ديدن، شنيدن و مزه ها را در 
بدن عاريتي خود احســاس مي كند. اين تجربه ها در ديدار روح22 با 
»كاني« شاگرد خصوصي گاردنر از او يك شفاگر مي سازد كه او را به 
تالش براي موفقيت در دنياي موسيقي عالقه مند مي سازد. او به كاني 
مي گويد: وقتي توي زندگي كاري براي انجام دادن نداشته باشي، واقعاً 

زندگي مسخره است.
گاردنر و 22در دام حسابدار سمج جهان اوليه مي افتند تا با برگرداندن 
آنها حساب هايش را جور كند. شماره22 تجربه هايي را زندگي كرده 
كه برايش هزاران بار از شركت در ســمينار هاي خودشناسي بيشتر 
كار مي كند. خود زندگي، بهترين مشــوق زندگي است. گاردنر هم 
در جريان اين تجربه مشترك به اين نتيجه مي رسد كه دستيابي به 
استعداد، هدف روح آدمي نيســت و هدف اصلي خود زندگي است. 
زندگي او هم با اين تولد دوباره و اجرايي با شكوه در كافه »نت سياه« 
شروع مي شود. گاردنر با درك سادگي هاي زيباي زندگي مثل راه رفتن 
زير نور آفتاب و لمس شن هاي ساحل با پاهاي برهنه و رنگ هاي زيباي 
قرقره هاي مادر مي تواند معناي زندگي را در آنها ببيند و اين زيبايي ها 
را در قالب قطعات موسيقي به زبان بياورد. روح22 براي ورود به دنياي 
زميني از اســتاد جدا  و با دنيايي از ترس و اميد راهي زمين مي شود. 
جان نيز به پاس اين الهام بخشــي فرصت زندگي دوباره مي گيرد و با 
اين تجربه جديد وارد زندگي مي شود كه زندگي نه مقصد است و نه 

مسير؛ تك تك لحظه هاي زندگي مهم هستند.

رازهاي تولد يك روح
درباره فيلم انيميشن روح كه اين روزها تماشاگر 

فراواني دارد
خيلي قشنگ است كه براي شــهر خود آرزوهاي زيبا داشته باشي و قشنگ تر 
آن است كه يك روزي آن آرزوها محقق شوند. آرزوهايي كه شايد برخي به رؤيا 
نزديك باشند و برخي هم آرزوهايي باشند كه در اصل آرزو نيستند بلكه كمترين 
خواسته يك شهروند محسوب مي شوند. پويش آرزوها براي تهران با 3هدف در 
حوزه مديريت شهري قرار است به مرحله اجرا برسد. اينكه شهروندان بتوانند در 
مديريت شهري مشاركت داشته باشند و ديگر اينكه مديريت شهري از محالت آغاز 
شود و شهروندان شهر را از خود بدانند و تعلق خاطر داشته باشند كه اين تعلق خاطر 
به پويايي شهري چون تهران كمك زيادي مي كند. اعتمادزايي ميان شهروندان و 
مديريت نيز از ديگر اهداف اين پويش است. پويشي كه برايش صفحات مجازي شكل 
گرفته و سايتي به نام »با هم« كه مردم شهر بتوانند آرزوهايشان را در آن به اشتراك 
بگذارند، بتوانند به آرزوهاي هم امتياز بدهند و بهترين آرزوها براي شهر تهران 
به مرحله اجرا برسند. تهران شهري است كه همه از آن خاطره داريم و دوستش 
داريم. پس براي شهري كه دوستش داريم مي توانيم بهترين آرزوها را داشته باشيم.

آرزوی من براي تهران
هنرمندان به همشهري از آرزوي خود براي شهرشان مي گويند 

مسعود مير
خبرنگار
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انتخابات رياســت جمهوري2020 آمريكا، شايد آخرين 
شانس جو بايدن براي تصاحب كليد كاخ سفيد بود؛ اما 
نخستين تالشش نبود. اين سومين باري بود كه او تالش 
كرد رئيس جمهور شود و موفق هم شــد، زيرا برخالف 
تالش هاي قبلي در سال هاي 1988 و 2008، اين بار به عنوان 
يك پيشرو و چهره شناخته شــده دمكرات وارد صحنه 
رقابت شد. اين سياستمدار 77ساله وقتي سال گذشته 
پا در ميدان رقابت انتخابات مقدماتي گذاشت با مخالفت 
برخي كميته هاي حزبي در ايالت هاي آيووا و نيوهمپشاير 
روبه رو شد، اما با گرفتن رأي اعتماد از 14ايالت، درنهايت 
توانست وارد كارزار انتخاباتي شود. كارزارهاي انتخاباتي 
بايدن برخالف دونالد ترامپ كه در ميان جمعيت زيادي از 
مردم حاضر مي شد، با حضور تعداد محدودي از هوادارانش 
و با رعايت فاصله اجتماعي و استفاده از ماسك برگزار شد 
تا به عنوان يك نامزد دمكــرات، همواره دغدغه خود را 
درباره همه گيري كرونا يادآوري كند. به اعتقاد بسياري از 
تحليلگران، درنهايت همين بيماري عامل اصلي شكست 

ترامپ در انتخابات بود.
پيشينه خانوادگی: بايدن سال1972 مدت كوتاهي پس از 
اينكه براي نخستين بار به سنا راه پيدا كرده بود، همسر 
و دختر كوچكش را در حادثه رانندگي از دســت داد. او 
مراسم اداي سوگند به عنوان ســناتور را در بيمارستان 
كنار 2 پسرش كه از تصادف جان سالم به در برده بودند، 
انجام داد. سال2015 پســرش بو كه 46ساله بود به دليل 
سرطان مغز فوت كرد. جو بايدن در طول كارزار انتخاباتي 
خود بارها به هر دو اتفاق تلخ زندگي اش اشــاره كرده و 
گفته كه به همين دليل نظام سالمت براي او اهميت ويژه  
و »شخصي« دارد. مرگ پسرش، موج احساسات عمومي 
را به سمت بايدن روانه كرد و از او چهره يك سياستمدار 
مهربان و باورپذير در بين مردم ساخت. اما اين محبوبيت 
مردمي، مشكالت خود را هم به دنبال داشت. بايدن وقتي 
وارد رقابت انتخاباتي 2020 شد با اتهام هايي از سوي برخي 
زنان به دليل صميميت زيادش روبه رو شد، اما در واكنش 
به آنها گفت كه ذاتا آدم خونگرمي است و احساسات خود 
را بروز مي دهد، هرچند قبول دارد كه استانداردها عوض 

شده است.
فعاليت سياســی: بايدن از ســال1972 وارد سنا شد و 
طــي 6دوره نمايندگي ايالت دالور را به عهده داشــت. 
در سال1988 براي نخســتين بار وارد كارزار انتخابات 
رياست جمهوري شد اما به دليل اينكه متهم به كپي كردن 
ســخنراني نيل كيناك، رهبر وقت حزب كارگر انگليس 
شد، انصراف داد. بايدن در سال2008 هم وارد انتخابات 
مقدماتي حزب شد، اما درنهايت به نفع باراك اوباما كنار 
كشــيد. 2دوره حضور در كنار نخستين رئيس جمهور 
سياهپوست آمريكا، فصل مهمي از زندگي سياسي بايدن 
را رقم زد. 8سال حضور در كاخ سفيد، جايي كه هميشه 
شانه به شانه اوباما ديده مي شد، اين امكان را به او داد كه 
خود را در بخش زيادي از دستاوردهاي دولت رئيس جمهور 
پيشــين آمريكا مانند طرح درمان ارزان، بســته هاي 

تشويقي اقتصادي و مهار بحران مالي سهيم بداند.

