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بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای دکترحسین انتظامی

درگذشــت  پدر گراميتان  را تســليت عرض مي نمايم؛  از ايزد منان براي آن 
مرحوم، علو درجات و براي جنابعالي و  بازماندگان صبر و سالمتي مسئلت دارم.                                          
سید ابوالحسن ریاضی، مدیرعامل موسسه همشهری

ديــــــروز  گفـــــــته های 
رئيس جمهوري درباره پهناي باند، 
دفاعي جانانه و حتي كم سابقه از 
وزير ارتباطات يا به صورت دقيق تر 
و صحيح تر ارتباطــات و اينترنت 

به حساب مي آيد.
چند روز پس از آنكه محمد جواد آذري جهرمي از ســوي 
دادســراي فرهنگ و رســانه به دادگاه احضار شد و مورد 
بازجويي درباره اتهاماتــي درباره فضاي مجازي قرار گرفت 
حسن روحاني با قاطعيت از افزايش دسترسي به اينترنت يا 
گسترش پهناي باند دفاع و اعالم كرد اين مسئله دستور او 
بوده و اگر قرار است كسي محاكمه شود او بايد مورد محاكمه 

قرار بگيرد.
برخالف ديگر حوزه ها كه به خاطر كيفي بودن پارامترها شايد 
هركسي بتواند پيشرفت  آن را زير سؤال ببرد اما در حوزه هاي 
فني و مهندســي با وجود پارامترها و آمار عيني، تحوالت 

قابل انكار نيست.
واقعيت اين است از سال۹۲ تاكنون كشور با همه مشكالت 
پيش آمده براي شــبكه ارتباطي، با نوعــي تغيير نگاه به 

اينترنت و كسب وكارهاي آنالين روبه رو بوده است. هرچند 
كيفيت مسئله اي ممتد است و هنوز هم كاربران بسياري از 
سطح كيفيت دسترسي به اينترنت كه بخش زيادي از آن 
به خاطر فيلترينگ اســت رضايت ندارند اما بايد واقعيت را 

نسبت به گذشته ديد و مقايسه كرد.
شــايد اكنون خيلي ها يادشــان نيايد؛ اما تــا همين چند 
سال پيش براي كاربران حقيقي استفاده از اينترنت با سرعت 
بيشتر از ۱۲۸كيلوبيت بر ثانيه غيرقانوني و غيرمجاز بود و 
مسئوالن حتي در مصاحبه هاي خود دسترسي به اين ميزان 

پهناي باند را براي مردم كافي و حتي زيادي مي دانستند.
محمد ســليماني، وزير ارتباطات دوره رياســت جمهوري 
احمدي نژاد در سال۸۵ بود كه در مقابل اعتراض هاي كاربران 
به كند بودن سرعت اينترنت بر اين عقيده پافشاري داشت 
كه سرعت ۱۲۸كيلوبيت بر ثانيه براي بسياري از سازمان ها 
هم كافي اســت! مثال معروفي هم كه زده مي شد اين بود 
كه پهناي باند ۵۶كيلوبيت بر ثانيــه براي مصارف كاربران 
اينترنت خانگي و دانشــگاه ها حتي براي دانلود كتاب هاي 
۵۰۰صفحه اي هم مناسب است! در همان دوران هم كاربران 
به دنبــال اينترنت پرســرعت تر بودند اما فقط شــركت ها 
مي توانستند با نامه نگاری و هزار دنگ و فنگ از سد اينترنت 
۱۲۸كيلوبيت بر ثانيه بگذرند. از سال۹۲ تاكنون دسترسي به 

اينترنت پرسرعت يا اصطالحا پهن باند 
جهشــي ۸۰درصدي داشته و اكنون 

ديگر كسي با اينترنت با سرعت پايين به هيچ عنوان راضي 
نمي شود.

بررســي روند بودجه شهرداري 
تهــران نشــان مي دهــد، منابع 
منظور شــده در بودجــه، تــوان 
تأمين مالــي براي اجــراي همه 
پروژه هاي توسعه شهر را نداشته 
و جلب مشــاركت و بهره مندي از 
ســرمايه گذاري بخش خصوصي، ضرورتي انكار ناپذير است. 
منابع اندك در اختيار شهرداري براي تكميل و اجراي پروژه هاي 
نيمه تمام و جديد موجب طوالني شــدن زمان اجراي پروژه ها 
شده است، به طوري كه براساس برآوردهاي اوليه، اعتبار مورد 
نياز براي اتمام پروژه هاي عمراني در برنامه هاي توسعه شهرداري 
تهران، بيش از ۸۰هزار ميليارد تومان است كه اين رقم با افزايش 
سنواتي و تعديل هاي منظور شده رشد فزاينده و مستمر خواهد 
داشت؛ اين در حالي است كه كل بودجه عمراني شهرداري تهران 
در سال۱3۹۹ حدود ۱۵هزار ميليارد تومان بوده است و به اين 
ترتيب، اتمام اين پروژه ها با استمرار تأمين مالي با روند موجود و 
بدون درنظر گرفتن تورم و فرض عدم  آغاز پروژه جديد، سال ها 

به طول خواهد انجاميد.
موضوع مشاركت و سرمايه گذاري از راهبردهاي كالن مديريت 

شــهري در ســاليان اخير بوده، به نحوي كه به اين موضوع در 
قالب تبصره هاي بودجه سنواتي پرداخته شده است. همچنين، 
سند جامع سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري تهران دي ماه 
سال۱3۹۸ بعد از تصويب شوراي اســالمي شهر تهران، ابالغ 

شده است.
شهرداري تهران در راستاي اجراي مصوبه شوراي اسالمي شهر 
تهران با عنوان »الزامات و اولويت هاي تدوين بودجه سال۱4۰۰ 
شهرداري تهران« و همچنين به موجب تكاليف مقرر در برنامه 
۵ساله سوم و با الگوبرداري از تجربيات دولت از اجراي تبصره۱۹ 
قانون بودجه كل كشــور، بودجه مشاركتی و سرمايه گذاري را 

به همراه بودجه سال۱4۰۰ تهيه و تدوين كرده  است.
در بودجه مشاركتي سال۱4۰۰، ضمن تشريح فرايند مشاركت 
در مفاد تبصره۱۹، براي ۱7۲پروژه مشــاركتي، رقمي بالغ بر 
۱۹هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است كه از اين رقم حدود 
۱۵هزار ميليارد تومان براي ۱۲۱پروژه مشــاركتي مشــمول 
بهره مندي از امتيازات رديف متمركز )غيرخودگردان( و 4هزار 
ميليارد تومان هم براي ساير پروژه هاي مشاركتي )خودگردان( 

در قالب ۵۱پروژه پيش بيني شده است.
نكته قابل تأمل اين است كه استفاده از ظرفيت بخش خصوصي 
تنها با هــدف تأمين منابع مالــي پروژه ها انجام نشــده؛ بلكه 
بهره گيري از ديگر ظرفيت هاي بخش خصوصي مانند؛ دانش و 
تجربه تخصصي، مهارت هاي مديريتي، شتاب بخشيدن به روند 
اجرا، افزايش سطح كيفيت خدمات عمومي، انگيزه جهت مصرف 
بهينه منابع در بخش خصوصي و كاهش ريســك و مسئوليت 

شهرداري نيز مورد توجه جدي قرار گرفته است.

علي مودت؛ معاون اداره برنامه و بودجه شهرداری تهرانمحمد کرباسی؛ دبیر گروه دانش و فناوری

اولین بودجه مشارکتي در سال1400ایستادگی برای  پهنای باند
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 »كســي را نمي توانند براي 
پهناي بانــد محاكمه كنند«، گزارش

»دســتور مــن بــوده و اگر 
مي خواهيد محاكمه كنيد، مرا محاكمه كنيد«، 
»پهناي باند يعني آزادي مردم در كسب وكار 
الكترونيكــي و مبــارزه بــا فســاد«، »اگر 
مي خواهيد كسي را براي مبارزه با فساد احضار 

كنيد بايد من و نه وزير من را احضار كنيد.«
جمالت فوق بخشي از سخنان رئيس جمهوري 
در نشســت ديروز هيأت وزيرانش اســت؛ 
ســخناني كه در كوتاه ترين زمان ممكن در 
شــبكه هاي اجتماعي بازتاب گســترده اي 
داشت و به حمايت روحاني از وزير ارتباطاتش 
تعبير شد. محمدجواد آذري جهرمي، وزير 
ارتباطات و فناوري هفته گذشته به خاطر اخذ 
توضيحاتی درباره فضای مجازی به دادسراي 
فرهنگ و رسانه احضار شد و در نهايت با صدور 
قرار التزام به محل كار خود بازگشت. سخنان 
ديروز رئيس جمهور شايد به دليل قرابت در 
زمان احضــار آذري جهرمي بــه حمايت از 
او تعبير شــود، اما حمايت از آذري جهرمي 
به عنوان يكي از 19وزيرش دم دســتي ترين 
تعبير و تحليلي اســت كه مي توان بر آن زد. 
دفاع ديروز روحاني، دفاع از وعده هاي دولت 

در زمينه دسترســي آزاد بــه اطالعات بود 
و تأكيد هــاي مكرر او بر ضــرورت و اهميت 
باز بودن فضاي اينترنت، از عزم او در اين ميدان 
خبر مي داد.  اگرچه كــه عملكرد روحاني   و 
دولتش در روزهاي ســخت اقتصادي آماج 
نقدهاي منتقدان و رقبايش است، اما صراحت 
لهجه اش  نشان داد كه همچنان در البه الي 
نقدهــاي ريزو درشــتي كه روانــه عملكرد 
اقتصادي كابينه اش مي شود، همچنان تالش 
می كند تا نشان دهد پای كار و عده هايی كه 
داده، ايستاده اســت؛ پاي كار ماندني كه از 
ســوي رقبا به تالش براي دوقطبي سازي  يا 
تكاپوي انتخاباتي و ايستادگي دير هنگام تعبير 
و توصيف شــد. به هر روي، او ديروز در حوزه 
فضاي مجازي تمام قد بر وعده اي كه به مردم 
داده بود، ايستاد و گفت: نبايد كسي را براي 
افزايش پهناي باند اينترنت محاكمه كرد، اگر 
قرار است كسي در اين رابطه محاكمه شود، 
بايد بنده را محاكمه كنند چرا كه اين اقدام به 
دستور شخص بنده انجام شده است. افزايش 
پهناي باند يعني ديجيتال و شفاف شدن امور و 
اين يعني مبارزه با فساد؛ اگر قرار است كسي را 
بابت مبارزه با فساد محاكمه كنند، بايد بنده را 
محاكمه كنند، نه وزير بنده را. رئيس جمهوري 

با بيان اينكه در شرايط كرونا فضاي مجازي، 
فضاي تنفس براي مردم و به ويژه براي مدارس 
و دانشگاه ها و كسب وكارها شده است، ادامه 
داد: اگر وزير راه ما جاده و اتوبان درست كرده 
و در اين اتوبان تصادف مي شود، وزير راه را بايد 
بگيرند؟ هر كسي وظيفه و مسئوليتي دارد كه 

به مسئوليت خودش بايد عمل كند. 
جــاده، اتوبــان و اتومبيل هم بايد باشــد و 
نمي توانيم اتومبيــل را جمع كنيم و بگوييم 
خداوند خيلي چيزهــاي ديگر براي ما خلق 
كرده، مركب ها، استر، اسب، قاطر و االغ هست 
همه با اينها كارها را انجام دهند و چرا ماشين؟

 رئيس جمهوري در نشست ديروز هيأت دولت اعالم كرد
 از وعده آزادي فضاي مجازي كوتاه نمي آيد

 پهنای باند
 یعنی مبارزه با فساد

قضايی

دادگاه

تا انتخابات

رئيس قوه قضاييه: منافع ملي، روابط 
بين ملت و دولت را رقم مي زند

   

سيد ابراهيم رئيسي، رئيس دستگاه قضا گفت: رابطه دولت با ملت 
رابطه تعريف شده است، آنچه روابط بين ملت و دولت را رقم مي زند 

منافع ملي است و بايد براي حفظ منافع ملي تالش كرد.
رئيس قوه قضاييه در دوازدهمين گردهمايي مجازي نمايندگان 
ولي فقيه و ائمه جمعه كشور، گفت: منافع ملي تنها به مرز و بوم و 
جغرافيا مربوط نمي شود و مي تواند منافع غير از سرزمين هم جزو 

منافع محسوب شود.
به گزارش ميزان، رئيســی تصريح كرد: امــام )ره( منافع ملي و 
مصالح انسان را با هم پيوند و تركيبي بين مليت و اسالميت را رقم 
زده و نگاه علماي بزرگ و در راس آن امام اين بود كه تقابلي بين 
اسالميت و مليت نيست، بلكه پيوند اين 2 مي تواند نجات بخش 

جامعه باشد و حفظ دفاع از وطن را در جامعه افزايش دهد.
وي تصريح كرد: امام بزرگوار به نحوي عمل كردند كه جمهوريت 
و اسالميت، مليت و اسالميت، مصالح انسان معاصر با منافع ملي با 

هم پيوند خورده و سازوكار اين پيوند ايجاد شد.

15سال حبس براي پوري حسيني 
 ميرعلي اشــرف عبــداهلل پــوري حســيني، رئيــس ســابق 
ســازمان خصوصي ســازي  به 15ســال حبس محكوم شــد. 
پرونــده او در چنديــن جلســه در شــعبه اول دادگاه كيفري 
يك اســتان تهــران بــه رياســت قاضــي جواهري بــا عنوان 
اتهامــي »اخالل در نظــام اقتصــادي و توليدي كشــور به طور 
عمده از طريــق عدم رعايــت تشــريفات قانونــي در واگذاري 
 شــركت هاي دولتي به بخش خصوصي« بررســي شــده بود.

اواخر مردادماه ســال گذشــته بــود كــه او از ســمت معاون 
ســابق وزيــر اقتصاد اعــالم اســتعفا كــرد و ســاعاتي پس از 
 پذيرش اســتعفايش توســط وزير وقت اقتصاد، بازداشــت شد.

 اهميت اين پرونده و اتهامات پوري حسيني تا جايي بود كه ابراهيم 
رئيسي، رئيس قوه قضاييه طي سخناني از روند خصوصي سازي  
در كشــور انتقاد كرد و گفته بود: »اين نوع خصوصي ســازي  در 
كشــور به تاراج دادن اموال عمومي است و با آن خصوصي سازي  
كه در قانــون بود متفاوت اســت و ما به اين موضوع رســيدگي 
خواهيم كرد.« پيش از ورود رئيســي هم، 1۰۰ نماينده مجلس 
دهم با تذكري خطاب به رئيس جمهور، خواســتار عزل وي شده 
بودند. واگــذاري شــركت هاي هپكو، هفت تپه، ماشين ســازي 
تبريــز، آلومينيــوم المهدي، كشــت و صنعت مغــان و برخي 
شــركت هاي بزرگ در كرمانشــاه ، خراســان و... موضوعي بود 
 كه نماينــدگان از آن با عنوان »خيانت بــزرگ« ياد كرده بودند.

نخستين جلســه رســيدگي به اتهامات رئيس ســابق سازمان 
خصوصي سازي  1۰آذرماه امســال برگزار شد و پوري حسيني به 
اتهام »اخالل عمده در نظام توليدي و اقتصادي كشور« و به تاراج 
 دادن اموال عمومي كشور طي چندين جلسه دادگاه محاكمه شد.

بنا به اعالم دادستان پرونده واگذاري هاي بي ضابطه، عدم رعايت 
تشــريفات قانوني، ارزان فروشــي شركت ها براســاس نظريات 
كارشناسي غيرمعتبر و واگذاري به افراد فاقد اهليت و عهدشكن 
ازجمله اتهامات پوري حسيني بود و آنطور كه در كيفرخواستش 
آمده است منجر به اخالل عمده در نظام توليدي و اقتصادي كشور 
و به تعطيلي كشاندن خطوط برخي از كاال هاي توليدي و بستر ساز 
اعتراضات كارگري شده است. حكم پوري حسيني ديروز در حالي 
خبر ساز شد كه غالمحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه در 
نشست خبري اخيرش درباره اين پرونده گفته بود همين روزها 
حكم پرونده خصوصي سازي  كه منتهي به صدور رأي شده است 

صادر مي شود.

  نام نويسي انتخابات1۴۰۰ با اپليكيشن
 سيداســماعيل موســوي مديركل انتخابات وزارت كشور طي 
اظهاراتي در نشست ستاد هماهنگي انتخابات14۰۰ با بيان اينكه 
پيش فرض ســتاد انتخابات كشــور بر برگزاري انتخابات14۰۰ 
در شرايط كرونايي اســت، گفت: برايند تصميم گيري و استفاده 
از تجربيــات موجود اين اســت كه مرحلــه اوليــه ثبت نام در 
انتخابــات در 14۰۰ از طريق اپليكيشــن صورت گيــرد و فرد 
بعد از طي مرحله اوليــه ثبت نام براي نهايي شــدن ثبت نامش 
 در وزارت كشــور، فرمانداري هــا و بخشــداري ها حضــور يابد.

  رئيس جمهور ايده آل اصولگرايان كيست؟
دبيــركل جمعيت آبادگران جــوان درباره ســناريوهاي مدنظر 
اصولگرايان براي حضور در صحنــه انتخابات14۰۰ گفت: حالت 
ايده آل و آرماني آن است كه آقايان سيدابراهيم رئيسي و محمدباقر 
قاليباف در مسئوليت هاي فعلي خود يعني رياست قوه قضاييه و 
رياست مجلس باقي بمانند و شــخصيت ديگري هماهنگ با آنها 
رئيس جمهور شود تا هرســه در قالب مديريتي يكپارچه بتوانند 
كشــور را اداره كنند، در چنين حالتي بسياري از مشكالت مردم 
در كوتاه مدت حل خواهد شد تا آنكه يكي از ميان آقايان رئيسي و 
قاليباف در مسند رياست جمهوري قرار بگيرد. به گزارش نامه نيوز، 
حسن بيادي با بيان اينكه نبايد آقايان قاليباف و رئيسي هردو نامزد 
انتخابات14۰۰ شوند، افزود: اگر آقاي رئيسي و آقاي قاليباف باهم 
نامزد انتخابات رياست جمهوري شوند، هردو با هم حذف مي شوند 
و در مسئوليت هاي كنوني شان نيز ديگر جايگاه مثبتي نخواهند 
داشــت؛ پس در اين حالت يكي از ميان آنها بايد نامزد انتخابات 

رياست جمهوري شود.

 شمخاني: طالبان در مبارزه با آمريكا مالقات در تهران
مصمم است

هيأت سياسي طالبان به رهبري مال عبدالغني برادر، 
ديروز در تهران با علي شــمخاني، دبير شوراي عالي ديپلماسی

امنيت ملي ديدار و گفت وگو كردند. دبير شوراي عالي 
امنيت ملي ايران پس از ديدار با اعضاي هيأتي از طالبان در تهران، عزم 
آنان براي مبارزه با آمريكا را راسخ توصيف كرد. شمخاني در اين باره  
در توييتر خود نوشت: در مالقات با هيأت سياسي طالبان، رهبران اين 
گروه را در مبارزه با آمريكا مصمم ديدم. كسي كه 13سال در گوانتانامو 
زير شكنجه هاي آنان بوده، مبارزه با آمريكا در منطقه را كنار نگذاشته 
است. حضور هيأت طالبان در تهران و درديدار با مقامات كشورمان 
اگرچه با هدف ايجاد صلح در افغانستان انجام مي شود اما انتقاداتي را 
از جانب مردم افغانستان در شبكه هاي اجتماعي به دنبال داشته است. 
شــمخاني با بيان اينكه آمريكا به دنبال صلح و امنيت در افغانستان 
نيســت و راهبرد آمريكا تداوم جنگ و خونريزي ميان طيف هاي 
مختلف افغانستاني است، گفت: آمريكا نمايش مذاكرات صلح را با 
هدف ايجاد بن بست در مذاكرات ميان طرف هاي مختلف افغانستاني 

دنبال مي كند تا آنها را مقصر ناامني و بي ثباتي نشان دهند.
او امنيت افغانستان به ويژه در اســتان هاي هم مرز با ايران را امري 
غيرقابل اغماض دانست و بر همكاري طالبان با دولت افغانستان براي 

مبارزه با هرگونه ناامني و مقابله با تحركات داعش تأكيد كرد.
در اين ديدار مالعبدالغني برادر نيز با ارائه گزارشي از روند مذاكرات 
صلح در افغانســتان و با اشــاره به بدعهدي هاي ترامپ در اجراي 
توافقنامه صلح تصريح كرد: ما به آمريكا اعتماد نداريم و با هر جرياني 

كه مزدور آمريكا باشــد مي جنگيم. همچنين سعيد خطيب زاده 
ســخنگوي وزارت خارجه ايران در جمع خبرنگاران با بيان اينكه 
در اين ســفر ســعي مي كنيم ابعاد مختلف و مرتبط با مذاكرات 
صلح افغانســتان و تالش براي تحقق صلح پايدار در اين كشور را 
مورد بررســي قرار دهيم، افزود: ما براي تحقق صلح در افغانستان 
سرمايه گذاري زيادي كرده ايم. سخنگوي وزارت خارجه ادامه داد: 
آمريكا چاره اي ندارد جز اينكه به سال ها دخالت و تجاوز خود در امور 
منطقه ازجمله افغانستان پايان دهد و با خروج مسئوالنه و متعهدانه 
خود مقداري از آالم و دردهاي مردم منطقه ازجمله افغانستان را 
كاهش دهد. در روزهاي اخير نماينــده ويژه وزارت امورخارجه در 
امور افغانستان گفت وگوهاي ويژه اي را با همتايان روسي و آلماني 
خود، همچنين نماينده سازمان ملل در امور افغانستان، وزير خارجه 
افغانستان و همچنين عبداهلل عبداهلل رئيس شوراي عالي مصالحه 
افغانستان داشته است. همزماني حضور هيأت سياسي طالبان با 
مذاكره تلفني محمد ابراهيم طاهريان با عبداهلل عبداهلل گمانه هايي 
مبني بر ميانجيگري ايران بين طالبان و حكومت افغانستان را ايجاد 
كرده است. هيأت طالبان قرار است با سيدعباس عراقچي معاون 
سياسي وزير خارجه و محمدجواد ظريف وزير امورخارجه ايران هم 
رايزني داشته باشد. عراقچي در روزهاي اخير به كويت رفته و با وزير 
خارجه اين كشور ديدار كرده بود و برخي رسانه هاي عربي مدعي 
شده اند در جريان سفر عراقچي به كويت، درباره ميانجيگري كويت 

بين ايران و عربستان صحبت شده است. 

ايستادگی برای  پهنای باند 
با نبود بسترهاي گســترش اينترنت ثابت 
و قــرارداد انحصاري مخابــرات دولت طي 
ســال هاي اخير تالش خود را روي گســترش اينترنت موبايل 
گذاشت و به همين وسيله براساس آمار سازمان تنظيم مقررات 
اكنون ضريب نفوذ اينترنت پهن باند يا به قول مشهور پرسرعت 
در كشور به بيشتر از 9۰درصد رسيده است. پيش بردن اين مسير 
كاري ساده نبوده است. وزير ارتباطات چندي پيش با گفتن اين 
جمله كه »مدينه فاضله برخي قطع اينترنت است« نشان داد كه 
گروهي در كشور وجود دارند كه از هيچ تالشي براي فيلترينگ، 
مسدودسازي و كاهش دسترسي مردم به اينترنت يا حتي قطع 
كامل آن دريغ نمي كنند. نظر آنها برخالف دولت اين اســت كه 
اينترنت و ارتباطات اصوال تهديدي است كه بايد از ريشه قطع شده 
و در بهترين حالت اطراف شبكه ارتباطي كشور سيم خاردار كشيده 
شود. بستن پلتفرم هاي مشهور جهاني با وجود پافشاري دولت براي 
رفع فيلترينگ آنها ازجمله درباره توييتر و تلگرام نشانه اي از همين 
تفكر به حساب مي آيد. فضاي مجازي مثل دنياي واقعي مشكالت 
خود را دارد. مثال هميشگي اين است كه اگر در خياباني دزدي 
شود همه اتوبان ها و معابر بسته مي شــود؟ چطور مثال مي توان 
تناقض حضور مقام هاي ارشد نظام را در پلتفرم هايي مثل توييتر كه 
براي مردم عادي مسدود شده اند توضيح داد؟ شايد هربار پلتفرمي 
جديد با بهانه اي تهديدانگاري شده و بســته مي شود اما چقدر 
مي توان اين مسير را ادامه داد و بلك ليست سايت ها و پلتفرم ها را 
به خاطر بخشي از خطاي ديگران بيشتر و بيشتر كرد؟ جهش در 

دسترسي به اينترنت پهن باند فقط يك موضوع فني هم به حساب 
نمي آيد. اين ماجرا طي سال هاي اخير به تدريج نحوه زندگي مردم 

را راحت كرده است. 
شايد اين قدر بسياري از موارد مثل انجام كارهاي بانكي، پرداخت 
قبض، گرفتن تاكسي، ديدن فيلم آنالين و... روي موبايل برايمان 
عادي شده كه كسي يادش نمي آيد كه همه اين كارها در گذشته 
به چه سختي صورت مي گرفت. عالوه بر اين همين فراگير شدن 
دسترسي به اينترنت پرسرعت يكي از عامل هاي رشد اكوسيستم 
استارت آپي ايران بوده است. تقريبا كمتر استارت آپي را مي شود 
پيدا كرد كه با دسترسي گسترده مردم به اينترنت پر سرعت موبايل 
از اين بســتر براي ارائه خدمات خود استفاده نكند. آنالين شدن 
دستگاه ها و نهادها توانسته  است كار بســياري از مردم را راحت 
كند. اگر همين دسترسي به پهناي باند نبود در همين دوران كرونا 
مردم براي بسياري از كارهايشان بايد مثل گذشته در صف اتاق ها و 
شلوغي نهادها باقي مي ماندند. گسترش شبكه ارتباطي باعث شده 
كه شفافيت بيشتر از گذشته شود و امضاهاي طاليي رمق و قدرت 
گذشته را نداشته باشند. مشخص اســت كه صاحبان امضاهاي 
طاليي دل خوشــي از ارتباطات و دولت الكترونيك نداشــته و 
ندارند. شايد سال ها قبل پز و غرور كشورها به نفت، پتروشيمي و 
فوالدسازي بود اما حاال شركت هاي فناوري و هاي تك هستند كه 
باالترين ثروت آوري را براي كشورها دارند. دسترسي به اينترنت، 
پلتفرم ها و ســرعت باالي ارتباطات حق مردمي است كه نشان 
داده اند دفاع از كشورشــان را چه در فضــاي واقعي و چه فضاي 
مجازي خوب بلدند و آن قدر باهوش و توانمند هستند كه بتوانند 

خير و شر را تشخيص دهند.

 مردم عملكرد را می بينند
 احمد سالك/ عضو جامعه روحانيت مبارز

 بحثي كه آقاي روحاني در ارتباط 
با دفاع از وزيــر ارتباطات مطرح 
كردند، از ابعاد مختلفي قابل بحث 

و بررسي است.
 چيزي كه اآلن در فضاي مجازي 
مورد توجه ماســت و گرفتارش 

هستيم، نداشتن مديريت بومي فضاي مجازي است؛ همان 
چيزي كه در ساير كشورها اتفاق افتاده است. به جريان افتادن 
شــبكه ملي اطالعات نيز در كنار اين مورد مهم است. طرح 
اينطور مسائل بحث هاي درستي نيست كه به رسانه ها كشيده 
شود. اگر مطلبي بوده كه قوه قضاييه درخواست داده، حتما 
جوابي داشته كه وزير ارتباطات ارائه كرده  و قضيه تمام شده 
است. حمايت از فضاي مجازي يكي از شعارهاي دولت بوده   
و در عين حال مردم مجموعــه عملكرد دولت را در كنار هم 
مي ســنجند. من جاي كل ملت نيســتم و نمي توانم درباره 
اهميت دفاع دولت از شــعارها و برنامه هايش درنظر مردم 
سخن بگويم ولي معتقدم همه اعمال دولت و مسئوالن زير 
رصد مردم است. آنها عملكرد را مي بينند و قضاوت مي كنند.

پيشروی عليه دلواپسان
 غالمرضا انصاري/ عضو حزب اتحاد ملت

 وظيفه آقاي رئيس جمهور ايجاب 
مي كند كه از اقدامات مثبت همه 
اعضاي كابينه و دولت با شجاعت 
و جسارت دفاع كند. آقاي روحاني 
نشــان داد كه درصــورت هر گام 
عقب نشــيني دولت و شــخص 

رئيس جمهور، 3گام دلواپسان و انزواطلبان پيشروي مي كنند. 
اين امر باعث دلسردي و بريدن مردم شده است و يأس حاميان 
24ميليوني دولت را مهيا كرده است، بستر نارضايتي عمومي را 
افزايش داده و زمينه حضور جدي تر و بيشتر نيروهاي انزواطلب 
در عرصه اجتماعي و سياسي را فراهم كرده است. اميدواريم 
كه در ماه هاي پاياني دولت آقاي رئيس جمهــور در رابطه با 
شعارهاي داده شده جديت و قاطعيت بيشتري از خود نشان 
بدهد و موضوع رفع حصر محصورين را كه وارد يازدهمين سال 
شده با پيگيري مؤثر به نتيجه برساند. در اين ماه هاي باقيمانده 
تا انتخابات دولت بايد تالش كند آســيب هاي انتخاباتي را به 
حداقل برساند و بستر حضور مردم براي تأثيرگذاري رأي شان 

با انتخاب شخصيت هاي شناخته شده ملي را فراهم كند.

رئيس جمهور به ميدان بيايد
 علي محمد نمازي/ عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران 

 آقــاي رئيس جمهــور طبــق 
اصل121قانون اساسي در پيشگاه 
ملت و قرآن سوگند ياد مي كند كه 
پاســدار قانون اساسي باشد. اصل 
سوم قانون اساسي هم عموما حقوق 
شهروندي است كه وقتي اهداف را 

بيان مي كند بر جريان آزاد اطالع رساني تأكيد كرده است. اصل 
122قانون اساسي هم اعالم كرده رئيس جمهور مجري قانون 
اساسي است. انتظار از آقاي رئيس جمهور اين است كه از حقوق 
ملت در قانون اساسي دفاع كند و پايش بايستد. آقاي روحاني 
خيلي دير وارد اين عرصه شد و فشارها خيلي بر ذهنيت مردم 
اثر گذاشت و آن را خراب كرد. ولي بايد اين اتفاق را به فال نيك 
گرفت. بايد از رئيس جمهور تشكر كرد كه چنين موضعي گرفت. 
آقاي رئيس جمهور بايد خيلي محكم به ميدان بيايد و از حقوق 
شهروندان در عرصه اطالع رساني دفاع كند. يكي از حقوق اوليه 
شهروندان هم داشتن سيستم اطالع رساني مطلوب، شبكه هاي 
به روز اطالع رساني، آگاهي بخشي و ارتقاي معلومات مردم است 

كه از مصاديق آن فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي است.

فضای مجازی ضدانحصار صدا و سيماست
محمدرضا خباز/استاندار سابق سمنان  

وقتي استاندار ســمنان بودم، در 
جلســه اي كه قرار بود از حقوق 
شــهروندي رونمايي شود، آقاي 
رئيس جمهور 2 يــا 3دفعه اعالم 
كردند كه انگشــت وزير ما روي 
فيلتر فضاي مجازي نخواهد رفت. 

مردم هورا كشــيدند و وزير هم كه پايين نشســته بودند، با 
تكان دادن سر اين مسئله را تأييد كرد.  صداوسيماي ما كامال 
انحصاري اســت و هرچه دلش مي خواهد پخش مي كند يا 
جلوي آن را مي گيرد. اهانت بــه رئيس جمهور در چند روز 
گذشته آنچنان زشت بود كه صداي همه درآمد. عده اي در 
كشور ما دلشان مي خواهد هر كاري كه كردند، كسي نباشد 
كه از آنها ســؤال كند. فضاي مجازي در ايران به علت همين 
انحصار رسانه ملي محل طرح و بحث نظرات واقعي مردم شده 
است. متأسفانه عده اي در كشور تالش مي كنند همين مقدار 
اندك فضاي مجازي را هم محدود كنند. رئيس جمهور كار 
بسيار خوبي انجام داد و اي كاش از ابتداي دوره همين كار را 

مي كرد و پاي همه شعارهايش مي ايستاد.

محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس جمهوري درباره چرايي عدم حضور رئيس 
صداوسيما در نشست هيأت دولت گفت: در برنامه زاويه يك روحاني را دعوت پاستور

كرده بودند كه با يك لحن بســيار بد به رئيس جمهور توهين مي كند. اين 
مسئله براي وزراي دولت قابل قبول نبود. باالخره صدا و سيما متعلق به نظام است و نبايد 
در اين شرايط اينگونه عمل كند. نتيجه اين مسئله آن شد كه بايد اين موضوعات مقداري 
ساماندهي شود. واعظي در حاشيه نشست ديروز هيات دولت در پاسخ به اين سؤال كه آيا 
رئيس صدا و سيما به دليل توهين يك كارشناس تلويزيون به رئيس جمهور به جلسه دولت 
دعوت نشده است؟ گفت: صدا و سيما در برخي از برنامه هايي كه دارد، در گزينش افراد به 
نوعي كســاني را دعوت مي كند كه تابلودار هســتند و در زمره مخالفان دولت محسوب 

مي شوند.  وي تصريح كرد: در اين شرايط كشور كه بيش از هر زمان ديگر نياز به وحدت، 
انســجام و صميميت داريم، بايد با يك صدا در مقابل دشمنان بايســتيم و از اين جنگ 
تحميلي اقتصادي عبور كنيم. اينكه صدا و سيما با مستنداتي كه مي سازد نبايد مردم را 
نااميد كند بلكه بايد آدرس انسجام و وحدت به جامعه بدهد. او در گفت وگو با تسنيم افزود: 
ساخت و پخش برنامه زاويه براي وزراي ما قابل قبول نبود. پيش از غيبت رئيس سازمان 
صدا و سيما، برخي خبرهاي غيررسمي حكايت از اين داشت برخي از وزرا اعالم كرده بودند 
درصورت عدم عذرخواهي صداوسيما، در جلســه دولت شركت نخواهند كرد. همزمان با 
انتشار اين اخبار علي عسگري، رئيس صداوسيما، در سخنراني اي در جمع مديرانش بابت 
توهين به رئيس جمهوري در برنامه زاويه شبكه چهار از مردم و رئيس جمهور عذر خواهي 
كرد. عذرخواهی ای كه در بين خبرگزاري ها دست به دست شد اما رسانه ملي و حتي شبكه 
چهار از بازتاب و انتشــار آن ســر باز زد. براســاس آيين نامه داخلي هيأت دولت، رئيس 
صداوسيما ازجمله مسئوالني است كه حق حضور دائم و بدون رأي در هيأت دولت را دارد. 
عسگري از بهار سال 95در مقام رئيس سازمان صدا و سيما در جلسات هفتگي هيأت دولت 

حاضر مي شود. 

ساماندهي يك زاويه 
علي عسگري ، غايب نشست ديروز هيأت وزيران بود
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 مهم ترين محور ســخنان روحاني در نشســت ديروز هيأت دولت
 به شرح زير است:

   ملت بزرگ ايران هيچ وقت اهداف بلند ملي، انقالبي و وظيفه ملي و شرعي خودشان را 
از ياد نمي برند، تا روزي كه در حكومت جمهوري اسالمي ايران همه كاره رأي مردم است، 
شكست نمي خوريم اما اگر خداي ناكرده سِر رأي مردم اما و اگر درست كرديم و گفتيم 
خيلي مهم نيست كه پاي صندوق 5۰درصد باشند يا 8۰درصد - كه ان شاءاهلل آن روز 

هيچ وقت پيش نمي آيد- ممكن است اين لطف خدا را از دست بدهيم.
  همه بايد دست به دست هم بدهيم و مشكالت را با هم حل كنيم؛ قرار نيست يك عده 

كنار بنشينند و چرتكه بيندازند و بدتر اينكه به نفع دشمن هورا بكشند.
  از آنهايي كه با دولت قهر و يا در رقابت هستند، خواهش مي كنم اجازه دهند در اين 
6 ماه باقيمانده ما كارهاي نيمه تمام خودمان را انجام دهيم. وزير ما وقت ندارد بين سه قوه 

راه برود و اين قوه و يا آن كميسيون او را احضار كند.
  نبايد شرايط به گونه اي باشد كه كساني كه با لحن نادرست عليه دولت سخن مي گويند، 
آزادي بيان و مصونيت داشته باشند و نه تنها كسي با آنها كاري نداشته باشد، بلكه گاهي 
پشت پرده تشويق هم بشوند كه عالي بود،  خوب و محكم گفتيد اما اگر كسي خواست 

از دولت تعريف كند، آزادي بيان و مصونيت نداشته باشد و حتي تحت فشار قرار گيرد.
  مي ترسم يك روز بعضي ها به خاطر اينكه از دولت حمايت مي كنند، تحت فشار قرار 

بگيرند.
  به حجم طرح هايي كه در اين روزها افتتاح مي شــوند نگاه كنيــد؛ اين طرح ها در 
سخت ترين شرايط اقتصادي ناشي از تحريم و جنگ اقتصادي تمام عيار و در شرايطي كه 
همه گيري كرونا وضعيت را سخت تر كرده بود، انجام شده و در حال افتتاح شدن هستند.

  هر چه متحد تر باشيم، دوران تروريسم و جنگ اقتصادي تمام عيار كوتاه تر خواهد شد. 
در عوض هر چه اختالفات بيشتر باشد و بيشتر با حيثيت يكديگر بازي كنيم، سختي هاي 

جنگ اقتصادي طوالني تر خواهد بود.
  درست است كه امروز توپ در زمين واشنگتن است، اما اگر خودمان در داخل يكصدا 

نباشيم، زمان پايان يافتن جنگ اقتصادي طوالني تر مي شود.
  بودجه هفته آينده در مجلس بررسي مي شود و من از همه مي خواهم كه بيايند درباره 
آن توضيح بدهند. بگوييد بودجه عمومي كه 841هزار ميليارد تومان بوده و االن 114۰هزار 
ميليارد تومان شده، چگونه و چقدر زيادشده است. چه جوري باال رفته؟ دوستان افزايش ها 
را توضيح بدهند و اينكه درآمدها و يا نفت چگونه باال رفته را توضيح بدهند. وزرا و مسئوالن 
و معاونان هم بيايند توضيح بدهند. اين حق مردم است كه بدانند. ظاهر بودجه به سرنوشت 
سال آينده دولت مرتبط است، ولي در داخل آن سرنوشت اقتصادي مردم هم هست. اگر 
شاكله و اهداف بودجه به هم نخورد ما مي توانيم با مجلس همكاري كنيم. ولي اگر بخواهد 

به اين صورت جلو برود، ممكن است با مشكالتي مواجه شويم.
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دره فرحزاد از پاتوق معتادان تا اکوپارک
روددره فرحزاد طی 3دهه  اخیر یکی از کلونی های معتادان در شــهر تهران بوده است. در کنار تمام 
آسیب هایی که به این محدوده زیست شهری وارد شده، پاتوق بزهکاران و معتادان، ساماندهی اش را 
سخت تر کرده است. به همین خاطر، روددره فرحزاد، کمی بیش از 30سال است که به عنوان یک منطقه 
بی دفاع شهری شناخته می شود و گاهی طرح های ضربتی برای افزایش امنیت این دره معروف تهران 
انجام شده است. در همین راستا مدیریت شهری تصمیم دارد تا آنجا را به یک اکوپارک تبدیل کند. طبق 
پیش بینی های انجام شده تا پایان امسال فاز نخست احیای روددره فرحزاد به پایان می رسد. در زیر 

جزئیاتی از این روددره و طرح ساماندهی آن را می خوانید.
  3کیلومتر طول روددره فرحزاد است.

  3300 مترمربع از این دره در فاز نخست پاکسازی شده است.
  7دسترسی به دره احداث شده است.

    9ساختمان واقع در بستر رودخانه تخریب شدند.
  وسعت زیادی از 4هکتار پهنه ســاحلی رودخانه، حدفاصل تقاطع خیابان سیمون بولیوار تا پل 

خوشمرام ساماندهی شده است.
    2800متر از طول این آبراهه طبیعی در طرح اکوپارک احیا می شود.