كامال هريس باالخره توانســت معــاون رئيس جمهور 
منتخب آمريكا شود، اما ثبت عناويني چون نخستين 
زن، نخســتين سياهپوست و نخســتين آمريكايي 
آسيايي تباري كه به اين پست دست پيدا مي كند به نام 
او، طعم اين پيروزي را در كامش شيرين تر كرده است. 
هريس حدود يك سال پيش، وارد رقابت هاي مقدماتي 
حزب دمكرات شــد و بارها در مناظره ها سياست هاي 
بايدن را زير سؤال برد كه به اعتقاد برخي، باعث شد ترمز 
بلندپروازي هاي رقيبش را بكشد. اما درنهايت اين بايدن 
بود كه در اين رقابت برنده شد و هريس 56ساله را به تيم 

خود آورد تا در مركز توجه رسانه ها قرار بگيرد.
پيشينه خانوادگی: هريس در اوكلند ايالت كاليفرنيا به دنيا 
آمد. مادرش مهاجر هندي و پدرش مهاجري از جامائيكا 
بود. 5 ساله بود كه والدينش جدا شدند و نزد مادرش كه 
محقق سرطان و فعال حقوق مدني بود، بزرگ شد. هريس 
گفته كه مادرش سعي كرده او و خواهرش را به عنوان 2 زن 
سياهپوست با اعتماد به نفس باال كه به نژاد خود افتخار 
مي كنند، تربيت كند. دورگه بودن هريس، او را تبديل به 
يك سياستمدار محبوب در بين خيلي از آمريكايي ها 
كرده است. هريس بارها گفته كه با هويت خودش مشكلي 
ندارد و خودش را يك »آمريكايــي« مي داند. هريس 
تحصيالت خود را در دانشگاه هاروارد كه از دانشگاه هاي 
شناخته شده براي سياهپوستان است، گذراند. او از اين 
دوران به عنوان يكي از تأثيرگذارترين دوره هاي زندگي 
خود ياد مي كند. هريس در سال2014 با داگ ايمهوف كه 
وكيل است، ازدواج كرد و نامادري 2فرزند همسرش شد. 
هرچند گفته كه عالقه اي به اين عنوان ندارد و بچه ها او را 

با لقبش يعني »ماماال« صدا مي زنند.
فعاليت سياســی: فعاليت هريس به عنوان دادستان به 
سياستمدار شــدن او كمك زيادي كرد. او كارش را در 
دفتر دادگســتري منطقه آالمدا آغاز كرد و سال2003 
دادستان عالي سان فرانسيسكو شد. سپس نخستين زن 
و نخستين سياهپوستي شد كه به عنوان دادستان كل 
كاليفرنيا در باالترين پست حقوقي در پرجمعيت ترين 
ايالت آمريكا خدمت كرد. به ايــن ترتيب او به چهره 
شناخته شــده اي در حزب دمكرات تبديل شــد و به 
پشتيباني اين شهرت، سال2017 وارد رقابت انتخاباتي 
سنا شــد. اما حركت روي مرز باريك راضي نگه داشتن 
دمكرات هاي چپگراي كاليفرنيا و سياستمدار مردمي 
بودن، همواره براي او كار سختي بوده است. تالش براي 
به دست آوردن دل ترقي خواهان دمكرات از يك سو و 
ميانه روهاي حزب متبوعش از سوي ديگر، باعث شد كه 
نزد هيچ كدام محبوبيت آنچناني كسب نكند. اين روزها 
كه آمريكا با مشكالتي مانند تبعيض نژادي و خشونت 
پليس دست وپنجه نرم مي كند، هريس روي صندلي اي 
نشســته كه مي تواند صداي گروه هــاي ترقي خواه و 
اصالح طلب باشد. به اعتقاد اين سياستمدار، نژادپرستي 
تبديل به يك همه گيري در آمريكا شده و بايد ريشه كن 
شود. هريس اكنون اين فرصت را دارد تا وعده هايش را از 

قلب كاخ سفيد عملي كند.

دوران پرآشوب و تاريك دونالد ترامپ، ظهر ديروز به 
وقت واشنگتن با اداي سوگند جو بايدن به عنوان چهل 
و ششمين رئيس جمهور آمريكا به پايان رسيد و دولت 
جديد، مسير سخت برگرداندن آمريكا به مسير عادي 
بودن را شروع كرد.  بايدن، كه در انتخابات سوم نوامبر 
توانست ترامپ را شكست دهد، در سخنراني خود بعد 
از مراسم سوگند گفت كه دموكراسي پيروز شده و زمان 
اتحاد فرا رسيده اســت. او گفت: »اراده مردم شنيده 
شده اســت. ما دوباره آموختيم كه دموكراسي عزيز و 
گرانبهاست. دموكراسي شكننده است. و در اين ساعت، 
دوستان من، دموكراسي پيروز شده است.« او همچنين 
گفت كه رئيس جمهور تمام مردم آمريكاســت و قول 
مي دهد كه براي آنهايي كه به او راي نداده اند هم بجنگد.
بايدن با اشــاره به حمله هواداران ترامپ به ساختمان 
كنگره گفت: »چنــد روز بعد از آنكه عــده ای اوباش 
خواستند دموكراســی ما را خدشــه دار كنند اينجا 
ايستاده ايم و می گوييم چنين چيزی هرگز اتفاق نخواهد 
افتاد. دموكراسی همين است. اما اختالف نظرها نبايد 
باعث تشتت ملی شود. من رئيس جمهور همه آمريكا 
خواهم بود.« در بخش سياست خارجي او گفت: »ما در 
پی احيای ائتالف های خود و شريكی قابل اعتماد برای 

صلح و امنيت خواهيم بود.«
 پيش از بايدن،  كامال هريس معاون بايدن، به عنوان اولين 
زن و اولين رنگين پوستي كه به اين سمت رسيده اداي 
سوگند كرد. اين مراسم با حضور چهره هاي سرشناس 
آمريكا، از جمله روساي جمهور سابق آمريكا يعني بيل 
كلينتون، باراك اوباما و جــرج بوش و همينطور مايك 
پنس معاون اول دونالد ترامپ و اعضاي ارشــد هر دو 

حزب آمريكا برگزار شد. 
مراسم تحليف، تحت شــديدترين تدابير امنيتي كه 
واشنگتن در ســال هاي اخير به خود ديده برگزار شد 
و 25 هزار نيروي گارد ملي و تعــداد زيادي از ماموران 

سرويس مخفي، اف بي آي و پليس امنيت، آن را برگزار 
كردند. ايــن ميزان از تدابير امنيتــي، بعد از آن لحاظ 
شــد كه هواداران دونالد ترامپ، روز ششــم ژانويه به 
مراسم تاييد پيروزي جو بايدن د ركنگره حمله و قلب 
دموكراســي آمريكا را فتح كردند.  ســاعاتي پيش از 
اداي ســوگند جو بايدن، دونالد ترامپ، رئيس جمهور 
جنجالي پيشين آمريكا، آخرين ضربه اش را هم بر عرف 
و سنت هاي آمريكا زد و در مراســم جداگانه اي، بدون 
اينكه در مراسم تحليف جانشــين خود حاضر شود، با 
هوادارانش وداع كرد.  ترامــپ، اولين رئيس جمهور در 
152سال اخير در آمريكاســت كه در مراسم تحليف 
جانشين خود شركت نمي كند. او بعد از ترك كاخ سفيد، 
در يك پايگاه نظامي، مراسم بدرقه اي براي خود ترتيب 
داده بــود و از همان جا، در آخرين ســخنراني خود به 
عنوان رئيس جمهور، وعده داد كــه دوباره بازخواهد 
گشت. رئيس جمهور سابق آمريكا، در سخراني خود در 
پايگاه اندروز براي دولــت جديد آرزوي موفقيت كرد و 
دستاوردهاي »شگفت انگيز« خود را ستود. او در تمام 
سخنراني خود، براي دولت جديد آرزوي موفقيت كرد، 
 حتي يك بار هم نام بايدن را بــه زبان نياورد. ترامپ در 
سخنراني خود خطاب به هواداراني كه در اين پايگاه جمع 
شده بودند گفت: »خدانگهدار. شــما را دوست داريم. 
به زودي به شــكل ديگري بازخواهيم گشت. زندگي 
خوبي داشته باشيد. به زودي مي بينم تان.« او بعد از اين 
سخنراني، به اقامتگاه مجلل خود در مارآالگو در فلوريدا 
پرواز كرد تا دوران بعد از رياســت جمهوري اش را، كه 
از قضا بسيار متالطم و پرتنش خواهد بود، شروع كند. 
اســتيضاح ترامپ در مجلس نمايندگان راي آورده و او 
منتظر دادگاهش در سناست. اگر دو سوم سناتورها به 
محكوميت او به خاطر »تحريك شورش« در كنگره راي 
بدهند، ترامپ مزاياي رئيس جمهور ســابق را از دست 
خواهدداد. در صورت محكوميت او، دموكرات ها همچنين 
طرحي را به راي خواهند گذاشت كه جلوي حضور ترامپ 
در انتخابات بعدي را خواهد گرفت و عمال حيات سياسي 
او، دست كم در سمت هاي انتخابي، به پايان خواهد رسيد.