ث
مك

شهردار

شهردار تهران در ديدار با علما و ائمه جماعات مساجد:
کاري کنیم ثروت عادالنه توزیع شود

روحانيت و مساجد هميشه همراه با مردم و پرچمدار حل مشكالت 
آنان بودند و در دوران سخت دفاع مقدس نقش ايشان بود كه باعث شد 

از شرايط سخت عبور كنيم.
شهردار تهران با بيان اين مطلب در ديدار با علما و ائمه جماعات مساجد 
شاخص در آســتانه دهه مبارك فجر گفت: »در آستانه عبور از چهل 
و دومين ســالگرد پيروزي انقالب هستيم كه ظرفيت هاي فراواني را 
در جوامع اسالمي فعال كرد و نشــان داد نگاه مطرح شده در انقالب 
اسالمي مي تواند يك الگوي قابل تعميم به جهان باشد. به همين دليل 
هم هست كه دشــمني هاي بي حد و حصر در مقابل آن وجود دارد و 
بدل هاي آن را هم به شــكل هاي مختلف مطرح مي كنند تا اصل را 

هدف قرار دهند.«
به گزارش پايگاه خبري شهر، پيروز حناچي افزود: »وقتي به جوامع 
بين المللي نگاه مي كنيم، مي بينيم يكي از توصيه هايي كه براي حل 
مشكالت شهري مطرح مي كنند، كنترل فقر اســت و مي دانيد كه 
پيامبر)ص( و امامان)ع( ما در صدر اسالم چقدر به مقابله با فقر تأكيد 

كرده اند. 
البته روحانيت و مساجد همواره در همراهي با مردم و غمخواري آنها 
نقش اساسي داشتند و شايد در دوران سخت دفاع مقدس نقش ايشان 
بود كه باعث شد از شرايط ســخت عبور كنيم. در آن زمان مطمئنا 
وضعيت مردم خيلي از االن بهتر نبــود، ولي كمك روحانيت و مراكز 

مذهبي در حفظ آرامش شهر نقش مهمي داشت.«
شهردار تهران گفت: »حضرت امير در نامه به مالك اشتر توصيه مي كند 
براي ثروتمند شدن مردم اقدام كند و ما بايد در گام دوم انقالب، كاري 
كنيم كه اين مشكل حل شود. الگوي ما قطعا كره شمالي نيست و بايد 
كاري كنيم كه ثروت عادالنه در ميان مردم توزيع شود و شرايط زندگي 

شرافتمندانه را براي مردم فراهم كنيم.«
او اضافه كرد: »در حل مشكالت مردم مثل هميشه روحانيت پرچمدار 
خواهد بود. ان شاءاهلل در 40ســال دوم بعد از انقالب الگويي موفق و 

بي بديل به جهان ارائه مي كنيم.«

محوریت مساجد در فضاهاي شهر 
در اين مراسم جوادي يگانه، معاون امور اجتماعي فرهنگي شهرداري 
تهران گفت: »شهرداري مؤثرترين نهاد اجتماعي شهر است و پا به پاي 

مساجد، در همه ۳۵۲ محله فعال بوده است. 
در ۲سال اخير با برگزاري مراسم هاي مذهبي همراهي نظام مندي با 
بسيج و مساجد داشتيم و اميدوارم همين فضا را در دهه فجر و اعياد 

پيش رو و رويداد 1400 فراهم كنيم.«
معاون شهردار تهران با بيان اينكه اگر قرار باشد آسيب هاي اجتماعي در 
سطح شهر تهران كم شود، حضور و پيگيري مساجد خيلي مهم است، 
گفت: »شهردار اصرار دارد فعاليت هاي شهرداري اجتماع محور باشد و 
اين وقتي است كه ارتباط با عناصر و اجزاي محله برقرار باشد. اميدوارم 
وضعيت بيماري كرونا طوري تغيير كند كه در آستانه اعياد پيش رو و 

رويداد 1400 بتوانيم برنامه ها را پيش ببريم.«

فعالیت مساجد در دهه فجر
رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه كشــور، در اين نشست با تشكر از 
فعاليت هاي ديني شهرداري تهران، گفت: »با توجه به اينكه در دهه 
فجر امسال راهپيمايي ۲۲ بهمن برگزار نمي شود و مساجد هم بعد از 
اجراي محدوديت ها  تازه كار را شروع كرده اند، مراسم سالگرد پيروزي 

انقالب شرايط ويژه اي دارد.«
سيدمهدي خاموشي با تأكيد بر اينكه چراغ مسجد بايد روشن باشد، 
ادامه داد: »نظر من اين اســت كه اين دهه را بايد به نام حاج قاسم و 
انقالب اسالمي بگذاريم؛ چون اين يك سرمايه بسيار عظيم در جهان 

تشيع و اسالم و جبهه مقاومت است.«
خاموشي گفت: »با شهادت حاج قاسم سليماني جريان سازش كنار 
مي رود و ما بايد پرقدرت تر جلوي دشمن بايستيم و بايد به مردم وعده 
دهيم كه قوي تر از گذشته عمل مي كنيم. انتخابات را پيش رو داريم 
و با توجه به اينكه 4دهه از انقالب گذشته است، نسل سوم به ميدان 

مي آيد و بايد انتقال درست قدرت صورت بگيرد.«
در ادامه اين جلســه، امام جمعه موقت تهران، گفت: »ارتباط ميان 
روحانيون و شهرداري هم در ارتقاي سطح مديريت شهري تأثير دارد و 
هم در انعكاس تصميماتي كه شهرداري گرفته است، تأثير مي گذارد؛ 
زيرا اين بزرگواران مي توانند فعاليت ها و اقدامات شــهرداري را براي 

مردم بگويند.
محمدحســن ابوترابي، خطاب به علما گفت: آنچــه اين انقالب را تا 
امروز حفظ كرده است روحانيت، علما و وعاظ هستند. روحانيت عقبه 
قدرتمند انقالب هستند و با اين عقبه انقالب جلو مي رود و پايگاه قوي 

و مستحكمي خواهد داشت.«
او افزود: »در شاخص هاي كالن اقتصادي شرايط ما خوب نيست، اما 
بايد بدانيم كه قدرت سياسي اول منطقه و مؤثر در معادالت جهاني 
و قدرت دفاعي مطرح در جهان هســتيم. قدرت علمي داريم و اين 
انقالب در همه حوزه ها نيروهاي انساني الزم را تربيت كرده كه عامل 

پيشرفت است.« 
ابوترابي به اقدامات شهرداري در اداره شهر اشاره كرد و گفت: »اخيرا 
باراني در تهران آمد، ولي نديديم كه آب در خيابان ها جمع شود؛ اين 

به خاطر كارهايي بود كه شهرداري انجام داده است.« 

همشهري وضعيت تخريب برخي روددره هاي تهران در گذشته  و عمليات بازگشت آنها به شرايط مطلوب را از نگاه كارشناسان بررسي كرد

تالش براي احياي ريه هاي تهران

فاطمه عسگري نیا
خبر نگار

روزي روزگاري 7روددره تهران 
آنقدر سبز و پرآب بودند که جان گزارش

تازه اي به شــهر مي دادند. آنها 
ریه هاي شهر بودند و اکســیژن به رگ هاي 
پایتخت مي فرستادند. اما رشد سریع تهران در 
طول دهه هاي اخیر سبب از بین رفتن بخش 
مهمي از ظرفیت هاي زیست محیطي شهر شد. 
توسعه، گریبان روددره هایي را که از ورد آورد 
و کن شروع مي شدند و به فرحزاد، درکه، دربند 
و گالبدره مي رسیدند  نیز گرفت تا آنها که به 
واســطه جاذبه هاي طبیعــي عامل اصلي 
شکل گیري زندگي شهروندان در حاشیه خود 
بودند، از 2دهه  پیش تر، کم کم قرباني توسعه 
افسارگســیخته زندگي شــهري شده اند. 
به طوري که تنها کمتر از 10درصد از وســعت 
1900هکتاري روددره ها در تهران باقي مانده و 
مابقي زیر خروارها خاک و بتن مدفون شده اند. 
با تکرار روزهاي آلوده هواي تهران و ماندگاري 
ســایه خاکســتري دود و َدم بر سر شهر، 
کارشناســان معتقدند احیاي روددره ها یا 
کریدورهاي هوایي تهــران، یکي از بهترین 
راهکارها براي کاهش آثار مخرب آلودگي هوا 
بر زندگي شــهروندان اســت. در این بین 
شهرداري تهران احیاي رود دره فرحزاد را از 

ابتداي امسال شروع کرده است.

با احیاي روددره ها، تهران نفس مي  کشد
محمد درويش، كنشــگر حوزه محيط زيست در 
اين باره مي گويد: »7رود دره تهران، طي دهه هاي 
گذشــته مانند كولر طبيعي در اين شــهر عمل 
مي كردند و باد خنك دامنه هــاي جنوبي البرز 
را به دشــت جنوبي خود كــه مخروطه افكني 
به وســعت 7۵0كيلومترمربع اســت و تهران را 
در بر گرفته، منتقل مي كردند، همين تبادل هوا 
از شمال به جنوب تاب آوري شــهر تهران را در 
برابر آلودگي ها بــاال مي برد.« به اعتقاد درويش، 
با افزايش لجام گسيخته ساخت وسازها در پهنه 
رود دره ها و رشــد قارچ گونه برج ها در سال هاي 
گذشــته در منطقه۲۲، تهران تاب آوري خود را 
در برابر آلودگي هوا از دســت داد. همين مسئله 
باعث شد تا شــهر، در شــرايطي كه باد غالبش 
از ۵متر در ثانيه كمتر اســت، با انباشت شديد 
آالينده ها روبه رو شــود. او احيــاي رود دره ها را 

ضروري مي داند و مي گويد: »بايد به تجارب موفق 
كشورهاي ديگر در برگشت از اشتباهات شان در 
حوزه شهرسازي و اصالح رفتارشان با رود دره ها 
و احياي آنها به نفع سالمت شــهروندان، حتي 
با صرف هزينه هاي ســنگين نگاه مثبت داشته 
باشيم. مطمئن باشيم اگر اراده و همت قوي پشت 
طرح ها و پروژه هاي احيــاي رود دره هاي تهران 

باشد، اين شهر مي تواند دوباره نفس بكشد.«
درويش با اشــاره به وضعيت ساخت و سازها در 
مسير دركه به پلنگ چال و اظهار تأسف از بستر 
رودخانه پوشيده شده از لوله پليكا مي گويد: »گام 
نخست شهرداري در راســتاي احياي رود دره ها 
جلوگيري از روند بي محاباي ساخت وســازها و 
سرقت منابع آبي است كه در بستر اين رودخانه ها 

در حال وقوع است.«

عوارض طبیعي را فداي توسعه تهران کردیم
اسماعيل كهرم، بوم شناس و فعال محيط زيستي 
هم از سرنوشــت رود دره هاي تهران ابراز تأسف 
كرده و مي گويد: »رود دره هاي تهران در گذشته 
مقصد سفر گونه هاي متنوع پرندگان مهاجر بود. 
اين در حالي اســت كه امروز ديگر خبري از اين 
همه زيبايي در تهران نيســت. مردم در گذشته 
به جاي سفر انبوه به چالوس و استفاده از هواي 
لطيف رود دره هاي اين منطقه، كنار روددره هاي 
تهران وقــت مي گذراندند؛ بــدون اينكه خود را 
درگير ترافيك و... كنند اما با ســيمانيزه كردن 
بستر روددره ها، شــادابي و نشــاط را از تهران 
گرفته ايم. با آســفالت و ســنگفرش كردن كف 
رودخانه ها، براي خلق شــاهكارهاي شهرسازي 
از سرنوشت شهر بدون روددره ها غفلت كرديم.«

او با بيــان اينكه بــا از بين رفتــن رود دره ها در 
دربند، ولنجك، دارآباد و... و توســعه شــهر با 
ساخت وســازهاي ســيماني امروز بايد حسرت 
ديدن آســمان آبي را در دل داشــته باشــيم، 
مي گويد: »تحقيقات نشــان مي دهد هر هكتار 
فضاي جنگلــي توانايي جذب 8تــن ريزگرد يا 
گردوغبار را دارد. احيــاي رود دره هاي تهران و 
بازگرداندن فضاي ســبز آن بايد اولويت نخست 

مديريت شهري باشد.«

طرح »اکوسیســتم هاي روددره اي« اجرا 
مي شود

سيد اويس ترابي، رئيس انديشكده زيست پذيري 
شهري، چشم انتظار اجرايي شدن طرحي است كه 
به منظور بازيابي نقش اكوسيستم هاي روددره اي 

تهران به عنوان استخوان بندي اصلي زيرساخت 
سبز-آبي تهران، در شوراي شــهر و شهرداري 
تهران به تصويب رسيده است. اوكه مجري طرح 
مطالعاتي احيا و سامان دهي رود دره هاي تهران 
است  مي گويد با اجراي اين طرح، تهران مي تواند 
دوباره به روزهاي خوبش بر گردد: »تهران شهري 
كوهپايه اي در دامنــه جنوبــي ارتفاعات بلند 
البرز اســت. بنابراين از مهم ترين ويژگي شــهر 
كوهپايه اي كــه همان دمش باد كوهســتان يا 
باد محلي است، برخوردار است. ويژگي مهم باد 
محلي، جريان باد در ارتفاع پايين تر از 100متر 
سطح زمين است كه در برگيرنده ارتفاع تنفسي 

شهروندان است.
 كريدور وزش اين باد محلي در گذشــته )كمتر 
از نيم قرن پيش( رود دره هاي تهران بوده اند. باد 
محلي يا جريان هواي كوهســتان كه مشخصه 
نواحي كوهپايه اي است، بر اثر اختالف پتانسيل 
زياِد تراز ارتفاعــي و دماي هواي ميان رشــته 
كوه البرز و دشــت تهران ايجاد مي شود. جريان 
هواي كوهســتان از طريق روددره هاي دارآباد، 
دربند، جمشيديه، دركه، فرحزاد و كن كاناليزه  
شــده و روددره ها مانند يك دمنده اين باد را به 
سمت دشت تهران هدايت مي كردند. به عبارتي 
ديگر، روددره هاي تهران، ريه هاي تنفسي شهر 

هستند.«
ترابي به همزماني دمــش باد محلي تهران )پس 
ازغروب آفتاب تا طلوع آفتــاب روز بعد( با زمان 
اوج پديده وارونگي هوا در فصول پاييز و زمستان 
اشــاره كرده و مي گويد: »از 40ســال اخير و با 

در پيش گرفتن رويكرد تك بعدي كنترل ســيل 
بدون توجه به ابعاد ديگر توسعه شهري، روددره ها 
مسدود يا منحرف شــدند  و به اين ترتيب شهر 
تهران از ارزش اكوسيستم هاي روددره اي خود 
ازجمله پتانسيل دمش هواي پاك از كوهستان 
به سمت دشــت تهران محروم شد. اهميت اين 
محروميت در شــرايط وارونگي هــوا دو چندان 
مي شود، زيرا به دليل ويژگي  هاي اقليمي سرزمين 
تهران، جريان بــاد غالب تهران كــه همان باد 
سينوپتيك شماِل غرب به جنوِب شرق است، در 
فصول پاييز و زمستان كمتر رخ مي دهد؛ يعني در 
زمان هاي طوالني جريان هاي هواي جوي دشت 
تهران راكد هستند. در اين شرايط برخورداري از 
نعمت وزش بادهاي محلي براي زيســت پذيري 
در سرزمين هاي برخوردار از آن بسيار ارزشمند 
اســت. نكته اي كه باعث كارآمــدي باد محلي 
شمال به جنوب تهران در شــرايط وارونگي دما 
مي شــود، كاهش قابل توجه آالينده ها به ميزان 

18درصد است.«
تحقيقات و مطالعــات ترابــي و همكارانش در 
قالب تيمي متشــكل از 1۲حوزه تخصصي براي 
طرح ژينايي )زندگي بخشــي( اكوسيستم هاي 
روددره اي تهــران تحــت عنوان طــرح احيا و 
ساماندهي رودخانه ها از سال 94 آغاز شد و بعد 
از 18 ماه مطالعه در سال 9۵ به مديريت شهري 
ارائه و مصوب شده است. نتايج كلي اين مطالعات، 
حكايــت از آن دارد كه اقدامــات يك بعدي در 
شهرســازي تهــران و فعاليت هــاي جزيره اي 
حاكم بر مديريت شــهري در نيم قرن گذشته، 

نتايج زيانباري به بار آورده و زيســت پذيري اين 
شــهر در معرض خطر قرار گرفته است، ازجمله 
اين اقدامات طــي دهه هاي گذشــته، تخريب 
يا مسدودكردن اكوسيســتم هاي روددره اي و 
انحراف يا مدفون كــردن رودخانه هاي مربوطه 
بوده اســت. يكي از پيامدهاي منفي اين مسئله 
محروميت شهروندان از شرايط دمش هواي پاك 
كوهستان در محدوده محله اي خود است. ترابي 
مي گويــد: »روددره  ها عالوه بــر اينكه ريه هاي 
تنفسي شهر تهران هستند، اركان اصلي تغذيه 
منبع آب زيرزميني دشــت تهــران و همچنين 
مديريت ســيل شــهر تهران را انجام مي دهد. 
متأســفانه، انحراف و نفوذناپذير كردن بســتر 
رودخانه هاي واقع در اين اكوسيســتم ها باعث 
اخالل در فرايند تغذيه آبخوان دشت تهران شده 
است. از طرفي كاناليزه كردن و انسداد دره هاي 
اين اكوسيســتم ها نيز باعث تهديد ايمني شهر 
تهران در برابر سيل واريزه اي دامنه هاي جنوبي 
البرز شده است. واريزه ســيل، يعني زماني كه 
جريان آب در رود دره ها قطعات بزرگ ســنگ 
يا تنه هاي بزرگ درخــت را حركت مي دهد اما 
وقتي مسير روددره ها با بتن ريزي، ساخت وساز 
و خاك ريزي بسته شود، اين سيل به بستر شهر 
سرريز مي شود. در كنار ۳خســارت يادشده، از 
ارزش ذاتي اين اكوسيســتم ها  براي ترميم آالم 
اجتماعي شــهروندان نيز بي نصيب شــده  ايم. 
پوشش گياهي واقع در دره هاي يادشده به همراه 
منظر و صداي زندگي بخــش آب رودخانه هاي 
جاري، نعمت هايي بوده و هستند كه جايگزيني 
براي نقش آنها در حمايت از امكان زيســت در 

شهر تهران وجود ندارد.«
به بيان او، طرح احياي روددره هاي شهر تهران 
جــزو طرح هاي پيشــرو در حوزه شهرســازي 
دنياست كه با هدف رفع آســيب هاي واردشده 
بــر پيكــره اكوسيســتم هاي شــهري دنبال 
مي شــوند. ازجمله نمونه هاي اجرايي اين قبيل 
طرح ها را مي توان در شــهر مونيــخ آلمان روي 
رودخانه »ايسار« يا در شــهر سئول كره جنوبي 
روي رودخانه »چئونگي چئــون« و يا رودخانه 

»ساوميل« در شهر يونكرز آمريكا ديد.
 اين محقق مي گويد: »در طرح پيشــنهادي به 
شوراي شهر و شهرداري تهران بعد از شناسايي 
مســير روددره ها و بازه بندي آنها، برنامه زماني 
براي بازيابي نقش آنها به عنوان استخوان بندي 
اصلي زيرساخت سبز-آبي شهر تهران مشخص 

شده است.

رئيس كميته محيط زيست و خدمات شهري شوراي 
اســالمي شــهر تهران در آيين اختتاميــه رويداد گزارش

بين  المللي كليماتون تهران )رويداد بين المللي براي 
ارائه ايده هــاي جديد در حوزه محيط زيســت شــهري( اظهار 

اميدواري كرد كه طرح ها و ايده  هاي نو به بهبود هواي شهر تهران 
منجر شود.

به گزارش همشهري، سيدآرش حسيني ميالني ديروز در اين آيين 
با اشــاره به روزهاي آلوده  در دي ماه، گفت: امسال شاهد وضعيت 

خاصــي در زمينه آلودگي هوا در اطراف شــهر تهــران بوديم. به 
لحاظ بررسي اثرات تغيير اقليم در شهر تهران عقب هستيم، البته 

مطالعات كالني در اين زمينه منتشر شده است.«

 توجه به سازگاري در تغییرات اقلیمي شهر تهران
مديركل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران هم در اين 
برنامه با بيــان اينكه »يكي از موضوعــات قابل توجه در طرح هاي 
ارائه شــده رويداد بين المللي كليماتون ۲0۲0، نحوه سازگاري با 
شرايط پيش روي تغييرات اقليمي است، گفت: »بايد توجه داشت 

كه چگونه مي  توانيم خود را با شــرايط پيش رو منطبق و ســازگار 
كنيم.«

شينا انصاري  ضمن تشــكر و قدرداني از مشــاركت كنندگان در 
اين رويداد بين المللي، اضافه كرد: »امســال، سومين سالي است 
كه كليماتون توســط شــهرداري تهران برگزار مي شود. تغييرات 
اقليمي ايران بسيار متأثر از گرمايش زمين است. با ارائه ايده هاي 
بكر، كاربردي و نوآورانه براي رفع مشكالت محيط زيستي مي توان 
قدم هاي اوليه را برداشت. بي شك نمي توان عملكرد و برنامه ريزي 
مديريت شهري را بدون توجه به موضوع كاهش گازهاي  گلخانه اي 

و همينطور سازگاري با اثرات تغييراقليم و تاب آوري شهرها درنظر 
گرفت.« او با تأكيد بر اينكه محور كليماتــون برپايه نوآورانه بودن 
ايده هاست، گفت: »بايد طرح هاي ارائه شده در اين رويداد در شهرها 
عملياتي و دنبال شــود. موضوع كليماتون بعد از معاهده اقليمي 
پاريس در سال ۲01۵ با هدف جلب مشــاركت مردم و يك برنامه 

شهرمحور پيش بيني شد.«
آيين اختتاميه رويــداد بين المللي كليماتون بــا اعالم طرح هاي 
برگزيده محيط زيستي ديروز)چهارشنبه( با حضور اعضاي شوراي 

اسالمي شهر، معاونان شهردار تهران و مديران شهري برگزار شد.

اختتاميه سومين رويداد بين المللي كليماتون تهران ۲0۲0  برگزار شد

بهبود هواي تهران با ایده هاي نو

   سیدآرش حسیني میالني، رئیس کمیته محیط زیست شوراي شهر تهران 
  از حدود 50سال پیش تاکنون متأسفانه در قالب یک رویکرد مهندســي رود دره هاي شهر تهران به خاطر مهار و 
هدایت سیالب ها اکثرا کانالیزه و سیمانیزه شده اند. غافل از اینکه با توسل به روش هاي مذکور براي انتقال و هدایت 
ایمن سیالب به خارج از شهر، کارکرد رود دره ها را هم در بخش تامین آب سفره هاي زیرزمیني شهر و تلطیف هوا هم 
دربخش تفرجگاهي نابود مي کنیم. متأسفانه امروز با بسته شدن مسیر رود دره ها، شاهد خشک شدن آب در پهنه 
آنها، نابودي فضاي سبز در سایه ساخت و سازهاي شهري و روان شدن فاضالب هاي شهري در آنها هستیم. روددره هاي 
تهران دیگر کارکرد زیست محیطي قبل را ندارند. این شرایط، تاب آوري تهران را در برابر آلودگي ها کاهش داده است. 
شهرداري طرح احیاي 7رود دره تهران را با توجه به نتایج مطالعات صورت گرفته در سال 94 توسط مشاوران در دستور 
کار دارد اما با توجه به افزایش هزینه هاي اجرایي این طرح ها و وضعیت وخیم آلودگي هواي تهران، احیاي رود دره ها 
فعال در اولویت مدیریت شهري قرار ندارد. براساس هزینه هاي سال 94 براي اجراي طرح احیاي رود دره هاي تهران، 
ساالنه به اعتباري بالغ بر 500میلیارد تومان نیاز بود این در حالي است که با توجه به ضرورت مقابله با آلودگي هوا و 
اجراي طرح هاي توسعه حمل ونقل عمومي طرح احیاي روددره ها از اولویت شهرداري خارج شد تا با نوسازي ناوگان 
حمل ونقل عمومي و راه اندازي ایستگاه هاي جدید مترو از دود اگزوزها و دودکش ها به عنوان منابع آالینده ها در شهر 
بکاهد، اما احیاي روددره ها به لحاظ کارکردهاي زیست محیطي دیگر اعم از تغذیه سفره هاي آب هاي زیرزمیني تهران 
و توسعه فضاي سبز و ایجاد تفرجگاه هاي طبیعي براي مردم باید مورد توجه قرار بگیرد. در عین حال، طرح احیاي 
روددره ها به صورت پایلوت در دره فرحزاد با مشارکت شهرداري منطقه و مجریان طرح شروع شده است. امیدواریم 
شهرداري منطقه و مجریان طرح با ارائه گزارشي از روند اجراي طرح، در شرایطي که شورا در حال تصویب بودجه1400 

شهرداري است، بستر تخصیص اعتبارات الزم به این طرح فراهم شود.

 وضع موجود اکوسیستم هاي ميالني: احياي روددره ها واجب است
روددره اي شهر تهران
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گزارش

چهره روز

وزارت راه و شهرسازي مشخصات مالكان يك ميليون و 150هزار 
واحد مســكوني را كه به عنوان خانه خالي شناســايي شده اند در 
اختيار ســازمان امور مالياتي قرار داده و اكنون اين سازمان بايد 
نسبت به اجراي قانون جديد مجلس براي دريافت ماليات سنگين 
از خانه هاي خالي اقــدام كند. البته همچنان اختالف ســازمان 
امور مالياتي و وزارت راه و شهرســازي در مورد واقعيت اين آمار 
پابرجاست و همين مسئله مي تواند به پاشنه آشيل ماجرا تبديل 
شود. به گزارش همشهري، در قانون جديد اخذ ماليات بر خانه هاي 
خالي، معضل اصلي قانون قبلي يعني نحوه شناســايي خانه هاي 
خالي با الزام مالكان به خوداظهاري برطرف شــده اما طبق اعالم 
سازمان امور مالياتي، شيوه اجراي خوداظهاري باعث شده بخشي 
از خانه هايي كه به عنوان خانه خالي به اين سازمان ارسال مي شوند 

واقعا خالي نباشند.

وظيفه وزارت راه انجام شد
معاون مسكن و ساختمان از معرفي مشخصات مالكان اين واحدها 
به ســازمان امور مالياتي خبر داده اســت. محمــود محمودزاده 
مي گويد: تاكنون از طريق ســامانه جامع امالك و اســكان، يك 
ميليون و 150هزار خانه خالي در كشور شناسايي شده و اطالعات 
آن در كارتابل سازمان امور مالياتي قرار گرفته است. بر اين اساس، 
وظيفه وزارت راه و شهرسازي مبني بر شناسايي خانه هاي خالي تا 
حدود زيادي به انجام رسيده و حاال اين سازمان امور مالياتي است 
كه بايد قانون جديد مجلس را در مورد اين خانه ها اجرا كند. مسئله 
اينجاست كه براساس جريان شناســايي خانه هاي خالي، وزارت 
راه و شهرسازي براساس اطالعاتي كه از دستگاه هاي مختلف در 
سامانه جامع امالك و اسكان تجميع شده، خانه هاي خالي از سكنه 
را شناسايي مي كند. در مرحله پاياني به مالكان آنها پيامك ارسال 
مي كند و مالكان بايد اين اطالعــات را اصالح يا درصورت صحت 
تأييد مي كردند؛ اما عدم تأييد نيز به منزله خالي بودن واحد تلقي 
مي شود و همين مســئله مي تواند يكي از مسائلي باشد كه تعداد 
خانه هاي خالي را در فهرســت وزارت راه و شهرسازي باال مي برد 
اما در بررســي هاي ســازمان امور مالياتي خالي بودن آنها محرز 

نمي شود.
 

چند و چون ماليات
اصالح ماده54 مكرر قانون ماليات هاي مســتقيم پس از تصويب 
در مجلس و تأييد در شوراي نگهبان قانون اساسي، اوايل دي ماه 
از ســوي رئيس جمهور به وزارت اقتصاد ابالغ شد و سازمان امور 
مالياتي بايد طبق اين تكليف قانوني، ماليات متعلقه به خانه هايي را 
كه خالي تلقي مي شوند وصول كند. براساس ماده54 مكرر قانون 
ماليات هاي مستقيم، هر واحد مسكوني واقع در شهرهاي باالي 
صدهزار نفر جمعيت كه به استناد ســامانه ملي امالك و اسكان 
كشور در هر سال مالياتي در مجموع بيش از 120روز ساكن يا كاربر 
نداشته باشد به عنوان خانه خالي شناسايي شده و به ازاي هر ماه 
بيش از زمان مذكور، ماهانه مشمول مالياتي بر مبناي ماليات بر 

درآمد اجاره مي شود. 
براساس ضرايب اعالم شــده در اين ماده قانوني خانه هاي خالي 
بايد سال اول معادل 6برابر ماليات متعلقه به اجاره آن واحد، سال 
دوم معادل 12برابر ماليات متعلقه و در ســال سوم به بعد  معادل 
18برابر ماليات متعلقه به اجاره واحــد را به عنوان ماليات بر خانه 
خالي پرداخت كنند. نكته ديگر اينكه براساس تبصره11 ماده53 
قانون ماليات هاي مســتقيم، درآمدهاي اجاري در شهر تهران تا 
كمتر از 150مترمربع زيربنا و در ساير شهرها تا 200مترمربع از 
پرداخت ماليات معاف است اما در قانون جديد، اين معافيت فقط 
مشمول خانه هاي داراي مستأجر بوده و در مورد خانه هاي خالي 

اين معافيت ها حذف شده است.

روند كاهش قيمــت طال و ارز در ايران با قطعي شــدن نتيجه 
انتخابات در اياالت متحده آغاز شد و يك هفته پيش از جابه جايي 
قدرت در اين كشور شتاب بيشتري گرفت؛ دالر كه تا 26هزار 
تومان رسيده بود تا مرز ورود به كانال 21هزار تومان پايين آمد، 
سكه بعد از حدود يك ماه تثبيت در محدوده 11ميليوني، تا نزديكي 9ميليون تومان 
عقب نشيني كرد و قيمت يك گرم طال بعد از ماه ها به كمتر از يك ميليون تومان رسيد. 
طي يك هفته گذشته اما، قيمت در بازار اين دارايي ها دوباره رو به افزايش گذاشته و 
با نزديك شدن به پايان سال، تغييرات بيشتر در بازار طال و سكه دور از انتظار نيست. 

با نادر بذرافشان، دبير اتحاديه طال و جواهر تهران در اين زمينه گفت وگو كرديم.

بازار طال و سكه 2هفته متفاوت را پشت سر گذاشت و بعد يك هفته شديدا 
كاهشي دوباره تغيير جهت داد. قيمت هاي كنوني در اين بازار را تا چه مدت پايدار 

مي دانيد؟ 
در 2ماه گذشته بازار طال و سكه به ثبات نسبي خوبي رسيده بود و نوساناتي هم كه وجود 
داشت، حداقلي بود. ثبات تقريبي انس جهاني و نبود تقاضا در بازار داخلي نيز به اين تثبيت 
قيمت كمك كرد و نوسانات در طول اين2ماه در حد 10درصد بود. از هفته گذشته تا امروز 
هم جز افزايش قيمت در چند روز ابتداي هفته قبل، به علت رويدادهاي سياسي و اقتصادي 
در دنيا و افزايش حدود 42دالري بهاي انس، تقريبا تغيير مهم ديگري نداشتيم. در چند 
روز گذشته انس دوباره كاهشي شد و اين كاهش در بازار طال و سكه تأثيرگذار بود و چيزي 
حدود 500تا 600هزار تومان از قيمت سكه كه تا 11ميليون و 500هزار تومان باال رفته بود، 

كم كرد و اكنون سكه در محدوده 10ميليوني  و اندكي باالتر است.
اين محدوده قيمت براي سكه را پايدار مي دانيد؟

با توجه به نبود تقاضا در بازار داخلي براي ســكه و مصنوعات طال و همچنين ثبات نسبي 
قيمت 2فاكتور تأثيرگذار در قيمت طال و سكه، يعني نرخ ارز در داخل كشور و بهاي انس در 
جهان، به نظر مي رسد بازار طال و سكه در ايران در مرحله ثبات به سر مي برد و اگر نوسانات 
قابل توجهي در بازارهاي جهاني نداشته باشيم و رويداد سياسي و اقتصادي خاصي هم رخ 
ندهد، احتمال اين وجود دارد كه تا پايان اين هفته قيمت هاي كنوني حفظ يا اندكي كاهشي 
شود. اين شرايط ممكن است تا هفته آينده پايدار نباشد و از االن نمي توان پيش بيني دقيقي 
براي هفته ديگر داشت اما با توجه به شرايط موجود محركي براي افزايش قيمت مشاهده 

نمي شود.
در ماه هاي پاياني سال شرايط معموال در بازار طال متفاوت از ماه هاي ديگر 

سال است، بازار شب عيد را چطور پيش بيني مي كنيد؟
بازار طال معموال در پايان سال تا حدودي با افزايش تقاضا مواجه مي شود اما پارسال با توجه به 
شيوع كرونا شرايط بسيار متفاوت بود كه البته اين شرايط منحصر به بازار داخلي ايران نيست 
و كل اقتصاد جهان تحت تأثير اين بحران قرار گرفته اســت. امسال هم با توجه به افزايش 
گراني و كاهش بيشتر قدرت خريد مردم نسبت به سال قبل، طبيعتا شرايط براي بازار طال 
مثل سال هاي قبل نيست و به نظر نمي رسد تقاضا به ميزان سال هاي قبل باشد اما به هرحال 
تجربه نشان داده كه نزديك عيد خريد مصنوعات طال و انواع سكه از سوي مردم و شركت ها 

براي عيدي دادن افزايش پيدا مي كند.
به نظر شما افزايش تقاضا در حدي خواهد بود كه قيمت ها را تغيير دهد؟

اگر در بازارهاي جهاني شاهد افزايش قيمت طال نباشيم و نرخ ارز هم در محدوده كنوني 
باقي بماند بعيد است كه تقاضاي شب عيد بتواند در قيمت ها چندان تغييري ايجاد كند. 
قيمت طال و سكه از پارسال تا امروز افزايش بســيار زيادي داشته است. قيمت سكه سال 
گذشــته در همين ايام 4ميليون تومان بود و امروز در شرايطي كه كاهش پيدا كرده هنوز 
باالي 10ميليون تومان است. هرگرم طال سال گذشته 400هزار تومان بوده و االن بيش از 
يك ميليون تومان است. بنابراين گرچه طبق سنوات گذشته قبل از عيد با افزايش تقاضا 
مواجه هستيم، شركت ها خريد سكه خواهند داشت و بعضي مراسم نيز در ميان خانواده ها 
برگزار مي شود كه خريد طال را بيشتر از روزهاي عادي خواهد كرد، به طور مثال ما روز مادر 
و روز زن را در پيش داريم كه به طور معمول خريد طال به اين مناسبت هرسال در مقايسه با 
روزهاي عادي افزايش مي يابد. اما امسال با توجه به افزايش قيمت طال و كاهش قدرت خريد 
مردم و همچنين ادامه شيوع كرونا در كشور بعيد است اين افزايش تقاضا چشمگير باشد و 

بتواند تغييري در قيمت ها ايجاد كند.
پس به اعتقاد شما نبايد منتظر كاهش بيشتر قيمت ها در بازار طال باشيم؟

با توجه به ثبات نسبي قيمت ها طي دو ماه گذشته به اعتقاد من قيمت ها در بازار طال و سكه 
به حداقل رسيده و بعيد به نظر مي رسد نوسان گسترده اي را شاهد باشيم. اين ثبات شرايط 
را براي خريد مناسب كرده و مردم مي توانند به راحتي خريد و فروش مصنوعات طال را از 

سر بگيرند.

 توپ خانه هاي خالي 
در زمين سازمان مالياتي

 محركي براي افزايش بيشتر 
قيمت طال وجود ندارد

در شــرايطي كــه 
21خودروي جديد 
بــراي عرضــه در 
بازار داخلــي آماده 
مي شــوند و در حالي كه مشخص نبودن 
قيمت محصوالت جديــد و پيش فروش 
شده موجب گاليه خريداران شده، شوراي 
رقابت، كشف قيمت اين محصوالت فاقد 
سابقه قيمتي را به تشكيل كلينيك تجاري 

موكول كرده است.
به گزارش همشهري، در گروه محصوالت 
ايران خودرو، 11خودرو شامل پژو پارس 
ال ايكس تي يــو5 اتوماتيــك، پژو207 
اتوماتيــك )هاچ بك(، پــژو207 پاناروما 
دستي )هاچ بك(، سمند سورن پالس، رانا 
پالس  اي سي5، رانا پالس تي يو5، دنا پالس 
توربوشارژ دســتي، دنا پالس توربوشارژ 
اتوماتيك، هايماي توربو اس5 دســتي، 
 )k132( هايماي توربو اس7 اتوماتيك، تارا
و در گروه سايپا نيز 7خودرو شامل ساينا 
اس، كوئيك، شــاهين، آريــا، برليانس، 
چانگان و زوتي، در شــركت بهمن موتور 
2خــودروي ديگ نيتــي و فيدليتي و در 
كرمان موتور جــك K7 به زودي وارد بازار 

خواهند شد.
پيش فروش محصوالت جديد خودروسازان  
آغاز شده است. شركت هاي خودروسازي 
پيش فروش اين خودروهــا را با دريافت 
وديعه و تعييــن قيمت نهايــي در زمان 
تحويل به مشتريان در دســتور كار قرار 
داده انــد. در شــرايطي كه بــازار خودرو 
با توجه به نوســان هاي قيمتــي اخير در 
ابهام و سردرگمي به سر مي برد، ابهام در 
مورد محصوالت جديد خودروسازان كه 
هيچ ســابقه قيمتي قبلي در بازار ندارد، 
نســبت به محصوالت عرضه شده قبلي 
به مراتب بيشتر است. متقاضيان پيش خريد 
خودروهاي تازه وارد كه با مشــاركت در 
قرعه كشي برنده و به پرداخت وجه اوليه 
ثبت نام ملزم مي شــوند به دليل مشخص 
نبودن قيمت تمام شده و نهايي با مشكالت 
بسياري براي تامين وجه يا مشخص نبودن 
چشــم انداز بازار مواجه شده اند و به ناچار 
ناگزير به انصراف از اين خريد با صرف نظر 
كردن از سود مشــاركت و از دست دادن 
امتياز مشاركت در طرح هاي پيش فروش 

بعدي مي شوند.

نرخ هــاي مبهم محصــوالت جديد 
خودروسازان 

 با وجود كاهش تيراژ توليد و عرضه خودرو 
و تداوم ممنوعيت واردات، خودروسازان 
از طراحي، توليــد و فروش يا پيش فروش 
برخي خودروهــاي مونتــاژي چيني يا 
توليد داخل خبر مي دهند كه هنوز قيمت 
تمام شــده و مصوب اين گونــه خودروها 
مشــخص نيســت. تارا، پژو 207و راناي 

پاناروماي ايران خودرو - شاهين، كوئيك 
اس، ســاينا اس ســايپا - ديگ نيتــي و 
 K7 فيدليتي شــركت بهمن موتور- جك
كرمان موتور- ون فيات دكاتو و... ازجمله 
خودروهاي توليد و مونتاژ داخلي هستند 
كه هنوز قيمت مصوب نهايي فروش آن به 
مشتريان مشخص نشده و با توجه به نوسان 
قيمت خودرو در بازار، مشــتريان خريد 
احتمالي اين گونه خودروها از مشــخص 
نبودن قيمت نهايي فروش آن گاليه دارند. 
اين ابهامات در حالي اســت كه براساس 
مصوبات شوراي رقابت تعيين قيمت نهايي 
فروش اين گونه خودروها معموال با تأخير 
چند ماه پس از آغاز پيش فروش و به شيوه 
كلينيك تجاري مشخص مي شود كه عمال 
مشتريان را در زمينه قيمت نهايي خودرو 
در مقابل عمل انجام شده قرار داده و برخي 
از خريداران اين گونه خودروها را ناگزير به 

انصراف از خريد خودرو مي كند.

تعيين قيمت دو محصول جديد سايپا
شوراي رقابت در تازه ترين اقدامات خود، 
در همين هفته قيمت خودروهاي كوئيك 
اس و ســاينا اس را براي پاييز سال 99 به 
شركت سايپا ابالغ كرد؛ درحالي كه اكنون 
فصل تعيين قيمت زمستاني خودروهاي 
پرتيراژ و كم تيراژ داخلي است. بنابر اعالم 
اين شــورا، قيمت گذاري ايــن خودروها 
حاصل جلسات 422و 449اين شوراست 
كه بر مبناي آن تعيين قيمت خودروهاي 
مذكور از طريق كلينيك تجاري به مركز 
ملي رقابت واگذار شده بود. بر اين اساس 
گزارش مركز ملي رقابت در مورد برگزاري 
كلينيك تجاري قيمت گذاري ساينا اس و 
كوئيك اس در جلسه 450 شوراي رقابت 
)شــنبه هفته جاري( بررسي و در نهايت 

شوراي رقابت با اكثريت آرا قيمت 3 ماهه 
سوم كارخانه ســاينا اس را 114ميليون 
و 625هــزار و قيمــت كارخانه خودروي 
كوئيك اس را 125ميليــون و 312هزار 
و 500تومان براي 3 ماهه ســوم ســال 
99اعالم كــرد. اين در حالي اســت كه با 
وجود قرعه كشي و پيش فروش برخي ديگر 
از محصوالت جديد ايران خودرو و سايپا، 
هنوز قيمت نهايي فروش اين خودروها به 

مشتريان مشخص نشده است.

تعيين قيمت مطابق با ضوابط شوراي 
رقابت

رئيس شوراي رقابت در پاسخ به همشهري 
در مورد ابهامات و مشكالت ناشي از تعيين 
قيمت خودروهاي كم تيراژ و جديد داخلي 
با منتفي شدن اجراي دستورالعمل جديد 
قيمت گذاري بــراي 21خودروي جديد، 
گفت: به دليل محقق نشــدن پيش شرط 
اصلي اجــراي اين شــيوه قيمت گذاري 
يعني رشــد 50درصدي تيراژ توليد اين 
خودروها در بهمن ماه امسال، هيچ افزايش 

قيمتي براي محصوالتي كه قبال ســابقه 
قيمتي دارند، حداقل تا پايان امسال صورت 
نخواهد گرفت. رضا شيوا، با اشاره به اينكه 
با اين روند فعال قيمت خودروهاي كم تيراژ 
تغييري نمي كند، در مورد چگونگي تعيين 
قيمت محصوالت جديد خودروســازان 
افزود: شــوراي رقابت براي تعيين قيمت 
خودروهاي كم تيراژ داخلــي درصورتي 
كه توليد اين خودروها بر مبناي سي كي 
دي يا خودروي جديد توليد داخل باشد، 
دســتورالعمل دارد كه مطابق آن اگر اين 
خودروها سابقه قيمتي قبلي داشته باشند 
همــان قيمت هاي قبلي مبنــاي تعيين 
قيمت كنوني فروش اين خودروها خواهد 
بود. به گفته او همچنيــن تعيين قيمت 
خودروهاي جديد مانند تارا يا شــاهين 
كه هيچ ســابقه قيمتي قبلي ندارند نيز با 
تشــكيل كلينيك تجاري خودرو صورت 
مي گيرد. شيوا تأكيد كرد كه پيش شرط 
افزايش قيمت خودروهاي كم تيراژ داخلي 
از بهمن ماه امســال رشــد 50درصدي 
تيراژ توليد اين خودروهــا در دي ماه بود 
تا با محقق شــدن اين رشــد تيراژ توليد 
دستورالعمل قيمت گذاري اين خودروها 
هر 3  ماه يك بار بررسي و ابالغ شود اما اين 
پيش شرط در دي ماه امسال محقق نشده 
و عمال فرمول جديد قيمت گذاري در مورد 
اين خودروها اجرا نخواهد شد. شيوا تأكيد 
كرد كه با اين روند حتي درصورتي كه طي 
بهمن و اسفند امســال نيز افزايش تيراژ 
توليد خودروهاي كم تيــراژ اتفاق بيفتد، 
تأثيري در افزايش قيمــت اين خودروها 
تا پايان امســال نخواهد داشت و تعيين 
قيمت اين گونه خودروهاي جديد به شيوه 
كلينيك تجاري خــودرو صورت خواهد 

گرفت.

21خودروي جديد آماده ورود به بازار
نرخ نهايي تازه وارد هاي بازار خودرو در كلينيك تجاري تعيين مي شود

در دي ماه ركورد كمترين و بيشترين 
تورم ماهانه اقــالم خوراكي به مرغ و 
تخم مرغ تعلق گرفته اســت؛ شــايد 
اين نتيجه همان هشــدارهايي باشد 
كه بــراي تعطيلي واحدهاي توليد تخم مرغ و كشــتار مرغ 
تخم گذار داده مي شــد. به گزارش همشهري، اطالعاتي كه 
مركزي آمار ايران از تحوالت بازار اقالم خوراكي در دي ماه 
منتشــر كرده نشــان مي دهد در اين مــاه ميانگين قيمت 
تخم مرغ نســبت به ماه قبل 18درصد افزايــش پيدا كرده 
درحالي كه همزمان ميانگين قيمت گوشت مرغ در اين ماه با 

كاهش 23درصدي روبه رو بوده است.

مرغ يا تخم مرغ
در چند ماه گذشــته افزايش قابل تامل قيمت خوراك دام 
به خصوص كنجاله سويا كه مواداوليه اصلي توليدكنندگان 
تخم مرغ محسوب مي شــود، بارها حاشيه ساز شد و به داغ 
شدن شايعاتي مبني بر تعطيلي واحدهاي توليد تخم مرغ 
دامن زد. در آن دوره، فعاالن اين صنعت و كارشناسان حوزه 
كشاورزي بارها هشــدار داده بودند كه تداوم اين وضعيت 
مي تواند بازار تخم مــرغ را بــراي دوره طوالني تحت تأثير 
قرار دهد. حاال روايت آمارهاي منتشــر شــده از بازار اقالم 
خوراكي در دي ماه به گونه اي اســت كه گويي كنترل بازار 
مرغ به قيمت كشــتار مرغ هاي تخم گذار و متشــنج شدن 
بازار تخم مرغ محقق شده است. اگر چنين احتمالي صحت 
داشته باشد، بازار تخم مرغ به زودي روي آرامش را نخواهد 
ديد چراكه احيــاي يك واحد مرغ تخم گــذار و جايگزيني 

مرغ هاي كشتار شده به 5 ماه زمان نياز دارد و البته سرمايه 
در گردش قابل توجهي نيز طلب مي كند. پيش از اين ناصر 
نبي پور، ســخنگوي اتحاديه مرغ تخم گذار ميهن گفته بود 
كه براساس برآوردها، بيش از 8ميليون قطعه مرغ تخم گذار 
راهي كشتارگاه شده اســت و بســياري از واحدهاي مرغ 

تخم گذار در حال تعطيلي هستند. 
اين اظهارات نبي پور در حالي بود كه همزمان قيمت خريد 
جوجه مرغ تخم گذار )پولت( در حال افزايش بود و در ميانه 
آذرماه از 34هزار تومان براي هر قطعه بــه 45هزار تومان 
رسيده بود چراكه بخشي از واحدهاي تعطيل شده به دنبال 
كاهش التهابات ارزي و آرامش نســبي در بازار خوراك دام 
در حال احياي دوباره واحدهاي خــود بودند و بايد به جاي 

مرغ هاي كشتار شده، دوباره اقدام به جوجه ريزي مي كردند.

سبقت موز از دالر
يكي ديگر از اتفاقات بــازار اقالم خوراكــي در يكي دو ماه 
اخير، جهش شديد قيمت موز بوده كه به واسطه توقف ثبت 
ســفارش اين كاال رخ داده و در دي ماه نيز ادامه پيدا كرده 
است. قيمت موز كه به طور متوســط در اغلب ايام سال در 
بازار داخلي معادل يك دالر فروخته مي شــود، در دي ماه 
به باالترين حد در سال هاي اخير رســيده و از مرز 40هزار 
تومان نيز گذشته اســت. اين در حالي است كه قيمت دالر 
در بازار آزاد تهــران فارغ از نوســاناتي مقطعي در محدوده 
24هزار تومان تثبيت شــده و ميل به كاهش قيمت آن نيز 
مشهود است. گرچه برخي واردات انحصاري را دليل گراني 
موز عنوان مي كنند؛ اما دليل اصلــي اين اتفاق، ممنوعيت 
ثبت ســفارش واردات موز و قرار گرفتن ايــن كاال در گروه 
هفت است؛ گروهي كه هيچ ارزي به آن تخصيص نمي يابد و 
ثبت سفارش براي آن انجام نمي شود. حميد زادبوم، رئيس 
سازمان توسعه تجارت مي گويد: اگرچه موز مورد نياز مردم و 
كشور است؛ اما چون كاالي اساسي به حساب نمي آيد، وجود 
محدوديت هاي ارزي براي مديريت واردات موجب شده است 

تا اين كاال در گروه هفت قرار بگيرد.

پرش تورم از مرغ به تخم مرغ

  تورم ساالنه خوراكي ها
بررسي وضعيت قيمتي 53قلم خوراكي منتخب در گزارش مركز آمار ايران نشان  دهد در دي ماه امسال از مجموع اين اقالم فقط قيمت گوجه 
فرنگي نسبت به ماه مشابه سال قبل يك درصد كاهش پيدا كرده و قيمت مابقي اقالم در اين بازه زماني بين 10تا 165درصد افزايش داشته 
است. براساس آمارهاي رسمي، در دي ماه امسال پرتقال، با رشد 164.2درصدي نسبت به دي ماه پارسال ركورددار افزايش قيمت بوده كه 
دليل آن مي تواند افزايش صادرات اين محصول به كشورهاي منطقه و كاهش عرضه محصول در بازار داخلي باشد. البته پيش از آغاز فصل 
برداشت اين محصول در استان مازندران، عبداله مهاجر دارابي، رئيس اتاق ساري از پرتقال كاران خواسته بود محصول خود را با قيمت پايين 
به دالالن نفروشند. بعد از پرتقال، عدس با رشد 159.5درصدي و برنج خارجي درجه يك با رشد 148.7درصدي تورم نقطه به نقطه در رتبه 
دوم و سوم قرار گرفته اند. طبق اعالم مركز آمار ايران، از مجموع 53قلم خوراكي منتخب در گزارش دي ماه، تورم ساالنه 38قلم باالتر از نرخ 

تورم نقطه اي كل كشور )46.2درصد( بوده است.

عبدالناصــر همتي، رئيــس كل بانك 
مركزي حركت جديدي براي برقراري 
موازنه ارزي كشــور آغاز كرده است. او 
كه پيش از اين چندين بار براي وصول 
مطالبات ارزي ايران به كشورهاي دور 
و نزديك سفر كرده و دستاوردهايي نيز 

به همراه آورده است، اين بار با دعوت مقامات عماني عازم مسقط 
شده و در جريان اين سفر ضمن ديدار با طاهر سليم االمري، رئيس 
بانك مركزي عمــان و قيس بن محمد اليوســف، وزير صنعت و 
تجارت اين كشور به بررسي راهكارهاي گسترش روابط اقتصادي 
دو كشور پرداخته اســت. طبق اعالم بانك مركزي، دو طرف در 
اين ديدارها درخصوص افزايش روابط بانكي و تجاري با تأكيد بر 
ظرفيت هاي دو كشور با توجه به تحوالت منطقه اي و بين المللي و 

با استفاده از منابع جديد ارزي رايزني كرده اند.
نكته قابل توجه اين است كه همتي، اين بار هيأتي شامل معاون 
ارزي بانك مركزي و معاونان وزارتخانه هاي صنعت و بهداشت را 
نيز به همراه دارد و به منظور انجام مذاكرات درخصوص پيشــبرد 
همكاري هاي بانكي و تجاري به كشوري سفر كرده است كه همواره 
روابط بسيار دوستانه و صميمانه اي با ايران داشته است؛ كشوري 
كه هميشــه يك پاي مذاكرات خارجي ايران به حساب آمده، اما 
برخالف اين روابط، تجارت و مبادله محدودي با ايران دارد. برخي 
دعوت اخير مقامات عماني از همتي براي سفر به اين كشور را به 
زمينه سازي دو كشور براي دوره جديد پساترامپ مربوط دانسته اند 
و معقتدند عمان قرار است به هاب ارزي و تجاري ايران تبديل شود؛ 
جايگاهي كه تا پيش از اين به امارات متحده عربي تعلق داشته و 

البته در سال هاي اخير حداقل در حوزه ارزي محدود شده است.
در ديدار همتي با وزير امور خارجه عمان، توسعه روابط اقتصادي 
و بانكي از موضوعات مورد تأكيد دو طرف بوده و در مالقات با وزير 
صنعت و تجارت اين كشور روي محور بهره گيري از ظرفيت بخش 
خصوصي براي گسترش همكاري هاي تجاري تأكيد شده است. 
خبرها حاكي از اين است كه همتي در اين ديدار پيشنهادهايي نيز 
به طرف عماني ارائه كرده كه جزئياتي درباره آن منتشر نشده، اما 

مورد استقبال وزير صنعت و تجارت عمان قرار گرفته است.

گشايش ارزي از محور عمان

مشخصات يك ميليون و 150هزار خانه خالي به سازمان امور 
مالياتي ارسال شده است

دبير اتحاديه طال و جواهر تهران:

خودرو

سوپرماركت

خودروســازي  شــركت هاي 
پيش فــروش محصــوالت جديد 
خود را با دريافــت وديعه و تعيين 
قيمت نهايي در زمــان تحويل به 
مشتريان در دستور كار قرار داده اند 
اما مشخص نبودن قيمت تمام شده 
و نهايي، مشــكالت بسياري براي   

خريداران ايجاد كرده است

رنا
:  اي

س
عك

گفتوگو
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06
سفر به  چند قدمی 

شهر

اطراف پایتخت جاذبه های گردشگری 
بكر و كم خطری دارد كه در این روزهای 
كرونایی می توان روی آنها حساب كرد

07
باید زودتر نویسنده 

می شدم

گفت وگو با فریده ترقی، نویسنده ای كه بیشتر 
داستان هایش درباره زنان است و با كتاب 

تازه به نمایشگاه مجازی امسال آمده است

13
آخرین پادشاه 

پرشكوه

درباره خسروپرویز، شاه شاهانی
كه در انبار گنج خود و به دست پسرش 

كشته شد

08
بفرمایید  

دسر زمستانی

 سرآشپز این هفته متناسب 
با این فصل، پیشنهادهای خوشمزه 

می دهد

10
نوای 

نوستالژی

گفت وگو با هادی كوخایی، 
مجموعه داری كه گرامافون های هندلی 

را نگهداری می كند

گفت وگو با بابك اعطا، فرزند ارشد احمد محموددرباره سبك زندگی 
نویسنده پرآوازه معاصر

گفت وگو با وحید قلیچ، دروازه بان 
پیشكسوتی كه می گوید با اینستاگرام 

از انزوا خارج شده است

زندان را به فرانسه 
ترجیح می داد!

فضای مجازی 
مرا احیا كرد

12

11

پای صحبت های امید روحانی، پزشك، 
بازیگر و منتقد سینما كه تا به حال گوشی 
تلفن همراه نداشته است

تسلیم موبایل 
نخواهم شد

09

ورود من به اینستاگرام 
همزمان شد با تمرین 

پیشكسوتان پرسپولیس. 
یك روز سر تمرین با تك تك 

پیشكسوتان پرسپولیس ازجمله 
علی پروین حرف زدم و فیلمش 

را در صفحه اینستاگرام ام منتشر 
كردم. این گفت وگوها خیلی مورد 

توجه مردم قرار گرفت

 وقتی داشتم می رفتم بابا گفت 
بابك داری می روی، اما این 
یادت باشد كه هر گلی در 
خاك خودش رشد می كند. 
گلی كه در خاك خودش 
نباشد، ممكن است 
مدتی شاداب بماند، اما 
درنهایت از بین می رود

ی
ين

س
 ح

يد
وح

د   
سي

س:  
عك

بوی عطرسیب می داد، به وقت بی كرونا!
نروبمان تو را به جان آن كس 
كه جانــش دالویز توســت، 
نرو تاهمین پنجشنبه پیش 
رو به یــاد پنجشــنبه های 
مــن و تــو و پیاده روهــای 
موزاییك چین !نشــد و رفت 
در روزگار بی كرونــا و حــاال 
سال رفت اوســت و آن آخرین دیداركه، شبیه نسیم و 
توفان بود. قلب ناگهان توفانی شــد و اشك بی دریغ ُسر 
خورد روی گونه های ملتهب كه همین چند لحظه پیش 
بوسه خورده بود. دوبار زنگ زد، می دانستم خود اوست. 
اما پای رفتن دلگیر بود و دل غمگسار وداع، دوباره زنگ 
زد. دل به دل شدم. پس سراسیمه در را باز كردم. مثل یك 
دسته گل، بدون حضور خندان چشم هایش ایستاده بود. 
همیشه وقتی شوق خنده بود، چشم هایش می خندید. 
اما این بار نه، بغلم كرد به اندازه 35ســال دوستی و مهر. 
به گمانم قلب هر دویمان داشــت پراكنده می شــد در 

سینه پیرعمر!
ـ پس رفتی؟ نامردیه!

ـ چاره ای نیست.
ـ پس این همه سال دوستی، این همه عمر همسایگی، 
این همــه رؤیا چه می شــود؟ آن پیــاده روی هایی كه 

خستگی نمی شناخت ؟!
دوباره در آغــوش هم رفتیم. بوی عطر ســیب می داد، 
می خواســتم بخورمش تا نرود. چه كســی گفته است 
بهترین دوستان انگشتان هستند. نه. دوستانی هستند 
نزدیك تر از انگشت، چسبیده به جان، هم آغوش حافظه 
و خاطرات. به نظرم گاهی بیش از حــد عاقل بودن، كار 
عاقالنه ای نیست! این جمله را در دلم گفتم مبادا بشنود. 
اما شنید. گفت: پسرم آن سر دنیا، دختر بزرگم قاره هفتم 
و دختر كوچكم در گوشــه دیگــری از جهان، دختری 
كه می گفتی بی قرارتر از تندباد است. حاال تندباد رفته 
پیش دختر بزرگم كه 8ـ7ســاعتی فاصله پرواز دارند با 
برادرشــان. یعنی بچه ها حاال فقط من و مادرشان را كم 

دارند كه عصای شكسته هم هستیم.
من و همراهم در سكوت غرق می شویم. همسر دوستم در 

گریه می گوید: شما جای ما بودید، می ماندید؟
ما پاســخی نداریم. وقتی پای فرزندان در میان اســت 
موضوع همه انشــاها عوض می شــود. لذت و تبســم 
بزرگ ترها از شوق و سرور بچه هاســت. مسئله چگونه 

بودن است نه فقط بودن.
آقا و خانم دوســت می روند سراغ همســایه های دیگر. 
صدای پایشان دل را می لرزاند. راست گفته اند برای هر 
چیزی پیمانه ای وجود دارد. مثاًل برای فاصله ها، متر. اما 
برای دوست داشــتن، همه گل ها هم چیزی كم دارند. 
آیا جای دوســت رفته را دریاچه ارومیه در روزگارپرآبی 
یا باغ هایی كه ســیب، انجیر، گالبی و تــوت می ریزند 
می توانند پر كنند؟ باور كنید نه! پس چرا باید باد و توفان 

تعطیالت دریانوردان باشد.
تنمكهتیرمیكشد
دهانمرامیبندم

خاموشی،پروانههایتنمرا
تیربارانمیكند

ســال های دور و خیلی دورتر رفتن ها معدود بود و گاه 
شبیه آمدن، ناگهانی و غیرمنتظره بود. دوست نوجوانی 
كه یك سال و پنج ماه همسایه و همكالسی بودیم ناگهان 
رفت. چهارده ساله بود و مثل همه بچه های عالم تابع بود 
نه متغیر. او به مأموریت در ســنندج نیامده بود. پدرش 
آمده بود، پس نمی توانســت به مأموریت بعدی نرود و 
رفت بروجرد. از كردستان به لرستان. یك نوجوان بانمك 
تهرانی كه حرف زدنش شیرین تر از شكر بود. قد و باالی 
متوسطی داشت. رخساری نجیب با دو چشم روشن كه 
رنگ او را كامل می كرد. در فراغت های مدرسه با هم شعر 
و داستان می خواندیم. آن رفتن هنوز جای پایش در من 
است. راست گفته اند دوســتی مثل پاگذاشتن در مالط 
سیمان اســت. بروی جای پایت می ماند و بمانی برای 
همیشه مانده ای. و او جای پایش مانده است. به قول بیژن 
نجدی »روشن تر از فانوس دریایی در شب های بی آرام 
و بی آبی« آیا كسی از شــما پیرمردی را می شناسد كه 
هزار سال پیش یك سال و پنج ماه در سنندج بوده باشد.

توراصدامیزنم
خوشبوترینگلها
درهوامیرویند
بغضاگربگذارد

اینرایحهماندگارشود
حاال و اكنون رفتن ها زیاد اتفاق می افتد یعنی جدایی ها 
و فاصله ها همیشــه در كمین هســتند. اصــاًل روزگار 
یك جورهایی شده است. بعضی ها به ناچار در را می بندند 
تا از پنجره برونــد. بعضی ها پنجره را هــم می بندند. تا 
فاصله، دیوار شود. همین است گاه عمر دوستی ها فاصله 
دو ایســتگاه اتوبوس اســت. این را فرهاد می گوید كه 
هنوز چشم های شــیرین را به خاطر دارد. حتی از بیژن 
هم شــنیدم كه منیژه را جا گذاشــت و رفت. از بس كه 
بی اعتمادی نه خط كه دیوار اســت؛ یعنی كار به جایی 
رسیده است كه گاه چیزهای زیبا هم ما را اذیت می كنند. 
یعنی گل های بی خار هم مثل خاردارها رفتار می كنند. 
با این همه ما ناچاریم یكدیگر را دوست بداریم. دوست 
داشتن مهم ترین وظیفه ماست واال بیدل تر از راه بی رهرو 
می شویم. اعتراف می كنم من با بقال، نانوا، كبابی، كتابی 
و دیگران دیگر، با وجود گرانفروشی و گران گویی سعی 
می كنم آشنایی و دوســتی را پاس بدارم. همین سالم 
ساده. همین دو كلمه خدا به همراهت، همچنان زیباترین 

آواز جهان است.
دهانمرابازمیكنم

پرندهمیپردبیرونازقفس
وپروازمیكندباشوقدرشعر

پرندهكلمهایاستچوندوستتدارم
درنخستینمالقات

كهرویشانهاتالنهمیسازد

فریدون صدیقی

استادروزنامهنگاری

یادداشت 

  همه شعرها از 

الینا نریمان



غار رود افشان دماونددریاچه سد امیركبیر و پل دختر

دشت سیاه پاالس رودهنغار یخ مراد

آبشارهای زیبای دماوند

اطراف پایتخت جاذبه های گردشگری بكر و كم خطری دارد 
كه در این روزهای كرونایی می توان روی آنها حساب كرد

سفر به 
چند قدمی شهر

گل خانه 6

خانه مانی در این روزهای كرونایی، بهترین كاری است كه همه ما می توانیم انجام 
بدهیم. اما به هر حال همه ما در كنار توجهی كه به ســامت جسم مان داریم، باید 
كمی هم به فكر روح مان باشیم و در روزگار تعطیلی مراكز فرهنگی و به حداقل رسیدن شادی های كوچك و 
بزرگ، برای خودمان تفریحات كم خطر دست و پا كنیم. یكی از این تفریحات، گشت و گذارهای نیم روزه در 
نقاط گردشگری كمتر شناخته شده و خلوت اطراف شهر است كه البته برای همان ها هم باید خودمان را به 
لوازم بهداشتی مورد نیاز این روزها یعنی ماسك، دستكش و مواد ضدعفونی كننده تجهیز كنیم. اگر با بسته 
شدن راه سفر و ممنوعیت ترددهای بین شهری، روی تمام گزینه های گردشگری تان خط كشیده اید، حتما 
این گزارش را بخوانید. در این گزارش با 5جاذبه گردشگری بكر و زیبا در اطراف تهران آشنا خواهید شد كه 
برای رفتن به آنها نه نیاز به مجوز تردد فرمانداری دارید، نه دغدغه جایی برای ماندن؛ چرا كه همه این نقاط 

زیبا در نزدیكی تان واقع شده اند؛ نزدیك تر از آنچه فكرش را می كنید.

كتاب گردی
پنجشنبه
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پرنیان سلطانی

در میان تمام آثار تاریخی و كهن سرزمین های مختلف، گورستان های باســتانی اهمیت بسیاری دارند؛ چرا كه اساسا 
گورستان های تاریخی، قدیمی ترین آثار به جا مانده از هر قومی به حساب می آیند كه می توان از آنها اطاعات بسیاری 
استخراج كرد. در ایران هم ده ها گورستان تاریخی وجود دارد كه ما برای دیدن شان باید راهی شهرها و روستاهای قدیمی 
كشور شویم. اما در همین تهران خودمان آرامستان هایی وجود دارد كه قدمت آنها به بیش از 200سال می رسد و در آنها 
می توان قبرهای زنانه و مردانه و سنگ قبرهای دایره ای و مستطیلی شكل دید! این آرامستان ها كه در محله فرحزاد و 
در جوار امامزاده ابوطالب)ع( و امامزاده صالح)ع( قرار دارند، به كلی با قبرستان های امروزی متفاوت هستند و در وجب 
به وجب آنها می توان تاریخچه ای ناب را مشاهده كرد. اگر كنجكاو شده اید تا درباره این آرامستان های قدیمی كه گفته 
می شود قدیمی ترین آثار به جا مانده از ده فرحزاد هستند، بیشتر بدانید، با ما به شمال غرب پایتخت و به ده فرحزاد بیایید.

 فرحزاد؛ روستای قدیمی شمال غرب تهران
روستای چند صد ساله فرحزاد كه در تقسیم بندی های جدید شهری یكی 

از محله های منطقه 2تهران به حساب می آید، در شمال غرب پایتخت 
واقع شده است. احتماال بیشتر ما این روستای قدیمی را با رود - دره و 

سفره خانه هایش، به عنوان یك تفرجگاه خوش آب و هوا در محدوده شمالی 
تهران می شناسیم. درحالی كه روستای فرحزاد به واسطه قدمتی كه دارد، 
یك منطقه بكر گردشگری هم به حساب می آید. این روستای قدیمی كه 

به استناد كتب تاریخی حدود 800سال قدمت دارد، میزبان دو امامزاده به 
نام های ابواطالب)ع( و صالح)ع( است كه زمین های اطراف این امامزاده ها 

از گذشته های دور محلی برای خاكسپاری اموات فرحزادی ها به حساب 
می آمده.

 تراش اسم متوفی روی سنگ
روز به روز كه به جمعیت فرحزاد و متعاقب آن درگذشتگان آنها اضافه 
می شد، اهالی فرحزاد به این نتیجه رسیدند كه صرف استفاده از 2یا 3سنگ، 
یا به كار بردن سنگ قبرهای دایره ای و مستطیلی برای شناسایی از دست 
رفته های شان كافی نیست و باید نام اموات شان را هم روی سنگ ها بنویسند. 
نتیجه این شد كه وقتی سنگ ها را از دل كوه می كندند و به ده می آوردند، آن 
را به دست یكی از اهالی روستا می رساندند تا با تیشه روی آنها نام متوفی را 
بتراشد. اگر چه رفته رفته سنگ قبرهای امروزی جایگزین سنگ های تراش 
نخورده شد، اما اگر راهی قبرستان های قدیمی فرحزاد در جوار دو امامزاده 
این روستا شوید، می توانید سیر تكاملی سنگ قبرها را از نزدیك ببینید؛ 
از قطعه سنگ های كوچك فرو رفته در زمین، تا سنگ های بی نام و نشان 
دایره ای و مستطیلی و در ادامه سنگ هایی كه نام متوفی روی آنها با تیشه و با 
خطی نامرتب حك شده است.

 باز شدن درِ آرامستان ها 
در روزهای آخر هفته

اگر تصمیم گرفتید روزی به این آرامستان ها سری بزنید، 
حتما روزهای آخر هفته را انتخاب كنید. چون معموال 
دِر گورستان قدیمی فرحزاد در روزهای هفته بسته است 
و فقط در روزهای پنجشنبه و جمعه باز می شود. اگر 
در این روزها به محدوده فرحزاد بروید، می توانید همه 
اهالی روستا را در این آرامستان ها ببینید! چرا كه اهالی 
فرحزاد از گذشته های دور شركت در تشییع جنازه 
و سر زدن به اموات را از هر كاری مهم تر می دانستند 
و تحت هر شرایطی كه بود شب های جمعه خودشان 
را به آرامستان های روستایشان می رساندند. اگر پای 
صحبت قدیمی ترهای ده فرحزاد بنشینید حتما برایتان 
تعریف می كنند كه در گذشته اگر كسی به رحمت خدا 
می رفت، همه از پیر و جوان، زن و مرد و كوچك و بزرگ، 
خانه و كار و زندگی شان را رها می كردند و به اتفاق هم 
به آرامستان روستا می رفتند. حتی در آن روز خانم های 
ده هم رخت نمی شستند و این كار را گناه می دانستند! 
چون به اعتقاد آنها شركت در تشییع جنازه از هر كاری 
واجب تر بود. همین تفكر را می توانید امروز هم در میان 
فرحزادی ها ببینید. پنجشنبه و جمعه هر هفته تمامی 
اهالی این محله قدیمی خودشان را به آرامستان های 
قدیمی جوار امامزاده عبداهلل)ع( و امامزاده صالح)ع( 
می رسانند تا به اموات شان سر بزنند.

اسامی حك شده روی سنگ قبرها كه بیشتر آنها 
فرحزادی و آللی است، نشان می دهد در گذشته 
همه ساكنان ده فرحزاد با هم فامیل بوده اند. برخی از 
آرامگاه ها هم با دیگر آرامگاه ها متفاوت است كه نشان 
می دهد فرد به خاك سپرده شده یكی از بزرگان ده بوده. 
اگر كمی حوصله كنید و برای دیدن تمام سنگ قبرها 
وقت بگذارید، می توانید آرامگاه كدخداهای ده را هم در 
همین گورستان های قدیمی پیدا كنید.

 قبرستان های 200ساله
موقعیت روستای فرحزاد در تمام 800سال گذشته، 

بارها و بارها به دلیل سیل، باد و باران تغییر كرده 
است. به همین دلیل قبرستان های قدیمی این ده 

با جابه جایی اهالی آن به مرور از بین رفته و حاال 
جای آنها را خیابان ها، بزرگراه ها و آپارتمان های 

بلندمرتبه شمال تهران گرفته است. با وجود این اما 
كنار آستان دو امامزاده این روستا، آرامستان هایی 

وجود دارد كه به گواه سنگ قبرهای آنها، عمری 
به بلندی 200سال و حتی بیشتر دارند. اینطور كه 

قدیمی ترهای فرحزاد می گویند، سال های سال 
پیش این روستا به ده باال و ده پایین تقسیم می شد. 
ساكنان ده پایین متوفیان خود را در آستان امامزاده 

صالح)ع( به خاك می سپردند و متوفیان ده باال در 
جوار آستان امامزاده ابوطالب)ع( به خاك سپرده 

می شدند.

  روزگاری كه سنگ قبر وجود نداشت
این دو قبرستان تاریخی پر از قبرهای قدیمی است كه حتی 
برخی از آنها سنگ قبر ندارند! البته در نگاه اول اینطور به نظر 
می رسد كه این قبرها فاقد سنگ قبر هستند، اما اگر بیشتر 

دقت كنیم قطعه سنگ های كوچكی را می بینیم كه به شكل 
عمودی در زمین فرو رفته اند و همان ها در گذشته های دور 
نقش سنگ قبر را ایفا می كردند! ظاهرا در آن روز و روزگار 

كه ده فرحزاد جمعیت اندكی داشته، كسی نیاز به نوشتن نام 
متوفی اش نداشته و همه، جایی كه عزیزان شان را به خاك 

سپرده بودند، می دانستند. برای همین فقط به گذاشتن 
یك یا چند سنگ عمودی كنار قبر اكتفا می كردند. اما شاید 
برایتان جالب باشد بدانید همین سنگ های كوچك عمودی 
كه در زمین فرو رفته اند، خودشان دارای قاعده و قانون هایی 
بودند. اینطور كه قدیمی ترهای ده فرحزاد می گویند معموال 

بازماندگان فرد متوفی در روزگاری كه خبری از سنگ قبرهای 
امروزی نبوده، یك قطعه سنگ باالی سر و یك قطعه سنگ 

پایین پای متوفی می گذاشتند تا محدوده قبر مشخص شود. 
حتی گاهی اوقات ساكنان ده فرحزاد دست به اقدامی جالب 

می زدند تا در نگاه اول مشخص شود قبر متعلق به یك خانم یا 
یك آقاست! اگر قبر فقط دارای 2قطعه سنگ در باال و پایین 
محدوده قبر بود، یعنی متوفی مرد بوده. اما اگر در میانه قبر 

هم سنگ دیگری قرار داشت، نشان از زن بودن متوفی داشت!

  دیدن اتومبیل های قرمز
در دنیای توســعه فردی یك مثال 
معروفی وجود دارد. اینكه می گویند 
اگر یك اتومبیل قرمز داشته باشید، 
وقتی كه توی خیابان تردد می كنید، 
اتومبیل های قرمزرنگ توجه شــما 
را بیشتر به خودشان جلب خواهند 
كرد. اما اگر اتومبیلی نداشته باشید، 
اصاًل قرمز یا هر رنگ دیگر بودنش 
برای شــما اهمیتی نــدارد. در این 
كتاب، با چنین رویكــردی مواجه 
هستیم؛ تمركز مثبت. روانشناس ها 
ثابت كرده اند كــه منفی نگری یك 
امر طبیعی اســت. البد به تاریخچه 
پیدایش انســان برمی گــردد كه 
همیشــه انتظــار بدترین هــا را از 
طبیعت داشته و همیشه رو به فرار 
بوده. پس مثبت نگری نیاز به آموزش 
دارد و در این كتاب، می آموزید كه 
مثبت نگــر باشــید و از فایده های 
مادی و معنوی اش ســود ببرید. در 
واقع كتاب، پیشفرض منفی نگری 
شما را از شما می گیرد و به جایش 

مثبت نگری می گذارد.

منفی نگری طبیعی است

  كاتالپسی
به تازگی نشــر روزبهان نمایشنامه 
»كاتالپسی« را منتشر كرده است 
كه اگر دوست دارید یك نمایشنامه 
در این روزها مطالعه كنید، می تواند 
گزینه خوبی باشد. این نمایشنامه 
را علی امیرریاحی نگاشــته است. 
نمایشنامه در یك فضای آپارتمانی 
می گذرد. مسائلی كه شخصیت های 
اصلی این نمایشــنامه با آن مواجه 
هستند، برایشان كمی عجیب تر و 
به روزتر است و همین باعث می شود 
تــا عالقه مند بــه  دنبال كردن آن 
شوید تا ببینید كه چطور به نقطه 
تعادل می رسند. در این نمایشنامه 
ما با شخصیتی روبه رو هستیم كه 
به بی جنبشی رســیده و نسبت به 
اطراف خودش بی احســاس شده 
است. درواقع نویسنده سعی كرده 
است كه پناه بردن به بی تفاوتی را 
در زندگی مدرن به نوعی به نمایش 
بگــذارد. كتــاب در 80صفحه و با 
قیمت 20هزار تومان منتشر شده 

است.

پناه به بی تفاوتی

  چگونه یك فیلمنامه محشر 
بنویسیم؟

ســریال ها، فیلم های تلویزیونی و 
سینمایی، برنامه های تركیبی رادیو و 
تلویزیون، انیمیشن ها و... برای تولید 
نیاز به سناریو دارند. طبیعی است كه 
مهارت سناریونویسی در كشورمان، 
عالقه مندان زیادی داشته باشد. اما 
به همین نسبت هم از كمبود ادبیات 
آموزشی و تحقیقی در این زمینه رنج 
می بریم. به همین دلیل اســت كه 
فیلم ها، ســریال ها و... داستان های 
خوبــی ندارند و خیلی ســطحی و 
ابتدایی به بازروایت وقایع می پردازند. 
به این منظور می توانیم اشاره ای به 
كتاب »چگونه یك فیلمنامه محشر 
بنویسیم؟« داشته باشیم؛ اثری كه 
ابراهیم راهنشین ترجمه اش كرده 
و می تواند بــرای عالقه مندان این 
حوزه بســیار جالب و كارگشا باشد. 
این كتاب را دیوید هــاوارد نگارش 
كــرده و در آن از مباحثــی چــون 
شــخصیت پردازی، كاراكترپردازی 

و... صحبت شده است.

جهان سناریست ها

یكی از بهترین گزینه های گردشگری كوتاه مدت و صد البته كم خطر، دریاچه سد امیركبیر 
كرج است. از آنجا كه معموال تهرانی ها برای رفتن كنار آب، سد لتیان در محدوده لواسان را 
انتخاب می كنند، سد كرج در ابتدای جاده چالوس معموال خلوت تر است. این سد كه روی 
رودخانه كرج قرار دارد و نخستین سد چند منظوره ایران به حساب می آید، بین سال های 
1337 تا 1342 ساخته شده است. اگر چه وظیفه اصلی این سد مانند همه سدهای دیگر، 
تولید انرژی برقابی، تامین بخشی از آب آشامیدنی شهر تهران و آبرسانی به هزاران هكتار 
زمین كشاورزی در كرج است، اما از آن برای پرورش ماهی های مختلف هم استفاده می شود. 
اگر برای لذت بــردن از آب و هوای عالی و چشــم انداز زیبا و بی نظیر ســد كرج و دریاچه 
4كیلومتری آن راهی جاده چالوس شــدید، حتما ســر راه از پل تاریخی دختر هم دیدن 
كنید. این پل كه درست ابتدای ورودی جاده چالوس، روی رودخانه كرج قرار دارد، پل بسیار 
زیبایی است كه از سازه های دوره صفویه به حساب می آید. گفته می شود پل دختر كه با نام 
پل سلیمانیه یا پل شاه عباسی هم شناخته می شود، بر بقایای پل كهن تری منسوب به دوره 

سلجوقی ایجاد شده و به همین دلیل ارزش تاریخی بسیاری دارد.

حاال كه یك غار در محدوده غرب معرفی كردیم، برای ساكنان شرق تهران هم یك غار در 
دماوند معرفی كنیم كه آنها هم در این فصل سال بتوانند به راحتی یك ماجراجویی زیبا را 
تجربه كنند. در جاده فیروزكوه روســتای زیبایی به نام رود افشان وجود دارد كه شهرتش 
را مدیون غار زیبایش اســت. این غار زیبا و مرموز كه فقط 2ساعت با تهران فاصله دارد، در 
ارتفاع هزار و 945متری سطح دریاست و برای رســیدن به دهانه آن باید حدود 20دقیقه 
كوهنوردی كنید. این غار آهكی كه گفته شده طی میلیون ها ســال بر اثر تراشیده شدن 
صخره های آهكی توسط رسوبات تشكیل شده، دارای قندیل های زیبا و غول پیكری است 
كه دیدن شان تجربه ای منحصر به فرد در طول زندگی هر كدام از ما به حساب می آید. مسیر 
غارنوردی در این غار مرموز حدود 800متر است و اگر حوصله كنید و از خفاش ها نترسید، 
در انتهای این مسیر می توانید صدها خفاش را از نزدیك و در محل زندگی شان تماشا كنید! 
فقط یادتان باشد هوای داخل غار چندین درجه سردتر از هوای بیرون آن است. پس عالوه 
بر كفش مناسب غارنوردی، چراغ قوه یا هدالیت، حتما لباس گرم كافی هم با خود همراه 

داشته باشید. این غار در 25كیلومتری فیروزكوه، در منطقه ای به نام سیدآباد قرار دارد.

ساكنان غرب تهران برای یك سفر نیم روزه، گزینه بسیار خوب دیگری هم در اختیار دارند و آن 
غار زیبای یخ مراد در روستای گچسر كرج است. این غار شگفت انگیز كه در كیلومتر 65جاده 
چالوس قرار دارد، به خصوص در این وقت سال بسیار دیدنی می شود؛ چرا كه پر از قندیل های 
یخی و بلورین است. درباره غار یخ مراد گفته می شود كه قدمتش به حدود 50میلیون سال 
قبل می رسد! از گذشته هم داستان زیبایی درباره آن نقل می شده كه وجه تسمیه این غار را 
برایمان روشن می كند. مردم بومی روستای گچسر از گذشته اعتقاد داشتند كه یخ موجود در 
این غار خاصیت درمانی دارد و شفابخش است. به همین دلیل از گذشته برای درمان بسیاری 
از بیماری ها از یخ های قندیل بسته این غار استفاده می كردند. همین شده كه نام این غار را، 
یخ مراد گذاشته اند. اگر قصد رفتن به این غار را دارید، در جاده چالوس و در محدوده گچسر، با 
گذر از روستای نسا، باید به روستای كهنه ده بروید. 5كیلومتر كه در جاده خاكی رانندگی كنید، 

به یك دو راهی خواهید رسید كه مسیر سمت راست شما را به غار می رساند.

در این روزهای شــلوغ و آلوده تهران، هیچ چیز به اندازه رفتن به یك دشت وسیع و آرام با 
هوایی تمیز نمی تواند حال آدم را خوب كند. اگر شما هم به دنبال چنین فضایی می گردید، 
پیشنهاد می كنیم حتما سری به دشت سیاه پاالس رودهن بزنید. اگر چه دیدن این دشت 
در فصل بهار كه پر از گل های شقایق، زنبق وحشی و الله سرخ است، صفای دیگری دارد، اما 
دشت سیاه پاالس كه جزو پارك ملی الر است، همیشه دیدنی است. این دشت كه در شمال 
شهر رودهن، یعنی در 30كیلومتری شرق تهران قرار دارد و برای رفتن به آن باید از داخل 
شهر رودهن به بلوار شریعتی بروید، دارای گونه های جانوری مختلفی است كه از مهم ترین 
آنها می توان به خرس، گربه وحشی، پلنگ، گرگ، شغال، روباه، مار، قوچ كوهی، اسب و االغ 
وحشی و اقسام پرنده مثل عقاب اشاره كرد! البته اصال نگران نباشید، این حیوانات همه در 
باالدست دشت هستند و معموال گذر هیچ كدامشان به دشت نمی افتد. برای همین بدون هیچ 
ترس و نگرانی ای می توانید ساعتی در این دشت زیبا و بكر تمدد اعصاب كنید و از ویژگی های 

این دشت ازجمله چشمه سارها و رودخانه هایش لذت ببرید.

تا از محدوده شرقی تهران و منطقه دماوند خارج نشده ایم، با هم به چند آبشار زیبا در این قسمت هم سر بزنیم كه خودشان به تنهایی 
تفرجگاهی تمام عیار به حساب می آیند. واقعیت این است كه شهر دماوند به آبشارهای زیبایش شناخته می شود؛ آبشارهایی كه در 
این فصل سال، اتفاقا خیلی پرآب تر و زیباتر هم هستند. یكی از این آبشارها، آبشار گروبار است كه در 5كیلومتری شرق دماوند، در 
دره ای به همین نام قرار دارد. این آبشار كه در ارتفاع 2هزار و 230متری از سطح دریا واقع شده، 20متر ارتفاع دارد كه درنهایت به 
دریاچه تار می رسد. در مسیر همین تنگه كه آبشار گروبار قرار دارد، 2آّبشار زیبای دیگر به نام های جنگلك و آینه رود هم جاری است 
كه بسیار زیبا و دیدنی هستند. یكی دیگر از آبشارهای زیبای دماوند، آبشار تیزآب است كه در 9كیلومتری شمال دماوند واقع شده و 
به چشمه ای به همین نام منتهی می شود. از آنجا كه آب این آبشار طعم تند و تیزی دارد، محلی ها به آن تیزآب می گویند. ضمن اینكه 
معتقدند آب این چشمه خواص درمانی و گوارشی دارد. برای رفتن به آبشار و چشمه تیزآب هم می توانید از شمال شهر دماوند و از 

طریق جاده امام خمینی )ره(، خودتان را به جاده تیزآب برسانید.

آرامستان های فرحزاد با قدمتی بیش از 200سال، یكی از نقاط تاریخی شهر تهران به حساب می آیند

تاریخچه ای خواندنی، مدفون زیر خاك

این زنانه و مردانه بودن قبرها، تا ســال های بعد هم كه سنگ قبرهای اولیه شكل گرفته بود، ادامه داشــت. به این ترتیب كه برای خانم ها از سنگ قبر دایره ای 
استفاده می كردند و برای آقایان سنگ قبر مســتطیلی می گذاشتند! به این شكل هر فردی كه قدم به گورستان می گذاشــت، در نگاه اول از روی سنگ قبرها 
متوجه می شد كه متوفی مرد یا زن است. اما ساخت همین ســنگ قبرهای اولیه هم برای ساكنان آن زمان فرحزاد كار بسیار دشواری بود. چرا كه آنها باید این 
سنگ ها را از كوه های پیرامون محل زندگی شان جدا می كردند، بعد آنها را به سختی از كوه به ده می آوردند و درنهایت با تیشهـ  بسته به اینكه متوفی شان زن یا 

مرد است - سنگ ها را تراش می دادند!