ورود آمریکا  به دوران جدید

جــو بايدن يكــي از اركان 
در  قــدرت  ســاختار 
آمريكاســت. مدارج ترقي 
را پله پله از ســطوح پايين 
طي كرده، به عنوان يكي از 
كارگزاران كهنه كار در عرصه سياست قلمداد مي شود 
و به قول معروف بخشــي از حاكميت آمريكاست. او 
رابطه خوبي هم با رقباي درون حزبــي و هم رقباي 
برون حزبي دارد.  مثال با خانــدان بوش رابطه خوبي 
دارد، با مك كين خوب بود، با ميت رامني رابطه خوبي 
داشت و سابقه همكاري طوالني با سران جمهوريخواه 
در ســنا را دارد و توانسته شــكاف هاي درون حزب 
دمكرات بين خودش و سناتور برني سندرز و جريان 
ترقي خواه را پر كند. بايدن ســال ها در اين فضا كار 
كرده و حضــور نزديكي با تمــام جريان ها، چهره ها 
و وال اســتريت داشــته؛ او كهنه كار عرصه سياست 
است و واشــنگتن را مثل كف دســتش مي شناسد. 
بنابراين از قابليت ترميم شكاف هاي درون نخبگاني 
برخوردار اســت. اما اينگونه نيســت كه اگر در راس 
يك نظام سياســي اتحاد ، اتفاق و وحدت نظر وجود 
داشــته باشــد، الزاما در كف خيابان هم اين اتحاد و 
همدلي وجود داشته باشد. باوجود ويژگي هاي بايدن، 
نمي توان گفت كه او قابليت پركردن شكاف هايي كه 
در بدنه اجتماعي و در سطوح غير نخبگاني و در بين 
توده ها ايجاد شده را دارد. يك علت اين است كه اين 
شكاف ها بر اثر بحران هاي عديده در آمريكا بروز پيدا 
كرده اســت؛ مثال بحران اقتصادي، بحــران كرونا و 
بحران هاي نژادي كه همه ريشه در سوءمديريت ها و 
ناكارآمدي هاي دولت هاي پيشين در سطوح فدرال 
و اياالتي دارد. اين كه يك رئيس جمهور اين توانايي 
را داشته باشــد كه بدون رفع بســترهاي ظهور اين 
بحران ها، بتواند شــكاف ها را كاهش بدهد مقداري 
دور از انتظار اســت. اما اگر طي رياست جمهوري اش 
بتواند بحران هاي وضعيت اقتصادي آمريكا را ســر و 
سامان بدهد و رفاه مردم را برقرار كند و بتواند از بحران 
كرونا سربلند بيرون بيايد و آشتي ملي را به خصوص 
در حوزه هاي نژادي برقرار كند، اين ظرفيت را خواهد 
داشت كه بتواند اين گسل عميقي كه به وجود آمده 
را تا حدودي پر كند. البته من خيلي اميدوار نيستم، 
چون حل برخي مشكالت در توان يك دولت نيست و 
عزم ملي مي خواهد، به خصوص در حوزه هاي نژادي 
كه با بخشــنامه و امضاي فرمان، نطق، سخنراني و 
دستورالعمل مشكالت حل نمي شــود و بايد نگاهي 
متفاوت بين شــهروندان آمريكا ايجاد شود.من بعيد 
مي دانم كه دولت بايدن بتواند ايــن وضعيت به هم 
ريخته و دوپاره را ترميم كند و آمريكا را به شرايطي 

كه مثال در اواخر قرن گذشته وجود داشت برگرداند.

بايدن و  دوقطبی داخلی: 
شكاف ها   پر نمی شوند

 اميرعلي ابوالفتح
كارشناس مسائل آمريكا

روابــط خارجــي ميان 
كشــورها بــر 2بعــد 
ســاختاري و شــخصي 
اســتوار اســت. از بعد 
ســاختاري، كشورهاي 
حاشــيه خليج فارس به طور كلي و عربســتان 
سعودي به طور خاص، متحد آمريكا در منطقه 
به حساب مي آيند؛ بنابراين، اساس و بنيان روابط 
آمريكا با عربستان در دولت جو بايدن احتماال 
تغييرات چنداني نسبت به دولت دونالد ترامپ 
نخواهد داشــت؛ چراكه روابط ميان 2كشــور 
عميق و چندبعدي است. اما از منظر شخصي، 
مي توان حدس زد كه بايدن در مقايسه با ترامپ، 
نگاه ايدئولوژيك را كنار بگذارد و نگاهش به كل 

منطقه باشد و نه فقط كشورهاي عربي.
روابط رياض و واشنگتن، در حوزه هاي اقتصادي، 
سياســي، ديپلماتيك و نظامي تعريف شــده 
است. از منظر اقتصادي، آمريكا سرمايه گذاري 
هنگفتي در صنايع نفت و پروژه هاي زيرساختي 
و توسعه اي عربستان انجام داده است. در حوزه 
سياسي، بايد پذيرفت كه آمريكا بيش از مسائل 
حقوق بشري به موضوع ثبات سياسي اهميت 
مي  دهد و ايــن واقعيت كه محمد بن ســلمان 
بي اندازه طرفدار آمريكاســت، براي كاخ سفيد 
داراي ارزش افزوده اســت. همچنين در حوزه 
روابط ديپلماتيك، آمريكا و عربستان به يكديگر 
نياز دارند به اين دليل كه هر دو كشــور اهداف 
ديپلماتيك و امنيتي مشابهي را در خليج فارس 
و ديگر نقاط منطقه خاورميانه دنبال مي كنند؛ 

به خصوص در قبال ايران و اسرائيل. 
فارغ از اينها، با توجه به خريد هاي تســليحاتي 
چندين ميليــارد دالري عربســتان از آمريكا، 
ايجاد تغييرات اساســي در روابط دوطرف در 
نهايت ضرر مالي بزرگي بــه آمريكايي ها وارد 
خواهد كرد. با توجه به اين نكات، مي توان گفت 
اگر دولت جو بايدن قصد داشته باشد در رويكرد 
آمريكا در برابر عربستان سعودي تغييري ايجاد 
كند، تغيير فقط در مدل روابط است و اساس و 
بنيان روابط را تحت تأثير قــرار نخواهد داد. در 
مدل جديد روابط آمريكا با عربستان، بعد از اين 
كمتر شاهد حمايت بي  چون وچرا و كوركورانه 
كاخ ســفيد از اقدامات بن ســلمان در منطقه 
خاورميانــه خواهيم بود. آمريــكا احتماال طي 
4سال آينده در دولت جو بايدن، يك ديپلماسي 
حساب شــده و دقيق  در تعامل با سعودي ها در 

پيش خواهد گرفت.

 بايدن و عربستان: 
به دور از تغييرات ساختاری 

مهران كامروا
استاد دانشگاه جورج تاون در قطر

تاكيــد سياســت خارجــي 
جــو بايــدن بــر اقدامــات 
هماهنگ جهانــي براي حل 
بحران هاي اقتصادي و مسائل 
زيســت محيطي جهــان و 
رويكردهای محيط زيستی بر كسي پوشيده نيست. تغيير 
در اقتصاد جهاني بدون حضور چين امكان پذير نيست. در 
اين ميان، آمريكا بدون همكاري و همراهي اروپا نمي تواند 
چين را متقاعد كند كه مدل حاكم بر اقتصادش را كه به 

اعتقاد بسياري در واشنگتن مخل اقتصاد جهاني و مسائل 
آب و هوايی است، تغيير دهد. اين در شرايطي است كه 
اروپا و چين طي دوره رياست جمهوري دونالد ترامپ و 
در سايه تنش تجاري بي سابقه با دولت او، همكاري هاي 
اقتصادي نزديكي با چين آغــاز كرده اند. آنگال مركل، 
صداعظم آلمان و مقام هاي اتحاديه اروپا پيش از انتقال 
قدرت در كاخ سفيد، درس سياسي مهمي به جو بايدن 
دادند. آنها علي رغم درخواســت هاي مكرر تيم انتقالي 
بايدن، قرارداد همكاري تجاري با چين را نهايي كردند 
تا نشان دهند اروپا ديگر قرار نيست در اتخاذ تصميمات 
اقتصادي و امنيتي، نگاهش به كاخ سفيد باشد. بايدن 
اكنون با اروپايي روبه رو است كه منافع اقتصادي خود را 
در شرق دور تعريف كرده است. درست است كه اروپا از 
انتخاب بايدن استقبال كرده است اما دولت جديد آمريكا 
براي اعتمادسازي با متحدان خود در آن سوي آتالنتيك 

راه درازي در پيش دارد.

وپا: بايدن و ار
مسير سخت اعتمادسازی

توماس دوستربرگ
كارشناس سياست خارجي آمريكا در موسسه هادسون

در دوره 4ســاله حضــور 
دونالد ترامــپ در قدرت، 
جهــان شــاهد تشــديد 
ســركوب چين از ســوي 
آمريــكا بود؛ تــا جايي كه 
روابط ميان دوطرف در ايــن دوره به عنوان بدترين 
دوره از زمان برقراري روابط ديپلماتيك دوجانبه در 
اول ژانويه1979 معرفي شد. با اين حال، نمي توان به 
تغيير موضع واشنگتن در قبال پكن با انجام تغييرات 
در كاخ ســفيد اميــدوار بود؛ چراكه سمت وســوي 
سياســت خارجي آمريكا در برابر چين را ساكن كاخ 
سفيد تعيين نمي كند، بلكه اين روند مربوط به تغيير 
قدرت 2كشور است كه تعيين كننده روابط دوطرف 
است. سطح توسعه كشورها را براساس توليد ناخالص 
داخلي آنها مي سنجند. در سال هاي 1990، 2000، 
2010 و 2019 توليد ناخالص داخلي چين به ترتيب 
حدود 1.6درصد، 3.6درصد، 9.2درصد و 16.3درصد 
از مجموع توليد ناخالص داخلي جهان را تشكيل داده 
است؛ درحالي كه توليد ناخالص داخلي آمريكا در اين 
ســال ها به ترتيب حدود 26.3درصد، 30.4درصد، 
22.6درصد و 24.4درصــد بوده اســت. اين ارقام 
به وضوح نشــان مي دهد كه فاصلــه توليد ناخالص 
داخلي بين چين و آمريكا در حال كاهش اســت. در 
سال گذشــته ميالدي، بحران كرونا اقتصاد جهان را 
به لرزه درآورد، اما چين تنها كشــور جهان است كه 
به رشد اقتصادي مثبت دســت يافت. اثرات كرونا بر 
اقتصاد آمريكا، شــكاف ميان توليد ناخالص داخلي 
2كشور را كمتر هم مي كند. توسعه سريع اقتصاد در 
چين باعث پيشــرفت آموزش، علم و فناوري، قدرت 
نظامي و ساير زمينه ها شده است. در چنين شرايطي، 
آمريكا كه به ايجاد دشمنان خارجي براي خود عادت 
كرده، مدت هاســت كه چين را تهديــد جدي براي 
خود تصور مي كند. واشــنگتن صعود سريع چين را 
چالشــي براي هژموني آمريكا در جهان مي داند؛ به 
همين دليل سياســت مهار چين را به اجرا گذاشته 
اســت. اين رويكرد آمريكا نزديك به 3دهه است كه 
ادامه دارد؛ بنابراين مهم نيست كه ساكن كاخ سفيد 
چه كسي باشد، اصل بر ادامه سياست يادشده است. 
در شرايطي كه مهار روند رشد اقتصادي چين به عنوان 
يك موضوع محوري در آمريكا مورد اجماع قرار گرفته، 
مي توان گفت كه سياست دولت بايدن در مقايسه با 
دولت ترامپ در قبال پكن تغييرات عمده اي نخواهد 
داشت و سركوب و مهار چين همچنان هسته اصلي 
سياست دولت آمريكا خواهد بود. فقط در ظاهر به نظر 
خواهد رســيد كه روابط آمريكا با چين ديگر مانند 

دوران دونالد ترامپ نامطلوب نخواهد بود.

 بايدن و چين: 
ادامه سياست مهار

فن هونگدا
استاد دانشگاه مطالعات بين المللي شانگهاي

 سياست خارجي آمريكا در 
قبال روســيه طي دهه هاي 
گذشــته به ويــژه پــس از 
فروپاشي شــوروي اگرچه 
فراز و نشيب هايي را سپري 
كرده، اما از يك چارچوب و اســتراتژي معيني پيروي 
كرده است. غرب در دوره جنگ ســرد ساختارهايي 
را براي مهار شــوروي و به طور كلي بلوك شرق ايجاد 
كرد تا مانع گسترش آن شود. فروپاشي شوروي نشان 
داد كه اين استراتژي موفق عمل كرده است. در دوره 
كوتاه تك قطبي پس از فروپاشــي شــوروي، روسيه 
در دهه نخست زير ســيطره جهان غرب قرار گرفت و 
موجب برهم خوردن تعادل تقســيم مسئوليت هاي 
جهان دوقطبي شــد. پس از به قدرت رسيدن پوتين 
در آغاز قرن21، سياســت خارجي روسيه در راستاي 
همكاري با غرب براي مديريت جهــان بود، پذيرش 
 )G8(8 عضويت روسيه در گروه7 و تبديل آن به گروه
امتياز غرب به روسيه براي مشاركت در ساختار نظام 
بين الملل بود. اما حمله روسيه به گرجستان و اشغال 
نظامي اين كشور در ســال2008 نشان داد كه مسكو 
به دنبال ايفاي نقشي بزرگ تر در مديريت جهان است. 
با اين اقدام، غرب روسيه را از ســاختار گروه7 بيرون 
كرد. از آن زمان، با قدرت گيــري دوباره پوتين در دور 
سوم رياست جمهوري در آغاز دهه دوم قرن21، غرب 
متوجه ظهور روسيه اي قدرتمند در عرصه نظامي شده 
است. اين بار اين كشــور به عنوان رقيب نظامي غرب 
)آمريكا و اروپاي ناتو( قلمداد شــد. استراتژي آمريكا 
و هم پيمانان اروپايي و اعضاي ناتو اين بار دربرگيري 
روسيه با استراتژي دوره جنگ سرد بود؛ يعني واداشتن 
روسيه به هزينه كرد بيشــتر در حوزه نظامي و اعمال 
تحريم  عليه اين كشــور. در دهه دوم بــا ظهور چين 
به عنوان قدرت اقتصادي دوم بعد از آمريكا، استراتژي 
آمريكايي ها در سياســت خارجي مهار دوجانبه چين 
و روســيه و حضور در اقيانوس آرام و هند و همكاري 
بيشتر با متحدان خود با پيوستن هند به اين ساختار 
بود. سياست خارجي جو بايدن در قبال روسيه و چين، 
ادامه همان سياستي است كه در دوره ترامپ شاهدش 
بوديم. روسيه نشان داده كه با نظام بين الملل در تعارض 
است؛ اگرچه روساي جمهور در آمريكا تغيير مي كنند، 
ولي سياست خارجي اين كشور در برابر روسيه ادامه 
همان سياست قبلي اســت. تحريم ها عليه اين كشور  
ادامه خواهد داشت. در 4سال آينده، با كشاندن روسيه 
به مســابقه تسليحاتي اين كشــور زير بار هزينه هاي 
نظامي از توســعه باز خواهد ماند. فراموش نكنيم كه 
عامل عمده سقوط شوروي مسابقه تسليحاتي بود كه 

اقتصاد شوروي را به ورشكستگي كشاند.