  از سنگ های دایره ای تا مستطیلی

 جمع آللی ها و فرحزادی ها



كتاب گردی7كتاب خانه
پنجشنبه

شماره 110
9 بهمن 1399 

  قلبی به این سپیدی
»حوالی بعدازظهــر بود، زمانی 
كــه در مادرید كســی تحمل 
توی خانه ماندن را ندارد، كسی 
نمی توانــد تمــام روز را خانــه 
بماند، آدم ها دچار چیزی شبیه 
عصبانیت یا افسردگی می شوند. 
هرچند هیچ وقت ایــن را قبول 
نمی كنند، هــر كاری می كنند 
جز خانه مانــدن، از مغازه های 
شــلوغ خریــد می كننــد، به 
داروخانه می روند، بی دلیل پرسه 
می زنند، ویترین مغازه ها را تماشا 
می كنند، سیگار می خرند، بچه ها 
را از مدرسه برمی دارند...« اینها، 
بخشــی از كتاب »قلبی به این 
سپیدی« خابیر ماریاس است كه 
توسط مهسا ملك مرزبان ترجمه 
شــده اســت. این رمان، رمانی 
تحسین شده است كه نویسنده 
اســپانیایی اش به خاطر نگارش 
آن، موفق شــده جایــزه معتبر 
دابلین ایمپــك را دریافت كند. 
كتاب درباره یك مترجم همزمان 
است كه با نهادها و شخصیت های 
بین المللی كار ترجمه همزمان 

انجام می دهد.

داستان های مادرید

  كرگدن ها هم عاشق می شوند
انتشــارات كتاب پارك به تازگی 
كتابی را برای كودكان چاپ كرده 
كه عرفان نظرآهــاری نگارش و 
امیر مفتــون تصویرگردی كرده 
اســت. نظرآهاری را با متن ها و 
شــعرهایش می شناسیم. در این 
كتاب مصور، بــا كرگدنی روبه رو 
هســتیم كه تنها در جنگل سفر 
می كند. دم جنبانكی در اطراف او 
پرواز می كند و علت تنهایی اش را 
می پرسد. كرگدن می گوید برای 
اینكه همه كرگدن ها تنها ســفر 
می كنند. دم جنبانك می پرســد 
یعنی تو حتی یك دوســت هم 
نــداری؟ كرگدن قصــه ما حتی 
نمی داند دوست و دوستی یعنی 
چه. اما در ادمه قصه عاشق شدن 
را می آمــوزد و دوســتی را. این 
كتاب در 36صفحه مصور رنگی 
و با قیمت 55هــزار تومان چاپ 
شده است و می تواند برای بچه ها 

حسابی سرگرم كننده باشد.

حكایت مسافر تنها

چیستان به روایت مصطفی

  اون چیه كه، اون كیه كه
مصطفی رحماندوســت را حتی 
بزرگ ترها هم یادشــان هســت، 
چراكه كودكی های ما با شعرهای 
این شاعر كودك و نوجوان سپری 
شده اســت. اما او هنوز هم دارد با 
قدرت تمام به كارش ادامه می دهد 
و به تازگی كتاب »اون چیه كه، اون 
كیه كه« این شــاعر، چاپ مجدد 
شده است. این كتاب، مجموعه ای 
از چیستان های شیرین و خواندنی 
است كه به زبان شعر برای كودكان 
هفت سال به باال طراحی و سروده 
شده اســت؛ چیســتان هایی كه 
می تواند حسابی آنها را سرگرم كند 
و هوش شــان را به كار گیرد. »اون 
كیه كه عزیز و مهربونه/ درد ما رو 
می دونه/ گوشــی داره، دوا می ده/ 
نســخه به بچه ها می ده/ از او فقط 
درد و بال می ترسه/ میكروِب زشِت 

بد اَدا می ترسه؟«

گفت وگو با فریده ترقی، نویسنده ای كه بیشتر داستان هایش درباره 
زنان است و با كتاب تازه به نمایشگاه مجازی امسال آمده است

باید زودتر نویسنده 
می شدم

همیشه هم اینطور نیست كه نویسنده ها، از همان زنگ انشای مدرسه تصمیم 
بگیرند سراغ این شغل بروند و مسیر نویسنده شدن را طی كنند. برای بعضی 
نویسنده ها، نویسندگی سال ها بعد تازه شروع می شود. برای فریده ترقی، 
نویسندگی از بازنشســتگی در جزیره كیش شروع شد، هرچند عالقه او به 
ادبیات از همان ابتدا شعله ای روشن داشت كه منتظر فرصتی برای بروز بود. 
از ترقی تا به حال 4كتاب منتشر شــده كه تازه ترین آنها یعنی »آنجا سیگار 
مفتی می دهند«، در نمایشگاه مجازی كتاب عرضه شده است. با این نویسنده از دغدغه هایش برای 

نوشتن گفت وگو كرده ایم.

    چطور راه شما به دنیای ادبیات رسید؟
مــن تحصیــالت شــیمی دارم و به مــدت 20ســال، در 
آزمایشگاه های كنترل كیفی آب جزیره كیش مشغول كار 
بودم. اما از همان كودكی و نوجوانی، به كتاب و ادبیات عالقه 
داشتم و گاهی هم نوشته های پراكنده ای را به شكل دلنوشته 
می نوشتم. سال 94كه بازنشسته شدم، فرصت كافی به دست 
آوردم تا به صورت جدی و حرفه ای ســراغ ادبیات و نوشتن 
بروم. وارد انجمن داستان نویســان جزیره شــدم و نوشتن 
داستان های كوتاه را شروع كردم. خوشبختانه داستان هایم 
مورد توجه واقع شــدند و در ســال 96، داســتان هایم در 

جشنواره ها و مسابقات مختلف برگزیده اعالم شدند.
    تا به حال چند كتاب روانه بازار كرده اید؟

از من 3مجموعه داســتان كوتاه با نام های»عبور از آخرین 
نقطه تالقــی«، »آخرین پاراگراف« و» آنجا ســیگار مفتی 
می دهند« منتشر شــده كه هر كدام بین 15تا 19داستان 
كوتاه را شامل می شوند. كتابی هم با نام »داستان بخوانیم و 
بنویسیم« نوشته ام كه كتابی آموزشی است و در آن درباره 
مفاهیم داستان نویسی، اطالعات و آموزه هایی از استادان این 

رشته را گردآوری و تالیف كرده ام.
    شما نوشتن را با آموزش و یادگیری شروع 

كردید؟
ابتدا كار را با آموزش شــروع نكردم. بعدها سراغ یادگیری 
علمی این حرفه رفتم. معتقدم اینطور نیست كه كسی نتواند 
بدون كالس رفتن، نویسنده شود. ما نویسندگان معروف و 
موفقی در تاریخ داریم، مثل چارلز دیكنز و ویكتور هوگو، كه 
در زمان آنها كالس های داستان نویسی و مباحث مربوط به 
آن وجود نداشته است. آنها می نوشتند و خط سیری را دنبال 
می كردند، موفقیت آنها هم به دلیــل نكات و اصولی بود كه 

رعایت می كردند و بعدها مشــخص می شد. نوشتن تا حد 
زیادی به مطالعه كردن بستگی دارد. كسی كه زیاد مطالعه 

كند، با سبك های نگارش و نحوه نگاه به موضوعات 
آشــنا می شــود. بنابراین به نظرم الزم 

نیست از همان ابتدا سراغ یادگیری 
آكادمیك برویم؛ چه بســا كه این 
كار اصال مســیر را منحرف كند. 
به نظرم نوشــتن باید آزاد و رها 
باشد و بعد تكنیك ها و اصول 
علمی می توانند به كمك فرد 

بیایند.
    از اهمیت مطالعه 
بــرای نوشــتن 
گفتیــد، خودتان 
اهــل مطالعه چه 

كتاب هایی بودید؟
من 10ســاله بودم كه انقالب 
اســالمی به پیروزی رســید. 
وقتی مــن به ســن نوجوانی 
رســیدم، كتاب هــای جالل 

آل احمد و دكتر شریعتی بسیار 
خوانده می شــد. من هم به چنین 

كتاب هایی گرایش داشتم و عالقه 
زیاد به آثار دكتر شریعتی، باعث شد 
ســراغ آثاری بروم كه نویسنده به 
آنها ارجاع داده بود، مثل دكارت 
و ماركز و.... به نظرم شرایط آن 

دوره باعث می شد نوجوانان 

زودتر به بلوغ فكری برسند و بعضی از كتاب های آن زمان، 
موردتوجه نوجوانان امروزی نیســت. به جز این، رمان هایی 
از نویسندگان روســی و آمریكایی هم می خواندم؛ آثاری از 
نویسندگانی مثل داستایوفســكی و دیكنز. به داستان های 

دفاع مقدس هم عالقه ویژه ای داشتم.
    دغدغه شما، نوشتن درباره چه موضوعات و 

حرف هایی است؟
من نویسنده ای زنانه نویس هستم، بسیاری از داستان های 
كوتاه من، از نگاه زنان روایت می شود. در جامعه ما، در طول 
تاریخ زنان تغییرات زیادی را تجربــه كرده اند. زنانی كه در 
اندرونی ها بودند، وارد اجتماع شدند و دوش به دوش مردان 
كار كردند، با این حال بعضی افكار، همان طرز فكر اندرونی ها 
را دنبال می كند. این اندیشــه ها، معموال فشار مضاعفی به 

زنان وارد می كند. بعضی وظایف، 
به نادرست بر پیشانی زن ها 

نوشته شــده و برای آنها 

خستگی به همراه دارد. من تالش كردم از دغدغه های زنان 
حرف بزنم.

    واكنــش زنانــی كه داســتان هایتان را 
خوانده اند چه بوده است؟

معموال خیلی داستان ها را دوست داشته اند. همین عالقه آنها 
باعث شد برای نوشتن درباره زنان مصمم تر شوم. پیام های 
زیادی برایم می فرســتند و از اینكه دغدغه های تكراری اما 
ناگفته زنان را نوشته ام، اظهار رضایت می كنند. زنان زیادی 
هم موضوعاتی را پیشــنهاد داده اند یا خاطراتی از زندگی 
واقعی خود تعریف كرده اند تا دستمایه داستان هایم باشد. 
هر چه یك نویسنده می نویســد، حاصل حسی است كه از 

دیدن صحنه ای گرفته یا خودش آن را تجربه كرده است.
    چه چشــم اندازی برای نویسندگی خود 

تعریف كرده اید؟
من هم مثل همه نویسندگان، دوست دارم نوشته هایم 
از مرزهای كشور فراتر رود و در سطح جهانی دیده 
شود. دوســت دارم زمانی برسد كه نوشته هایم 
آن قدر ارزش و اعتبار پیــدا كنند كه نه فقط 
در ایران، بلكــه در كشــورهای دیگر هم 

خوانندگانی برای خود داشته باشند.
    كدام نویســندگان معاصر تأثیر 
بیشتری بر شــما گذاشته اند یا آثار 

آنها را بیشتر پسندیده اید؟
نویسندگان معاصر خوب، زیاد داشته ایم. 
من آثار نادر ابراهیمی را بسیار دوست دارم 
و كتاب هایــش را بیش از یك بــار خوانده ام. 
آثار خالد حسینی، نویســنده افغان، بختیار 
علی، نویسنده عراقی و نویسندگان خاورمیانه 
را هم می پســندم. وقتی بخواهم استراحت و 
فراغتی داشته باشم، سراغ كتاب های طنز 
می روم. فكر می كنم مخصوصا در 
این روزها، جای آثار تلخ خالی 
است تا بتوانیم كمی از فضای 

تلخی ها فاصله بگیریم.
    كرونا و خانه نشینی چه 
تغییری در فعالیت شما 

ایجاد كرد؟
قرنطینــه، فرصــت زیادی 
برای نوشــتن با تمركز، دور 
از رفت وآمد و شلوغی به من 
داد. اما خانه نشینی، نویسنده 
را از اجتمــاع و مردم كه ابزار 
كار او هســتند، دور نگــه 
می دارد. نویســنده بعد از 
مدتی، به خوراك ورودی 
نیاز پیدا می كنــد و این، 
با ســفر و مطالعه حاصل 
می شــود. من بسیار اهل 
سفر، به خصوص سفرهای 
برنامه ریزی نشده هستم. 
معاشرت با مردم و شنیدن 
حرف هایشــان، دســتمایه 
داستان هاست و وقتی 

محبوس باشی و نتوانی مردم را ببینی، این فرصت را از دست 
می دهی. خود من سفرنامه نویسی را بسیار دوست دارم و یكی 

از برنامه هایم این است كه این كار را شروع كنم.
    این روزها مشــغول نوشــتن چه كاری 

هستید؟
من تا به حال داســتان های كوتاه زیادی نوشــته ام. در پی 
نوشتن یك رمان هستم و طرح اصلی آن را ریخته ام. رمان 
سنگینی اســت كه به ســال های جنگ جهانی اول و دوم 
برمی گردد و ماجراهای قحطی در آن ســال ها. فكر می كنم 
بعضی اتفاقات تاریخی هستند كه بی تفاوت از كنار آنها رد 
شده ایم درحالی كه می توانیم رمان های جذابی درباره آنها 
بنویسم. چون رمان تاریخی است، نیازمند مطالعه و پژوهش 

است و زمان زیادی برای نوشتن آن الزم است.
    به این فكر كرده اید كه شاید بهتر بود زودتر 

سراغ نویسندگی می رفتید؟
بارها به این موضوع فكر كرده ام. باید زودتر نویسنده می شدم. 
هرچند فكر می كنم نویســندگی، فقط مهارت در نگارش و 
بازی با كلمات نیست. تجربه هم اهمیت زیادی دارد و تجربه 
یك فرد 40ساله، با فرد 20ساله تفاوت دارد. نگاه نویسنده 

باید پخته شده باشد تا بتواند پخته بنویسد.
    نظرتان درباره نمایشــگاه كتاب مجازی 

امسال چیست؟
خودم برای تهیه چند كتاب كه موردنظرم بود، با مشــكل 
مواجه شدم. اما به هر حال در این شــرایط امكان برگزاری 
نمایشگاه كتاب به شكل قبل فراهم نیست، برگزاری آن به 

شكل مجازی می تواند مفید باشد.
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نیلوفر  ذوالفقاری

معرفی 10مجموعه داستان برتر ادبیات معاصر

روایت های كوتاه و جذاب
خواندن داستان كوتاه، هم برای دنبال كنندگان حرفه ای آثار ادبی جذابیت دارد، هم برای مخاطبان 
تازه كاری كه ترجیح می دهند به جای خواندن داستان های بلند، از خواندن یك داستان كوتاه قوی و 
پركشش لذت ببرند. در سال های اخیر مجموعه داستان های متعددی روی پیشخوان كتابفروشی ها 

رفته، 10مجموعه داستان برتر از میان آنها را فهرست كرده ایم.

 نیمه تاریك ماه
   صمد بهرنگی

صمد بهرنگی، داستان نویس، محقق، مترجم، شاعر و معلم در 
سال 1318در تبریز به دنیا آمد. او كه در خانواده ای فقیر  زاده 
شــده بود، درد و رنج طبقه  پایین جامعه را به خوبی احساس 
می كرد و بعدهــا نیز تمركز كاری خود را بیشــتر برای گروه 
سنی كودك و نوجوان گذاشــت و حتی برخی آثارش توسط 
كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان منتشــر شد. یكی 
از ویژگی های مثبت آثار بهرنگ، امیدبخشــی و نشان دادن 

راه زندگی با شــجاعت، دلخوشــی های ســاده لوحانه و... برای خواننده، از طریق 
شخصیت های داستان هایش است. بســیاری از صاحب نظران معتقدند كه مطالعه 
داستان های بهرنگ، كودكان را با مسائل حیاتی زندگی اجتماعی آشنا می كند و به 

آنها اشتیاق رویارویی و نبرد با دشواری های زندگی را می دهد.

   هوشنگ گلشیری 
»نیمه تاریك ماه«، نام مجموعه داستان های كوتاه هوشنگ 
گلشیری است كه  این آثار از سال 1339تا 1377نویسندگی 
او را در بــر می گیرد. البته این مجموعه داســتان، بعدها و 
در سال 1380به چاپ رســید. هوشنگ گلشیری یكی از 
بزرگ ترین روشنفكران معاصر اســت و با خواندن آثار او، 
می توانید دوباره با ادبیات ایران آشتی كنید و در واقع آن را 
بهتر بشناسید. رمان ها و داستان های دیگر هوشنگ گلشیری 

عبارتند از: »شازده احتجاب«، »آینه های دردار«، »جن نامه«، »نمازخانه كوچك من« 
و »شاه سیاه پوشان«. نیمه تاریك ماه، انتخاب خوبی برای طرفداران داستان كوتاه است 

كه قصد دارند با جهان داستان های گلشیری آشنا شوند.

 قصه های بهرنگ

   احمد غالمی
یكی از جذابیت های غیرقابل انكار در كتاب های داســتان، لحن صمیمی و بی پیرایه  
نویسنده است كه خواننده بتواند سریع با متن ارتباط برقرار كند. این ویژگی را می شود 
در آثار احمد غالمی به ویژه در كتاب »آدم ها« دید. غالمی كه عالوه بر نویســندگی، 
روزنامه نگار هم بوده، نامی آشنا برای كتابخوان های حرفه ای است. آدم ها كه شامل 
62داستان كوتاه است، توسط نشر ثالث منتشر شده و راوی موضوعات مختلفی ازجمله 
جنگ است. غالمی داستان های این كتاب را ابتدا برای روزنامه  اعتماد نوشته بود كه 
بعدها آن  را به صورت كتاب مستقلی چاپ كرد. برخی از منتقدین و خوانندگان از آدم ها 

با عنوان آلبوم خاطرات نویسنده یاد كرده اند.

 آدم ها

   حافظ خیاوی
»مردی كه گورش گم شد« نخســتین اثر حافظ خیاوی بود 
كه در سال1386 توسط نشر چشــمه منتشر شد و توانست 
جایزه  ادبی روزی روزگاری را در ســال 1387كســب كند. 
خیاوی در این اثر كه بیشتر به شكل خاطره گویی بیان شده، 
7داستان كوتاه ایرانی را روایت كرده كه تالش كرده دغدغه  
همیشگی اش كه همان داشتن رنگ و بوی بومی و محلی در 
داستانش است را رعایت كند. 3داستان نخست كتاب با عناوین 

»روزه ات را با گیالس باز كن«، »آنها چه جوری می گریند« و »چشم های آبی عمو اسد« 
به بیان بی پیرایه  باورهای دینی و چالش های ذهنی یك نوجوان روستایی در برابر این 
مسائل می پردازد. از ویژگی  برجسته  این كتاب  می توان به بیان دغدغه و تفكرات نسل 

جدید در یك محیط روستایی با افراد ساده و بی آالیش اشاره كرد.

 مردی كه گورش گم شد

   سیامك گلشیری
سیامك گلشیری در این سال ها با كتاب های پرفروش خود، 
حرفه ای بودنش را در عرصه نویســندگی ثابت كرده است. او 
پسر احمد گلشیری و برادرزاده  هوشنگ گلشیری )نویسنده 
و مترجم( است. »میدان ونك یازده و پنج دقیقه« كه شامل 
18داستان كوتاه برای نوجوانان و بزرگساالن است، توسط نشر 
چشمه چاپ شده است. گلشــیری در این كتاب موضوعاتی 
مثل شهر، روابط زناشویی، آدم های غریبه، كودكان، تنهایی 

و... را دستمایه  داستان های خود قرار داده است. از ویژگی های این كتاب می توان به 
بدل شدن لحظات آرام به شرایط بحرانی اشــاره كرد. او شخصیت های داستان را در 
موقعیت های ساده ای چون بحث های خانوادگی، ترافیك هنگام غروب و پیدا كردن 
یك شیء قرار می دهد و آن زمان است كه شــروع می كند به واكاوی تصویر درونی  

شخصیت اصلی داستان.

 میدان ونك یازده و پنج دقیقه

   مصطفی مستور
مصطفی مســتور را می توان یكی از مهم ترین 
نویسندگان معاصری دانســت كه بیشتر در 
عرصه  داستان كوتاه فعالیت دارد و آثارش در 
صدر جدول پرفروش های كتاب  داستان و رمان 
فارسی است. مستور در »عشق روی پیاده رو«، 
12داستان كوتاه را روایت كرده كه برخی از آنها 
الهام گرفته از خاطرات و اتفاقاتی بوده كه در 

كودكی تجربه كرده است. در داستان های خواندنی این اثر كه توسط نشر 
چشمه منتشر شده به مفهوم و ماهیت عشق از دید خاصی نگاه می شود. 
از موضوعات مختلفی كه در قصه های كتاب به آنها پرداخته شــده است 

می توان به زندگی، عشق، غم و اندوه، خدا و...  اشاره كرد.

   فریبا وفی
فریبا وفی، نویســنده پركاری محسوب 
می شــود، با این حال بیشــتر آثارش از 
جذابیت الزم برای جلب توجه مخاطبان 
ادبیات فارســی برخوردار بوده است. »در 
راه ویال« نــام مجموعه داســتانی از این 
نویسنده معاصر كشــورمان است. فریبا 
وفی، رمان نویس ایرانی است كه چندین 

جایزه معتبر ادبی را برای كتاب های »رؤیای تبت« و »پرنده من« از آن 
خود كرده است. داستان های مختلف این نویسنده تاكنون به زبان های 
روسی، تركی، عربی، سوئدی، ژاپنی، انگلیسی و آلمانی ترجمه شده اند. 
مجموعه در راه ویال درباره انسان هایی اســت كه با هم و تنها زندگی و 

سعی می كنند با سختی ها و شرایط ویژه زندگی خود كنار بیایند.

 عشق روی پیاده رو
 در راه ویال

   محمدعلی جمال زاده 
اگر داستان جذاب و شیرین كباب غاز را از كتاب ادبیات دبیرســتان به خاطر داشته باشید، برای 
خواندن هر داستان دیگری از محمدعلی جمال زاده اشتیاق خواهید داشت. نویسنده این داستان 
خارق العاده را پدر داستا ن كوتاه زبان فارسی می دانند و كتاب »یكی بود یكی نبود« نخستین مجموعه 
داستان كوتاه اوست كه در سال 1300و در شهر برلین به چاپ رسید. جمال زاده ازجمله نویسندگان 
ایرانی است كه نامزد دریافت جایزه نوبل ادبیات شده و آغازگر ســبك واقع گرایی در ایران است. 
داستان های جمال زاده سرشار از طنز، كنایه و ضرب المثل است و از خواندن آنها سیر نمی شوید. 

كتاب یكی بود یكی نبود نیز یكی از بهترین داستان های كوتاه ایرانی تاریخ ادبیات معاصر است.

  یكی بود یكی نبود

   غالمحسین ساعدی
غالمحســین ســاعدی، پزشــك تبریزی و یكی از پرآوازه ترین 
نویسندگان ایرانی بود. او دستی در نوشتن نمایشنامه های ماندگار 
داشت و از روی نمایشــنامه های او، فیلم هایی نیز ساخته شده كه 
فیلم معروف »گاو« از آن دست اســت. غالمحسین ساعدی با نام 
مستعار گوهر مراد، خالق برخی از بهترین داستان های كوتاه ایرانی 
تاریخ ادبیات معاصر است. یكی از این مجموعه داستان های كوتاه، 
»عزاداران بیل« نام دارد. در عزاداران بیل، مجموعه داســتان های 

كوتاهی را می خوانید كه با شخص یا مكانی به هم متصل شده اند و داستان گاو نیز یكی 
از این مجموعه داستان هاست. بیل نام روستایی است كه در واقع این مجموعه داستان 

درباره آنها روایت می شود؛ مردمانی كه همیشه عزادارند و مشكالتی دارند.

 عزاداران بیل

   گلی ترقی
گلی ترقــی یكــی از محبوب ترین 
نویســندگان ایــران اســت كــه با 
داستان های خاطره گونه اش شناخته 
می شو. عنصری در داســتان های او 
هست كه باعث می شود مردان و زنان 
در ســنین مختلف خواننده رمان ها 
و داســتان های كوتاه او باشند. او به 

هویت، گذشته، تهران دهه های پیش، خاطره ها و آدم های دیروز 
توجه می كند و داستان هایش را از میان روابط و حوادث واقعی و 
تجربه شده برمی گزیند. یكی از داستان های او هم توسط داریوش 
مهرجویی به فیلم تبدیل شــد، »درخت گالبــی«. »دو دنیا«، 
مجموعه  هفت داستان به هم پیوسته  خاطره گونه ای از گلی ترقی 
است. این كتاب ادامه  خاطره های پراكنده است و داستان های هر 
دو كتاب را می توان مجموعا فصل هایــی از یك رمان تلقی كرد. 

زمان در كارهای گلی ترقی حضوری دلهره آور دارد.

 دو دنیا

آخرین پاراگراف
   مؤلف: فریده ترقی

   ناشر: عطران
توضیح كتاب:

این كتاب مشتمل بر 19 داستان كوتاه با عنوان های 
»لبخند خداوند«، »سونای بخار«، »قرار مالقات«، 
»كاسه خالی ســوپ«، »طنین فریاد« و ... است. در 
داستان »آخرین پارگراف«، دختری جوان مشغول 
مطالعه كتابی است كه بی شباهت به زندگی واقعی اش 
نیست. »ماركوس« و »ماریا«، شخصیت های كتاب 
هســتند و برای او ماریا همان قدر بیگانه اســت كه 
ماركوس خسته اســت. او با ماریا و ماركوس همراه 
می شــود و با هم ذات پنداری اش با شــخصیت ها 

درنهایت اقدام به خودكشی می كند.



مطبخ خانه 8 فیلم گردی

  باشگاه مشت زنی
یكـــی از فـــیلم های شـــاخص 
روانشــناختی-تریلر موفق تاریخ 
سینما را باید اثری از دیوید فینچر 
معــروف بدانیــم؛ فیلمی بــه نام 
»باشگاه مبارزه« یا اسم معروف تر 
آن در ایران، »باشگاه مشتزنی«. این 
فیلم از آثار سینمایی اقتباسی است 
كه از روی رمانی بــا همین نام كه 
توسط چاك پائوالنیك نوشته شده، 
ساخته شده اســت. فیلم، درباره 
شخصیت هایی است كه انسان هایی 
معمولــی در جامعــه خودشــان 
محسوب می شوند. این انسان های 
معمولی دچار مالل و افســردگی 
ناشی از زندگی یكنواخت شده اند و 
به همین دلیل یك باشگاه مشتزنی 
زیرزمینی تشكیل می دهند و از این 
پس زندگی این شخصیت ها، درگیر 
مسائل جدیدی می شود كه داستان 
فیلم را به صورت پركششی به پیش 
می راند. برد پیــت، ادوارد نورتون، 
هلنا بونهــام و... در این فیلم ایفای 

نقش كرده اند.

فرار از مالل

  حسنا كوچولو
یكی از انیمیشــن های ســریالی 
كــه در پلتفرم هــای پخش صدا 
و تصویر می توانید تماشــا كنید، 
همین انیمه های حســنا كوچولو 
است؛ البته ســال ها قبل ساخته 
شــده، ولی می توانیــد به راحتی 
از ایــن ســامانه های پخــش آن 
را دوباره تماشــا كنید. این انیمه 
ایرانــی درباره اتفاقاتی اســت كه 
برای حســنا كوچولو و غازی كه 
پدرش در روز تولد برایش خریده 
و بچه های آپارتمــان چهارطبقه 
گل ها، می افتــد. او كــه همراه با 
پدر و مادر و غــاز كوچولویش در 
یكی از واحدهــا زندگی می كند، 
هربار با یكی از همســایه ها درگیر 
ماجرایی جدید می شود. درنهایت 
نیز این ماجرا ختم به خیر شــده و 
نكته ای آموزشی برای حسناخانم 
و بیننــدگان خردســال به همراه 
دارد. اگر دوست دارید انیمیشن و 
آموزش را یكجا تقدیم بچه های تان 
كنید، این انیمــه می تواند گزینه 

جالبی باشد.

ماجراهای حسنا و غازش

  ابلق
جشنواره فیلم فجر امسال هم از راه 
رسیده است، هرچند كه به سبك 
و سیاق همیشگی برگزار نخواهد 
شد. اما درنهایت فیلم هایی كه در 
این جشنواره به نمایش در می آیند، 
جزو خبرهای اصلی فرهنگ و هنر 
این روزها هســتند. یكــی از این 
فیلم ها را اثــری از نرگــس آبیار 
می دانند؛ به نام »ابلق«. این روزها 
گریم خاص بهرام رادان در این اثر 
حسابی برای همه ســؤال برانگیز 
شده اســت كه با چه اثری روبه رو 
خواهند بود؛ خاصه با درخشش او 
در فیلم »شبی كه  ماه كامل شد«. 
حاال در این درام خانوادگی عالوه 
بر زوج درخشــان هوتن شكیبا-
الناز شاكردوســت در اثــر قبلی، 
 بهرام رادان و گالره عباسی هم به 
این مجموعه اضافه شده اند. فیلم 
در سكوت خبری ســاخته شده و 
بیشترین زمان آن نیز در لوكیشنی 

در شمال تهران می گذرد.

سورپرایز آبیار؟

پنجشنبه
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 مادران این برنامه را 
دانلود كنند

آشــپزی برای كودكان یكی از دغدغه های 
مادران اســت؛ به ویژه مادرانــی كه تجربه 
نخســتین فرزند را دارند، همیشه در حال 
پرس وجو درباره تهیه غذای خوب متناسب با 
سن كودك شان هستند. حق هم دارند، زیرا 
توجه به تغذیه كودكان موجب خواهد شد تا 
آنان به غذاهایی كه بــرای كودكان مفید تر 
است روی بیاورند. همچنین كودكان عالوه 
بر غذایی كه می خورند نیــاز به میان وعده 
دارند، اما برخی از بچه ها به همین ســادگی 
تن به خوردن میان وعده های سالم نمی دهند 
و همیشه دنبال خوراكی هایی مانند كیك، 
كلوچه، پفــك و چیپس و... هســتند و این 
موضوع مــادران را نگران كرده اســت. یك 
خبر خوب برای این گــروه از مادرها داریم و 
آن هم راه اندازی اپلیكیشــن های مرتبط با 
غذای كودك اســت. جالب است بدانید این 
اپلیكیشــن ها كامال ایرانی و بومی هستند و 
شــما می توانید با نصب یكی از این برنامه ها 
با آموزش انواع غذاها و همچنین تزئین آنها 
آشنا شوید. برنامه غذایی هفتگی از شش تا 
دوازده ماهگی، توصیه هــای مهم تغذیه  ای 
و مواد غذایی منع شــده برای شیرخواران، 
ســؤاالت متــداول والدین، جــدول برنامه 
غذایی هفتگی و بســیاری مطالب و نكات 
مفید و آموزشی پركاربرد در تغذیه كودكان 
است. از این رو شــما به كمك این برنامه ها 
و آموزش هــای قدم به قدم همــراه با تصویر 
می توانید غذاها و میان وعده های كودكتان 
را به راحتی در خانه تهیــه كنید. همچنین 
در این برنامه هــا نكات تغذیــه  ای و رژیم و 
برنامه های غذایی برای كودكان ارائه شــده 
است كه می تواند بسیار مفید باشد. ترفندهای 

غذا دادن به كودك كم اشتها، بهترین غذاهای 
كمكی برای نوزادان چندماهه، خوراكی های 
مفید برای هوش كودكان، بهترین پوره میوه 
برای نوزادان و معرفی غذای خطرناك برای 
كودكان در این برنامه ها گنجانده شده است. 
نگران نباشید در نسخه های پیشرفته برخی 
از اپلیكیشن های داخلی با نظر متخصصان 
تغدیه، درباره رژیم غذایی كودكان هم مطالب 
مفیدی ارائه شده است؛ مثال راه های مبارزه 
با چاقی مفرط در كودكان، تغذیه كودكان در 
سفر، بدترین غذاها برای كودكان بیش فعال، 
راه های مقوی كردن غذای كــودك و رژیم 
غذایی كودكان كم وزن، رژیم غذایی كودكان 
نوپا و… از نمونه هــای این نكات كاربردی در 
این برنامه ها هستند. برای كودكانی دبستانی 
هم برنامه های غذایی جالبی معرفی شــده 
است. پس هرچه ســریع تر ســری به این 
اپلیكیشن های ایرانی و كاربردی بزنید و یكی 

از آنها را روی گوشی خود نصب كنید.

اپلیكیشن

ترفندهای غذا دادن به 
كودك كم اشتها، بهترین 

غذاهای كمكی برای نوزادان، 
خوراكی های مفید برای هوش 

كودكان، بهترین پوره میوه 
برای نوزادان و معرفی غذای 

خطرناك برای كودكان در این 
برنامه ها گنجانده شده است

 فریب رنگ 
روغن زیتون را نخورید

روغن زیتون به دلیل قیمت و ارزش باالی 
تغذیه ای، با روغن های معمولی و كم ارزش 
مخلوط و به بازار عرضه می شــود، از این رو 
تشــخیص روغن زیتون اصل از روغن های 
تقلبی بسیار مهم است. همچنین در اهمیت 
تشخیص روغن زیتون اصل باید گفت افراد 
زیادی به ویژه بیمــاران به امید بهره مندی 
از ویژگی های ممتاز روغن زیتون اقدام به 
تهیه آن می كنند، اما متأســفانه برخی از 
متقلبان روغن زیتون را با روغن های دیگر 
تركیب می كنند كه از اثرگذاری این روغن 
می كاهد. نخستین گام برای انتخاب روغن 
مرغوب، بوییدن آن است. روغن زیتون اصل 
بوی میوه زیتون یا سبزی یا سیب دارد كه 
مربوط به نوع زیتون یا زمان برداشــت آن 
اســت. اما اگر بویی شــبیه به فلز احساس 
كردید، بدانید كه روغن، نامرغوب یا فاسد 
است. مرحله بعدی، چشیدن روغن است. 
مزه روغن نامرغوب روی زبان با ســرعت 
كمی پخش می شــود. نكته قابل توجه این 
اســت كه رنگ روغن زیتون مالك دقیقی 
برای تضمیــن كیفیت آن نیســت، چون 
به آســانی و با چند حركت ساده می توان 
در آن تقلب كرد. به عــالوه هر نوع زیتون، 
رنگ مخصوص خــود را دارد و یا حتی اگر 
مقدار برگ های آن همراه دانه زیاد باشــد، 
رنگ روغــن حاصل را تغییــر می دهد. در 
عین حال، گاهی فروشندگان شیشه های 
روغن زیتون را پشت ویترین یا در قفسه در 
معرض نور قرار می دهند،بدون آنكه توجه 
داشته باشــند تابش خورشــید از كیفیت 
روغن می كاهد. پس شما نیز به عنوان یك 
خریدار آگاه از مصــرف روغن هایی كه در 

ظروف شــفاف و در معرض نــور و حرارت 
نگهداری شده، خودداری كنید و در منزل 
آن را در جای خشك و خنك و تاریك قرار 
دهید. دِر ظــرف را بالفاصله بعد از مصرف 
ببندید، زیرا روغن زیتون به ســرعت بو و 
مزه غذاهــای مختلف را به خــود می گیرد 
و در اثر تماس با اكســیژن هوا فسادپذیر 
می شــود. همچنین دوره مصــرف روغن 
زیتون بین ۱۲۰ تا ۱۹۰روز است. یك شگرد 
كمتر معرفی شــده نیز وجود دارد كه با آن 
می توانید به خالص بــودن روغن پی ببرید. 
چند قاشــق غذاخوری روغن زیتون را در 
شیشه مربا بریزید. در آن را محكم ببندید. 
شیشه را به مدت ۲۴ ساعت در یخچال قرار 
دهید. اگر روغن بــه حالت انجماد در بیاید 
چربی تكثیر نشــده و خوشــبختانه روغن 
زیتون طبیعی اســت. اگر روغن به صورت 
مایع باقی بماند، از انــواع روغن چندگانه 
غیراشباع است و روغن زیتون اصل نیست.

آشپزی و رژیم

روغن زیتون اصل بوی میوه 
زیتون یا سبزی یا سیب دارد 

كه مربوط به نوع زیتون یا 
زمان برداشت آن است. 
اما اگر بویی شبیه به فلز 

احساس كردید، بدانید كه 
روغن، نامرغوب یا فاسد 

است

 تناسب اندام و الغری فوری 
با كرفس!

گزینه های زیادی برای كاهش وزن پیشنهاد 
می شود كه همیشه این سؤال را در ذهن ما 
ایجاد می كند كه آیا واقعا به الغری كمك 
می كنند؟ آیا مورد تأیید متخصصان تغذیه 
هستند؟ یكی از این گزینه هایی كه بسیاری 
تجربه كرده و پیشنهاد می دهند، الغری با 
مصرف كرفس است. كرفس یك ضد سرطان 
قوی به شمار می آید كه از قدیم االیام از این 
ماده به عنوان مبارزی قوی در برابر عفونت ها 
اســتفاده می كردند. اگر به مدت زیادی از 
عفونت های داخلــی گوارشــی و ادراری 
رنج برده  ایــد این رژیم بهترین پیشــنهاد 
برای سالمت شماســت. كرفس همچنین 
برای بهبود عملكرد كلیه ها، سازوكار های 
پیچیــده  ای دارد و یــك ضد التهاب قوی 
است. بهترین بخش از فواید این گیاه آبدار 
كه برای همــه ما جذابیت بیشــتری دارد 
این اســت كه سوخت وســاز بدن را بهبود 
می بخشــد و در حذف چربی هــا تأثیرات 
فراوانی دارد. اما این را بدانید كه اســتفاده 
از كرفــس به تنهایی كاهش وزن شــما را 
تضمین نمی كند، بلكه در ســرعت كاهش 
وزن شــما تأثیر مثبتی داشــته و سرعت 
این فرآینــد را افزایش می دهــد. كرفس 
خاصیــت ســیركنندگی دارد و همچنین 
كالری بســیار كمی را به دوش می كشد و 
درنتیجه شــما اضافه وزن نخواهید داشت. 
برای شــروع این رژیم هــر روز صبح یك 
نوشیدنی ســالم حاوی مقدار زیادی فیبر، 
پروتئیــن و ویتامین را در وعده نخســت 
خود قرار دهید و به صورت هفتگی سه الی 
چهاربار برای صبحانه آب كرفس بنوشید و 
مطمئن باشید كه پس از این دوره ۲۰روزه 

احساس خوبی خواهید داشت. نوشیدن آب 
كرفس به فرآیند هضم غذا كمك می كند و 
همچنین باعث جذب ســریع مواد غذایی، 
بهبودی یبوســت و رفع مشكالت كبدی 
می شود. اگر مشتاق ادامه این رژیم بودید 
و خواستید كیفیت رژیم تان را دنبال كنید 
این نوشیدنی را هر روز صبح استفاده كنید. 
برای تهیه آب كرفس كافی  است به ترتیب 
زیر عمل كنید: كرفس را خرد كنید و داخل 
آبمیوه گیری و یا مخلوط كن بریزید. بعد از 
گرفتن آب كرفس، اگر دوست دارید آن را 
از صافی رد كنید. برای خوشمزه شدن این 
نوشــیدنی می توانید مقداری خیار، سیب، 
مقداری آبلیمو و زنجبیل اضافه كنید. البته 
اگر دوســت دارید آب كرفــس را امتحان 
كنید، نوش جان. اما اگر قصد كاهش وزن 
دارید بهتریــن راه ورزش و خوردن غذای 
ســالم اســت. همچنین گرفتن مشاوره از 

متخصصان تغدیه فراموش نشود.

رژیم خاص

كرفس برای بهبود عملكرد 
كلیه ها، سازوكار های 
پیچیده  ای دارد و یك 

ضد التهاب قوی است. بهترین 
بخش از فواید این گیاه آبدار 

این است كه سوخت وساز بدن 
را بهبود می بخشد و در حذف 
چربی ها تأثیرات فراوانی دارد

سرآشپز این هفته متناسب با این فصل، 
پیشنهادهای خوشمزه می دهد

بفرمایید  
دسر زمستانی

نگاه متفاوت و جذابی به هنر آشپزی 
دارد و معتقد اســت آشپزی سفر در 
دنیای بی نظیر طعم ها و خلق زیبایی ها و مزه های جدید است. 
شادی خاكسار، آشپز جوان این هفته، پس از فارغ التحصیلی 
در رشته فیزیك، برای سرگرمی و گذران اوقات خود به صورت 
تجربی آشپزی را دنبال كرد، اما چندی بعد این سرگرمی برای 
او جدی شد. مشــوق اصلی او همسرش بود كه از ساده ترین 
تجربه های آشــپزی  اش اســتقبال می كرد و او را سر ذوق 
می آورد. پس از مدتی به پیشنهاد همسر و حمایت های پدر و 
مادرش، تصمیم به آموزش دادن مهارت های مربوط به آشپزی 
گرفت و در بســتر فضای مجازی 
آموزش هــای رایگانی را در 
اختیار عالقه مندان قرار داد. 
او كه ۱۶۵هزار دنبال كننده 
در اینستاگرام دارد معتقد 
است این دنبال كنندگان 
همواره با انــرژی مثبت 
او را بــه جلو و كســب 
مهارت های جدید هدایت 
آشــپز جوان  می كنند. 
امروز با پنج دســتور دسر 
و شیرینی متناسب با 
فصل زمستان ما را 

همراهی می كند.