وسيه:  بايدن و ر
ادامه سياست تحريم

بهرام اميراحمديان
 كارشناس مسائل اوراسيا 

 بدون شــك سياست هاي 
اساســي آمريكا نسبت به 
ســوريه در دوران بايــدن 
تفاوت بنياديني با سال هاي 
ترامــپ نخواهد داشــت. 
مي دانيم كه بايدن »برت مك گــورك« را به عنوان 
دســتيار و مشــاور خود در امور خاورميانه برگزيده 
است. مك گورك پيشنيه روشــني دارد، با منطقه و 
مخصوصا سوريه و عراق آشناست و از حاميان حزب 
كارگران كردستان )پ ك ك( به حســاب مي آيد. با 
مروري بر پيشــينه و مواضع مك گــورك مي توانيم 
درك بهتري از سياســت هاي بايدن در قبال سوريه 
و به طور كلي منطقه خاورميانه طي سال هاي آينده 
داشته باشــيم. براي مثال، او از حاميان تاسيس يك 
كشــور جديد و خودمختار براي كردهاي ســوريه و 
عراق به شمار مي رود. بر اين اســاس تصور مي كنم 
سياســت هاي آمريكا در قبال ســوريه در سال هاي 
پيش رو تغيير اساسي نســبت به دوره دونالد ترامپ 
نداشته باشد. طبيعتا اين مسئله بيش از هرچيز ديگر 
در پرونده پ ك ك در 2كشور سوريه و عراق مشهود 
خواهد بود. برخي احتمال مي دهند با تغيير دولت در 
واشنگتن، سياست ترامپ در قبال سوريه به حاشيه 
رفته و بار ديگر سياست كنار زدن بشار اسد از قدرت 
در دستور كار آمريكا قرار گيرد. ممكن است در دوران 
بايدن فشارهاي مالي و اقتصادي در اشكال مختلف، 
ازجمله تحريم بر نظام سوريه تشديد شود )امري كه از 
هم اكنون با اعمال تحريم هاي سزار آغاز شده است(، 
اما به باور من آمريكا دوباره ســراغ سياست پيشين 
خود براي بركناري اسد و در نتيجه، تحركات نظامي 
نخواهد رفــت. البته اهرم حمايت از شــبه نظاميان 
كرد در شرق رود فرات، همچون دوران ترامپ مورد 
استفاده دولت بايدن نيز قرار خواهد گرفت. از ديگر 
موضوعات مهم در بحران ســوريه مي توان به آينده 
استان ادلب اشــاره كرد. به باور من در اين رابطه نيز 
شاهد تغيير سياست قابل توجهي از سوي آمريكا در 
دوران بايدن نخواهيم بود، چرا كه ادلب در چشم انداز 
سياسي آمريكا براي ســوريه اولويت خاصي ندارد و 
فقط از منظر مقابله با گروه هاي تروريستي و راديكال، 
مي توان مداخله اي از ســوي آمريــكا را متصور بود. 
آخرين نكته نيز مســئله جنوب ســوريه و حمالت 
اسرائيل عليه متحدان دولت اسد است. اين حمالت 
طي سال هاي گذشته با چراغ ســبز روسيه رخ داده 
اســت. بنابراين به باور من در ســايه موضع رسمي 
اســرائيل نســبت به حضور متحدان دولت اسد در 
جنوب ســوريه و همچنين چراغ ســبز مسكو، اين 

حمالت نيز همچنان ادامه خواهد داشت.

 بايدن و سوريه:  
ادامه سياست ترامپ

چنگيز تامر
تحليلگر مسائل خاورميانه در تركيه

پيش از هرچيز بايد به ياد 
داشته باشــيم كه معادله 
جديــد خاورميانــه در 
دوران جو بايدن، همچون 
ســال هاي ترامپ واضح و 
روشــن نخواهد بود. براي مثال، درست است كه 
رئيس جمهور منتخب آمريكا بارها از اراده خود براي 
بازگشت به توافق هسته اي سخن گفته، اما معناي 
اين سخن، ضرورتا پذيرش نقش ايران در منطقه 
نيست و فهم اين پيچيدگي ها براي درك معادله 
پيش رو در منطقه الزم اســت. اين پيچيدگي ها 
در پرونده اي نظير عراق نمود جدي تري دارد. اين 
كشــور در عين حال كه به ميــدان رقابت و تضاد 
منافع ايــران و آمريكا تبديل شــده، زميني براي 
منافع مشــترك تهران و واشــنگتن نيز به شمار 
مي رود. اين وضعيت به تنهايي مي تواند شــرايط 
پيچيده عراق و سياســت هاي احتمالي بايدن در 

قبال اين كشور را نشان دهد.
ممكن است در مقطع پيش رو، تنش هاي ميداني 
ميان طرفين كمتر شــود؛ اما اين به معني پايان 
بحران در عراق نيست. چرا كه با كاهش تنش هاي 
ميداني، فضا براي فشارهاي سياسي بازتر خواهد 
شد. اين فشــارها مي توانند با استفاده از ابزارهاي 
مختلفي بر طرف مقابل اعمال شوند؛ از ابزارهاي 
امنيتي، اقتصادي و سياســي گرفته تا قدرت نرم؛ 
مقوله اي كه كارآمدترين سالح بايدن در رويارويي 
با ايران خواهد بود. بدون شــك مهم ترين بخش 
از سياســت دولت جديد آمريكا در قبال عراق، به 
رويكرد اين كشور نسبت به ايران و نحوه مواجهه با 
نفوذ ايران در عراق برمي گردد؛ امري كه در ابتدا تا 
حدودي به پيچيدگي هاي مفهومي آن اشاره شد. 
اما عالوه بر ايــن و در درجه دوم، برخي از احتمال 
تجزيه عراق يا دست كم، بازگشت پرونده تجزيه اين 
كشور به روي ميز در دوران بايدن سخن مي گويند؛ 
تفسيري كه احتماال ريشه در مواضع پيشين بايدن 
در حمايت از استقالل اقليم كردستان و چندپارگي 
عراق دارد. اما من ايــن را بعيد مي دانم. به باور من 
دولت بايدن، درحالي كــه دور اول تالش ها براي 
تجزيه عراق بي نتيجه مانده است، گامي جديد در 
اين مسير بر نخواهد داشت. به طور كلي بايدن بيش 
از آنكه در سطح منطقه به دنبال برهم زدن وضعيت 
موجود باشد، در راستاي تثبيت آن تالش خواهد 
كرد؛ البته در چارچوب منافع آمريكا. به نظر مي رسد 
هدف رئيس جمهور جديد آمريكا در عراق نيز از اين 
قاعده تبعيت كند؛ تثبيت وضعيت موجود با تأكيد 

بر حفظ منافع آمريكا در معادالت عراق.

 بايدن و عراق: 
تثبيت وضع موجود

علي هاشم
روزنامه نگار و تحليلگر خاورميانه در لبنان

 در ســطح روابط شخصي، 
آقاي بايــدن خاطره خوبي 
از روابط با اردوغان ندارد. در 
زماني كه آقاي بايدن معاون 
اول رئيس جمهــور آمريكا 
بود و كودتــاي ناموفق در تركيه رخ داد، ســفري به 
تركيه داشــت كه آن سفر بســيار جنجالي شد و به 
نوعي مي شود گفت كه هم باعث ناراحتي اردوغان و 
هم باعث ناراحتي خود بايدن شــد. در آن زمان آقاي 
اردوغان در سخنراني هاي بعد از كودتا مرتب مي گفت 
كه به زودي عامل كودتا، يعني فتح اهلل گولن را به تركيه 
مي آوريم، آمريــكا همراهي مي كنــد و ... . در نتيجه 
انتظاري در افكار عمومي ايجاد شــده بود كه آمريكا 
آقاي فتح اهلل گولن را به تركيه اســترداد خواهد كرد. 
بايدن در ديدارهايش در آنكارا اين خواســت تركيه 
را رد كرد. خاطره آن ســفر همچنان در ذهن ترك ها 
باقي ماند و ما ديديم كه بايدن قبل از شــروع كمپين 
انتخاباتي، در مصاحبه با برخي تحليلگران گفته بود 
كه بايد از رقباي اردوغان حمايت كنيم تا اردوغان و 
حزبش در انتخابات شكست بخورند. اما خبرهايي كه 
هست و آقاي مولود چاووش اوغلو، وزير خارجه تركيه 
هم بر آنها مهر تأييد گذاشته اين است كه تركيه از سوم 
نوامبر به اين سو، يعني از زمان مسجل شدن پيروزي 
بايدن، تالش زيادي كرده روابط را بهبود ببخشد. اما 
مي دانيم همين دو سه هفته پيش بحث خريد محموله 
دوم موشك هاي رهگير اس-400 روسي پيش آمد و 
اردوغان گفت كه تركيه از خريد آنها صرف نظر نخواهد 
كرد و خيلي از ناظران هشدار داده اند كه اين كار، يعني 
خريد محموله دوم اس-400 از روسيه، مي تواند روابط 
آمريكا و تركيه را دوباره متشنج كند. به خاطر خريد 
اس-400 بخش صنايع دفاعــي وزارت دفاع تركيه و 
تعدادي از مســئوالن اين بخش تحت تحريم كنگره 
قرار گرفتند. اين احتمال وجود دارد كه با آمدن آقاي 
بايدن اين تحريم ها بيشتر شود و اين اظهارنظري كه 
اردوغان و مقام هاي تركيه درباره خريد ســري دوم 
موشك هاي اس-400 داشتند، شايد ناشي از اين بوده 
كه در پشت پرده تالش هاي تركيه به نتيجه مطلوب 
نرسيده و تركيه خواســته حركتي كند كه آمريكا را 
تحت فشار بگذارد. كما اينكه ما در ايران شاهد بوديم 
كه غني سازي  20درصد شــروع شد و برخي اينطور 
تفســير كردند كه ايران مي خواهد امتياز بيشــتري 
از دولت بايدن بگيرد. در همين حال، مي توان گفت 
تالش تركيه براي بهبــود روابط با اســرائيل نوعي 
حركت براي شكل دهي آينده روابطش با آمريكاست. 
مي شود گفت كه تركيه از قبل روي نفوذ البي يهودي 

در كنگره آمريكا حساب كرده است. 