سحر  غفوری 

دسر كدو حلوایی

حلوا سوهان

شیرینی الماسی

شیرینی ساق عروس

كدوحلوایــی از میوه هــای پاییزی 
و زمســتانی مفیــد و سرشــار از 
آنتی اكسیدان است. از آنجا كه ممكن 
اســت كودكانتان میــل كافی برای 
مصرف این میوه مغذی و پرویتامین 
نداشته باشند بهتر است فرزندانتان را 
در قالب دسر و شیرینی جات لذیذ به 

صرف این میوه دعوت كنید.

حلوا سوهان یكی از شیرینی های 
اصیل ایرانی اســت كه از جوانه 
گندم و شیره طبیعی انگور تهیه 
می شــود و در آن از هیچ گونــه 
شــیرین كننده مصنوعــی مثل 
قندوشكر اســتفاده نمی شود. از 
این رو دارای خواص فراوانی مانند 
پیشــگیری از ابتال به ســرطان، 
رفع اختــالالت قلبــی و دیابت، 
رفع استرس و بی خوابی، تقویت 
بینایی و سوی چشــم و تقویت 
قوای عمومی بدن است. پیشنهاد 
می كنیم تهیه این حلوای مقوی را 

در خانه تجربه كنید.

شیرینی الماسی یكی از شیرینی های 
محبوب تركیه ای اســت كه به دلیل 
شــكل و فرمش این اســم را برایش 
انتخــاب كرده انــد. تهیه شــیرینی 
الماســی زمانبر نیســت و تقریبا هم 
ساده است. در این شب های طوالنی 
فصل زمستان خود و خانواده را به این 

شیرینی ها مهمان كنید.

ســاق عروس یكی از شــیرینی های 
ســنتی ما ایرانی هاست كه از گذشته 
طرفداران زیادی داشــته است. این 
شیرینی با این اســم خاص، یكی از 
مهمان های خوشــرنگ و خوش طعم 

سفره های نوروزی است.

آب را داخل كاســه بریزید و پــودر ژالتین را روی آن بپاشــید و ســپس روی بخار كتری 
بگذارید تا ژالتین حل شــود. حاال باید همه مواد را با هم مخلوط كنیــد. پوره كدوحلوایی، 
شكر، شــیر، خامه، ژالتین حل شــده و پودر دارچین را داخل مخلوط كن بریزید و حسابی 
مخلوط كنید تا یكدســت شــود. البته اگر كم شیرین دوســت دارید شــكر كمتری اســتفاده كنید. قالب را با 
دســتمال كاغذی آغشــته به روغن، چرب كنید و مایه دســر را در كف قالب بریزید و پخش كنید تا یكدســت 
شــود. به مدت یك شــب در یخچال قرار دهید تا دســر خودش را بگیرد. سپس برای ســرو اطراف آن را با چاقو 
 آزاد كنید و در یك بشــقاب یا دیس قرار دهید. همچنین بــرای تزئینات می توانید از انــواع مغزها، پودر نارگیل 

یا پودر قند استفاده كنید.

برای آماده كردن 
شهد، شیر و شكر 
را روی حــرارت 
بگذارید تا شكر حل شود و سپس گالب، 
زعفران و هل را اضافه كرده و بعد از یك 
دقیقه حرارت را خامــوش كنید. دقت 
كنید كه شــیر نباید بجوشد. برای تهیه 
حلوا، آرد سنگك را داخل تابه الك كنید، 
سپس شیر و روغن را به آن اضافه كرده، 
با هم مخلوط كنید و روی حرارت مالیم 
مدام هــم بزنید. دقت كنیــد كه حتی 
لحظه  ای از آن غافل نشوید چون گلوله 
گلوله خواهد شــد. بعد از مدتی )حدود 
یك ساعت( به خاطر تبخیر شدن شیر مواد 
حالت خرده خرده پیدا می كند و دوباره 
روان و یكدست خواهد شــد. با حرارت 
مالیم آن قدر هم بزنید تا به رنگ سوهان 
در بیاید. حرارت را خاموش كنید و شهد 
گرم را یكباره اضافه كنیــد. آن قدر هم 
بزنید تا حلوا جمع شود و درنهایت ظرف 
حلوا را گهواره  ای تــكان دهید. حلوای 
گرم شده را داخل سینی پهن كرده و به 
دلخواه با موادی چون انواع مغزها، پودر 

نارگیل و… تزئین كنید.

روغن، پودر قند و پودر هل را با دور تند هم بزنید تا رنگ آن روشــن 
شود. گالب را اضافه كنید و آرد را كم كم بریزید تا زمانی كه خمیر جمع 
شود. درنهایت خمیر لطیفی به دست می آید. بیش از حد آرد نریزید و 
اگر خمیر حالت پودری پیدا كرد كمی ورز دهید تا لطیف شــود. خمیر را در نایلون گذاشته و 
نیم ساعت داخل یخچال قرار دهید. پس از سپری شدن زمان به اندازه گردو از خمیر برداشته و 
دست خود را باز كنید و نصفی از گردو را وسط آن قرار دهید و دوباره خمیر را ببندید. برای اینكه 
شیرینی ها خوشگل تر شوند دو طرفش را كمی تیز كنید. آنها را در سینی چرب نشده بچینید 
و سینی را در طبقه وسط فر گرم شــده با دمای ۱8۰ درجه حدود ۲۰دقیقه قرار دهید تا زیر 
شیرینی ها كمی تغییر رنگ دهد. وقتی شیرینی ها كامال خنك شدند آنها را در پودر قند بغلتانید.

طرز تهیه

طرز تهیه

طرز تهیه

كره نرم و هم دمای محیط را داخل كاسه بریزید و پودر قند را روی آن الك كنید. ۳ دقیقه هم بزنید 
تا پوك و سبك شود. تخم مرغ و وانیل را اضافه كنید و یك دقیقه هم بزنید. پودر كاكائو و بكینگ 
پودر را روی مواد الك كنید و با لیسك مواد را مخلوط كنید. آرد را كه قبال الك شده كم كم اضافه 
كنید و با قاشق یا نوك انگشت خمیر را جمع كنید تا خمیر لطیفی به دست بیاید. برای اینكه شیرینی های یك اندازه  ای 
داشته باشید هر بار ۱۵گرم از خمیر را بردارید و بین دودست گرد كنید و در شكر بغلتانید. با هر وسیله  ای كه در دسترس 
دارید وسط خمیر حفره  ای ایجاد كنید و در سینی چرب شده با فاصله از هم بچینید. در فر گرم شده با دمای ۱۷۰درجه 

حدود ۱۵ تا ۲۰دقیقه قرار دهید تا بپزد. بعد از اینكه شیرینی ها خنك شدند حفره ها را با شكالت ذوب شده پر كنید.

طرز تهیه

  آب: یك چهارم لیوان
  پودر ژالتین: سه قاشق غذاخوری

  پوره كدو حلوایی: یك لیوان
  شیر: دولیوان

  شكر: نصف لیوان
  خامه قنادی: ۲۰۰ گرم

  پودر دارچین: یك دوم قاشق چایخوری

مواد الزم

  آرد سنگك: یك لیوان و نیم
  شیر: نصف لیوان

  روغن مایع: سه چهارم لیوان

مواد الزم برای شهد:
  شیر و شكر )هركدام(: یك لیوان

  زعفران: به مقدار كافی
  هل: یك چهارم قاشق چای خوری

  گالب: یك چهارم لیوان

مواد الزم

  روغن جامد صاف شده: ۱۰۰ گرم
  پودر قند: سه قاشق غذاخوری

  پودر هل: یك قاشق مرباخوری

  گالب: یك قاشق غذاخوری
  آرد: حدود ۲۵۰گرم
  گردو: به میزان الزم

مواد الزم

  كره: ۲۰۰ گرم
  پودر قند یا پودر شكر: یك لیوان

  تخم مرغ: یك عدد
  پودر كاكائو: دوقاشق غذاخوری

  بكینگ پودر: نصف قاشق چایخوری

  وانیل: یك چهارم قاشق چایخوری
  شكر برای غلتاندن خمیر شیرینی: به مقدار الزم

  شكالت ذوب شده: ۶۰ گرم
  آرد: سه لیوان

مواد الزم برای حدود ۵۰عدد شیرینی



فيلم گردی9تماشا خانه

  پسر دلفینی
به تازگــی ســینمای ایــران یك 
انیمیشــن دیگر را هم به خودش 
دیده اســت. البته این انیمه قرار 
بود در جشنواره فیلم فجر امسال 
به نمایش درآید، اما از آنجا كه تنها 
انیمیشن جشنواره امسال بود، پس 
نه رقابت معنایی می داد تا حضور 
آن و نه جایزه گرفتنش و به همین 
دلیل عجالتا انصراف داده اســت. 
ایــن انیمه را محمــد خیراندیش 
كارگردانی كرده و تهیه كننده آن 
هم محمدامین همدانی است كه 
خود از انیمه سازهای ایرانی است. 
ایــن انیمه جدیدتریــن محصول 
ســازمان فرهنگی و هنــری اوج 
است. ســاخت این انیمه از 2سال 
پیش كلید خورده و حاال تمام  شده 
و آماده نمایش است. جالب اینكه 
این انیمیشــن به واسطه كیفیتی 
كه داشته، از سوی خارجی ها هم 
با استقبال خوبی برای مشاركت و 

پیش خرید مواجه شده است.

تنها انیمه فجر

  فیلم كوتاه مصطفی
فیلم كوتــاه »مصطفــی« كه در 
جشنواره مســتقل فیلم كلكته به 
نمایش در خواهد آمد، فیلمی است 
كه هنرمنــدان ایران، افغانســتان 
و ســوئد با هــم ســاخته اند. این 
حضــور، دومین حضــور جهانی 
این اثر قلمداد می شــود. البته در 
كنار این فیلم، »لبخند ماســك« 
دومیــن تجربه عبــاس غزالی در 
نقش كارگــردان فیلــم كوتاه در 
این جشنواره به نمایش درخواهد 
آمد. فیلم »مصطفــی« را علیرضا 
تیموری كارگردانی كرده اســت. 
نخستین حضورش هم در جشنواره 
»گانداهارا« در پاكستان بوده. این 
فیلم كوتاه، دربــاره یك مرد افغان 
به نام مصطفی اســت كه به همراه 
خانواده اش در ایران زندگی می كند. 
او و خانواده اش شناسنامه و هویتی 
ندارند و همین بی تعادلی، موضوع 
این فیلم كوتاه می شــود. در واقع 
هویــت نداشــتن و دردســرهای 
آن، ایــده مركزی و اصلــی این اثر 

سینمایی است.

هویت نداشتن

فیلمی با جلوه ویژه 

  سلفی با دمكراسی
این روزها فیلمی از علی عطشانی به 
بخش مســابقه یازدهمین جشنواره 
فیلم لیفت آف انگلستان راه پیدا كرده 
است. نام این اثر »سلفی با دمكراسی« 
است. این جشنواره جهانی را فرصتی 
مناسب برای هنرمندان نوظهور سینما 
می دانند كه در بخش های فیلم بلند و 
كوتاه، فیلم های تبلیغاتی، نماهنگ، 
انیمه و... فعالیت می كنند. در این اثر 
عطشانی، ما با حجم بدیع و جدیدی 
از جلوه های ویژه كامپیوتری روبه رو 
هستیم كه در سینمای ایران تجربه 
جدیدی محسوب می شود. بازیگرانی 
چون پژمان بازغی، پوالد كیمیایی، 
كورش تهامی، آتیال پســیانی، سیما 
تیرانــداز، امیرعبــاس گالب، دنیا 
مدنی، مهدی صبایی و قاســم زارع 
در آن ایفای نقش كرده اند. داستان، 
به زندگی كسانی برمی گردد كه در 
جنگ ایران و عراق حضور داشته اند. 
شاید بتوان به نوعی آن را شبیه فیلم 

»دمكراسی تو روز روشن« دانست.

پنجشنبه

شماره 110
9 بهمن 1399 

معرفی ۱۰مستند برترعلمی دنیا

سرگرمی همراه با واقعیت ها
حاال كه بیشتر ماندن در خانه، كار اغلب ما شده پس چه خوب است خودمان را به تماشای برنامه های جذاب دعوت 
كنیم و كمی به دستاوردهای فكری مان در زمان قرنطینه اضافه كنیم؛ برای مثال سراغ فیلم های مستند برویم و عالوه 
بر پركردن اوقات فراغت خود و سرگرم شدن، به اطالعات علمی خود بیفزایم. حتی اگر تا به امروز به تماشای فیلم های 
مستند عالقه نداشته اید ما پیشنهاد می كنیم حداقل تماشای یكی از این 10فیلم مستند معرفی شده را امتحان 

كنید. در ادامه با معرفی فیلم های مستند خارجی كه از پلتفرم های نماوا و فیلیمو در دسترس اند همراه باشید.

سریال مستند »پرونده های تسال« این روزها طرفداران 
زیادی پیدا كرده است؛ سریالی كه بر اساس زندگی و اسرار 
كار مخترع بزرگ نیكوال تسال ساخته است. او مهندس 
برق، مهندس مكانیك و آینده نگر صرب تبار آمریكایی و 
یكی از جذاب ترین و جنجالی ترین شخصیت های علمی 
جهان است كه مباحث پیرامون اختراعات و اكتشافاتش 
مورد توجه قرار گرفته اســت. داســتان همكاری وی با 
»ادیسون« نیز موضوعی برای بحث بین طرفداران این 
دو شخصیت علمی است. این مستند كه در ســال 2۰۱۸ درباره زندگی تسال ساخته 
شده است، در ۵قسمت به بررسی زوایای مختلف زندگی او می پردازد و بخش های مهم 
زندگی علمی تسال را بر اساس اسناد یافت شده توسط سازمان سیا بررسی می كند. اگر   به 

تماشای مستندهای علمی عالقه دارید نام این سریال را به خاطر داشته باشید.

 پرونده های تسال
صبر كنید برای عالقه مندان به ورزش یك پشنهاد دیگر 
هم داریم و آن هم تماشای مستند ورزشی »بار طال« 
است. این فیلم كه به فارسی وزن طال هم ترجمه شده، 
محصول سال 2۰2۰ كشور آمریكا، به كارگردانی برت 
راپكین است. نویســندگی فیلم توسط ارون كوهن و 
برت راپكین انجام شده است. چهره های شاخصی چون 
جرمی بلوم، دیوید بودیا، ساشا كوهن، گریسی گلد، لولو 
جونز، بود میلر، آپولو اونو و مایكل فلپس در مستند بار 

طال حضور یافته اند.  این مستند چالش های سالمت روانی كه ورزشكاران المپیك 
اغلب با آن روبه رو هستند، مورد بررسی قرار می دهد. این فیلم در حالی آغاز می شود 
كه ویروس همه گیر كرونا COVID-19 بازی های توكیو 2۰2۰ - نخستین تعویق در 

تاریخ المپیك - را به تعویق انداخت و مسائل سالمت روان را تشدید كرد.

 بار طال

یك پیشنهاد تماشای فیلم مســتند برای عالقه مندان به ورزش به ویژه 
فوتبال دوستان داریم و آن هم تماشــای فیلم »پایان یك طوفان« است. 
این مستند ورزشی محصول سال 2۰2۰ كشور انگلستان، به نویسندگی 
و كارگردانی جیمز ارسكاین اســت. در این اثر داستان آخرین قهرمانی 
لیورپول در لیگ برتر فوتبال انگلیس از نــگاه یورگن كلوپ، مربی تیم و 
بازیكنانش نشان داده شده است. چهره های شاخصی چون ترنت الكساندر 
آرنولد، الیســون بكر، كنی دالگلیش، جوردن هندرسون، یورگن كلوپ، 
سادیو مانه، الكس اكسلید-چمبرلین و ویرجیل فن دایك در فیلم پایان 

طوفان حضور یافته اند. در این مستند جدید شما ماجراهای واقعی درباره قهرمانی لیورپول در رقابت های 
لیگ برتر و طلسم شكنی پس از ۳۰ سال را تماشا خواهید كرد.

 پایان یك طوفان

در ژانر مســتند اجتماعی، فیلم »یك روز در دیزنی« به كارگردانی 
فریتز میشــل محصول ســال 2۰۱9 را معرفی می كنیم. این فیلم 
كارمنــدان را در بخش های مختلف شــركت والــت دیزنی دنبال 
می كند و نگاهی به  كار روزانه آنها می اندازد. از شانگهای دیزنی لند و 
»  ای اس پی ان« گرفته تا پیكسار و مجموعه خانواده مدرن، یك روز 
»معمولی« را در دیزنی از جمله ۷9نفر از كاركنان مختلف در اتاق 
رختكن، آشپزخانه، اتاقك ها، استودیوهای تلویزیونی، آزمایشگاه ها، 
موتورهای لكوموتیو و برخی از فضاهای كاری حتی شــگفت آور و 

متنوع تر را نشان می دهد. در این مستند با افرادی كه سحر و جادو می كنند، عكس های دیدنی و 
داستان های شخصی بیش از ۷۵ عضو بازیگر دیزنی از سراسر جهان آشنا می شوید.

 یك روز در دیزنی

مســتند »كیهــان: ادیســه  ای فضازمانی«، 
یك مستند ســریالی، محصول ســال 2۰۱۴ 
آمریكاســت. این اثر ادامه ای بر سری قبلی آن 
در سال ۱9۸۰ به نام گیتی-یك سفر شخصی 
است كه توسط كارل ساگان اجرا می شد- است. 
این مستند توسط اخترفیزیك دان آمریكایی، 
نیل دگراس تایسون ارائه می شود، كه به عنوان 
دانشــجوی جوانی از كارل ساگان الهام گرفت. 
این مســتند علمی به روایت نیــل دی گریس 

تایسون، یكی از رویدادهای استثنایی در حوزه ترویج علم است. بودجه عظیم، 
تیم قدرتمندی از نویسنده ها و حضور فردی پرشور مانند تایسون به  عنوان راوی 
و پخش این برنامه از شبكه های پربیننده  ای مانند فاكس و نشنال جئوگرافیك 
رویدادی است كه شاید هرگز تكرار نشــود. ناگفته نماند این مستند جذاب و 

دیدنی به تازگی از شبكه های مختلف سیما هم پخش شده است.

 كیهان: ادیسه  ای فضازمانی

»ســیاره زمین« نام مجموعه تلویزیونی مســتندی اســت كه 
نگاهی جامع به تنوع گونه های زیســتی در ســیاره زمین دارد 
كه ساخت آن ۵ســال زمان برده است. این مســتند كه یكی از 
گران ترین مستندهای ساخته شده است شامل ۱۱ قسمت است 
كه در هر قسمت یك ساعته آن، به بررسی یك زیستگاه در زمین و 
پشت صحنه های ساخت این مستند می پردازد. به گفته كارشناسان 
و مردم، این مجموعه بهترین مستند در زمینه طبیعت است كه تا 
به حال ساخته شده است و به زیستگاه های از جمله سرزمین های 

جنوبگان و شــمالگان، كوه ها، آب های شــیرین، غارها، بیابان ها، جلگه هــا، جنگل ها، دریاها و 
اقیانوس ها، دنیاهای یخی و جنگل های فصلی پرداخته است. یك قسمت ۶۰ دقیقه ای دیگر به این 
مجموعه مستند با عنوان »سیاره زمین: آینده« افزوده شده است كه به مسائل حفاظتی پیرامون 

برخی از ویژگی های محیط زیست می پردازد؛ این آخرین قسمت از این مستند است.

عشق ماشین ها حتما نام این مستند را 
شنیده اند. »تخت گاز« نام یك برنامه 
با موضوع وسایل نقلیه و به طور خاص 
خودروهاست. نخســتین قسمت از 
این مجموعه مستند، در سال ۱9۷۷ 
تولید و منتشر شد، اما پس از وقفه ای 
نســبتاً طوالنی، تولیدش در ســال 
2۰۰2 با تغییراتی اساسی و آمیخته 
با طنز دوباره شروع شد. این مســتند به بررسی توانایی ها، امكانات 
و ویژگی های خودروها می پردازد. این مســتند كه نامش در كتاب 
ركوردهای گینس به عنوان پربیننده ترین برنامه تلویزیونی جهان 
ثبت شده، تا به حال در 2۰۰كشور دنیا پخش شده است. این برنامه 
از شبكه مستند صدا و ســیما با نام »اســتارت« بارها پخش شده و 

مورد توجه مخاطبان قرار گرفته است.

 سیاره زمین
 تخت گاز

»سریال معماهای حل نشده«، سریالی مستند، جنایی و رازآلود، محصول 
كشور آمریكاست كه پخش آن از سال 2۰2۰ آغاز شده و بازیگرانی چون 
پیســتول بلك، جین گرین، آنه ســوفی مارتین، برندی پیترسن، ماریا 
رامیرز، آلیسون ریورا، سیندی بروكز و استل شپون در آن به ایفای نقش 
پرداخته اند. نگاهی عمیق و موشــكافانه به جنایت هایی كه راز آنها هنوز 
پنهان مانده، ناپدیدشدن افراد، تئوری های توطئه و پدیده های نامعمول، 
ماورایی و...  از ویژگی های این مســتند اســت. برای نمونــه در یكی از 
قسمت های این سریال به وقوع یك زمین لرزه بسیار مهیب و شكل گیری 
سونامی در سال 2۰۱۱ میالدی اشاره شده كه خسارات فراوانی را به كشور ژاپن تحمیل كرد. مردم این 

كشور، داستان های حیرت انگیزی را تعریف می كنند كه در این مستند می توانید تماشا كنید.

  معماهای حل نشده

برای عالقه مندان به سیاست تماشای مستند »شهروند شماره چهار« بی شك جذاب 
و دیدنی خواهد بود. این مستند به افشــاگری های ادوارد اسنودن و ماجرای رسوایی 
جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریكا می پردازد. در سال 2۰۱۳، از سوی فردی ناشناس 
با نام مستعار »شهروند شــماره چهار«، ای میل هایی برای الرا پویتراس ارسال شد. 
این فرد ادعا كرده بود كه مداركی در ارتباط با برنامه های شنود غیرقانونی در اختیار 
دارد. بر اساس اظهارات این فرد ناشناس، آژانس امنیت ملی آمریكا با همكاری سایر 
آژانس های اطالعاتی بین المللی، دست به كار می شوند. این اثر محصول سال 2۰۱۴ 
كشور آمریكاست و پس از نمایش با تحسین منتقدان مواجه شد و در محافل سینمایی 

مختلف مورد ستایش قرار گرفت. این فیلم در مراسم اسكار 2۰۱۵، جایزه بهترین فیلم مستند را دریافت كرد.

 شهروند شماره چهار

در میـــان مســتندهــــای 
بیوگرافی ها شــاید بتــوان به 
مســتند صعود انفــرادی آزاد 
محصول سال 2۰۱۸ اشاره كرد. 
این مســتند روایتگر داستانی 
خیره كننــده، خودمانــی و 
جانخوردنی از صعودكننده آزاد 
انفرادی )بــدون طناب( الكس 
هانولد اســت و او را در حالی  كه آماده می شــود رؤیای تمام 
طول زندگی خود را محقق كند فیلمبرداری می كند؛ صعود 
از آل كاپیتان ۳ هزار پایی واقع در پارك ملی یوسیمیتی بدون 
طناب. فیلم به راحتی القاكننده هیجانی اســت كه شما را به 
لبه صندلی تان می كشاند و تصویری الهام بخش به همراه این 
هیجان به نمایش می گذارد كه درك ما را از پتانسیل ذهنی و 
جسمی انسان به چالش می كشد. هیجان حاصل از تماشای 

این فیلم را تجربه كنید.

 صعود انفرادی آزاد

پای صحبت های امید روحانی، پزشك، بازیگر و منتقد سینما كه 
تا به حال گوشی تلفن همراه نداشته است

تسلیم موبایل 
نخواهم شد

صریح و رك صحبت می كند و همین صراحــت كالم او، گفت وگو را جذاب 
می كند. اصال همین شیوه بیان اوســت كه او را میان منتقدان سینما مطرح 
كرده است. البته كه از طنازی های او در نقش آفرینی هایش هم نمی شود ساده 
گذشــت. همه اینها را كه كنار بگذاریم به شغل و تخصص اصلی این بازیگر و 
منتقد سینما می رسیم؛ یعنی پزشــكی. امید روحانی هر سه این كارها را با 
جدیت دنبال كرده و این روزها با وجود محدودیت های ناشی از كرونا فعال و 
اكتیو بین بیمارستان و لوكیشن های فیلمبرداری در رفت وآمد است تا در هر دو میدان برای هموطنانش 

مؤثر واقع شود. با ما همراه باشید تا بخش هایی از گفت وگوی این هنرمند 59 ساله را بخوانیم.

    سؤال اول را از سر كنجكاوی می پرسیم. در 
این روزها كه تلفن همراه جزو الینفك زندگی 
هر فردی شده، سخت نیست كه تلفن همراه 
ندارید؟ از تجربه دنیای بــدون تلفن همراه 

برایمان بگویید.
به دالیل متعدد موبایل ندارم. اوالً می خواهم آرامش داشته 
باشم. موبایل تنها فایده ای كه دارد این است كه خیلی زود 
می توانند شما را پیدا كنند و من نمی خواهم مرا راحت پیدا 
كنند، آرامشــم را به هم زده و به من استرس بدهند. تلفن 
همراه با فواید و محاسنی كه قطعا دارد، مهم ترین مشكلی 
كه دارد این است كه اســترس می دهد. آنچه من بین رفقا 
می بینم این است كه بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد تماس ها زائد 
هستند؛ در واقع به گونه ای است كه نیاز مبرم به تلفن موبایل 
نیست و می شــود با تلفن ثابت صحبت كرد. البته در طول 
یك ماه ممكن اســت یك یا 2 بار به ارتبــاط با تلفن همراه 
مجبور باشم. همان یكی دو بار هم با كمك دوستان و موبایل 
همسر این كار را انجام می دهم. دلیل دوم این است كه من 
چندین نوع زندگی و مشغله دارم و باید روی كارم به خوبی 
تمركز كنم. یكی از تخصص های من بیهوش كردن كودكان 
است. تصور كنید حین بیهوشی بچه یك ساله موبایل زنگ 
می زند. حتی همین كه بگویم بعــدا تماس بگیرید، ممكن 
اســت خللی در كار من ایجاد كند و این، خود بازی با جان 
مردم است. دلیل سوم هم این است كه نیازی به داشتن آن 
احساس نمی كنم. اصال چه نیازی به موبایل هست؟ مثال در 
یك صحنه نمایش فاصله 2 دستیار فقط 2 اتاق است. دستیار 
دوم به دستیار سوم می خواهد بگوید فالن كار را انجام بده. 
بعد با موبایل تماس می گیرد. خب داد هم بزنند صدایشان 
به هم می رسد! 9۰درصد تلفن های موبایلی كه من می بینم 

دوســتانم انجام می دهند، زائدند. الحمدهلل ســالمتی ام را 
مدیون این هستم كه تســلیم موبایل نشده ام. از این به بعد 
هم قصد ندارم تسلیم شوم. من ۱۴ ساله بودم كه نخستین 
بار تلفن را دیدم. من برای نســلی هســتم كه تلفن برایش 
مهم ترین عامل تكنولوژی بوده اســت. االن بچه یك ساله 
با موبایل آشناســت. گاهی در كار می بینم. بچه یك ساله را 
می خواهم آنژیوكت بزنم و بیهوش كنم، برای آرام كردنش، 
موبایل برایش روشن می كنند. نسل جدید فرق می كند، شما 
نیاز مبرم دارید به موبایل. بدون موبایل نمی توانید زندگی 
كنید. عوارضش را هم می كشــید، پدرتــان هم درمی آید، 
چاره ای هم ندارید. من در این سن و سال حاضر نیستم به 

مشكالت موبایل تن بدهم.
    از فضای مجازی چطور؟ از این فضا هم 

دور هستید؟
با كامپیوتر به اینترنت وصل هســتم. اینها فوایدی 

دارند و از فوایدشــان اســتفاده می كنیم اما دچار 
مضراتش نمی شــویم. مطلقا در فضای اجتماعی 

نمی روم و مخالف فعالیت در اینستاگرام هستم؛ 
به من چه ارتباطی دارد كه بخواهم وارد مسائل 
خصوصی مردم در فضای مجازی شوم؟ كه 
بخواهم فحاشــی كنم یا نظر بدهم؟ مطلقا 
با اینســتاگرام كاری ندارم و در كل در هیچ 

فضای اجتماعی نیستم.
    شما پزشك هستید و به عنوان یكی 

از مدافعان سالمت هنوز سركار می روید؛ با 
كرونا چه می كنید؟

بله متخصص بیهوشــی كــودكان هســتم و بــا رعایت 
پروتكل های بهداشتی به كارم ادامه می دهم. با 2ماسك و 

سپر حفاظتی كه به آن شــیلد می گویند، گان یعنی همان 
لباس مخصوص، دستكش و كاله زندگی می كنم.

    اگر اشتباه نكنم شما تنها بازیگری در ایران 
هستید كه كار پزشكی و بازیگری را توامان 

انجام می دهید؛ سخت نیست؟
بله من تنها كسی هســتم كه این دو كار بازیگری و پزشكی 
را همراه با یك كار ســوم كه بعد ها خواهم گفت، با هم جلو 
می برم. بنابراین با برنامه ریــزی خاص خودم اینها را تنظیم 

می كنم.
    با آمدن كرونا در حــوزه بازیگری كارتان 

كمتر نشده؟
برعكس خیلی هم ســرم شلوغ اســت و درگیر 

چند كار با هم هســتم كه با برنامه ریزی 
انجــام می دهــم. هرگــز در تاریخ 

تولید ســینمای ایران، این میزان 
تولیــد ســریال ندیــده بودم. 
دســت اندر كاران ایــن حوزه 
دریافته اند اگر می خواهند در 
این روزهــای كرونایی برای 
كاهش مرگ ومیــر، مردم را 
در خانه بنشــانند باید برای 
آنها خــوراك فرهنگی تولید 
كنند. 2نوع خوراك فرهنگی 
در ایران مرسوم است: یكی از 
طریق شبكه نمایش خانگی، 
دیگری هم تلویزیون. تلویزیون 
با توجــه بــه عقب ماندگی  ای 

كه پیدا كرده بود االن به شــدت 
عقب ماندگی خود را جبران 

می كند. مــن هم در چند ســریال جدیــد آن ازجمله »با 
خانمان« بازی كــردم. در نمایش خانگی هــم چند فیلم 
ازجمله »خوب بد جلف۳« بازی كرده و چند سریال دیگر 
هم مثل »بچه مهندس ۴« برای كار دارم. هنوز كار من در 
»زیرخاكی 2« شروع نشده است. یك سریال برای سال بعد 
با آقای سیروس مقدم قرارداد دارم و تعداد دیگری كه قرار 

است بازی كنم.
    بیــن رشــته تحصیلی تان پزشــكی و 
تخصص تان بیهوشــی، نقد فیلم و بازیگری، 
خودتان فكر می كنید هویت واقعی تان كدام 

یك از اینهاست؟ 
هیچ كدام؛ كاش  هیچ كدام از اینها نبود و در خانه می نشستم 
قهوه ام را می خوردم و به موســیقی مورد عالقه ام گوش 
می دادم. ســفر می رفتم و از دیدنی های دنیا لذت 
می بردم. هویت هر آدمی مجموعه ای اســت از 
كارهایی كه می كند؛ من مجموعه ای از همه 
اینها هستم. البته به تازگی 2فعالیت دیگر 
را هم انجام داده ام كه بعــدا از آنها خواهم 
گفت. بنابراین هویت من مجموعه ای است 
از نوشتن من درباره فیلم های سینمایی، 
حضور و بازی در ســینما و پزشكی در 
چند رشته. این هویت من است با همه 
شلوغ بازی هایم. از درون تالش می كنم 

كه از این كارها لذت ببرم.
    كرونا تمام مناســبات جهانی 
را برهم ریختــه و بســیاری از 
فعالیت های اجتماعی محدود شده 
اســت. هنرمندان زیادی متضرر 
شده اند؛ به ویژه در عرصه 

تئاتر. به نظرتان راه برون رفتی مثل تله تئاتر 
برای این هنر می توان پیشنهاد داد؟

نه، تله  تئاتر، تئاتر نیست. تئاتر تنها هنر باقیمانده از ۷ هنر 
قدیمی است. در تعریف قدیم می گفتند كه ۷ هنر داریم. در 
تعریف جدید هنرها به 2گروه تقســیم می شوند: هنرهای 
قابل تكثیر و هنرهای غیرقابل تكثیر. هنرهای تكثیری مثل 
ادبیات و ســینما با كمك چاپ قابل تكثیرند. اما هنرهای 
غیرقابل تكثیر اینگونه نیســتند. تنها هنر غیرقابل تكثیر 
كه با حضور جمعی شكل می گیرد، تئاتر است. برای همین 
هم تئاتر، هنری اســت كه رژیم های توتالیتر با آن مخالفت 
می كنند چــون عده محدودی در یك ســالن، یك نمایش 
را می بینند كه ممكن اســت جهانی را به آتش بكشد. تئاتر 
بیشترین لطمه را از كرونا خورد و مشكوكم كه به این زودی ها 
پا بگیرد. حداقــل باید این دوران تمام شــود یا یك ایمنی 
جمعی شكل بگیرد یا یكی دو سال بگذرد. اگر دوستان چینی 
و دیگر كشورها ویروس جدیدی را بیرون ندهند و كرونای 
جدیدی شكل نگیرد، ممكن اســت بعد از ۴-۳ سال تئاتر، 

خودش را با نسل جدید احیا كند.
    وضعیت سینما را در این روزهای كرونایی 

چطور می بینید؟
چندین بار در تاریخ سینما این تغییرات رخ داده است. زمانی 
فیلم های صامت بود و در سینمای صامت، صدا وجود نداشت. 
نوابغی آمدند و آن را شــكل دادند و به باالترین قدرت خود 
رسید. و روزی دیگر صدا آمد و صدا همه  چیز را عوض كرد. و 
در آن زمان بیش از ۸۰ تا 9۰ درصد بزرگان سینمای صامت 
نتوانستند دوام بیاورند. بلد نبودند با صدا كار كنند، صدا با 
خودش ضرورت ها و استعداد های تازه آورد. كمدی صامت 
با درخشش ستارگانی حتی لورل هاردی كنار رفت و شكل 
جدیدی از كمدی شــكل گرفت. وقتی رنگ به سینما آمد، 
سینمای سیاه و سفید به یك فرم بدل شد. این اتفاقات حاال 
در شیوه نمایش افتاده است. شیوه نمایش فیلم باید تغییر 
شــكل بدهد. بنابراین وقتی به شیوه نمایش جدید می رود، 
شیوه قبل لطمه های شدید می خورد. تغییر شیوه نمایش، 
بر فرم اثر می گذارد و اجتناب ناپذیر اســت. ســریال های 
تلویزیونی خودشان را با این فرم و قالب وفق داده اند و حاال 
به اوج پختگی رسیده اند و اگر خود را با شرایط وفق ندهند 

محكوم به تعویض روش هستند.
    برسیم به جشنواره فجر امسال كه بسیار 
متفاوت از همیشــه برگزار خواهد شد. شما 

موافق برپایی جشنواره به این شكل بودید؟
به نظــر من كار اشــتباهی بــود. جشــنواره یعنی 
حواشــی؛ یعنی فرش قرمــز و لباس های عجیب 
و غریــب. عكاس هــا هــم عكــس بیندازند و 
مصاحبه های خبــری. غیر از این جشــنواره 
معنی ندارد. امیدوار بودیم اگر جشنواره برپا 
می شــود، همه فیلم ها را به صورت آنالین به 
مردم نشــان دهند كه به خاطــر دانلودهای 
غیرقانونی ترســیدند و حق هــم دارند. باید 
راهی پیــدا كنیم كه درصورت اكــران آنالین، 
تهیه كننــده ضرر نكــرده و مبلغ صرف شــده برای 
ساخت فیلم جبران شود. در ایران چون دزدی راحت ترین 
 شــیوه نمایش آثــار هنری اســت، اكران آنالیــن جواب 

نمی دهد.

الناز عباسیان

عكس:  سيد   وحيد حسينی



گفت وگو با هادی كوخایی، مجموعه داری كه 
گرامافون های هندلی را نگهداری می كند
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تماشای مجموعه گرامافون های رنگارنگی كه غبار كهنگی 
حسابی روی آنها نشسته این تصور را كه نخستین دستگاه 
پخش موسیقی به كاالیی كهنه و قدیمی بدل شده باطل می كند. مجموعه هادی 
كوخایی، كلكسیونر جوان و خوش ذوقی كه تنها دغدغه اش جمع آوری انواع 
گرامافون  هندلی است، هر بیننده ای را برای مدت كوتاهی هم كه شده به چند 
دهه قبل می برد و خاطرات تصنیف های بنان و سماور زغالی و رادیو المپی و یك 
استكان چای قندپهلو را زنده می كند. صدایی كه از همین گرامافون های عهد 
قدیم شنیده می شود با هیچ صدای دیگری قابل قیاس نیست و شنونده را به اوج 
لذت می رساند. مجموعه گرامافون های هادی كوخایی جای مناسبی برای آگاهی 
از سیر تاریخی نشر و پخش موسیقی در روزگار قدیم است و جایی برای مرور 

خاطرات خوش گذشته.

موزیك گردی

بهنام سلطانی

دانستنی هایی درباره ورود نخستین دستگاه های پخش به ایران 

صدا، تصویر خاطره 
شنیدن صدای گوینده از فرســنگ ها آنطرف تر از دیرباز یكی از آرزوهای ایرانیان بوده است. 
حتی برخی بناهای تاریخی به خصوص بناهای تاریخی اصفهان به گونه ای ســاخته می شد كه 
افراد با فواصل نسبتا زیاد و به واسطه انعكاس صدا با یكدیگر سخن بگویند. ورود رادیو و كمی 
بعد تر پیدا شدن سر و كله تلویزیون در ایران به عطش شنیدن صدا به كمك امواج پاسخ داد اما 

این وســیله های ارتباط جمعی آرام آرام در صندوقچه خاطرات بایگانی شدند و جایشان را به 
دستگاه های مدرن و امروزی دادند. ظهور وسایل پخش صدا و تصویر در ایران اتفاق ساده ای 
نبوده تا جاییكه برخی روزنامه های دهه 50 از آن به عنوان جهشی اجتماعی نام بردند. به همین 
دلیل شاید نگاهی به نخستین وسایل پخش صدا و تصویر كه وارد ایران شد خالی از لطف نباشد.

  سخت نگیر
به تازگی هــا حجت اشــرف زاده، 
خواننده سرشــناس موســیقی 
ســنتی و تركیبی ایران، قطعه ای 
به اسم »ســخت نگیر« را منتشر 
كــرده اســت. آهنگســازی این 
قطعه را حمید اكبــرزاده برعهده 
داشته اســت. ترانه سرایی اش هم 
كار حســین غیاثی، ترانه ســرای 
شناخته شــده ایرانی است. قطعه 
تقریبا ریتمیك درآمده و اشرف زاده 
سعی كرده اســت كه یك آهنگ 
مثبت را تقدیــم مخاطبانش كند 
و در این روزهای پررنج، ســروقت 
آهنگ های غمگین نرود. می توانید 
این قطعه را در پلتفرم های موسیقی 
دانلود كنید. در ترانــه این قطعه 
می خوانیــم: »می گــذرن روزای 
بی حوصلگی ســخت نگیر/ دلتو 
بده به دســت زندگی سخت نگیر/ 
به خودت بیا و چشماتو رو غصه ها 
ببند/ به خودت بیا و تو چشــمای 
آینه ها بخنــد/ آرزوها تو بغل بگیر 
و بال و پر بگیر/ چشــماتو ببند یه 

لحظه از دلت خبر بگیر...«

آرزوها تو بغل كن

  دلتنگی
امیر تاجیك هم یكی دو هفته پیش 
تك قطعه ای را منتشــر كرده كه 
آهنگ خوبی از آب درآمده است. 
تاجیك خواننده ای است كه گاهی 
نیز اتفاقات خاصی در آهنگ هایش 
می افتد. قطعــه دلتنگی، قطعه ای 
عاشــقانه و خوب و طبیعی از آب 
درآمده اســت كه در آن، تاجیك 
قصد نــدارد چیــزی را ثابت كند 
و دارد كار خــودش را می كنــد. 
آهنگســازی این قطعه با خود او 
بوده. ترانه این اثــر را هم منصوره 
میرفتاح كار كرده است. »نه حتی 
اینكه كه تنهایی نمی تونه منو از پا 
درآره/ یا اینكه بی تو دنیامو جدا از 
تو یه جایی جا بذاره/ نه این تهدید 
دلتنگی نمی تونه تورو از من بگیره 
/روزا و ساعتا حتی با رؤیای چشات 

آروم می گیره...«

تهدید دلتنگی

  می دانم كه می آیی
آلبومی از ســاالر عقیلی منتشــر 
شــده اســت كه البته اصــل آن، 
متعلق به نزدیــك به دودهه پیش 
اســت. نام این آلبوم »می دانم كه 
می آیی« است، كه روی اشعاری از 
محمدرضا شفیعی كدكنی، احمد 
شاملو و امیرحســین سام ساخته 
شده. امیرحســین سام، آهنگساز 
این آلبــوم، دربــاره اش می گوید: 
»نزدیك به دودهــه از ضبط این 
آلبوم كه حاصــل تمرین و تجربه 
روزگار جوانی ام با ســاالر عقیلی 
است می گذرد، اما پاره ای از اشعار 
آن شــباهتی غریب با این روزها 
دارد! این سخن شــاملو كه »همه 
آلودگی است این ایام« و یا این بیت 
دكتر شفیعی كدكنی»سوت و كور 
است شــب و میكده ها خاموشند، 
نعره و عربده باده گســارانت كو؟« 
برای ما بیش از پیش آشناست...« 
به نظر می رســد برای كسانی كه 
می خواهند آثاری از ارائه های اولیه 
ساالر عقیلی را داشته باشند، گزینه 

مناسبی باشد.

... می آیی

پنجشنبه
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باركد را اسكن كنید 
و ویدیوی این 

گفت وگو را ببینید

هندل بزنید و موسیقی گوش كنید گرامافون برای جهیزیه عروس قصه از كجا شروع شد 

هادی كوخایی یكی از مجموعه دارهایی است كه انواع و اقسام گرامافون  هندلی را كه به چند دهه قبل تعلق 
دارند در مجموعه اش نگهداری می كند و به قول خودش از خاطرات غبارگرفته چند دهه قبل مردم مراقبت 
می كند؛ »مجموعه داری گرامافون را به طور كامال اتفاقی و با خرید یك دستگاه گرامافون قدیمی و تعمیری شروع 
كردم. از نخستین گرامافون برای تزئین دكوراسیون داخلی مغازه ام استفاده كردم و خیلی مورد توجه مردم 
قرار می گرفت تا اینكه به صرافت خرید تعداد بیشتری گرامافون افتادم. بیشتر گرامافون هایی كه پیدا می كردم 
به تعمیرات اساسی نیاز داشت و همان موقع بود كه راه و روش تعمیر آنها را پیدا كردم. بعد از دو سال مغازه ام 
را تعطیل كردم و از همه شــهرهای دور و نزدیك و گاهی اوقات از كشورهای خارجی مثل سوئد گرامافون 
خریدم. مجموعه داری را با 5دستگاه گرامافون شروع كردم و حدود 2سال بعد 60دستگاه گرامافون داشتم.«

گوش كردن نوای موســیقی با گرامافون های هندلی دنیای 
متفاوتی دارد. درســت اســت كه كیفیت صدایی كه از این 
دستگاه ها بیرون می آید با كیفیت صدای دستگاه های جدید 
قابل قیاس نیست اما حس خوشایندی به شنونده القا می كند 
و از همه مهم تر اینكــه خاطرات خوش گذشــته و زندگی 
بی هیاهو و بی دغدغه مردم در دهه های گذشته را برای آنها 
زنده می كند. كافی اســت هندل دستی گرامافون را چندبار 
بچرخانید و ســوزن را روی صفحه قرار بدهید تا مدیتیشن 
واقعی را تجربه كنیــد. مجموعه دار تهرانی می گوید: »وقتی 
ســوزن را روی صفحه می گذارید دستگاه شروع به خواندن 
می كند و بین یك تا دو دقیقه می توانید از شــنیدن صدای 
خواننده لذت ببرید. صدای دســتگاه كم و زیاد نمی شــود 
و فقط با یك ترمز كه كنار دســتگاه قــرار دارد قطع و وصل 
می شــود. این گرامافون ها با صفحه های سنگی كه كمیاب 
و شكستنی اســت كار می كند و پیدا كردن صفحه سالم كه 
عمدتا از هندوستان وارد ایران می شود برای خودش داستانی 
دارد. گرامافون های هندلی تا 6- 5ســال قبل در دسترس 
بود اما امروزه ارزش پیدا كرده و كمیاب شــده است. شاید 
جالب باشــد بدانید كه عده ای كه برای جهیزیه دخترشان 
دنبال گرامافون قدیمی می گردند به من مراجعه می كنند. 
گرامافون حس آرامش را به شنونده القا می كند و خیلی ها هم 
از سر كنجكاوی گرامافون می خرند. نسل جدید دوست دارد 
بداند این صدای دلنشین چگونه از دستگاهی با این مكانیسم 
ســاده در می آید و برای خیلی ها قابل باور نیست كه با یك 
هندل دستی می توانند به چند دهه قبل بروند و تصنیف های 

دلنشین آن روزها را گوش بدهند«. 

 گرامافون به عنوان پركاربرد ترین دستگاه پخش صدای ضبط شده در اواخر دوران 
ناصری وارد ایران شد و آنطور كه مورخان روایت كرده اند صدای مظفرالدین شاه 
و یكی از وزیرانش برای نخســتین بار ضبط و با گرامافون پخش شــده است. در 
دوره پهلوی اول استفاده از گرامافون رواج بیشــتری پیدا كرد و از همان سال ها 
بود كه ضبط موســیقی روی صفحات رونق گرفت و موسیقی طرفداران بیشتری 
پیدا كرد. گرامافون بعد از چند دهه خاموشی یك بار دیگر به دكوراسیون خانه ها و 
لوكیشن بسیاری از فیلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی برگشته و به عنوان 
كاالیی لوكس جای خودش را باز كرده اســت. مجموعه دار تهرانی، اســتفاده از 
گرامافون هایش را در پروژه های سینمایی یك اتفاق عادی می داند؛ »مردم وقتی 
گرامافون را كنار الله عباسی، ســماور زغالی و رادیو المپی می بینند حس خوبی 
پیدا می كنند. حدود ده سالی می شــود كه مردم به این وسیله روی خوش نشان 
می دهند و بین گرامافون های هندلی و گرامافون های برقی و فلش خور تفاوت قائل 
می شوند. این روزها افرادی به من مراجعه می كنند كه قصد دارند برای فرزندان 
خردسال شــان یك دســتگاه گرامافون بخرند تا در آینده یك كاالی عتیقه و در 
عین حال لوكس و كمیاب داشته باشند. توجه روزافزون مردم به گرامافون گاهی 
اوقات تعجب برانگیز است. حتی كارگردان های سینما به این موضوع پی برده اند و 
در سریال های شهرزاد و معمای شاه از گرامافون های مجموعه من برای طراحی 

صحنه استفاده كرده اند«.

گرامافون 50میلیون تومانی
گرامافون های هندلی به چند دهه قبل تعلق دارند اما استقبال مردم از این وسیله قدیمی قیمت 
آن را باال برده و امروز خرید مدل های مختلف گرامافــون میلیون ها تومان برای خریدار آب 
می خورد. مجموعه دار تهرانی حدود 200دستگاه گرامافون هندلی را در مجموعه اش نگهداری 
می كند و جمع آوری این تعداد دستگاه را ماموریت غیرممكنی می داند كه با چاشنی عشق و 
عالقه به سرانجام رسانده است؛ »قیمت گرامافون های مجموعه من از حدود 4میلیون تومان 
شروع می شود و به 50میلیون تومان می رسد. برای خرید برخی از این گرامافون ها ماشینم را و 
گاهی اوقات طالهای همسرم را فروختم. یك روز پیرمردی با من تماس گرفت و برای خرید دو 
دستگاه از گرامافون های من اصرار كرد. پیرمرد از من خواهش كرد تا گرامافون ها را به خانه اش 
ببرم و من با اكراه این كار را انجام دادم. وقتی به خانه اش رسیدم او را با كپسول اكسیژن و در 
بستر بیماری دیدم. هر كدام از گرامافون ها را در گوشه ای از خانه اش نصب كردم و برایش راه 
انداختم. آن موقع بود كه فهمیدم گرامافون چقدر برای عده ای از مردم آرام بخش است و از 
آن روز تالش دوچندانی به خرج دادم تا گرامافون های بیشتری جمع آوری كنم.« مجموعه دار 
تهرانی، مجموعه گرامافون هایش را نوعی میراث فرهنگی می داند و می گوید آنقدر به جمع آوری 

گرامافون ادامه خواهد داد تا روزی برسد كه همه گرامافون های ایران را تصاحب كند.

فلش خورها مشتری ندارند
گرامافون این روزها از داخــل انبارهای قدیمی به 
بهترین جای خانه های مردم راه پیدا كرده اما هنوز 
هم هستند كسانی كه شــنیدن صدای موسیقی با 
دستگاه های پیشرفته و جدید را به صدای خش خش 
صفحه های گرامافون ترجیــح می دهند و ارتباط 
چندانی با سنت ها برقرار نمی كنند. هادی كوخایی 
نقطــه مقابل چنین افــرادی اســت و دغدغه اش 
خرید و بازســازی گرامافون هایی است كه توسط 
صاحبان شان مورد بی مهری قرار گرفته اند؛ »بارها با 
افرادی مواجه شده ام كه قصد داشتند گرامافون شان 
را دور بیندازنــد و در این مواقع آنهــا را منصرف 
می كنم. من ایــن گرامافون هــا را جمع می كنم و 
شــیوه تعمیر و راه اندازی آنها را هــم یاد گرفته ام. 
می توانم بگویم در این 10سال متخصص گرامافون 
شــده ام و هر نوع گرامافون هندلی را می توانم راه 
بیندازم. در این مجموعه 3دستگاه گرامافون دارم 
كه عمرشان به نیم قرن می رسد و نمی توان روی آنها 
قیمت گذاشت. یكی از آنها سال ها زیر زمین یكی 
از دوستان خاك می خورد اما موتورش سالم مانده 
است. گرامافونی كه دیافراگم و موتورش سالم مانده 
باشد با یك هندل شروع به كار می كند و كار كردن با 
آن خیلی لذتبخش است. این روزها انواع گرامافون  
برقی و حتی فلش خور در بازار موجود است اما هنوز 
نتوانســته اند گرامافون هندلی جدید بسازند و به 

همین دلیل این نوع گرامافون ها باارزش است.« 
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 كاست بازها وارد می شوند 
بیشتر وســایل پخش صدا و تصویر كه به تولید انبوه 
رســید و برای نخســتین بار وارد بازار شد، محصول 
كارخانه ســونی بوده اســت. این قاعده درباره ورود 
نخســتین ضط صوت به ایــران هم رعایت شــده و 
 200-CF خیلی هــا از ضبط صوت ســونی مــدل
به عنوان نخســتین رادیویی كه وارد ایران شــده نام 
می برند. آگهی تبلیغاتی ایــن رادیو ضبط هم با متن 
جالبــی در روزنامه هــای ابتدای دهــه 50 به چاپ 
رســیده بود. در بخشــی از این آگهی آمده: »فرض 
كنیم نشســته اید و به رادیو گوش می دهید. آهنگی 
شــما را جلب می كند. فورا با فشــار دو انگشت آن را 

ضبط كنید. آن هم مســتقیم و بدون صدای اضافه«. 
مدل های باالتر ســونی، مدتی بعد وارد بــازار ایران 
شــد كه قابلیت پخش صدا با كیفیت استریو فونیك 
را داشتند. این رادیو ضبط های قدیمی و سنگین كه 
جلد چرمی هم داشــتند با نوار كاست كار می كردند 
و از همان روزها بود كه خواننده هــا برای تهیه آلبوم 
و كاســت به صرافت افتادند. حدود یــك دهه بعد، 
رادیو ضبط های آیوا كه دوكاسته بود روانه بازار شد و 
انقالبی به پا كرد. مثال رادیو ضبط 220AIWA عالوه 
 MW/SW/FM بر كیفیت صدای مطلوب به سه موج
مجهز بود و مهم تر از همه اینكه به واســطه دوكاسته 

بودن، امكان ضبط آهنگ و گلچین كردن آهنگ های 
مورد عالقه را فراهم می كرد. از ورود نخســتین رادیو 
ضبط به ایران هم اطالع دقیقی در دســت نیست اما 
220AIWA را می توان جزو نخستین رادیو ضبط های 
دوكاســته ای دانســت كه مهمان خانه های ایرانیان 
شد. در ســال 135۸ بود كه شركت سونی طرفداران 
نوار كاســت را غافلگیر كرد و پدیده ای به نام واكمن 
)Walkman( را بــه بازار عرضه كرد. واكمن ســونی 
به مخاطب امكان می داد موســیقی را به جای خانه  
در فضای باز گوش بدهد و ضبط صوت را به راحتی با 

خودش حمل كند.

 از رادیو المپی تا رادیو جیبی 
كســانی كه از قدیم االیام به وسایل ارتباط جمعی 
عالقه داشتند خوب به یاد دارند كه رادیوهای بزرگ 
المپی چگونه خانه های پایتخت را تســخیر كرد و 
به وسیله مورد عالقه تهرانی ها بدل شد. نخستین 
رادیوها با مارك های وستینگهاوس و زیمنس وارد 
بازار شدند و كار كردن با آنها كمی صبر و حوصله 
می خواست. ساختار فنی رادیوهای المپی به گونه ای 
بود كه بعد از روشــن شــدن، چند لحظه ای زمان 
می برد تا المپ ها داغ شوند و صدای گوینده را پخش 
كند. ابعاد رادیوهای وستینگهاوس و زیمنس هم 
در حد تلویزیون های 21اینچ امروزی بودند اما ورود 
رادیو ترانزیستوری به بازار، همه معیارها را بر هم زد. 
رادیو ترانزیستوری كوچك تر و ارزان تر از رادیوی 
المپی بود و در اواســط دهه 40 مهمان خانه های 
ایرانیان شد. شركت ســونی ژاپن برای نخستین 
بار در ســال 1965 میالدی تولید انبــوه رادیوی 
ترانزیستوری را شروع كرد و به فاصله نسبتا كوتاهی 
این نوع رادیو وارد ایران شد. رادیوی ترانزیستوری با 
یك باتری كوچك كار می كرد و در جیب جا می شد. 
به همین دلیل خیلی ها سراغ این رادیو رفتند و در 

بیشتر خانه ها، ردی از آن پیدا می شد.

 روزگار سپری شده تلویزیون های مبلی 
از ورود نخستین تلویزیونی كه وارد ایران شد اطالع دقیقی 
در دست نیست اما تلویزیون های مبلی هاردستون، بلر و بلك 
استریپ را می توان جزو نســل اول تلویزیون هایی دانست 
كه به خانه ایرانیان راه پیدا كرد و محبوب شد. كار كردن با 
تلویزیون های مبلی یكســری قواعد عجیب و غریب داشت. 
مثال بعد از روشن كردن تلویزیون باید منتظر می ماندیم تا 

المپ هایشان گرم و روشن شود و برای عوض كردن كانال 
هم خبری از كنترل نبود. جالب اینكه در آن دوره چیزی به 
نام وضوح تصویر وجود نداشت و برخی از این تلویزیون ها تا 
توی سرشان نمی زدیم تصویرشان واضح نمی شد. خرید و 
فروش تلویزیون های مبلی كار آســانی نبود چون خریدار 
باید تلویزیون 60كیلویی را با وانت جابه جا می كرد. در عصر 
تلویزیون های مبلی فقط بدنه چوبی آنها در ایران ســاخته 
می شد اما صنعتگران ایرانی آرام آرام 
آســتین ها را باال زدند و شروع به 
ســاخت و مونتــاژ  تلویزیون های 
جدیــد و جمع وجــور كردند. در 
ســال 1341 بود كه كارخانه پارس 
الكتریك برای تولیــد و مونتاژ رادیو 
و تلویزیون در ایران بنیان گذاری شد. 
پارس الكتریك برای شــروع كارش 
تلویزیون و رادیوی گروندیك را مونتاژ 
می كرد. این تلویزیون ها سیاه و سفید 
بود اما خیلــی زود نمونه رنگی آنها هم 
وارد بازار شــد و طرفداران زیادی پیدا 
كرد. نخستین تلویزیون رنگی پارس10 
هزار تومان قیمت داشت و با سیستم سكام برنامه 

رنگی پخش می كرد.

VHS تولد و مرگ نوارهای 
یكی از لذت هایی كه حاال به نوستالژی بچه های دهه 60 بدل 
شده است، دستگاه های ویدئو و تماشای فیلم ابرقهرمان هایی 
مثل آرنولد، راكی، فرانكی، جكی جان و... بود. دســتگاه های 

ویدئو پخش كه به آنها بتامكس هم می گفتند خیلی زود به یكی 
از ملزومات هر خانه بدل شد و با برندهای آیوا، ناسیونال، سونی، 

سانیو، جی وی سی خرید و فروش می شد. پاك كردن هد دستگاه كه 
با خطر شكستن گپ همراه بود و ترك گیر های آنالوگ زیر 

ویدئو های آیوا و مصایب جا به جا كردن دستگاه ویدئو كه 
در آن زمان ممنوع بود از یاد دهه شصتی ها نخواهد رفت. 
دستگاه ویدئو پخش ابتدا با مدل بتاماكس كه مختص فیلم 
كوچك بود وارد بازار شد اما بعدها ویدئوهای فیلم بزرگ 

یا VHS كه حجم شان بیشتر بود جای آنها را گرفت. نخستین 
نوار VHS در سال 1974 توسط مهندسان شركت JVC ساخته شد 

و این كارخانه با این محصول، شكست ســنگینی را به بتامكس كه سازنده  اصلی 
 آن شركت ســونی بود تحمیل كرد. البته این رقابت خیلی زود به پایان رســید و با پیدا شدن 

 ســر و كلــه دســتگاه های VCD ذائقــه عشــق فیلم هــا تغییــر كــرد. جالــب اســت بدانیــد كــه 
كارخانه ژاپنی Funai Electric به عنوان تنها كارخانه  باقی مانده سازنده نوارهای VHS در مرداد 1395 آخرین نوار ویدئو را 

ساخت و به طور رسمی مرگ نوار ویدئو یا همان VHS را اعالم كرد.



موزیك گردی11توپ خانه

  خدا نكند
آهنگی دیگر را با هم مرور می كنیم 
از حمید هیراد؛ پاپ خوان ایرانی. او 
كه سابق بر این به ریتمیك خواندن 
قطعات كالسیك و تركیبی شهره 
بود، حــاال در این آهنــگ یك اثر 
غمگنانه ارائه كرده است كه در آن 
خبــری از آن ریتمیك خوانی های 
همیشگی اش نیست. آهنگسازی 
قطعه »خدا نكند« را علی عظیمی 
برعهده داشته اســت. این قطعه، 
كاری اســت از آلبــوم »راز« این 
خواننــده. ترانه این قطعــه را هم 
مهدی میرزایی كار كرده است. در 
ترانه این قطعه می خوانیم: »سكوت 
ســرد خانه و/ بی تابی شبانه و/ یك 
دل پر بهانــه و/ باران و حســرت/ 
شكست عاشقانه و/ حال من دیوانه 
و/ بی رحمی زمانه و/ باران و حسرت/ 
نفهمیدی كه عشــق و جان منی/ 

جان كه چه گویم جهان منی...«.

باران و حسرت

  زنگانه
موســیقی زنان در ایران، غالبا به 
همخوانی یا تكنوازی یا گروه نوازی 
شناخته می شود. در این میانه هر از 
چندی آلبوم هایی را هم مشاهده 
می كنیم كــه شــامل قطعاتی از 
نوازندگــی نوازنــدگان زن ایرانی 
است. به تازگی یكی از این آلبوم ها 
به نام »زنگانه« منتشــر شده و در 
اختیار عالقه مندان قــرار گرفته 
اســت. این آلبوم كاری از پریســا 
پوالدیان اســت كه در آنها، شاهد 
تكنوازی رباب ایــن نوازنده ایرانی 
هستیم. گفتنی است كه این آلبوم، 
دومین آلبوم این نوازنده محسوب 
می شــود و در آن بــا قطعه های 
»درآمد«، »زابل-فرود«، »مویه«، 
»مخالــف«، »زیركش ســلمك-
فرود«، »ضربی سه گاه«، »سرآغاز« 
و زنگانه« روبه رو خواهیم شد. نكته 
جالب این آلبوم، جسارت نوازنده 
آن در اســتفاده از  سازی  غریب در 
فضای موسیقی ایران به نام رباب 
است؛ جسارتی كه البته پوالدیان 

به خرج داده است.

پرواز رباب

دلتنگی های سنتی

  بادبان شكسته
به تازگی آلبوم »بادبان شكســته« 
با آواز حسین علیشــاپور، خواننده 
ســنتی كشــورمان در دســترس 
عالقه منــدان قــرار گرفته اســت 
تا دانلــود كرده و گوش بســپارند. 
ایــن آلبوم را حســین قاســم پور 
آهنگســازی كرده و اجــرای گروه 
خاموش هم آواز را همراهی می كند. 
این آلبوم از خواننده شناخته شــده 
سنتی خوان ایرانی، 9قطعه به نام های 
 »پیش درآمــد«، »ســه تار و آواز«،

»چهــار مضــراب«، »ســه تار و 
 آواز«، »تصنیــف«، »عــود و آواز«، 
 »قطعـــه بـــادبان شكـــسته«، 
»تكنوازی كمانچــه« و »تصنیف« 
دارد. اشعار انتخاب شــده برای این 
قطعات نیز از شاعرانی چون شفیعی 
كدكنی، عبید زاكانی، حافظ و امید 
جوانبخت است. برای عالقه مندان 
به موسیقی سنتی، فرصت مناسبی 
اســت تا قطعات این آلبوم را دانلود 
كنند و گوش بسپارند؛ قطعاتی كه 
شاید كمتر در فضای موسیقی امروز 

كشورمان بشنویم.

پنجشنبه
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گفت وگو با وحید قلیچ، دروازه بان پیشكسوتی كه می گوید با 
اینستاگرام از انزوا خارج شده است

فضای مجازی 
مرا احیا كرد 

اینكه می گویند فضای مجازی، مثل تیغی دو لبه عمل می كند، ادعای بیهوده ای 
نیست. تعداد افرادی كه در این فضا به اوج شهرت و ثروت رسیده اند، كم نیست 
اما عده ای به واسطه لغزش ها و اشتباه محاسباتی در شناخت ذائقه مخاطب از 
عرش به فرش رسیده  و اندك اعتبارشان را هم به حراج گذاشته اند. وحید قلیچ، 
دروازه بان سال های نه چندان دور پرسپولیس كه بیش از یك دهه برای این تیم 
به میدان رفت، حدود یك سالی می شود كه در اینستاگرام فعالیت می كند و 
خودش را در دسته اول قرار می دهد و موقعیتش به عنوان مربی آكادمی دروازه بانی را مدیون حضور در 
فضای مجازی می داند. او می گوید كه مثل بسیاری از فوتبالیست های سرشناس دهه60 از یادها رفته بود 
اما با اینستاگرام به صحنه فوتبال برگشته و حاال ده ها هزار نفر مخاطب دارد. حضور خبرساز دروازه بان 
اسبق پرسپولیس در اینستاگرام دستمایه ساخت مستندی به نام قلیچ شده و به همین بهانه با او درباره 

حواشی پررنگ حضورش در فضای مجازی گفت وگو كرده ایم.

    فضای مجازی معموال به نســل جدید تعلق 
دارد و كمتر مورد استفاده نسل های قدیم قرار 
می گیرد. اصال چطور شد كه در 63سالگی وارد 

فضای اینستاگرام شدید؟
جرقه این كار از طرف فرزند یكی از دوستان قدیمی ام زده شد. 
یك روز دور هم نشسته بودیم و همه بچه ها سرشان در گوشی 
موبایل بود. من هم گفتم اگر در این گوشی ها خبری هست به ما 
هم بگویید. خالصه همان بچه ها یك صفحه اینستاگرام برایم باز 

كردند و به همین سادگی وارد فضای مجازی شدم.
    در سال های بازنشســتگی كمتر در انظار 
ظاهر می شوید و ارتباط چندانی با اهالی فوتبال 
ندارید. آدمی با ایــن مختصات چطور با فضای 
پر حرف و حدیث اینستاگرام كنار می آید و چطور 

فالوور جذب می كند؟
ورود من به اینستاگرام همزمان شــد با تمرین پیشكسوتان 
پرســپولیس. یك روز ســر تمرین با تك تك پیشكســوتان 
پرســپولیس ازجمله علی پروین حــرف زدم و فیلمش را در 
صفحه اینستاگرام ام منتشر كردم. این گفت وگوها خیلی مورد 
توجه مردم قرار گرفت. اولین پستی كه گذاشتم 600-500بار 
الیك خورد و در پست های سوم و چهارم به 70-60هزار الیك 
رسید. خب مردم هر جا حرف حق را بشنوند جذب می شوند و 

خوش شان می آید.
    معموال از انتقادهای بی پروا هم ابایی ندارید و 
با ادبیات خودتان از چهره های مختلف فوتبال 
انتقاد می كنید. با این انتقادها دنبال جذب فالوور 

هستید یا شیوه شما همین است؟
من حرف حقیقت را می زنــم حتی اگــر فالوورهایم به صفر 
برسد. یادم هست در یكی از پست ها گفتم عملكرد بیرانوند در 
دروازه پرسپولیس از كپسول آتش نشانی هم ضعیف تر است و 
واكنش های خوبی از خودش نشان نمی دهد. بعد از این پست، 
حدود 100هزار نفر مرا آن فالو كردند و حدود 70هزار نفر كامنت 
گذاشتند اما وقتی بیرانوند، پنالتی رونالدو را مهار كرد و گفت 
كه انتقادهای وحید قلیچ باعث شد ضعف هایم را بپوشانم تعداد 
فالوورها دوباره اوج گرفت. یك بار هــم گفتم اگر من به جای 
رادوشوویچ در دروازه پرســپولیس باشم، كمتر گل می خورم. 
این حرف در ذهن مردم ماند تا اینكه بیرانوند به بلژیك رفت و 
همه عملكرد ضعیف رادوشوویچ را دیدند. وقتی مردم دیدند كه 
انتقادهای من درست از آب در می آید، روزبه روز تعداد فالوورها 
بیشتر شد و به 100هزار نفر رسید. قبل از بازی پرسپولیس در 
فینال لیگ قهرمانان آسیا هم در اینستاگرام گفتم كه خواب 
دیدم پرســپولیس با گل مهدی عبدی قهرمان می شود. اگر 
اشتباه وحشتناك مهدی شــیری نبود خوابم تعبیر می شد. 

بعد از این بازی هم حدود 10هزار نفر به فالوورهایم اضافه شد.
    االن تعداد فالوورهایتــان به چند هزار نفر 

رسیده است؟
صفحه من با 600-500 فالوور كارش را شروع كرد و در این یك 
سال تعداد فالوورها به 118هزار نفر رسیده است. البته یك بار 
تعداد فالوورهایم به 28هزار نفر رسید اما پسوردم را فراموش 
كردم و ناچار شدم یك صفحه جدید باز كنم. اگر حرف حق بزنید 
دیر یا زود به مردم ثابت می شود و آن موقع است كه همه شما 

مهرداد رسولی

می كند تا این كاری كه انجام می دهم شناخته شود.
    البته اینستاگرام برای شما حكم تیغ دو لبه 
را دارد. برخی پیش بینی ها و انتقادهای شــما 
درست از آب در می آید اما گاهی با پست های 
عجیب به جایگاه و موقعیت ورزشــی خودتان 
به عنوان دروازه بانی كه 12سال برای پرسپولیس 
بازی كرده خدشه وارد می كنید. با این خطرات 

آشنا هستید؟
گاهي پست های را منتشر می كنم تا حال و هوای فالوورهایم 

عوض شود. به كار بردن برخی الفاظ كار زشتی است اما می دانم 
هوادار فوتبــال خوش اش می آیــد. من هــواداران فوتبال را 
دســته بندی نمی كنم و همه را به یك چشــم می بینم. شاید 
به همین دلیل یك ســوم فالوورهایم را اســتقاللی ها تشكیل 

می دهند.
    انتخاب لوكیشن برای پست هایی كه منتشر 
می كنید هم كمی عجیب است؛ مثل فیلم هایی 
كه در صافكاری و نقاشــی و جاهایی كه هیچ 
ارتباطی با فوتبال ندارند می گیرید و منتشــر 
می كنید. فاصله گرفتن شما از مستطیل سبز و 

دور ماندن از جریان فوتبال دلیل خاصی دارد؟
من ســعی می كنم با انتخاب لوكیشــن های نا متعارف بین 
مردم بروم و با آنها بُر بخورم. من مثل خیلی از ســلبریتی ها، 
لوكیشن هایی انتخاب نمی كنم كه دور از دسترس مردم باشد. 
وقتی از داخل گاراژ پست منتشر می كنم، می خواهم نگاه مردم 
را به قشر زحمتكش كارگر معطوف كنم. دلیل خاص دیگری 

هم ندارد.
    انتخاب لباس های رنگارنگ برای انتشار پست 
چطور؟ این لباس ها را برای جلب توجه فالوورها 

می پوشید یا حكایت دیگری دارد؟
من رنگ های شاد و جیغ را دوست دارم. به همین دلیل دوست 
دارم مخاطب با دیدن این رنگ ها شــاد شود. گاهی اوقات 
ســاعت هایی را دســتم می بندم كه خیلی مورد توجه 
فالوورها قرار می گیرد. من می دانم مردم چه چیزهایی را 
دوست دارند و كاری می كنم كه مورد پسند آنها باشد. 
شاید به همین دلیل از وقتی به اینستاگرام آمده ام، 
مردم مرا مثل ســلبریتی های معروف تحویل 
می گیرند. باور كنید از برخی ســلبریتی ها، 
بهتر بازی می كنم اما به من نقش نمی دهند. 
از امثال پژمان جمشــیدی و علی انصاریان 
چیزی كم ندارم و می توانم به دل تماشاگران 
راه پیدا كنم. خدا را چه دیدید شــاید یك 
روز تیك آبی اینســتاگرام را گرفتم و بازیگر 

هم شدم.
    شــما نماینده نســلی از پیشكسوتان 
شــده اید كه برای ارتباط برقرار كردن با مردم 
تریبونی ندارید. فكر می كنید بقیه پیشكسوتان 
فوتبال هم می توانند از چنین فضایی استفاده 

كنند؟
خیر چون جنس بیشتر آنها با اینستاگرام سازگار نیست. 

اینجا باید با مردم رو راست باشید و دروغ نگویید.
    اگر اینستاگرام بنا به هر دلیلی از دسترس 

خارج شود چه كار می كنید؟
اگر اینستاگرام فیلتر شود رابطه ام با مردم قطع می شود 

و دوباره طرد می شوم. خدا آن روز را نیاورد.

را باور می كنند. باید با مردم صادق بود. باور كنید گاهی اوقات 
كه شاگردانم می گویند برای فالن كار پول ندارند به آنها پول 
توجیبی هم می دهم. اگر راستگو باشید و بنا را بر راستگویی 

آدم ها بگذارید مردم جذب می شوند.
    این تعداد فالوور برای صفحه شخصی یك 

فوتبالیست پیشكسوت غیرطبیعی نیست؟
صفحه من از وقتی رونق گرفت كه مورد حمایت یك خواننده 
زیرزمینی كه االن در خارج از كشور خوانندگی می كند، قرار 
گرفت. وقتی در یكی از پســت ها گفتم در این آســمان یك 
ستاره هم ندارم، ایشان با من تماس گرفت و گفت من از امروز 
می شوم ستاره تو. از نظر مالی و معنوی حمایتم كرد و هنوز با 

هم ارتباط داریم.
    حضور در فضای مجازی قواعد خاص خودش 
را دارد. چطور با الفبــای كاركردن و حضور در 

اینستاگرام آشنا شدید؟
من همین االن هم الفبای كاركردن با اینستاگرام را بلد نیستم. 
هنوز نمی دانم چطور می شود پست منتشر كرد. این كارها را 
دخترم برایم انجام می دهد و گاهی اوقات بچه هایی كه ســر 

تمرین می آیند برایم پست می گذارند.
    قبــل از ورود به اینســتاگرام كمتر مورد 

توجه رســانه ها و مردم و حتی هواداران 
پرسپولیس قرار می گرفتید اما حاال برخی 

اظهارنظرهای شما بین كاربران فضای 
مجازی دست به دست می شود. این 

موقعیت را مدیون اینســتاگرام 
هستید یا فكر می كنید حاصل 

یك تالش شخصی است؟
من فوتبالیست دهه60 بودم و خیلی ها مرا 
فراموش كرده بودند. با صراحت می گویم 
كه اینســتاگرام مرا احیا كرد و از صفر به 
صد رســاند. قبل از اینستاگرام به معنای 
واقعی یك ستاره هم در آسمان نداشتم 
اما حاال بی واسطه با صدها هزار نفر صحبت 

می كنم. االن دوســتانی دارم كه دســتم را 
می گیرنــد و كمكــم می كننــد. االن آكادمی 

دروازه  بانی دارم و صفحه اینســتاگرام ام خیلی كمك 

در یكی از پست ها گفتم عملكرد 
بیرانوند در دروازه پرسپولیس از 
كپسول آتش نشانی هم ضعیف تر 

است و واكنش های خوبی از خودش 
نشان نمی دهد. بعد از این پست، 
حدود 100هزار نفر مرا آن فالو كردند، 
اما وقتی بیرانوند، پنالتی رونالدو را 
مهار كرد و گفت كه انتقادهای وحید 
قلیچ باعث شد ضعف هایم را بپوشانم 
تعداد فالوورها دوباره اوج گرفت

آشنایی با 10فیلم برتر ورزشی تاریخ سینما 

راكی و دوستان 
سوژه های ورزشی به واسطه طیف گســترده مخاطبانش همواره مورد توجه كارگردان ها بوده و یكی از ژانرهای 
پرطرفدار تاریخ سینما بوده است. این ژانر صرفا مورد عالقه ورزشكاران و به طور كلی اهالی ورزش نیست؛ چرا كه 
به خاطر تلفیق ورزش با مفاهیم انسانی و اخالقی و برجسته كردن نقش خانواده در موفقیت های ورزشكاران حرفه ای، 
عالقه مندان فیلم و سینما را از هر طیفی جذب می كند. فیلم های بسیاری با مضمون ورزش در هالیوود تولید شده و 
منتقدان انتخاب 10یا حتی 20فیلم برتر را كار دشواری می دانند اما اگر بنا را بر كسب جوایز معتبر سینمایی بگذاریم، 

انتخاب آسان تری خواهیم داشت.

  كارگردان: مارتین اسكورسیزی
  سال اكران: 1980

 این فیلــم، زندگی پر فراز و نشــیب جیــك الموتا، 
مشــتزن معروف آمریكایی را كه در پی رسیدن به 
قله های موفقیت در بوكس اســت به تصویر كشیده 
است. رابرت دنیرو برای بازی در این نقش و نشان دادن 
زندگی رو به افول الموتا، حــدود ۳0 كیلوگرم وزن 
اضافه كرد و به خوبی از پس ایــن نقش برآمد. فیلم 
»گاو خشــمگین« كه عده ای آن را بهترین فیلم ورزشی تاریخ سینما می دانند در 
مراسم جوایز اسكار در 8 بخش نامزد شد و در نهایت رابرت دنیرو، توانست اسكار 

بهترین بازیگر نقش اول را تصاحب كند.

 گاو خشمگین
  كارگردان: دیوید او. راسل

  سال اكران: 2010
»مشــتزن«، داســتان زندگی میكی وارد، بوكســور 
ایرلندی ساكن آمریكاســت كه به كمك برادر ناتنی 
و مربی اش، قهرمانی بوكس ســبك وزن جهان شــد. 
داستان این فیلم تلفیقی از هیجان مسابقات بوكس، 
غلبه بر اعتیاد، عشق و فقر است و به شكل ماهرانه ای 
توسط كارگردان به هم تنیده شده است. خیلی ها بازی 

درخشان كریســتین بیل را دلیل اصلی موفقیت این فیلم می دانند. مشتزن، جوایز 
اسكار و گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش مكمل مرد و نقش مكمل زن را تصاحب كرد 
و نامزد بهترین فیلم، كارگردانی، بازیگر نقش اول مرد و بهترین فیلمنامه در اسكار 

و گلدن گلوب شد.

 مشتزن 

  كارگردان: كلینت ایستوود
  سال اكران: 2004

این فیلم هم داستان دختر ۳2ساله ای را روایت می كند 
كه بعد از ترك خانه به عنوان پیشــخدمت رستوران 
استخدام می شود اما بعد از تمرینات سخت و فشرده 
ســرانجام راهی مســابقات جهانی بوكس می شود. 
منتقدان دلیل اصلی موفقیت این فیلم را به داستان زیبا 
و همچنین بازی عالی گروه بازیگری آن نسبت داده اند. 

بازیگرانی مثل هیالری سوانك، كلینت ایستوود و مورگان فریمن در این فیلم حضور 
دارند. فیلم »دختر میلیون دالری« اسكار بهترین فیلم، بهترین كارگردانی، بهترین 

بازیگر نقش اول زن و بهترین بازیگر نقش اول را كسب كرد.

 دختر میلیون دالری

  كارگردان: جان لی هنكاك
  سال اكران: 2009

این فیلم داستان زندگی پسر سیاهپوستی به نام مایكل 
را كه به خانواده ای فقیر تعلق دارد به تصویر می كشد. 
داستان وقتی زیبا می شود كه او به طور تصادفی با پسر 
یك خانواده ثروتمند، آشنا می شود. این خانواده مایكل 
را به فرزندخواندگی قبول می كنــد و آرام آرام رابطه 
عاطفی بین مایكل و آنها شــكل می گیرد. این رابطه 

باعث می شود كه مایكل به آرزوهای بزرگش برسد. منتقدان عملكرد گروه بازیگری 
این فیلم به خصوص ساندرا بوالك را مورد تحسین قرار دادند. ساندرا بوالك، كوینتون 

آرون، تیم مك گرا، كتی بیتس و ردا گریفیس در این فیلم ایفای نقش كرده اند.

 نقطه كور 

  سال اكران: 1961
  كارگردان: رابرت راسن

این فیلم برپایه رمان »بیلیارد باز« نوشته والتر تویس 
ساخته شــد. داستان از این قرار اســت كه بیلیاردباز 
جوان و كاركشــته ای به نــام ادی فیلســون راهی 
نیویورك می شــود تا با ســلطان بیلیارد مبارزه كند. 
بازی ۳6ساعت طول می كشــد و ادی كه ابتدا برنده 
بود به خاطــر غرور و خامی بازی را می بــازد. او بعد از 

این باخت درگیر داستان های خطرناكی می شود كه بســتر اصلی فیلم را تشكیل 
می دهند. بازیگران مطرحی مثل پل نیومن و جكی گلیســون بــرای بازی در این 
 فیلم مدت زمان زیادی به یادگیری بیلیارد مشــغول شدند و بیشتر ضربات توسط 

آنها زده می شود.

 بیلیارد باز 

  كارگردان: پنت میلر 
  سال اكران: 2011

هر چند »مانیبال« هیچ كدام از جوایز اسكار را به خود اختصاص نداد اما منتقدان آن را 
در فهرست برترین فیلم های ورزشی تاریخ سینما قرار می دهند. مانیبال، روایت واقعی 
زندگی بیلی بین، مدیر یك تیم بیسبال است. او مدیر تیم بیسبال اوكلند اتلتیك است 
كه نتایج ضعیفی كســب كرده و 2نفر بهترین بازیكنان خود را از دست داده است. تیم 
در آستانه نابودی قرار گرفته  اســت اما بیلی بین با كمك فردی به نام پیتر براند و طبق 
یك سری معادله های ریاضی چند بازیكن را به خدمت می گیرد و به خاطر همین تصمیم 

تیمش نتایج بهتری می گیرد. بازیگران مطرحی مثل برد پیت، جونا هیل و فیلیپ ســیمورهافمن در این فیلم بازی 
كرده اند.

  كارگردان: گوین اكونر
  سال اكران: 2011

این فیلم با شعار خانواده، ارزش جنگیدن را دارد، رابطه 
عاطفی پدر و دو پســرش را روایت می كند. تامی كه 
تفنگدار سابق نیروی دریایی است، بعد از مدت ها به 
كشورش بازمی گردد و به خانه پدرش می رود كه قبال 
دائم الخمر بوده و حاال مردی مذهبی شده كه مدام به 
كلیسا می رود. تامی برای شركت در مسابقات هنرهای 
رزمی تركیبی از پدرش كه در جوانی عضــو ارتش بوده، كمك می خواهد. از طرفی 
برندون، برادر تامی به خاطر حفظ خانه اش كه رهن بانك است چاره ای نمی بیند جز 
اینكه دوباره به رینگ بازگردد و این اتفاقات، 2 برادر را روبه روی یكدیگر قرار می دهد. 
فیلم »مبارز« در سال 2012نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مكمل مرد شد.

  مبارز 

  كارگردان: سیلوستر استالونه
  سال اكران: 2006-1976

مجموعــه فیلم های راكــی، جزو بهتریــن فیلم های 
ورزشی تاریخ هستند كه بیشتر آنها با تحسین گسترده 
منتقدین مواجه شــدند. این مجموعه شــامل 6فیلم 
است و سیلوستر استالونه با حضور در نخستین فیلم، 
به سوپراستار هالیوود بدل شد. منتقدان بر این باورند 
كه فیلم نخست، بهترین فیلم تمام مجموعه است كه در 
مجموع نامزد دریافت 10جایزه اسكار شد و توانست جایزه بهترین فیلم را نیز به دست 
بیاورد. پرفروش ترین فیلم این مجموعه، فیلم» راكی 4« است كه حدود ۳00میلیون 
دالر فروش كرد. فیلم راكی، داســتان بوكســوری به نام راكی بالبوآ را كه به شــكل 
دراماتیكی و با رأی داوران در راند آخر، قهرمان مسابقات بوكس می شود، روایت می كند.

 مجموعه فیلم های راكی 

  كارگردان: هیوهادسن
  سال اكران: 1981

این فیلم داســتان واقعی زندگی دو ورزشكار مسیحی و 
یهودی را كه برای حضور در المپیك تابستانی 1924آماده 
می شوند روایت می كند. این دو در نهایت قهرمان المپیك 
می شــوند اما در این راه مشــقت های زیادی را تحمل 
می كنند. این فیلم در 7بخش نامزد دریافت جایزه اسكار 
شد و دســت آخر در چهار بخش بهترین طراحی لباس، 
بهترین موسیقی، بهترین فیلم و بهترین فیلمنامه اســكار گرفت. خیلی ها »ارابه های 

آتش« را یكی از بهترین فیلم های تاریخ سینما كه در ژانر ورزشی تولید شده، می دانند.