بايدن و تركيه:
چشم انداز تيره در 2طرف

رحمان قهرمانپور
كارشناس مسائل تركيه

سياست آمريكا در قبال 
ايــران در دوره بايــدن 
چرخشي 180درجه اي 
خواهــد داشــت. ايــن 
پيش بيني بر پايه 2تحول 
كليدي قرار دارد؛  نخســت اينكه هرگز در هيچ 
دولتي در آمريــكا پس از انقالب ايران، ســابقه 
نداشــته اســت كه اين تعداد از مقامات كليدي 
امنيت ملي آمريكا سابقه تعامل با ايران را داشته 
باشــند؛ از مشــاور امنيت ملي و معاون او گرفته 
تا وزيــر خارجه جديــد و معاونــش، و از رئيس 
سازمان ســيا گرفته تا مقامات وزارت دفاع همه 
در مذاكراتي كه در دوره اوبامــا منجر به امضاي 
برجام شــد، نقش داشــتند. دوم اينكه همه اين 
افراد در نوشته هاي خود سياست هاي قلدرمآبانه و 
يكجانبه گرايانه ترامپ را محكوم كرده و خواستار 
اين هســتند كه آمريكا رويكردي متعادل تر در 
خاورميانه دنبال كند تا تعادلي پايدار و صلح آميز 
بين متحدان آمريكا در منطقه و ايران برقرار شود. 
اين رويكــرد در تضاد كامل با سياســت حمايت 
بي چون وچرا از اســرائيل و عربســتان و فشــار 
حداكثري بر ايران در دوره ترامپ قرار مي گيرد. 
اين فرصتي تاريخي اســت براي احياي برجام و 
كاســتن از دامنه خصومت ميان ايران و آمريكا 
كه به بحران هسته اي شــكل داد و نهايتا منجر 
به تضعيف برجام شــد. با اين حال، ديدگاهي در 
ايران وجود دارد كه دمكرات ها و جمهوريخواهان 
را ســروته يك كرباس مي داند و معتقد است كه 
آمريكا فقط زبــان زور را درك مي كند. مســلما 
محاسبات انتخاباتي هم با توجه به نزديك شدن 
به موعد انتخابات رياست جمهوري در ايران برخي 
را به سمتي سوق مي دهد كه منافع جناحي را بر 
منافع ملي ترجيح دهنــد. طرفداران اين ديدگاه 
مي توانند اقداماتي را انجام دهند كه اين موقعيت 
ويژه را به يكي ديگر از فرصت هاي سوخته 4دهه 
گذشته تبديل كند و دستاورد صبر راهبردي ايران 
در دوره ترامپ را يك شــبه بر باد دهد. متأسفانه 
اقدامات  احساساتي و شــعاري جز اينكه چهره 
ايران را در غرب مخدوش كند و مهمات در اختيار 
دشــمنان ايران قرار دهد، هيچ تأثيري نخواهد 
داشــت. بهترين گزينه براي هر دو طرف احياي 
بي قيد و شرط برجام ظرف 2 تا 3 ماه است. سپس 
با احياي اعتماد مشــترك، رئيس جمهور آينده 
ايران مي تواند در مورد يك توافق بهتر و در موضع 
بهتر با 1+5 وارد گفت وگو شــود تا هم برجام را 
پايدارتر سازند و هم زمينه را براي كاهش تنش ها 

در منطقه فراهم آورند.

 بايدن و ايران:  
چرخش 180درجه ای

علي واعظ
مدير پروژه ايران در گروه بين المللي بحران

 جو بایدن؛ پایان شیرین
 32 سال انتظار 

كامال هریس؛ بانوي 
تاریخ ساز كاخ سفید

 جواد نصرتی
روزنامه نگار
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ماخونيكبهروايتتصوير

حساب كاربري ميراث باشي، درباره ماخونيك نوشت: »ماخونيك؛ روستايي است 
تاريخي كه در فاصله حدود 60كيلومتري شهرستان سربيشه در خراسان جنوبي 
واقع شده است. ويژگي منحصربه فرد اين روستا، واحدهاي كوتاه قامتي است كه 
به صورت كلوني هاي به هم پيوسته از فرم هاي بيضي شكل، ساختار واحد مسكوني 

را پديد آورده است.«

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه
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عكس:ايرنا درسخواندندرروزهايكرونايي-شهرستاناردلچهارمحالوبختياری

چقدر با مشــتريانتان در ارتباط هستيد؟ 
فكر مي كنيد چقدر از دستورالعمل هايي كه 

براي استفاده از محصولتان به مشتري 
داده ايد را انجــام مي دهد؟ در موقع 

تهيه ايــن دســتورالعمل به چه 
چيزهايي فكر كرده ايد؟ واقعيت 
اين است كه هر چقدر هم كه شما 

دستورالعمل هاي اســتانداردي براي استفاده از محصولتان 
تهيه كرده باشيد، باز هم مشتري شما هر طور كه راحت باشد 
از آن اســتفاده خواهد كرد، پس بايد به طور هدفمند دنبال 
مشتري هايي بگرديد كه با رعايت نكردن دستورالعمل هاي 
شما دچار مشكل شده اند نه به اين دليل كه به آنها بگوييد چرا 
دستورالعمل را رعايت نكرده اي و اگر دستگاه تو خراب شده 
يا نتيجه مطلوب را نگرفته اي تقصير خودت بوده است، بلكه 
به اين دليل كه شما خودتان و محصولتان را با روش استفاده 
مشتري تطبيق دهيد. مثال بارز اين مسئله وسايل حرارتي 
مثل اتو و اتوي مو است، سال هاي قبل همه سازندگان توصيه 
مي كردند وقتي كارتان با اتو تمام شد حتما آن را از برق بكشيد 
يا خاموش كنيد، ولي خيلي وقت ها ما لباس هايمان را صبح 
زود و درحالي كه با عجله براي رفتن به محل كار يا قبل از رفتن 
به ميهماني و باز هم با عجله اتو مي كنيم و اتو را روشــن رها 
مي كنيم، در نتيجه عمل نكردن به يك دســتورالعمل ساده 
ممكن است يك فاجعه به بار بيايد و يا الاقل دستگاه ما خراب 
بشود، هيچ دستورالعمل يا توصيه اي و يا حتي اخبار مربوط به 
آتش سوزي هاي ناشي از روشن ماندن اتو، نتوانست مشتري 
را مجاب كند كه حواسش به خاموش كردن اتو باشد، تا اينكه 
باالخره توليدكنندگان فهميدند بايد خودشان را اصالح كنند 
و امروزه اين دســتگاه ها مجهز به سيستمي هستند كه اگر 

مدتي بيكار بمانند خودبه خود خاموش مي شوند.
يكي از جاهايي كه خيلي خوب مي توانيد از خالقيت و نوآوري 
استفاده كنيد، پيدا كردن محصوالتي است كه دستورالعمل 
پيچيده، ضروري و يا پرزحمت دارند، دست به كار شويد و كار 
را براي مصرف كننده ســاده كنيد، انتقال كليدهاي كنترل 
جاروبرقي به روي دسته آن، اضافه كردن كنترل از راه دور به 
تقريبا هر وســيله برقي و... همه از اين نوع خالقيت استفاده 

كرده اند.
اين اتفاق در پرداخت هاي مالي با ســرعت سرسام آوري در 
حال پيشــرفت اســت، پول نقد تبديل به كارت بانكي شد، 
كارت بانكي به پرداخت از طريق نرم افزار موبايل و حاال خود 
موبايل به عنوان يك پرداخت كننده در بســياري از كشورها 
مورد اســتفاده قرار مي گيرد و اگر به زودي روند انتقال پول 
با نگاه كردن به يك باركد و اســكن آن با چشم و يا لمس اثر 
انگشت انجام شــود، من تعجب نخواهم كرد. در هاي آسان 
بازشو قوطي هاي كنسرو و نوشابه هايي كه درشان به راحتي 
و با چرخش توسط دست باز مي شوند ما را از همراه داشتن 
درب بازكن خالص كرده اند و اتومبيل ها بدون سويچ شده اند 

و هزاران نمونه ديگر...