 مانیبال  ارابه های آتش 

باركد را اسكن 
كنید و ویدیوی 
این گفت وگو را 

ببینید



12 خانه گردی

  بونزا
پیش از این بازی ها و نرم افزارهای 
مربوط به جدول را معرفی كرده ایم. 
این دفعه هم می خواهیم یك بازی 
موبایلی مربوط به جدول را معرفی 
كنیم كه می تواند حسابی شما را 
در وقت های انتظار، بی حوصلگی 
و بیكاری، سرگرم كند. این جوری 
هم مغزتــان بــه كار می افتد، هم 
قــدرت واژگان بیشــتری پیــدا 
خواهید كرد و هم سرگرم خواهید 
شد. بازی بونزا، در واقع یك بازی 
پیدا كردن رمز نهایی است. در واقع 
شــما صرفاً با یك جدول معمولی 
روبه رو نیســتید، بلكــه هدف از 
حل این جدول ها، آن اســت كه 
به یك رمــزی برســید و همین 
هدف مدار بودن، باعث می شــود 
تا حسابی در كارتان جدی باشید. 
این بازی گرافیك خوبی داشته و 
200مرحله با معماهای مختلف با 
سطوح متفاوت دشواری را پیش 

روی شما می گذارد.

رازها و رمزها

  بازی ویدئویی والیبال 2016
االن بیشــتر بازی های ورزشی، یا 
به ورزش های رزمی می پردازند یا 
به فوتبال و رقابت های اتومبیل و 
موتورسیكلت. اما در این بازی شما 
می توانید ســروقت رشته والیبال 
بروید؛ رشــته ای كه در سال های 
اخیر در ایران به شــدت محبوب 
شــده و حتی ایران در رقابت های 
جهانــی ســال های اخیــر، جزو 
پدیده های نوظهور این رشته هم 
مطرح شده بود. این بازی در زمان 
خودش، قبل از آغاز لیگ جهانی 
والیبال منتشــر شــد. این بازی، 
نخستین بازی ویدئویی والیبالی 
ایران لقب گرفته اســت و توسط 
اســتودیوی بازی سازی كاكتوس 
ساخته شده. در این بازی 32تیم 
در ســطح جهانی حضور دارند كه 
با كیفیتی باال شبیه سازی شده اند 
طــوری كه شبیه ســازی های آن 
حتی در ســطح جهانــی ارزیابی 
نیــد  شده اســت. شــما می توا
حالت های رقابت دوســتانه، لیگ 
جهانی، جام جهانی و... را برای بازی 

انتخاب كنید.

بازی روی تور

  ندای وظیفه
یكی از بهترین بازی های اندرویدی 
سال گذشته میالدی را باید همین 
بازی »ندای وظیفه« بدانیم؛ یك 
بازی موبایلی كه در حوزه بازی های 
اكشن و مأموریتی قرار می گیرد و 
می تواند حسابی شــما را سرگرم 
كند. این بازی در واقع مدتی بعد 
از بازی پابجی موبایل عرضه شــد 
و در واقع نوعی رقیــب برای این 
بازی بود. طی مــدت كمی بعد از 
ارائه، باالی صد میلیون بار دانلود 
شــد. در این بازی، شما به صورت 
انفرادی یا تیمــی می توانید وارد 
بازی شــده و بــه مأموریت هایی 
در سراســر جهان بروید. در واقع 
می توانیــد به صــورت آنالین با 
بازیكنانی از كشــورهای دیگر هم 
بازی كنید. ســالح های مختلف، 
قدرت هــای عجیــب و غریب و 
گرافیك بــاال و گیم پلی جذاب، از 
 این بازی یــك گیم منحصر به فرد 

ساخته است.

مأموریت های دور

پنجشنبه

شماره 110
9 بهمن 1399 

عبور از خط قرمز برای خرید كیهان بچه هاهیچ وقت بِد كسی را نمی گفتانتخاب نام محمود

روال كار بابا برای نوشتن

داستان 16مداد روی میز

قبل از هر چیز از بابك اعطا، فرزند ارشد احمد محمود، درباره نام 
ادبی پدرش می پرسیم. او با اشاره به یكی از مصاحبه های پدرش 
كه در آن به همین موضوع پرداخته بود، می گوید: »آقاجون گفته 
بود اوایل كه قصه هایش را در بعضی از مجله ها به چاپ می رساند، 
اسم »احمد احمد« را انتخاب كرده بود. یك روز كه داستانی را 
برای چاپ به مجله برده بود، كسانی كه در آن مجله كار می كردند 
به او گفتند اسمش را عوض كند. چون دوست ادیبی به همین نام 
داشتند كه از دنیا رفته بود و دیدن این اسم آنها را به یاد دوست 
مرحومشان می انداخت. آقاجون تعریف كرده كه من هم گفتم 

بسیار خب، احمد محمود. به همین سادگی!« 

دروغ و بدگویی كــردن از دیگــران، خــط قرمــز احمد 
محمود بود. این را همه كســانی كه این نویسنده نامدار را 
می شناختند، درباره اش نقل می كنند. پسرش هم می گوید: 
»آقا جون هیچ وقت دروغ نمی گفــت، هیچ وقت. راجع به 
هیچ كس هم بد حرف نمی زد. یادم هست یك بار قضیه ای 
پیش آمده بود، داشتم آن را برای آقاجون تعریف می كردم. 
نگاهی به مــن كرد و خیلی محكم گفت من را نســبت به 
دوســتانم بدبین نكن. تمامش كن! یعنی حتی اجازه نداد 
من دلیلم را بگویم. او واقعا راجع به هیچ كس بد نمی گفت 

و بد نمی شنید. اصال دوست داشتن در ذات این آدم بود«.

فرزند ارشد احمد محمود ما را مهمان یك خاطره درخصوص همین اهمیت 
كتابخوانی در خانه شــان می كند: »بابا خیلی به حریم شــخصی در خانه 
احترام می گذاشــت. به همه مان می گفت خانه باید طوری باشد كه همه 
در آن احساس امنیت و آزادی كنند. برای همین در خانه ما هیچ كس حق 
نداشت داخل كیف كسی را نگاه كرده یا دست در جیب لباس كسی كند. 
من هر هفته »كیهان بچه ها« می خریدم. آن زمان مبلغش پنج زار بود. یك 
روز بابا گفت بابك، تنها موردی كه می توانی دســت در جیب من بگذاری، 
برداشتن پنج زاری برای خریدن كیهان بچه هاست! و من آن روز متوجه شدم 
كه چقدر خریدن كیهان بچه ها و خواندنش مهم است كه بابا چنین اجازه ای 

به من داده است«.

دفتر كار احمد محمود طبقه پایین منزلش بود. اما این دلیل نمی شــد كه كار و 
زندگی این نویسنده برجسته با یكدیگر تداخلی پیدا كند. بابك برایمان این طور 
تعریف می كند: »بابا همیشه می گفت نباید فكر كنم چون در خانه كار می كنم، 
می توانم هر ساعتی كه دلم می خواهد از خواب بیدار شوم. درست و دقیقا باید مثل 
یك آدم اداری كار كنم. برای همین صبح ها ســاعت7 پا می شد، صبحانه اش را 
می خورد، به دفتر كارش می رفت و تا ظهر سرگرم نوشتن می شد. بعد باال می آمد، 
ناهارش را می خورد، یك ساعتی می خوابید و دوباره به دفترش برمی گشت. اگر 
رمانی در دست داشت كه دوباره مشغول نوشتن می شد، اگر نه، بعداز ظهرهایش 
را به مطالعه می گذراند یا قرارهای دوســتانه و كاری اش را برگزار می كرد. بعد از 
ســاعت8 كار را تعطیل می كرد و به خانه و خانواده اش می رســید. جالب اینكه 
جمعه ها اصال كار نمی كرد! می گفت جمعه تعطیل است و باید با خانواده ام باشم«.

»آقاجون وقتی به  كار نوشتن مشغول می شــد، هیچ چیز اجازه به هم زدن 
تمركزش را نداشــت. ما هم خیلی رعایتش را می كردیم«؛ بابك اعطا این 
را می گوید و بعد با اشــاره به مدادهای روی میز ادامه می دهد: »بابا اوایل 
با خودنویس و خودكار می نوشت، اما چند ســال آخر با مداد راحت تر بود. 
16مداد داشت كه شب به شب قبل از اینكه باال بیاید، تمام این 16مداد را 
می تراشید و آنها را توی جاقلمی روی میزش می گذاشت. صبح كه شروع 
به نوشــتن می كرد، نوك هركدام از مدادها كه تمام می شــد، آن را كنار 
می گذاشــت و با یك مداد دیگر می نوشــت. این كار را می كرد تا حتی به 
اندازه تراشیدن یك مداد هم تمركزش به هم نخورد و حواسش از نوشتن 

پرت نشود!«

گفت وگو با بابك اعطا، فرزند ارشد احمد محمود
درباره سبك زندگی نویسنده پرآوازه معاصر

زندان را به فرانسه 
ترجیح می داد!

مهمان خانه

»احمد محمود«ی كه تقریبا همه ما نامش را شــنیده ایم و 
با مطالعه آثارش غرق در داســتان و قصه شده ایم، زندگی 
بسیار پرفراز و نشیبی داشت.در جوانی به خاطر فعالیت های 
سیاسی اش بازداشت شد و به زندان افتاد و بعدها به بندر لنگه 
تبعید شد، اما حاضر نشد توبه نامه را امضا كند و به همكاری 

با حكومت پهلوی تن بدهد. بــه همین دلیل مدت زیادی در 
زندان ماند كه گفته می شود مشكل ریوی كه درنهایت منجر 
به مرگش شد، یادگار همان روزهای حبس است. بعدها هم كه 
برای چاپ آثارش با بی مهری هایی مواجه شد، دلسرد نشد و 
به رسالتش برای نوشتن ادامه داد. می گفت »من كار خودم 

را انجام می دهم و می نویسم، یك روزی چاپ خواهند شد«. 
و همین هم شــد. تا جایی كه امروز هیچ اثر منتشر نشده ای 
از استاد احمد محمود باقی نمانده است. در ادامه مهم ترین 
اتفاقات زندگی پربار این نویسنده پرآوازه معاصر را با یكدیگر 

مرور می كنیم.

1310

احمد محمود با نام واقعی 
احمد اعطا، 4دی ماه 

سال1310 در اهواز به دنیا 
آمد.

1338

در این سال نخستین 
مجموعه داستانش با 

عنوان »مول« را با سرمایه 
شخصی اش به چاپ رساند.

1350

مجموعه داستان 
»غریبه ها« را با انتشارات 

بابك منتشر كرد.

1369

مجموعه داستان »دیدار« 
كه شامل 3داستان بود، در 

نشر نو منتشر شد.

1374

كتاب »حكایت حال«، 
گفت وگوی لیلی گلستان 

با احمد محمود و كتاب 
»دو فیلمنامه« در این سال 

منتشر شدند.

1332

به دلیل فعالیت های 
سیاسی بازداشت شد و 

حدود 4سال حبس و تبعید 
را تجربه كرد.

1345

بعد از انتشار 
مجموعه داستان 

»بیهودگی«، در این سال 
نگارش رمان »همسایه ها« 

به پایان رسید.

1360

بعد از تجربه بسیار موفق 
همسایه ها، این بار رمان 

»داستان یك شهر« را 
منتشر كرد.

1371

»از مسافر تا تبخال« 
كه یكی دیگر از 

مجموعه داستان های احمد 
محمود است، در این سال 

منتشر شد.

1380

احمد محمود در این 
سال جایزه ادبی مهرگان 

و جایزه ادبی هوشنگ 
گلشیری را دریافت كرد.

در این سال با طاهره 
ناجی ازدواج كرد كه 
حاصل این ازدواج 2دختر 
و 2پسر بود.

1327

نخستین داستان 
كوتاهش با نام »ُصب 

می شه« در مجله »امید 
ایران« منتشر شد.

1333

مجموعه داستان »دریا 
هنوز آرام است« در این 
سال به همت انتشارات 
گوتنبرگ منتشر شد.

1339

مجموعه داستان »زائری 
زیر باران« با همت 
عبدالعلی دستغیب 
انتشار یافت.

1347

كتاب همسایه ها در 
سال1353 با همت 
ابراهیم یونسی به چاپ 
رسید و كمی بعد توقیف 
شد!

1353

رمان »زمین سوخته« 
توسط نشر نو انتشار 
یافت.

1361

مجموعه داستان »قصه 
آشنا« در این سال به 
همت انتشارات نگاه برای 
نخستین بار انتشار یافت.

1370

رمان »مدار صفر درجه« 
را منتشر كرد و در همان 
سال برنده جایزه ادبی 
گردون شد.

1372

رمان »درخت انجیر 
معابد« كه درواقع آخرین 
اثر نویسنده است، در 
سال 79منتشر شد.

1379

این نویسنده پرآوازه 
متأسفانه در 12مهرماه 
سال 1381درگذشت و 
در امامزاده طاهر كرج به 
خاك سپرده شد.

1381

 آشنایی بیشتر 
با نویسنده نامدار معاصر

اگر بخواهیم بیشتر از زندگی احمد 
محمود، این داســتان نویس نامدار 
معاصر بدانیم و با ســبك كاری اش 
بیشــتر آشــنا شــویم، 2كتاب به 
كمك مان خواهند آمد. یكی از این 
كتاب ها »همسایه با بیگانه ها«ست 
كه درواقع شناخت نامه ای از احمد 
محمود به حســاب می آید. محمد 
مفتاحی، نویسنده این اثر در كتابش 
عالوه بر اینكه نگاهی به زندگینامه 
این نویسنده برجسته داشته، به نقد 
و بررسی آثار احمد محمود پرداخته 
اســت. اما بی شــك بهترین گزینه 

برای شناخت هرچه بهتر داســتان نویس محبوب چندین نسل در ایران، كتابی 
است كه فرزندانش آن را در سال1384 منتشــر كرده اند. كتاب »دیدار با احمد 
محمود« كاری از سارك، بابك و سیامك محمود است كه در آن نامه های احمد 
محمود، یادداشت های روزانه، مصاحبه ها و حتی بخشی های از آخرین كتابش كه 
اجل اجازه تمام شدنش را نداد، گنجانده شده است. فرزندان این نویسنده پرآوازه 
در مقدمه كتاب دیدار با احمد محمود، درباره چگونگی شــكل گیری این كتاب 
نوشــته اند: »روزی از روزهای پاییز كه محو صندلی خالی پدر بودیم، فكر كردیم 
كه دیگر بار باید با او عجین شــویم. نگاه مان با نگاه قهوه ای سوخته اش گره خورد 
و اجازه خواستیم. لبخندش دلمان را قرص كرد. رفتیم طرف میز كارش. با اجازه 
كشو را باز كردیم. برگه ای از یادداشت های پدر را بیرون آورده و همانجا كنار میز، بر 
زمین نشستیم و شروع كردیم به خواندن. خواندیم و خواندیم... ماه ها صبح تا شب 
به كنار پدر رفتیم و در نوشــته هایش غرق شدیم. گاهی لبخندی بر لب نشاندیم 
و گاهی قطره اشكی بر آن یادداشــت چكاندیم. گاهی قلب مان از آن همه وسعت 
قلب به درد آمد و گاهی تبسمی از دل بر لب راندیم. كتاب حاضر مجموعه ای است 
از گزیده یادداشت ها و دستنوشته های احمد محمود شامل شعر، یادداشت های 
روزانه، نامه ها، داستان های كوتاه، نقد، عكس، مصاحبه و انعكاس جاودانگی پدر در 

نشریات گوناگون با وفاداری تمام.«

آشنایی

نگاهی به زندگی پر فراز و نشیب 
خالق »همسایه ها«

یكی از بزرگ ترین نویســندگان معاصر، خالق داستان های »غریبه ها«، 
»همسایه ها«، »زمین سوخته«، »مدار صفر درجه«، »درخت انجیر معابد« 
و... و روشنفكر وطن پرستی كه به خاطر فعالیت های سیاسی اش در دهه 30، 
حبس و تبعید را به جان خرید، اما از مبارزه دست برنداشت. این تقریبا همه 
دانسته های ما از احمد اعطا با نام ادبی احمد محمود است؛ كسی كه رمان 
همسایه هایش در زمره برجسته ترین آثار ادبیات معاصر ایران قرار دارد. اما 
كمتر كسی از ما درباره سبك زندگی و خصوصیت های اخالقی این نویسنده برجسته می داند. برای 
همین در یك روز سرد زمستانی در خانه ای كه روزگاری احمد محمود در آن زندگی می كرد، مهمان 

پسر بزرگش، بابك اعطا شدیم تا از زبان او، این فعال ادبی تمام عیار را بهتر بشناسیم.

پرنیان سلطانی

همه ما را كتابخوان كرده بود
بابك اعطا به روزگاران گذشته می رود و ما را هم با خودش همراه می كند. می گوید: »احمد محمود در جامعه یك 
نویسنده بود، اما در خانه، مرد خانه بود. بابا واقعا برای خانواده اش كم نمی گذاشت و هرچه در توانش بود برای همسر 
و فرزندانش انجام می داد. بعدها ما وقتی دفترچه خاطراتش را ورق می زدیم، متوجه شدیم حتی بعضی جاها خیلی 
بیشتر از توان خودش برای آسایش و آرامش ما زحمت كشیده بود«. وقتی از بابك اعطا می پرسیم مرحوم پدر چقدر 
برایشان در خانه وقت می گذاشت، می گوید: »بابا همیشه برایمان حافظ می خواند و اشعار حافظ را برایمان تفسیر 
می كرد«. و بعد ادامه می دهد: »آقاجون همه ما را كتابخوان كرده بود. یكی از اقوام همیشــه به طنز می گفت ما هر 
وقت به خانه اینها می رویم، می بینیم هر كدامشان یك گوشه نشسته اند و كتاب می خوانند. برای همین ما هم عادت 
كرده ایم، هروقت به خانه شان می رویم ما هم یك كتاب برمی داریم و در گوشه ای آن را می خوانیم! این درواقع عادتی 
بود كه پدر آن را به ما داده بود. بابا همیشه می گفت مرد وقتی وارد خانه می شود، حداقل باید یك روزنامه زیر بغلش 

باشد تا بچه اش ببیند و چشمش عادت كند«.

عاشق گل و گیاه و فوتبال بود
اما احمد محمود جز نوشتن، سرگرمی ها و عالقه مندی های دیگری هم داشت. این طور كه پسر بزرگش می گوید، 
گل و گیاه و فوتبال، ازجمله سرگرمی ها و تفریحات او بود: »تا وقتی بابام بود، باغچه خانه مان همیشه پرگل بود. 
فوتبال هم خیلی دوست داشت. خودش در جوانی فوتبال بازی می كرد و دیدن فوتبال یكی از سرگرمی هایش 
به حساب می آمد. روزهایی كه تیم ملی بازی داشت، تاریخ و ساعت آن را در سررسیدش می نوشت تا حواسش 
باشد در آن روزها قراری نگذارد!« احمد محمود زندگی پرفراز و نشیب و ســختی را در ایران گذراند. در جوانی 
به دلیل فعالیت های سیاسی اش حبس و تبعید را تجربه كرد و بعدها سر انتشار كتاب هایش مورد بی مهری قرار 
گرفت. اما هیچ وقت لب به شكایت باز نكرد و مهاجرت حتی لحظه ای هم از فكرش نگذشت. بابك تعریف می كند: 
»به بابا پیشنهاد داده بودند كه همراه خانواده اش به فرانسه برود. اما قبول نكرد. به آنها گفت من از مملكتم بیرون 
نمی روم. من زندان اوین را به فرانسه ترجیح می دهم!« جمله ای از پدر را برایمان بازگو می كند: »من چند سالی 
آمریكا زندگی می كردم. وقتی داشتم می رفتم بابا گفت بابك داری می روی، اما این یادت باشد كه هر گلی در خاك 
خودش رشد می كند. گلی كه در خاك خودش نباشد، ممكن است مدتی شاداب بماند، اما درنهایت از بین می رود«.
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باركد را اسكن كنید و 
ویدیوی این گزارش را 

ببینید

خانه احمد محمود چشم انتظار 
تبدیل به موزه

خانه احمد محمود در میدان22 نارمك، درست مثل 
همان روزهایی است كه این نویسنده برجسته و این 
داستان نویس محبوب در آن روزگار می گذراند. انگار 
نه انگار كه 18سال است از این خانه رفته. دفتر كارش 
در طبقه همكف، درست مثل همان روزهایی است كه 
او پشت میزش می نشست و بهترین و ماندگارترین 
آثار داستانی ادبیات فارسی را خلق می كرد. مدادها و 
عینك هایش روی میز قرار دارند و دمپایی و عصایش 
در گوشــه اتاق نگاه هر تازه واردی را به خود جلب 
می كنند. فقط دیگر خودش در این خانه نیست. انگار 
با رفتنش زمان در این خانه و این دفتر كار متوقف 
شده است. تقویم دیواری تاریخ 12مهر سال1381 را 
نشان می دهد و عقربه های ساعت روی طاقچه، روی 
ساعت 10:20 ثابت مانده اند. به گواه ساعت و تقویم، 
بیش از 18سال از رفتنش می گذرد، اما فرزندانش 
به عشــق او این خانه و دفتر را دست نخورده باقی 
گذاشته اند. شــاید به این امید كه روزی خانه این 
نویسنده معاصر نام آشنا هم مثل خانه بسیاری دیگر 
از فعاالن فرهنگ و هنر به موزه ای برای عالقه مندانش 
تبدیل شــود. اما به نظر می رســد تا به امروز هیچ 
نهادی برای تبدیل این خانه به موزه آستین همت 
باال نزده اســت. این همان خانه ای است كه احمد 
محمود بعد از سال ها اجاره نشینی آن را در سال های 
ابتدایی دهه50 خریداری كرد و سال1373 با تخریب 
ساختمان قدیمی، بنای امروزی ساخته شد؛ خانه ای 
كه روزگاری محل رفت وآمد بســیاری از بزرگان 
فرهنگ و ادب كشور بود و جایی كه احمد محمود 
در آن دست به نگارش داستان هایی زد كه به جرأت 
می توان گفت بخشی از بار داستان نویسی معاصر را 
بر دوش دارند؛ خانه ای كه شاید دیگر وقت آن رسیده 
باشد تا با مشاركت نهادها و سازمان های ذی ربط، به 

خانه موزه استاد احمد محمود تبدیل شود.



ماجرای عجیب سلطنت

اتحاد خسرو و نارسیس

شكست بزرگ

فرار شاه

خسرو علیه روم

ظهور هراكلیوس

پسر علیه پدر

درباره خسروپرویز، شاه شاهانی كه در انبار گنج خود 
و به دست پسرش كشته شد

آخرین پادشاه پرشكوه

خانه گردی13رصد خانه

  بردگیم منچ سگی
این بردگیم، نســخه ای ایرانیزه 
 black شــده از بازی خارجــی
dog است. این بازی را می توانید 
در 5روش كــه شــامل مراحل 
ســاده تا حرفــه ای می شــود، 
انجام بدهید. در این بازی، شــما 
با كارت هایــی كه داریــد بازی 
كرده و باید ســعی كنید قبل از 
بازیكنان رقیــب، مهره هایتان را 
به خانه های مقصد برسانید. این 
بازی را 2 تا 4نفره می توانید انجام 
بدهیــد. این بازی شــبیه همان 
منچ معروف خودمان اســت، اما 
شــكلی حرفه ای تــر، خاص تر و 
پیچیده تر دارد. در این بازی سگی 
خشمگین و سیاه هم حضور دارد 
كه اگر شما را گاز بگیرد، حسابی 
به دردســر می افتید. اگر هم به 
خانه هایی كه جای پنجه ســگ 
دارد برسید، صفحه بازی شروع به 
چرخش كرده و حسابی به دردسر 

می افتید.

گریز از سگ سیاه

  بردگیم صد دروازه؛ تجارت 
ادویه

با یك بازی بردگیمی استراتژیك 
چطوریــد؟ پــس می توانید به 
این بــازی فكر كنیــد. این بازی 
را می توانید از 2تــا 5نفره انجام 
بدهید كه البته در بهترین حالتش 
4و 5 نفره انجام می شود. هر دست 
بازی هــم می تواند تــا حداكثر 
یك ساعت شــما را سرگرم كند. 
این بردگیم برای باالی 8ســال 
تدارك دیده شده است. این بازی 
استراتژیك خانوادگی و دورهمی 
شامل داستان تجارت كاروان هایی 
است كه در مســیر جاده ابریشم 
اقــدام بــه بازرگانــی می كنند. 
این كاروان در شــهر صد دروازه 
درگیر خرید و فــروش كاالهای 
خود كه همان ادویه جات باشــد، 
هستند. شما در نقش بازرگانان، 
باید خرید و فــروش انجام داده و 
از طریق همین خرید و فروش ها، 
سعی كنید كه به اعتبار و شهرت 

بیشتری برسید.

داستان بازرگانان

دزدی به دزدی زد

  شاه دزد
یكــی از بازی هــای رایانــه ای 
خوش دســت و خوش ساخت كه 
ایرانی هــا آن را تولیــد كرده اند، 
همین بازی »شــاه دزد« اســت. 
این بازی حتی در ســطح جهانی 
هم موفق ظاهر شــده و با عنوان 
looters ارائه شــده است. ضمن 
اینكــه جوایــز خوبــی را هم از 
رقابت های جهانی به دست آورده 
است؛ به واســطه طراحی هنری و 
بازی خوبی كه داشــته؛ از جمله 
نامزد بخش بازی ســازان مستقل 
گیم كانكشــن آمریــكا 2020، 
فینالیســت ایندی پرایــز لندن 
2019و بهتریــن بازی ســال از 
دیدگاه هنری چهارمین جشنواره 
بازی سازان مستقل ایران. شما در 
این بازی، دزدی هســتید كه باید 
با سرقت از دزدهای دیگر، به عنوان 
شاه دزد یا سلطان دزدهای جهان 
معرفی شوید. به همین دلیل باید به 
گنج ها، قلعه ها و... بروید و این كار را 

انجام بدهید.

پنجشنبه

شماره 110
9 بهمن 1399 

وقتی كه ایران باســتان را مــرور می كنیم، 
برخی از اســم ها بیش از اســم های دیگر 
درخشــش دارند و ماندگار شده اند. یكی از 
این شخصیت ها را باید خسروپرویز بدانیم؛ 
پادشاه مقتدر ساسانی كه 3دهه پیش از فتح 
ایران به دســت مهاجمان خارجی، حكومت 
می كرد. شاهی كه او را آخرین نماد از اقتدار پادشاهی های ایران باستان 
و آخرین سلطان پرشكوه ایران باستان می دانند. خسرو دوم، معروف 
به خسروپرویز، فرزند هرمز چهارم و نوه خسرو اول یا همان انوشیروان 
بود. جالب اینكه دو دوره هم سلطنت كرده؛ دوره اول یك سال و دوره 
دوم نزدیك به 3 دهه. چیزی هم كه بیش از همه خسروپرویز را معروف 
كرده، ماجرای نامه نگاری پیامبر اسالم)ص( با او و دعوتش به دین جدید 

بوده؛ كه با اهانت این پادشاه همراه شد و نامه را پاره كرد.

عیسی محمدی

برسیم به سلطنت خسروپرویز. اواخر پادشاهی هرمز چهارم كه پدر همین خسروپرویز باشد، 
سردار بزرگی وجود داشت به اسم بهرام چوبین. با اینكه خیلی برای ایران و ساسانیان سنگ 

تمام گذاشته بود، ولی مورد توهین شاه قرار گرفت. در نتیجه سر به طغیان گذاشت و با ارتشی 
كه داشت، به پایتخت آمد. خسروپرویز هم كه دید چنین است، سریع خودش را از آذربایجان و 
ارمنستان به تیسفون رسانده و اعالم پادشاهی كرد. خسروپرویز البته مدیون بهرام چوبین بود، 

چرا كه جانش را در شورش های آذربایجان نجات داده بود. شاه جدید هم پیك فرستاد كه فالنی، 
بیا به دربار كه كدورت ها حل و فصل شود. بهرام چوبین هم البته پیك فرستاد كه تو بیا. خالصه 
كار به جاهای باریك كشیده شده و ارتش چوبین، به نزدیكی تیسفون آمد. ارتش خسروپرویز 
هم كه رفت با او مقابله كند، به معترضان و ارتش چوبین پیوست. چنین بود كه خسروپرویز با 

كمك دایی هایش، ناچار شد كه مخفیانه از شهر خارج شده و خودش را به آن سوی دجله و قلمرو 
بیزانس برساند. موریكیوس، امپراتور بیزانس هم وقتی از این قضیه مطلع شد، ارتشی در اختیارش 

گذاشت تا با باقی مانده سربازانش، برود و چوبین را شكست بدهد.

روابط ایران و بیزانس یا روم شرقی خوب بود. تا اینكه امپراتور روم شرقی به دست سربازانش كشته شد. 
چنین بود كه خسروپرویز بهانه ای پیدا كرد تا به بیزانس حمله كند. نتیجه؟ ارمنستان، آسیای صغیر، 

سوریه، مصر، فلسطین و احتماالً لیبی و حبشه را هم گرفت. حتی پایتخت بیزانس را هم محاصره كرد. 
البته بعدتر، فردی به نام هراكلیوس امپراتور بیزانس شد و شروع كرد به نبرد با ایران.

هراكلیوس البته اوایل چندان موفق نبود. حتی می خواست 
كاًل همه  چیز را رها كرده و دنبال كار و زندگی اش برود 
و فرار كند. اما روحانیون مسیحی و اصحاب كلیسا او را 
منصرف كردند و كلی به او پول،طال و... دادند كه خرج 

ارتش اش كند. چنین است كه می گویند این نبرد، نخستین 
نبرد صلیبی علیه شرق و ایرانیان بوده است. خالصه 

اینكه امپراتور جدید بیزانس، گرد و خاكی به راه انداخته 
و اول آذربایجان و ارمنستان را گرفته و بعد به داخل ایران 
لشكركشی كرد. حتی به نزدیكی های تیسفون هم رسید، 
ولی چون بنیه تداركاتی اش را نداشت، پیام صلح فرستاد.

خسروپرویز از این شكست ها حسابی 
به هم ریخت. طوری كه شروع به توبیخ 

اطرافیان و سردارانش كرد. آنها چه كردند؟ 
با شیرویه كه پسرش بود، بستند و در نتیجه 

خسروپرویز خلع سلطنت شد. ماجرای دادگاهی 
كردن خسروپرویز هم كه دیگر خیلی معروف است و 

حتی اسنادی از حرف های رد و بدل شده بین او و دیگران 
وجود دارد. آخرش هم كه حكم به قتل او دادند.

وقتی كه زندگی و دوره و زمانه خسروپرویز را مرور می كنیم، به نكته های جالبی می رسیم. یكی 
از آن نكات، این است كه وقتی او به بیزانس پناهنده شد، امپراتور بیزانس یكی از دخترانش را به 
عقد او درآورده و كلی ارتش و نیرو در اختیارش گذاشت. گفتیم كه امپراتور بیزانس توسط یكی 
از سردارانش به نام فوكاس كشته شد. جنگ ایران و روم شرقی از اینجا آغاز شد. نكته جالب تر 
اینكه همسر رومی خسروپرویز به روم بازگشته بود و شیطنت هایی كه می كرد، در شعله ور 
شدن این جنگ ها بی اثر نبود. نكته بعدی هم آن بود كه نخستین حمله ها را، خسروپرویز به 
روم شرقی انجام؛ آن هم توسط خود رومی ها. یعنی چطور؟ وقتی كه او به آن سوی دجله و 
سرزمین های بیزانس پناهنده شد، امپراتور رومی نارسیس سردار بزرگ خودش را با 45هزار 
سربازان رومی در اختیار او گذاشت كه سروقت بهرام چوبین برود. اما وقتی كه امپراتور روم 
كشته شد، همین نارسیس به شدت دنبال آن بود كه انتقامی از فوكاس بگیرد. چنین بود كه از 
طرف خسروپرویز و با 50هزار سرباز راهی نبرد با غاصبان سلطنت بیزانس شد.

در یكی دیگر از نبردهای زمان خسروپرویز، وقتی هراكلیوس به آذربایجان حمله كرد، او كه دید همه 
سردارانش در اقصی نقاط كشورند، خودش 45هزار نفر را برداشته و راهی نبرد شد. البته تاب مقاومت در برابر 
ارتش 100هزار نفره بیزانسی ها را نداشت و شكست بدی خورد. هراكلیوس هم شهر گنزگ را تصرف كرده و 
آتشكده بزرگ آذر گشنسب را ویران كرد. البته خسروپرویز موقع فرار از این شهر، آتش مقدس این آتشكده را 
همراه خودش برد و یكی از سرداران ایرانی با 2هزار سرباز را آنجا باقی گذاشت؛ كه تا آخرین تن كشته شدند.

نكته جالب دیگر آنجا بود كه ایرانیان كه در ابتدا شكست سختی از هراكلیوس خورده بودند، دوباره 
به سمت قسطنطنیه یا استانبول فعلی رفتند و آن را با كمك جنگجویانی دیگر به نام آوارهای اوراسیا 
یا قفقاز محاصره كردند. ولی تندباد و تگرگ ناگهانی باعث شد تا عقب نشینی كنند. آوارها هم كه 
شكست ایرانی ها را دیدند، دست از اتحاد برداشتند. در نتیجه رومی ها از شهر بیرون آمده و شكست 
سختی به ساسانیان وارد كردند. دلیل اصلی عدم فتح قسطنطنیه را این می دانند كه ایران یك نیروی 
دریایی درست و حسابی نداشت. همچنین در جنگی دیگر در ناحیه دستگرد كه در 70كیلومتری 
تیسفون -پایتخت ایرانیان- اتفاق افتاد، رومیان و ارتش ایران به شدت درگیر شدند. امپراتور رومی 
می خواست كه كار خسروپرویز را یكسره كند. فرمانده ایرانیان در این جنگ كشته شد، ولی ارتش 
او مقاومت جانانه ای كرد. دو ارتش دیگر به فرماندهی یك سپهساالر ایرانی و خود خسروپرویز به 
دستگرد شتافتند. اما خسروپرویز كه فهمید فرمانده بزرگش كشته شده، خودش را باخت و سریع به 
تیسفون فرار كرد. جالب اینكه ارتش ایران به رغم فرار شاه، مقاومت كرده و مانع دست اندازی رومیان 
به داخل ایران شدند. هراكلیوس هم همان دستگرد را غارت كرده و به سرزمینش بازگشت.

باركد را اسكن كنید و 
پادكست این گزارش را 

بشنوید

اولین جنگ ایران و اعراب
از دیگر نكات جالب عصر خسروپرویز، آن بود كه جنگی بین ایرانیان و اعراب هم 
اتفاق افتاد كه به دلیل خیانت هایی كه در ارتش ایران شده بود، با موفقیت اعراب 
جنوب عراق مواجه شــده بود. می گویند این شكست، چنان در داخل عربستان 
بازتاب داشت كه تا چند هفته برایش شادی می كردند. این شكست كوچك، عماًل 
باعث شد تا افسانه شكست ناپذیری ایرانیان نزد ذهنیت عربی شكسته شود و در 
نبردهای و فتوحات بعدی آنها اثرگذار باشد. ماجرای حضور هیأت ارسالی از سوی 
پیامبر اسالم)ص( در كاخ خسروپرویز و حواشی آن هم كه خود داستانی مجزا و 
خاص است كه در قسمتی دیگر به طور مفصل به آن خواهیم پرداخت. خسروپرویز 
در نهایت در انبار گنج خود در باغ سلطنتی اش زندانی شد تا از گرسنگی بمیرد. 
وقتی كه بعد از 5 روز بازگشتند، دیدند كه زنده است و با تیر او را كشتند. بله، چنین 

بود سرگذشت و سرنوشت آخرین سلطان باشكوه ایران باستان.

نگاهی به چند اثر و بنای به جا مانده از دوران ساسانیان

به جامانده از یك عظمت شاهانه
هر كشوری با گذشته خود زنده است؛ گذشته ای كه می تواند خوب، بد یا تركیبی از 
خوب و بد باشد. اما به هر حال گریزی از آن نیست. همین هویت است كه می تواند 
باعث عبرت یا افتخار ما باشد كه یاد بگیریم از ما بزرگ ترها بسیار بوده اند و حاال 
اثری از آنها نیســت؛  جز نشــانه ها و بازمانده هایی. از دوره ساسانیان نیز آثار و 

اشیای زیادی به جا مانده اســت كه هر كدام، می تواند ما را نسبت به مطالعه این 
عصر، آگاه تر سازد. این بناها و اشیا و بازمانده ها، بخشی از میراث بشری محسوب 
می شوند؛ بخشی از تاریخی كه ایرانیان، نقش مهمی در آن داشته اند. با هم، بخشی 

از بازمانده های معروف ساسانیان را مرور می كنیم.

طاق كسری 
بله، خاقانی چنین بود كه وقتی از مدائن عبور كرد و چشمش به خرابه های طاق كسری افتاد، سرود: 
»هان! ای دلِ  عبرت بین! از دیده عبر كن! هان!/ایوانِ  مدائن را آیینه  عبرت دان!« طاق كسری یا ایوان 
مدائن را، همانجایی می دانند كه خسروپرویز و دیگر شاهان ساسانی در آن سلطنت می كردند و چشم 
 و چراغ تیسفون بود. البته به تازگی ایرانی  ها می خواهند تیمی به عراق بفرستند كه این آثار باستانی

به جا مانده از ساسانیان را مرمت كنند. شنیده شده كه بخشی از طاق ایوان مدائن در ابتدای سال 
جدید میالدی فرو ریخته است. طاق كسری مهم ترین اثر به جا مانده از ساسانیان است.

موزاییك ایوان بیشاپور
در موزه ملی ایران، در بخش ساسانیان، یك قطعه موزاییك نفیس وجود دارد كه مربوط به ساسانیان 

است. شهر تاریخی بیشاپور، بخش های مختلفی داشت: ایوان موزاییك، جایگاه نذورات، حجاری 
و نقش برجسته ها، معبد آناهیتا، تاالر تشریفات، غار شاپور و.... گفته می شود كه ایوان موزاییك آن 
دارای موزاییك كاری های شیك و  تر و تمیزی بوده است كه االن دارید نمونه اش را می بینید. این 
ایوان 25متر طول و 6متر عرض داشته كه كف آن به صورت هنرمندانه ای با موزاییك های نفیس 

فرش شده بود. جالب اینكه بخشی از این موزاییك ها امروز در موزه لوور پاریس نگهداری می شود؛ 
همین كه نمونه اش را می بینید.

آتشكده آذرگشنسب
ایران در عصر باستان چند آتشكده خیلی بزرگ داشته است، یكی از آنها و شاید بزرگ ترین شان 
همین آتشكده آذرگشنسب بوده؛ در آذربایجان غربی فعلی. به همین دلیل برای ایران باستان 
حالت نماد را هم داشته است. چنین بود كه در نبرد خسروپرویز با هراكلیوس، اینجا مورد تاخت و 
تاز بیزانسی ها قرار گرفته و سربازان روم شرقی، وقتی كه اینجا را فتح كردند، آن را غارت و تخریب 
كردند. البته خسروپرویز آتش مقدس آن را با دستان خودش همراه برد، ولی دوهزار سرباز را با یكی از 
سردارانش به جا گذاشت تا مقاومت كنند؛ كه البته تا آخرین نفر كشته شدند.

سكه های ساسانی
سكه ها معموالً مهم ترین و خاص ترین مدارك و اشیای به جامانده از عصرهای مختلف تاریخی 

هستند. از دوره ساسانیان نیز سكه های مختلفی به جا مانده كه در موزه های ایران و اروپا نگهداری 
می شود. سكه های ساسانی جنس طال، نقره، برنز و آلیاژی از قلع و سرب داشته اند. جالب اینكه در 
عصر اشكانیان تنها سكه های نقره ضرب می شده، اما در زمانه اردشیر یكم و برای اینكه از رومیان 
كم نیاورد، سكه های طال هم ضرب شد. گاهی سكه های طال را دینار و سكه های نقره را درهم هم 

می گفتند. خسروپرویز و دیگر شاهان هم سكه های منحصر به خودشان را داشتند. جالب اینكه حتی 
بهرام چوبین هم كه یك سالی از سرداری به شاهی رسید، برای خودش سكه داشت.

فرهادتراش
به كرمانشاه كه بروید، می توانید طاق بستان و بازمانده ها و حكاكی هایی از زمان ساسانیان را مشاهده 
كنید. در این میان می توانید سری هم به فرهادتراش بزنید. البته غالبا می گویند كار فرهاد است، كه 
از عشق شیرین دست به این كار زده است. هرچند نظم و عظمت آن چنین ایده ای را رد می كند. بد 
نیست بدانید كه قصر شیرین، به دستور خسروپرویز برای شیرین، شاهزاده ارمنی كه همسرش بوده، 
ساخته شده. البته برخی از باستان شناسان این نقش برجسته را متعلق به هخامنشیان می دانند، 
هرچند كه این نظر كه متعلق به خسروپرویز است، معتبرتر به نظر می رسد. در این اثر باستانی، سكویی 
به طول 150و ارتفاع 4.5متر ایجاد شده كه باالی سرش نقش بزرگ تراش شده ای وجود دارد.

نقش برجسته های شاپور یكم
قبال هم گفته بودیم كه شاپور یكم، امپراتور مقتدر ساسانی موفق شد كه والرین، امپراتور رومی 
را شكست داده و او و بزرگان و نجیب زادگان روم را به اسارت گرفته و حتی آنها را مجبور به  كار و 

بیگاری در خوزستان فعلی كند. شاپور اول برای اینكه این موفقیت درخشان خودش را ابدی كند، 
نقش برجسته هایی در سراسر ایران از تسلیم امپراتور روم ثبت كرد. امروزه معروف ترین این نقش 
برجسته ها در مرودشت و بیشاپور و آذربایجان غربی و... قرار دارند؛ نقش هایی كه سنگ تراشان به 

دستور امپراتور فاتح ساسانی كه سه امپراتور رومی را مچاله كرده بود، به مناسبت های مختلف ثبت 
كرده اند.