رضايعقوبيقلعهنونگاه

كشفاتفاقيكپيتابلويمشهور
ناپل:پليس ايتاليــا به طور اتفاقي هنــگام تفتيش يك 
آپارتمان موفق به كشف يك كپی مهم از تابلوی لئوناردو 
داوينچی شد و اين كپی 500 ساله را به موزه اش بازگرداند. 
به گزارش دويچه وله، موزه ناپل به علت كرونا تعطيل بود و 
مسئوالن موزه حتی متوجه سرقت اين تابلو نشده بودند. 
اين تابلو را جياكومو آليبراندی، يكی از شاگردان سرشناس 
داوينچی از روی تابلوی مشهور او »ســالواتور موندی« 

)منجی جهان( كشيده است.

مرگپرستاريكهبازنشستگيرانپذيرفت
آالباما: پرســتار 78ســاله اي كه براي كمك به بيماران 
كرونايي بازنشستگي خود را نپذيرفت، پس از ابتال به كرونا 
جان باخت. به گزارش سايت بريتانيايي مترو، بتي گرير كه 
50سال تجربه پرستاري در چندين بيمارستان آمريكا را 
داشت، به صورت داوطلبانه در مركز نگهداري از بيماران 
مبتال به كوويد-19 مشــغول به كار بود و پس از مرگش 
تبديل به يكي از قهرمان هاي عرصه مبارزه با اين بيماري 

همه گير شد.

نقشهبرداريازاقيانوسباقايقخودران
سانفرانسيسكو: يك شركت سازنده پهپاد در آمريكا 
از توليد قايق های خودران 22 متری برای نقشــه برداری 
از كف درياهــا و اقيانوس ها خبر داد. به گــزارش مهر به 
نقل از نيواطلس، اين قايق های خودران توســط شركت 
Surveyor ساخته شده  اند و انرژی مورد نياز برای حركت 
را به وسيله انرژي باد به دست می آورند. نور خورشيد نيز 
برق مورد نياز تجهيزات الكترونيكی ايــن قايق ها مانند 

سيستم های ناوبری، حسگرها و غيره را تأمين می كند.

جايزهطرحسالبهاالكلنگصورتي
ســيوداد: االكلنگ هايــي كــه »ديــوار تيتر-توتر« 
)ديوار االكلنگ( نام دارند و بين ديــوار بلند مرز آمريكا و 
مكزيك نصب شده بودند به عنوان طرح سال طراحي بيزلي 
انتخاب شدند. به گزارش بي بي سي، اين االكلنگ ها را رونالد 
رائل و ويرجينيا فراتلو در منطقه آناپرا در شــهر سيوداد 
خــوارس در مكزيك نصب كردنــد. االكنگ هاي صورتي 
به نوعي به رابطه آدم هاي دو طرف ديوار مرزي اشاره داشت. 

اين اثر هنري فقط 20دقيقه در اين محل قرار داشت.

خالقيتراازمشترييادبگيريد

كولين پاول وزير خارجه دولت جديد آمريكا گفت: دولت بوش 
راه هاي مختلف براي فعل و انفعال بيشتر با ايران در زمينه هاي 

گوناگون ازجمله زمينه هاي اقتصادي را بررسي خواهد كرد.
پاول در جلسه كميته روابط خارجي ســناي آمريكا اصول 
سياست خارجي دولت بوش در زمينه هاي مختلف را تشريح 
مي كرد در رابطه با سياست دولت جديد آمريكا در قبال ايران 
گفت: تالش خواهد شــد راه هاي مختلف براي فعل و انفعال 
متقابل بيشــتر با ايران دقيقا بررسي شــود و در اين راستا 

روش هاي تجاري و اقتصادي نيز در نظر گرفته خواهند شد.
وي به كميته سنا گفت: درمورد مسئله خاورميانه، دولت بوش 
منطقه را به صورت يك كل در نظر خواهد داشت و تنها به روند 

صلح قناعت نخواهد كرد.
وزير خارجه بوش در اين رابطه تصريح كرد: در رســيدن به 
صلح پايدار بايد حمايت از امنيت اســرائيل، حقوق مشروع 
مردم فلسطين و دوستان آمريكا در جهان عرب را مدنظر قرار 
داده و كامال آگاه بود كه طرف هاي درگير خود بايد براي نيل 

به صلح اقدام كنند.

سياستدولتجديدآمريكا
دربرابرايران
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بهياِدياروديارآنچنانبگريمزار
كهازجهان،رهورسِمسفربراندازم

منازدياِرحبيبم،نهازبالِدغريب
مهيمنا!بهرفيقاِنخودرسانبازم

ديار، سامان و ســرزميِن زادگاه را گفته اند، وطن و خانه. حافظ اين ديار را خاك 
مهربانان مي داند و مي پرسد »مهرباني كي سر آمد؟ شهرياران را چه شد؟« او در 
آرزوي آن است كه دوســت، ديار خويش به خواب ببيند و بازگردد. ياِر حق گزار 

و دلپذيرش چنان با قافله عمر رفته است »كه گردشان به هواي دياِر ما نرسد«
خاقاني بر آن است كه از مزاِج اين ديار نمي توان بوي راحت ُجست و جز »غصه از 
يار و دردسر ز ديار«، بهره اي از عمر نيست. او مي سرايد: »مرا از اين همه اصوات، 

آن خوشي نرسد / كه از دياِر عزيزي رسد سالِم وفا«
سعدي كه به نسيمي از دياِر دوست راضي اســت، همين معنا را به شكلي دگر 
مي گويد: »من بعد از اين، اگر به دياري سفر كنم / هيچ ارمغاني اي نَبَرم جز سالِم 
دوست« و نيز در بوستان پند مي دهد: »چو بيداد كردي توقع مدار / كه نامت به 

نيكي رود در ديار«
خرِج صائب، بيش از دخل اوست و مي سرايد: »يك دِم خوش را هزاران آِه حسرت 
در قفاست / خرج بيش از دخل باشد در دياِر زندگي« او مي افزايد: »در ديار عشق 
كس را دل نمي سوزد به كس« عرفي شيرازي نيز مي گويد: »جهان بگشتم و دردا، 

به هيچ شهر و ديار / نديده ام كه فروشند بخت در بازار«

دخلوخرِجزندگي

فضاي مجازي
اندازهگيريجهان

»اندازه گيري جهان« نوشــته دنيل ِكلمان را 
حســين منصوري به فارســي برگردانده و به 

تازگي نشر كالغ آن را منتشر كرده است.
آلمان شايد در كنار فيلسوفان، موسيقي دانان، 
شاعران و نويسند                  گان يكي از دانشمندخيزترين 
كشورهاي جهان باشد. به جرأت مي توان گفت 
كه دستاوردهاي علمي دانشــمندان آلماني 
سيماي ســياره را دگرگون كرده است. براي 
مثال يوهانس گوتنبرگ كه با اختراع ماشين 

چاپ جهان را باســواد كرد، كارل بنز كه با اختراع موتور خودرو جهان 
را به حركت درآورد و كنراد تســوزه كه نخســتين ســازنده كامپيوتر 
به شــمار مي آيد. اما در ميان دانشــمندان آلماني 2دانشــمند آلماني 
به خاطر محاســبات و پژوهش                  هاي خود از جايگاه ويژه اي برخوردارند: 
كارل فريدريش گآوس رياضيدان و الكساندر ُفن هومبولت طبيعي                   دان. 
شخصيت و سرگذشت اين دو دانشمند كه از هر لحاظ با هم تفاوت دارند 
سوژه رمان اندازه                   گيري جهان قرار دارد، اولي از خانواده                    اي فقير مي آيد، 
عاشق پيشه اســت، به                   ســختي از جاي خود تكان مي                   خورد و قلمروي 

پژوهشي                   اش فقط يك قلم و كاغذ است. 
دومي يك بزرگ                   زاده اشرافي است، از عشــق مي                   گريزد، با مجهزترين 
دســتگاه هاي اندازه                   گيري بــه دورترين نقاط عالم ســفر مي كند و در 
جنگل ها، غارها و آتشفشــان                   ها به تحقيق و تجســس مي                   پردازد. يكي 
مي                   خواهد جهان را محاســبه كند، ديگري در پي آن است كه جهان و 
قانون                   مندي                   هايش را به ياري اندازه                   گيري بهتر بفهمد. اندازه                   گيري جهان 
باب تازه                    اي در رمان                   نويسي مي                   گشايد و نشان مي                   دهد ادبيات نمي تواند به 
شناخت و دستاوردهاي علمي كه زندگي روزمره ما را از اساس دگرگون 
كرده                   اند بي                   تفاوت باشد. نشر كالغ اين كتاب را در 293صفحه، به بهاي 

45هزار تومان منتشر كرده است.

ويترين

20 سال پيش 

سالمرگ

ابوالحسننجفي؛اديبنامدار
ابوالحســن نجفي )7تيــر1308 - 2بهمن1394( 
از بزرگان عرصــه  ترجمــه، زبان شناســي، ادبيات 
تطبيقي و ويراستار برجسته در دوره معاصر و يكي از 
تأثيرگذارترين افراد در شناسايي و تربيت نويسندگان 
و پژوهشگران بود كه در اين عرصه كارنامه  پرافتخاري 
از خود به يادگار گذاشته است. وي تحصيالت ابتدايي 

و متوسطه خود را در اصفهان گذراند. سپس در دانشگاه تهران در رشته ادبيات 
فرانسه مشغول به تحصيل شــد، پس از پايان مقطع كارشناسي در همان دوره 
انتشارات »نيل« را در تهران پايه  گذاري كرد و بعد از آن در سال1338 خورشيدي 
به دانشگاه »ســوربن« پاريس رفت و در آنجا در مقطع كارشناسي ارشد رشته 

زبان  شناسي را فرا گرفت.
اين اديب نامدار پس از بازگشت از فرانســه به همكاري با مجله ُجنگ اصفهان 
پرداخت و سال ها در گروه ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان به تدريس مشغول بود، 
سپس به تهران آمد و كار در »مؤسسه فرانكلين« را آغاز كرد. نجفي عالوه بر كار 
در مؤسسه فرانكلين در دانشگاه آزاد ايران، مركز نشر دانشگاهي، دانشنامه جهان 

اسالم و شوراي عالي ويرايش سازمان صدا و سيما، فعاليت داشت.
مباني زبان شناســي و كاربــرد آن در زبان فارســي، غ ل ط ن ن وي ســ ي م: ف ره ن گ 
دشواري هاي زب ان ف ارس ي فرهنگ فارســي عاميانه، طبقه بندي وزن هاي شعر 
فارسي و فرهنگ فارســي عاميانه از آثار تاليفي اين اديب نامدارند. خانواده تيبو 
)روژه مارتن دوگار(، ادبيات چيست؟ )ژان پل سارتر(، پ رن دگ ان م ي رون د در پ رو 
مي ميرند )رومن گاري(، ضدخاطرات )آندره مالرو( و ش ازده ك وچ ول و )آنتوان دو 

سنت اگزوپري( از ترجمه هاي بيشتر شناخته شده ابوالحسن نجفي اند. 
اديب وارسته و بزرگ، دوم بهمن1394 خورشيدي نارسايي قلبي ديده از جهان 

فروبست.

ســوگ يك پاســخ طبيعی به از دست 
دادن اســت كه می تواند ناشی از مرگ 

عزيزان باشد. 
اگر مراحل ســوگ روند ســالم خود را طی كند، سوگواری 
بدون عارضــه به پايان مي رســد. اما گاهی واكنش ســوگ 
از حالت طبيعی خارج می شــود. مثاًل فــرد داغديده، دچار 

احســاس مداوم گناه و بی ارزشی می شــود؛ اين احساس با 
ســرزنش خود به خاطر كوتاهی در حق عزيز از دست رفته 
متفاوت اســت. گاهي ممكن اســت فرد داغديده اشــتغال 
ذهنی مداومی بــا مرگ پيدا كند و حتی به خودكشــی فكر 
كند يا دچار كندی حركتی و افت قابل توجه عملكرد شــود 
 يا  حتــي واكنش ســوگ او طوالنی تر از حد طبيعی شــود. 
در برخی افــراد احتمال ابتال به واكنش ســوگ غير طبيعی 
بيشتر اســت، مانند افرادی كه خود را در مرگ متوفی مقصر 
می دانند. مثاًل فردی كه بی احتيــاط رانندگی كرده و دچار 
تصادف رانندگی شــده و افراد خانــواده اش در آن تصادف 
كشــته شــده اند. يا افرادی كه با فرد متوفی كشمكش های 

شديدی داشــته اند. مثاًل فردی با پدرش قهر بوده و در همان 
زمان پدرش فوت كرده است. همچنين زمانی كه سانحه ای 
ناگهانی مانند سيل يا زلزله يا تصادف، باعث فوت عزيزی شده 
است يا فردی كه ســابقه ضربه های عاطفی قبلی به خصوص 
فوت نزديكان در زمــان كودكی دارد و يا كســانی كه دچار 
اختالالت شخصيت هستند و در برابر استرس ها،  واكنش های 
غيرمنطقی نشــان می دهنــد  و همچنين افــراد منزوی، 
 واكنش ســوگ شــديدتر يا طوالنی تری را تجربه می كنند. 
وقتی واكنش سوگ شرايط غيرعادی پيدا كرد، نياز به مراجعه 
به روانپزشك يا روان شــناس  براي اســتفاده از درمان های 

دارويی يا روان درمانی ضروری  است.

تاب آوری

سوگغيرطبيعی

گذشته از اينكه ما ايراني ها عادت داريم از بوق به كرات استفاده كنيم، نوع بوق هايي 
نيز كه روي خودروها نصب شده اغلب غيراستاندارد است، بوق هاي با قدرت بسيار باال 
مي تواند اعصاب ديگران را به شدت به هم بريزد و بوق زدن هاي بيجا نيز محيط شهري 
را از نظر صوتي آلوده می كند. استفاده از بوق هاي مخصوص كاميون هاي سنگين در 
محيط شهري نيز ممنوع است و اينگونه خودروها حق استفاده از اين نوع بوق ها را 
در معابر شهري ندارند و بايد در صورت نياز از بوق هاي ضعيف تر و متناسب با محيط 
شهري استفاده كنند. اما برخي راننده هاي خودروهاي سنگين در البه الي خودروهاي سواري از بوق هاي شيپوري 

خطرناك استفاده مي كنند كه مي تواند به راحتي باعث مشكل شنوايي شهروندان شود.

شيوهبرخوردبااحساساتكودكان
مادرها گاهي در برابر احساس هاي منفي)اضطراب، 
غم و خشــم( كودكانشــان راهبردهاي اشتباهي را 
در پيش مي گيرند. مثال تــالش مي كنند كودك را 

مجبور كنند كه اين احساس ها را سريعا كنار 
بگذارد و اين تبعات بدي دارد. اما راهبرد 
درست چيست؟  براساس يافته هاي نوين 
روانشناســي، راهبرد درست و كارآمد 
زماني كه كودك با يكي از احساس هاي 
منفي به ســراغ پدر و مادر مي رود اين 

است كه: 
بزرگســال ديده و شناســايي 1 احســاس كــودك توســط 
شــود)بعضي پــدر و مادر ها قــادر به 

تشخيص اين نيستند كه االن كودك 
نگران يا عصباني يا غمگين است(.

مثــال بگويــد: به نظــر مي آيــد از چيزي 2 بزرگسال نام آن احســاس را به زبان بياورد 
ترسيده اي ، يا به نظر مي آيد خيلي عصباني هستي. با 
اين كار واژگان احساســي را كــه پايه تنظيم 
احســاس ها هســتند را بــه كــودك ياد 
مي دهيم. كودك يــاد مي گيرد اين حالت 

اسمش عصبانيت يا غم است.
كه چه چيز باعث شــده اين 3 سپس از كودك مي پرسيم 
احساس را داشته باشي. شايد كودك 
نمي داند چرا عصباني است، در اين 
صورت بزرگسال بايد به او بياموزد 
كه هر احســاس به دليلــي ايجاد 
مي شــود و كمك كند تــا كودك 
دليل احساس منفي خود را بفهمد.

بوقهايغيرمجاز

مهارت

دست فرمان
حميدضياييپرور

روزنامه نگار

عادلهعيسینظر
روانپزشك
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