طاق بستان
طاق بستان هم در كنار طاق كسری،  از معروف ترین آثار به جامانده از دوره ساسانیان محسوب 
می شود؛ در شهر كرمانشاه. این مجموعه، تركیبی از سنگ نگاره ها و سنگ نوشته های این دوره است، 
كه در شمال غربی كرمانشاه قرار دارد. زمان ساخت آن را به قرن سوم میالدی نسبت می دهند. 
صحنه ها و سنگ نوشته هایی از خسروپرویز، تاجگذاری اردشیر دوم، تاجگذاری شاپور دوم و سوم 
و... در آن به چشم می خورد. می گویند كه اینجا به واسطه طبیعت زیبایی كه داشته، نقش شكارگاه 
شاهانه را هم بازی می كرده است. كتیبه نویسی و سنگ نوشته از سنت های شاهان ایرانی بوده تا وقایع 
و اتفاقات مهم را در تاریخ ثبت كنند.

ارگ انار
بنایی تاریخی در شهرستان انار كرمان، منتسب به دوره ساسانیان است. این ارگ كه ثبت میراث هم 
شده است، در دوره صفویه بازسازی و مورد استفاده قرار گرفت. متأسفانه این بنا هم مورد بی توجهی 

قرار گرفته و تخریب شده است. در ابتدا نام این شهر آبان بوده است. ارگ انار 11هزار مترمربع هم 
مساحت دارد. البته بی شباهت به ارگ بم هم نیست، كه احتماال به خاطر بازسازی آنها در  دوران 

صفویه است. ساسانیان به دلیل وسعت تصرفاتی كه داشتند، در سراسر ایران بناهایی از خودشان به 
یادگار گذاشتند. كرمان هم آثار باستانی از این دست،  كم ندارد.

بیشاپور
در نزدیكی كازرون، شهر باستانی بیشاپور قرار دارد كه از بازمانده های مشهور عصر ساسانیان است، 
هرچند امروز مغفول واقع شده است. می گویند كه این شهر در زمانه ساسانیان بسیار پررونق بوده و 
به دستور شاپور اول ساخته شده؛ وقتی كه بر والرین، امپراتور رومی چیره شده و او را به كاخ خود آورد 
و تحقیر كرد. این شهر، از بخش های مختلفی تشكیل شده است و 120كیلومتر تا شیراز فاصله دارد. 
تاریخچه كامل ساخت این شهر به صورت كامل در سنگ نوشته ای حك شده و موجود است. این شهر 
به صورت چهاردروازه و براساس معماری یونانی ساخته شده و چه بسا كه اسرا و بزرگان رومی كه در 
بند ایرانیان بودند، بر آن نظارت كرده باشند.

بند قیصر
به آن پل شادروان شوشتر یا بند قیصر می گویند. در خوزستان نیز آثار باستانی زیادی به جا مانده 

است. این پل بند ثبت جهانی هم شده است. این پل 44دهنه داشته. اما ماجرای ساخت این بناها و 
این پل هم، به زمان شاپور اول بازمی گردد كه والرین را شكست داد. او بزرگان و مهندسان رومی را 
به شوشتر و آن حوالی برده و به كار گرفت. این پل بند هم به آن دوره بازمی گردد كه توسط رومی ها 

ساخته شده و حاال ثبت جهانی شده. این پل هنوز هم كاربرد دارد كه نشان می دهد رومیان چه 
مهارتی در مهندسی داشته اند. برخی نقل ها حاكی از آن است كه خود قیصر روم هم در ساخت این 

پل مشاركت داشته.



بهدنبالهدفهایگمشده
اینكه چرا هدف خود را گم می كنیم هم تحت تأثیر عوامل مختلفی است و بخشی از آن به شیوه تربیتی و ویژگی های 
زیست شناختی و محیطی زندگی ما برمی گردد. بعضی از ما یاد گرفته ایم كه موضوعات غیرواقعی را هدف خود 
قرار دهیم. وقتی هدفی غیرواقعی را پیش روی خود قرار دهیم، آن وقت است كه توانمندی مان را برای دستیابی 
به آن هدف، ناچیز می بینیم. ما به عنوان انسان، توانمندی های نامحدودی نداریم، بنابراین باید براساس همین 
توانمندی ها، اهدافمان را درست چیدمان و برای رسیدن به آنها تالش كنیم. منظور از هدف غیرواقعی، هدفی 
است كه متناسب با آن، برنامه ای برای دســتیابی به هدف درنظر گرفته نمی شود. مثال از فردی می پرسی 
چرا بی انگیزه شده ای؟ می گوید مشكالت مالی آزارش می دهد و معتقد است كه االن باید میلیاردها سرمایه 
داشته باشد! مشخص اســت كه او هدفی غیرواقعی برای خود ترسیم 
كرده؛ آن هم با مشــاهده افرادی كه به هــر روش، با اختالس 
و یك شبه میلیاردر شــده اند و حاال دیدن آنها در فضای 
مجازی، آنها را به مبنای هدف گذاری فرد تبدیل كرده 
است. فرد نه تنها هدفی غیرواقعی برای خود ترسیم 
كرده بلكه هیچ برنامه ای برای رسیدن به این هدف 

درنظر ندارد.

ناتواندركنترلمحیط

شكستنهدفها

دوریازگذشتهپرشكست

مكتب خانه 14 خانه گردی

ازتغییرنترسید
زندگی هیچ وقت بر یك مدار ثابت نمی چرخد و این یعنی باید خودمان را برای 
هر تغییر و تحولی آماده كنیم. تغییر و تحــول، فرایند اجتناب ناپذیر زندگی 
است. برخورد با چالش های تازه، دستیابی به اطالعات نو و آشنا شدن با آدم های 
دیگر، ما را در معرض تغییر قرار می دهد. خیلی مهم است كه بتوانیم مقاومت 

در برابر تغییر را كنار بگذاریم و خودمان را با موضوعات جدید وفق دهیم.
  تغییر اوضاع و شرایط، انعطاف پذیری ما را طلب می كند. در زندگی، هر چه 
از اطالعات و دانستنی های بیشتری برخوردار باشیم، فرصت های بهتر و حق 
انتخاب های بیشــتری را پیش رو داریم. هر كس بر حسب اوضاع و شرایط و 
ویژگی های شخصیتی، باید از شیوه خاصی برای تغییر و تحول استفاده كند. با 
آگاهی بیشتر از شیوه های مختلف تغییرپذیری و همچنین درك و استنباط 
بهتر از صفات شخصیتی خود، می توانید به شیوه دلخواه، مسیر تغییر و تحول 

را طی كنید.

  بدانید كه بســیاری از وقایع آینده، از كنترل و اختیار شما خارج است. شما 
در مســیر زندگی، با احتماالت متعددی روبه رو هســتید. به همین دلیل به 
ثمررسیدن تغییرات مفید، مستلزم آن است كه فضایی را برای امور احتمالی 

و غیرمنتظره درنظر بگیرید.

  برای اینكه روند انتقال و تغییر در زندگی شخصی و شغلی شما به آسانی انجام 
شوند، باید ذهن خود را قانع كنید كه این تغییر به معنای از دست دادن نیست 

بلكه به معنای به دست آوردن یك پاداش اضافی است.

  ترس شما از تغییر در واقع از ترس شما از عدم اطمینان حاصل می شود. به 
همین دلیل بهتر است فهرستی از ترس هایتان درست و مشخص كنید كه از 
چه چیزی می ترسید و در مورد روش های غلبه بر این ترس ها، تحقیق و سعی 

كنید بر آنها غلبه كنید.

  برای شكست دادن ترس از تغییر و  گذار از یك دوره به یك دوره دیگر شما به 
یك برنامه جامع احتیاج دارید. زمان مناسب و الزم را برای درك انگیزه های 

خود، تحقیق درخصوص نگرانی ها و سازوكار مناسب تغییر صرف كنید.

  حكاكی روی سنگ
به خراشیدن و تراشــیدن سطوح 
مختلف سنگی یا فلزی و... حكاكی 
می گویند. این كار برای نقش انداختن 
روی ســنگ ها انجام می شود. این 
كار شــامل جزئی ترین خراش های 
ایجاد شده تا كنده كاری های حرفه ای 
می شــود. این كار البتــه به معنای 
حكاكی روی سنگ های قیمتی چون 
یاقوت و فیروزه هم هست كه قصه اش 
جداست. اما شما به صورت ابتدایی 
می توانید روی سنگ های معمولی تر 
حكاكــی را انجــام داده و حتــی 
شكل های جالبی از آنها دربیاورید. 
امروزه این كار می تواند برای تولید 
كتیبه ها و ظروف زینتی و... استفاده 
شود. به این منظور می توانید از ابزار 
دستی و دستگاه های مخصوص و... 

استفاده كنید.

یادیرویسنگی

  چادرهای مسافری دست ساز
همه شما با چادرهای مسافرتی آشنا 
هستید و شاید یكی از آنها را هم داشته 
باشید؛ چادرهایی كه مدل های مختلف 
و اندازه های مختلف دارند و می توانید باز 
و بسته كرده و در اندازه یك كوله پشتی 
جمع شان كنید. البته این چادرها قیمت 
باالیی هم دارند. اما نكته اینجاســت 
كه شــما می توانید از طریق طناب و 
نایلون و یكی، دو تا چوب ایســتاده یا 
هر چیزی، یك چادر مسافری خانگی 
درست كنید كه بچه ها خیلی دوست 
دارند؛ چون می توانند داخل آن برای 
خودشان یك فضای اختصاصی ایجاد 
كنند. تنها كافی اســت طناب ها را به 
جاهایی وصل كنید و بتوانید روی آن 

نایلون بزرگ یا پارچه و... نصب كنید.

چادرهایدستساز

پنجشنبه
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سوار بر موج 
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بیانگیزگیومدیریتآن

می
حلی

ی
عل
مد

مح
ح:

طر

انگیزه، عاملی درونی است كه به افراد برای رسیدن به اهدافشان كمك 
می كند. اما همین عامل درونی، می تواند تحت تأثیر عوامل بیرونی 
هم قرار بگیرد. شاید بد نباشد درباره عوامل بیرونی بی انگیزه شدن، 
جامعه شناسان هم اظهارنظر كنند و از زبان آنها بشنویم كه چه عوامل 
اجتماعی و محیطی، بر انگیزه مردم جامعــه تأثیر می گذارد؟ آنچه 
مشخص است این است كه شرایط بیرونی زندگی، می تواند زمینه 

را برای بی انگیزه شــدن افراد فراهم كند. اما عوامل درونی هم نقش 
مهمی در بروز بی انگیزگی دارند. یكی از مهم ترین دالیل از بین رفتن 
انگیزه، گم شدن هدف است؛ اتفاقی كه به خصوص در جوانی بیشتر 
تجربه می شــود. خیلی از افراد بی انگیزه، در حقیقت هدف خود را 
نمی شناسند، نمی دانند دقیقا دنبال چه چیزی هستند یا اینكه هدف 
خود را گم كرده اند. بی انگیزگی گاهی بر اثر عواملی ایجاد می شود كه 
اصال به آنها فكر نكرده ایم، مثال نوع تغذیه هم می تواند افراد را دچار 
بی تحركی و سكون كند. این یعنی برای پیدا كردن راهكار مواجهه با 

بی انگیزگی، باید عامل ایجاد آن را بشناسیم.

امروزرادریاب
در ســخنان امیرالمومنین)ع( تأكید شده آنچه گذشته، 
نیست و آنچه در آینده قرار است بیاید، نیست. بنابراین 
زندگی فرصتی بین این دو نیستی اســت كه باید آن را 
مغتنم بشــماریم. اگر یاد بگیریم تمركز خــود را روی 
زمان حال بگذاریــم و اینجا و اكنون فكــر كنیم، كمتر 

دچار بی انگیزگی می شویم. راه حل این است كه در قدم 
اول توانمندی هــای خود را خوب بشناســیم و اهدافی 
متناسب با این توان تعریف كنیم. با استفاده از توانمندی ها 
و برنامه ریزی درســت در زمان حــال، اهدافمان دیگر 
دست نیافتنی نخواهند بود. به این ترتیب آینده ای كه از 

راه می رسد، پر از تجربه های شكست در گذشته و احساس 
ناتوانی نخواهد بود. ضمن اینكه باید دســت از مقایسه 
زندگی خود با دیگران، بدون دانستن جزئیات راهی كه 
طی كرده اند، برداریم. مقایســه های نادرست می تواند 

توقعات غیرواقعی ایجاد كند و به بی انگیزگی منجر شود.

یكی دیگــر از عواملی كه می توانــد باعث بی انگیزگی شــود، 
ارزیابی افــراد از خودشــان، به عنوان فردی ناتــوان در كنترل 
محیط اطراف است. این احســاس زمانی بروز پیدا می كند كه 
فرد در حال انجام كاری اســت و عوامل پیرامونی، مانع رسیدن 
او به هدف می شــوند. مثال فــردی را فرض كنیــد كه طرحی 
اقتصادی را پیش می برد اما ناگهان قیمــت ارز تغییر می كند و 
تمام برنامه  ریزی ها را به هم می ریزد. احساس ناتوانی در كنترل 
برنامه های شــخصی در برابر عوامل بیرونــی، می تواند افراد را 
بی انگیزه كند و باعث شــود با خودشــان بگویند، هر كاری كه 
شــروع می كنم بر اثر اتفاق های ناخوشــایند، ناتمام می ماند و 
كاری از دســتم برنمی آید. این همان نقطه ای اســت كه افراد 
 برای شروع یك كار تازه یا برنامه ریزی و ادامه كار، انگیزه خود را 

از دست می دهند.

مرز بین احساســاتی مثل ناامیدی، افســردگی و بی انگیزگی 
بسیار باریك است و چنین احساساتی، شباهت هایی با یكدیگر 
دارند. معموال افراد، تركیبی از این احساســات را با درصدهای 
كم و زیاد تجربه می كنند. وقتی فردی پاداشــی متناســب با 
كار خود دریافت نمی كند یا به همــان زودی كه توقع دارد، به 
نتیجه نمی رســد، ناامید می شود. جالب اســت بدانید بسیاری 
از نوجوانان و حتی بزرگســاالن، به همین دلیل ســراغ فضای 
مجازی و بازی های رایانه ای می روند؛ در واقع آنها حس می كنند 
كنترل این فضا تا حد زیادی در دســت خودشــان است و مثال 
در بازی های رایانه ای، در هر مرحله از بازی، پاداشــی دریافت 
می كنند. این موضوع را می توان به زندگــی واقعی تعمیم داد؛ 
یعنی تالش كنیم اهــداف كوچك با زمانبنــدی كوتاه تر برای 
خود تعریف كنیم تا رســیدن بــه آنها، نیازمنــد برنامه ریزی 
ساده تری باشد. به این ترتیب رسیدن به هر كدام از این اهداف 
 كوچــك، انگیزه ای بــرای ادامه راه خواهد شــد تــا به اهداف 

بلندمدت هم برسیم.

چرابیانگیزهمیشویم؟

یكی از عواملی كه به بی انگیزگی منجر می شــود، غرق شدن در 
گذشته پر از شكست است. وقتی اهداف دور از دسترس را درنظر 
می گیریم، احتمال اینكه به آنها نرسیم، زیاد است. آن وقت است 
كه وقتی به پشت سر نگاه می كنیم، حس می كنیم گذشته ای پر از 
شكست داریم و در آن غرق می شویم. احساس شكست خوردگی، 
ما را در چشــم خودمان فردی ناتوان جلوه می دهد. بنابراین با 
تشــدید احســاس ناتوانی، انگیزه هایمان برای انجام هر كاری 
كاهش پیدا می كند. در این شــرایط مدام نگران هستیم كه اگر 
قبال ناتوان بوده ایم و نتوانسته ایم به اهدافمان برسیم، امكان دارد 
در آینده هم همین اتفاق برایمان بیفتد. تركیب غرق شــدن در 
گذشته پر از شكست و ناتوانی برای برنامه ریزی برای آینده، افراد 

را به بی انگیزگی می رساند.

اگریادبگیریمتمركزخودرا
رویزمانحالبگذاریموبه
اینجاواكنونفكركنیم،
كمتردچاربیانگیزگی
میشویم.راهحلاین
استكهدرقدماول
توانمندیهایخود
راخوببشناسیمو
اهدافیمتناسببا
اینتوانتعریف
كنیم

تا به حال برایتان پیش آمده كه انگیزه ای برای انجام كارها، 
از ســاده ترین و روزمره ترین آنها تا كارهای مهم تری مثل 
شغل و درس نداشته باشــید؟ اینطور وقت ها، بی انگیزگی 
باعث می شود كاری را شــروع نكنیم یا نیمه كاره رهایش 

كنیم؛ انگار كه انرژی و نیرویی برای از جا بلند شدن و دست 
به كار شدن نداریم.

 روانشناســان می گویند آنچه در چنین شرایطی تجربه 
می كنیم، بی انگیزگی است. برای اینكه بدانیم چرا بی انگیزه 

می شویم، این احساس چه نشــانه هایی دارد و در مواجهه 
با آن باید چه كنیم، از دكتر مجتبی نورانی، روانشــناس، 
خواســته ایم برایمان از بی انگیزگی و راهكارهای مدیریت 

آن بگوید.
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نه مجلس عقب نشيني كرد و نه فعاالن 
حوزه بهداشــت و درمان؛ از 2هفته گزارش

پيش كه كبري خزعلي، رئيس شوراي 
فرهنگي، اجتماعي زنــان، ماجراي حذف اجبار در 
غربالگــري جنيــن را در توييتــي منتشــر كرد، 
اظهارنظرهاي فراواني در تأييــد و رد اين موضوع 
منتشر شد؛ هر چند كه توييت خزعلي، چند ساعت 
پس از انتشــار حذف شــد، اما خبرهاي رسيده از 
مجلس شوراي اسالمي حكايت از اين دارد كه اين 
موضوع منتفي نشده و آنطور كه عضو و سخنگوي 
كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي 
به همشهري گفت، اين موضوع همچنان در دستور 
كار كميسيون پيشــنهاد دهنده، يعني كميسيون 
مشترك طرح جواني جمعيت و تعالي خانواده قرار 
دارد و آنها منتظرند تا نتيجه بررسي ها به آنها اعالم 
شــود. پيش از اين، رئيس كميســيون بهداشت و 
درمان مجلس، يعني حســينعلي شــهرياري كه 
نماينده مــردم زاهدان و عضو مجمــع نمايندگان 
استان سيستان و بلوچستان در مجلس است، اعالم 
كرده بــود كه ايــن ماجــرا ابتدا از ســوي همان 
كميسيون مشترك مطرح شــده و مصوبه مجلس 
نيســت. او همان موقع گفته بود، آمار باالي سقط 
جنين ربطي به غربالگري ها ندارد. اين اظهارات از 
سوي شخصي اعالم مي شود كه در زادگاهش، بيش 

از 3هزار و 200بيمار مبتال به 
تاالسمي زندگي  مي كنند، 
بســياري ازدواج ها در اين 
استان فاميلي است و بخشي 
از آنها هم ثبت نمي شــوند؛ 
بنابرايــن مــادران بــاردار 
غربالگــري  هيچ وقــت 
نمي شــوند. همين موضوع 
به گفته دبير انجمن حمايت 
از بيماران تاالســمي سبب 
شده اين اســتان باالترين 
ســهم ابتال به تاالسمي در 

كشور را داشته باشد.
مرضيــه  از  حــاال 
وحيددســتجردي، وزيــر 
بهداشــت دولــت دهم هم 

خبر رسيده كه براســاس متن ماده40 طرح تعالي 
جمعيت، غربالگري بايد از شــبكه هاي بهداشــت 
حذف شود؛ اين در حالي است كه از سال95 انجام 
غربالگري در شبكه بهداشت گنجانده شده و با حذف 
آن از شبكه بهداشت، زنان تحت پوشش شبكه هاي 
بهداشت كه اغلب در روستاها و مناطق حاشيه اي 
زندگي  مي كنند، از اين آزمايش ها محروم مي شوند. 
همه اينها در شــرايطي اســت كه در اين مناطق 
آمار ازدواج هاي فاميلي باالســت و احتمال انتقال 
بيماري هاي ژنتيك به جنين بســيار بيشتر است. 
ماجراي حذف غربالگري اجباري در حالي از سوي 
كميسيون مشــترك طرح جواني جمعيت و تعالي 
خانواده مطرح مي شود كه اين طرح، براساس اصل 
85قانون اساسي، قرار نيست در صحن علني بررسي 
شود و به طور مستقيم به شوراي نگهبان براي تأييد 

فرستاده مي شود.

طرح پيشنهادي منتفي نشده است
حذف غربالگري اجباري جنين، همچنان در دستور 
كار است. همايون ســامه يح  نجف آبادي، از اعضاي 
كميسيون بهداشت و درمان مجلس تأييد مي كند 
كه اين طرح از دستور كار خارج نشده و به همشهري 
مي گويد كه اعضاي كميسيون بهداشت، نقشي در 
طرح اين پيشنهاد نداشــتند؛ هر چند نمايندگاني 
در آن كميســيون حضور دارند. به گفته او، زماني 
كه اين موضوع در كميســيون مطرح شد، تعدادي 
موافق و مخالف داشت. مسئله اين بود كه غربالگري 
انجام شود، اما سختگيري هاي قبلي براي انجام آن 
برداشته شود؛ يعني اجباري نباشد. به گفته او، بحث 
اصلي بر سر اين موضوع بود كه با انجام غربالگري ها، 
ترس و هراس در دل مادران ايجاد نشــود. سامه يح 
مي گويد، قرار اســت اين موضوع در كميســيون 
بهداشت دنبال و بررسي شود و كميسيون بهداشت 
هنوز رأي گيري در اين باره نداشــته است. البته در 
همان بررسي هاي اوليه هم قرار شد با تغييراتي در 
پيشنهاد ارائه شده از سوي كميسيون اوليه، بار ديگر 
طرح پيشنهادي به كميسيون بهداشت بازگردانده 
شود؛ بنابراين تاكنون اين پيشنهاد رد يا تأييد نشده 
است. او بر اين موضوع تأكيد مي كند كه قرار نيست 
غربالگري حذف شود و در پيشنهاد مطرح شده هم 
اينگونه عنوان نشده است. به نظر مي رسد اين عضو 
كميسيون بهداشت و درمان مجلس مخالف حذف 
اجبار در غربالگري هاي جنين است؛ چراكه مي گويد 
تولد نوزاد معلول، مشكالت زياد رواني و اقتصادي 
را براي خود فرد، خانــواده و جامعه ايجاد مي كند. 
برداشــتن اجبار در غربالگري ها، اقــدام موجهي 
نيست. بهتر است دستورالعمل هاي جديدي براي 
انجام اين تست ها نوشته شود تا اگر مسئله استرس و 
فشار وارد شده به مادر است، به حداقل برسد و انجام 
سقط جنين با بررسي هاي بيشتر كمتر شود: »گاهي 

در اين غربالگري ها به مادران گفته مي شود احتمال 
20تا 30درصــد معلوليت وجــود دارد كه منجر 
مي شود مادر اقدام به سقط جنين كند؛ درحالي كه 
ممكن است جنين با معلوليت به دنيا نيايد.« به گفته 
او، بسياري از خانواده ها كه يك فرزند معلول دارند 
معموال به فكر فرزندآوري بيشــتر نيستند؛ چراكه 
نگران سرنوشت آنها هســتند. اين در حالي است 
كه برخي تصور مي كنند اين غربالگري ها منجر به 

كاهش جمعيت مي شود.

خزعلي: سقط نه؛ قتل!
كبري خزعلي، عضو شــوراي عالي انقالب فرهنگي 
كه استاديار دانشگاه علوم پزشكي تهران است و در 
سوابق تاليفي  و پژوهشــي اش، فهرست بلندبااليي 
از مقاله هــا و پژوهش ها با موضوعــات اجتماعي و 
فرهنگي در حوزه زنان ديده مي شود، پس از حذف 
توييت خود در گفت وگويي كه با يكي از رســانه ها 
داشــت، از واژه قتل به جاي سقط درماني استفاده 
كرد و گفت، برخي از پزشــكاني كه اجازه سقط و 
قتل جنين نمي دهند، مجازات مي شــوند. حاال ما 
مي خواهيم مجازات پزشــكان حذف شود و قطعا 

بدانيد اين طرح براي دفاع قاطع از پزشكان است.
نوشين جعفري كه متخصص زنان و زايمان است، 
اما توضيح بيشــتري دربــاره مجازات پزشــكان 
درصورت تولد جنين بيمار به همشــهري مي دهد. 
او مي گويد، اگر نوزاد با ســندرم داون به دنيا بيايد، 
درصورت شــكايت خانواده از پزشك تجويز كننده 
غربالگــري كه مــادر تحت 
مراقبت او بوده، مجازات هايي 
برای او درنظر گرفته شده و 
پزشــك بايد ديه سنگيني 
هم پرداخت كنــد؛ بنابراين 
تمام اين اتفاقات با شكايت 
خانــواده انجام مي شــود. 
به گفتــه او، غربالگري ها به 
مادران توصيه مي شود، اما 
اگر انجــام دهند اينطور هم 
نيست كه از خدماتي محروم 

شوند.

چرا كميســيون مشترك 
جواني جمعيت؟

مجلــس يازدهم كــه آغاز 
به كار كرد، ماجراي راه اندازي كميسيون مشترك 
جواني جمعيت و تعالي خانــواده را در اولويت قرار 
داد و 7 ماه پس از فعاليت، آن را راه اندازي كرد. اواخر 
آبان بود كه رئيس، اعضا و سخنگوي اين كميسيون 
مشخص و اعالم شد كه كميسيون هاي فرهنگي، 
بهداشت، اجتماعي، بودجه، اقتصادي، كشاورزي، 
عمران و امنيــت در آن نمايندگانــي دارند. طرح 
جواني جمعيت و تعالي خانواده براساس اصل85 
قانون اساسي تصويب شــد. علي اصغر عنابستاني 
همان نماينــده اي كه به دليل حاشــيه هاي اخير، 
نامش را زيــاد در خبرها مي خوانيم، ســخنگوي 
كميسيون مشــترك طرح جواني جمعيت است 
و اواخر آبان مــاه همزمان با دومين نشســت اين 
كميسيون، اعالم كرده بود كه طرح جواني جمعيت 
ازجمله طرح هايي است كه سال ها بر زمين مانده 
بود. با آغاز به كار نشســت هاي اين كميســيون، 
ماجراي حذف اجبار در غربالگري جنين هم مطرح 
شد؛ هر چند كه زهرا شيخي، سخنگوي كميسيون 
بهداشــت و درمان مجلس به همشهري مي گويد: 
»اينكه چرا چنين مســئله اي از سوي كميسيون 
مشــترك طرح جواني جمعيت عنوان شده را بايد 
از اعضاي آن كميسيون پرسيد، اما به نظر مي رسد 
مسئله اي مانند جمعيت، بيشــتر ابعاد فرهنگي، 
اجتماعي و اقتصــادي دارد كه بايــد مورد توجه 

قرار گيرد.« 
به گفته او، با گذشــت نزديك به 2هفته از خبري 
شدن اين ماجرا، هنوز مصوبه نهايي از كميسيون 
مشترك خارج نشده اســت: »كميسيون مشترك 
بررســي طرح تعالي جمعيت و خانواده به صورت 
ماده85 شكل گرفت و مقرر شد تا از كميسيون هاي 
مرتبط ازجمله بهداشــت و درمان، افرادي معرفي 
شــوند؛ بر همين اســاس هــم 4نفــر از اعضاي 
كميسيون يعني عبدالحسين روح االميني، فاطمه 
محمدبيگي، پروين صالحــي و مرتضي خاتمي به 

كميسيون مشترك معرفي شدند.
 به طور كلي مســائل پيشــنهادي از ســوي اين 
كميسيون مشترك، در كميســيون هاي مربوطه 
مطرح و بررســي مي شــود، اما تصميم نهايي در 
داخل كميســيون جمعيت گرفته مي شــود.« او 
مي گويد اطالعي از سرنوشــت طرح پيشــنهادي 
حذف غربالگري اجباري در كميســيون مربوطه 
ندارد و بحث مجددي در كميســيون بهداشــت 
مطرح نشــده اســت: »ما از مصوبــات نهايي اين 
كميســيون اطالعي نداريم و هنــوز هم مصوبات 
نهايي از اين كميســيون دريافــت نكرده ايم، اما 
انتظار ما اين است كه در بررسي طرح ها، جنبه هاي 
علمي و پزشــكي درنظر گرفته شود.« او مي گويد 
كه فعال نمي توان اظهارنظــري درباره اين موضوع 
كرد، اما مســئله اينجاســت كه بايد تمام جوانب 
موضوع درنظر گرفته شــود: »برخي از مردم تصور 

مي كنند غربالگري يعني آمينوســنتز؛ درحالي كه 
اينطور نيست. گزارش هايي به ما رسيده كه نشان 
مي دهد پزشكان موقع زايمان، زير بار زايمان هاي 
بدون غربالگري نمي روند؛ چراكــه نگران عواقب 
و مســئوليت هاي آن هســتند. بنابراين زماني كه 
قرار است تصميم گيري شود بايد به اين نكات هم 
توجه شــود. از همه اينها گذشته بحث هزينه هاي 
اين اقدامات هم بايد درنظر گرفته شود؛ يا تعديل 
شود يا بيمه حمايت بيشتري كند.« با اينكه 4نفر از 
اعضاي كميسيون بهداشت در كميسيون مشترك 
جمعيت و تعالي خانواده عضوند، اما تالش  روزنامه 
همشهري براي ارتباط گرفتن با آنها و گرفتن پاسخ 

مناسب بي نتيجه ماند.

واكنش انجمن هاي علمي و منتقدان
از 25دي، خيلي ها نسبت به توييت خزعلي واكنش 
نشــان دادند. منتقدان چنيــن طرح هايي درباره 
خطرات و پيامدهاي اين تصميم گيري سخن گفتند 
و آن را عاملي براي باال رفتــن تولد نوزادان بيمار و 
معلول دانستند؛ هر چند كه بالفاصله، رئيس مركز 
اطالع رساني وزارت بهداشــت در پاسخ به موضوع 
مطرح  شده از سوي آن عضو شــوراي عالي انقالب 
فرهنگي، با انتشــار توييتي نوشــت كه غربالگري 
بيماري هاي ژنتيك جنين هيچ وقت اجباري نبوده 
و در راستاي ارتقاي ســالمت عمومي است. ماجرا 
به اينجا ختم نشــد و در روزهاي بعد، انجمن هاي 

علمي حوزه پزشــكي يكي 
پــس از ديگــري، بيانيه و 
اظهارنظرهايي داشــتند. 
يكي از آنهــا رئيس انجمن 
ژنتيــك پزشــكي ايران 
بود كه خطــاب به مجلس 
شــوراي اســالمي نامه اي 
انتقادي نوشت. در همين 
نامــه آمارهايــي دربــاره 
نتايــج غربالگري ها از يكي 
از مراكز معتبر دانشگاهي 
اعــالم شــده كه نشــان 
مي دهد، در جمعيت بيش 
از 80هزار نفر در يك سال 
كه براي غربالگري مراجعه 
كرده اند، حدود 4200نفر 

يعني حدود 5درصد، با ريســك باال تشخيص داده 
شده اند كه پس از انجام روش  تشخيصي كاريوتايپ، 
70درصدشــان داراي جنين مبتال به سندرم داون 
قطعي بودند. قبل از اين در دوم بهمن ماه هم انجمن 
علمي پرينالوژي ايران در بيانيه اي، نسبت به حذف 

غربالگري هشدار داده بود.

هزينه هاي غربالگري پيشرفته باالست
مادران باردار در نخســتين جلسه هاي مراجعه به 
پزشــك متخصص زنان براي اطمينان از سالمت 
جنين، با جزئيات غربالگري ها آشنا مي شوند. آنها 
مي دانند كه غربالگري جنين 2مرحله دارد كه يكي 
در 11تا 13هفتگي است كه ســونوي NT ناميده 
مي شــود و ريســك ناهنجاري  هاي كروموزومي 
و ژنتيــك را تعيين مي كند و دومي ســونوگرافي 
آنومالي است كه در 18تا 20هفتگي انجام مي شود 
و ناهنجاري هاي جسمي جنين مورد بررسي قرار 
مي گيرد. اگر هر دوی اين غربالگري ها نرمال باشد، 
تقريبا مي توان گفت كه جنين ســالم است. براي 
مريم كه مادر 2دختر 4ســاله و 8ماهه اســت، اما 
دوران بارداري تنها به ايــن دو غربالگري محدود 
نشــد. فرزندان او در هر دوره جنيني مشــكوك 
به ســندرم داون بودند و او مي گويــد كه بارداري 
پراسترسي را تجربه كرده اســت. او به روي ديگر 
ماجراي غربالگري ها اشــاره مي كنــد و مي گويد 
كه غربالگري  مهم است، اما گاهي به دليل خطاي 

آزمايشگاهي  يا حساسيت هاي بيش از حد، سقط 
جنين پيشنهاد مي شود: »در غربالگري دوم فرزند 
اولم كه در 4ماه ونيمي بارداري بود، پزشك احتمال 
داد كه جنين ســندرم داون دارد و غربالگري دوم 
يا همان آمينوســنتز را تجويز كرد. هزينه دومين 
غربالگري بيــش از 2ميليون تومان بــود، با اينكه 
احتمال ابتال به ســندرم داون كم بود، اما به شدت 
دچار استرس شدم و از شدت اضطراب خونريزي 
كردم. زماني كه پزشــك متوجه خونريزي ام شد، 
بالفاصله اعالم كــرد كه بايد ســقط اتفاق بيفتد؛ 
درحالي كه در مراجعــه به بيمارســتان ديگري، 
اعالم شد كه جنين نبض دارد و شرايطش طبيعي 
است.« او تجربه مشابهي در دوران بارداري دومش 
داشت، اما زير بار آمينوسنتز نرفت و بارداري اش را 
با استرس به پايان رساند. به گفته او، سن پدر و مادر 
و تجربه هاي بارداري قبلي در انجام غربالگري هاي 
پيشرفته، بسيار مهم اســت و واقعا الزم نيست كه 
تمام مادران اين اقدامات را انجام دهند. از همه اينها 
گذشته، انجام اين غربالگري ها هزينه  زيادي براي 
خانواده ها دارد كه در توان خيلي ها نيست. فاطمه 
هم مادر يك دختر 6ماهه و پسر 5ساله اي است كه 
در بارداري دوم استرس زيادي را تحمل كرد؛ چراكه 
آزمايش غربالگري جنين، نياز به تكرار داشت: »به 
ما گفتند آزمايشگاهي كه مراجعه كرده ايم، نتايج 
كاذبي مي دهد و معموال بايد آزمايش هايش تكرار 
شود؛ درحالي كه آنجا را پزشك معرفي كرده بود و 
آزمايش دوم، بسيار گران تر 
از آزمايــش قبلي اســت.« 
به گفته او، در دور اول تست 
غربالگري، حدود 500هزار 
تومــان به صــورت آزاد بايد 
پرداختــه شــود، امــا براي 
آمينوسنتز، باالي 2ميليون 
تومان بايــد هزينه كرد؛ اين 
در حالي است كه انجام اين 
آزمايش براي جنين بســيار 
خطرناك اســت و احتمال 
ســقط يا زايمــان زودرس 
وجــود دارد. او مي گويد كه 
بيمه تامين اجتماعي پوشش 
چنداني براي اين تســت ها 
ندارد و بيشتر هزينه را خود 

شخص بايد پرداخت كند.

كاهش تولد نوزادان مبتال به تاالسمي 
با اين حال اما يونس عرب كه دبير انجمن تاالسمي 
ايران اســت، به عنوان بيمار مبتال به تاالسمي كه 
زندگي سختي داشته، محاسن غربالگري را بسيار 
بيشــتر از معايب آن مي داند. عرب به همشــهري 
مي گويد: »در ســال 76كه طرح غربالگري توسط 
دولت اجباري شــد، ســاالنه 1200بيمار مبتال به 
تاالسمي متولد مي شد، اما با تالش و پيگيري هاي 
انجام شده، ميزان تولد اين نوزادان بسيار پايين آمد 
و به ســاالنه 150تا 200تولد رسيد. برنامه اين بود 

كه تا 5سال آينده اين عدد به صفر برسد. همه اينها 
در شرايطي اســت كه هزينه هاي نگهداري از اين 
بيماران سنگين است و فشار روحي و رواني زيادي 
به خود فرد و خانواده اش وارد مي شــود.« به گفته 
او، براي جنيني كه در اين غربالگري ها تاالســمي 
ماژور تشــخيص داده شود، مجوز ســقط درماني 
 ،PND2 وPND1 گرفته مي شود: »آزمايش هاي
مشــخص كننده ابتال به تاالســمي جنين است. 
البته از طريق اين تست ها تنها تاالسمي تشخيص 
داده نمي شود، بلكه ســاير بيماري هاي ژنتيك هم 
مشخص مي شــود.« به گفته او، همين آزمايش ها 
هم خطا دارند و در سال 25تا 30بيمار با وجود آن 
به دنيا مي آيند. ساير موارد تولد با اين بيماري هم 
مربوط مي شود به مناطقي كه ازدواج هايشان را ثبت 
نمي كنند و در نتيجه آزمايش در دوران جنيني هم 
انجام نمي شود. براساس اعالم او، 23هزار بيمار در 
كشور زندگي مي كنند كه ساالنه به 500هزار واحد 
خون نياز دارند؛ درحالي كه كشور با كمبود ذخاير 
خوني مواجه است. اگر تعداد بيشتري از اين بيماران 
به جمعيت اضافه شــوند، داروي آهن زدا كه اغلب 

وارداتي است و ذخاير خون از كجا تامين شود؟ 

آدرس اشتباه
 آنطور كه از صحبت هاي موافقان اين طرح  مشخص 
است، هدف از مطرح كردن حذف غربالگري اجباري 
جنين، تالش براي قرار دادن ايــن آزمايش ها در 
مقابل سياست هاي افزايش جمعيت است. نگاه به 
خبرها و گزارش هاي چند ماه گذشته در رسانه ها 
به ويژه رســانه هاي با جهت گيري سياســي نشان 
مي دهد كه روند انتقاد از غربالگري دوران بارداري 
از چندين ماه قبل از اين با اعالم آمار سقط درماني 
در كشور شروع شده؛ اين در حالي است كه افرادي 
از همان جناح سياســي هم به رونــد پيش آمده 
واكنش نشــان داده اند. مرضيه وحيددستجردي، 
وزير دولت دهم، چند روز پيــش در گفت وگويي 
كه با خبرگزاري مهر داشت، خواستار رفع ايرادات 
غربالگري جنين شــده بــود، نه حــذف آن. او به 
استفتاءهايي كه در اين زمينه شده، اشاره كرده و 
گفته بود كه سقط درماني با رعايت اصول آن، مورد 

تأييد شوراي نگهبان است. 
به گفته او، 90درصــد مادران به طــور داوطلبانه 
تمايل به غربالگري دارند و آزمايش هاي غربالگري 
تا 94درصد سالمت جنين را نشــان مي دهد؛ هر 
چند كه هزينه ها در برخــي از اين آزمايش ها مثل 
آزمايش دي ان اي بدون ســلول باالســت و به 3تا 
3.5ميليون تومان مي رسد. او به آمار سقط جنين 
در كشور هم اشاره كرده بود: »در سال 98، 12هزار 
مورد درخواست سقط جنين شده بود كه به 8هزار 
و 360مورد مجوز داده شد. هر كسي هم كه تمايل 
دارد مي تواند جنين را نگه دارد.« او سقط درماني را 
جزو مصاديق ضدجمعيتي نمي داند. در اين شرايط 
بايد منتظر ماند تا كميسيون هاي مرتبط مجلس 
به ويژه كميســيون بهداشــت و درمان، با بررسي 

ماجرا، در ارتباط با اين طرح تصميم گيري كنند.

 گزارش همشهري از سرانجام پيشنهاد مجلس براي اختياري شدن آزمايش هاي سنجش سالمت جنين كه در هفته هاي گذشته خبرساز شد

حذف غربالگري اجباري، همچنان در دستور كار مجلس
 فعاالن حوزه بيماري هاي خاص مي گويند انجام غربالگري هاي جنين، منجر به كاهش قابل توجه تولد نوزادان بيمار شده است

زهرا جعفرزاده
خبر نگار

خبر

توفان در 6 استان غربي كشور
6 استان غربي كشور امروز با وزش باد شديد مواجه خواهند شد.

به گزارش همشهري، سازمان هواشناســي درباره توفاني شدن 
استان هاي اردبيل، گيالن، زنجان، ايالم، خوزستان و لرستان با 
سرعت متوسط 60 تا 90كيلومتر بر ساعت و خيزش گرد و خاك 

محلي هشدار داد.
درپي اين روند قرار است تشديد بارش، كاهش دما و افزايش ارتفاع 
موج در خليج فارس و تنگه هرمز رخ دهد. توده هوايي كه امروز به 
كشور وارد شده، پس از توفان غربي، فردا به استان هاي اردبيل، 
گيالن، مازندران، گلســتان، خوزســتان، ايالم و بوشهر و شنبه 
11بهمن ماه در استان هاي بوشهر، فارس، اصفهان، يزد، كرمان، 
سمنان، خراسان شــمالي، خراســان رضوي، خراسان جنوبي، 

سيستان و بلوچستان و هرمزگان خواهد وزيد.
فاز بارشي اين سامانه روز جمعه سبب بارندگي در شمال غرب، 
غرب و دامنه هاي زاگرس و در ارتفاعات شامل برف خواهد بود. روز 
شنبه نيز احتمال وقوع تگرگ در نيمه شرقي خوزستان، بوشهر و 
نيمه شمالي فارس و كاهش 5 تا 7درجه اي دما در شمال غرب و 
سواحل درياي خزر مي شود و يكشنبه كاهش 5 تا 7درجه اي دما 
در نيمه غربي و نيمه شمالي و روز دوشنبه كاهش 3 تا 5درجه اي 

دما در جنوب شرق كشور را به همراه دارد.
آســمان تهران نيز امروز 9بهمن نيمه ابــري و غبارآلود، در بعد 
ازظهر ابري همراه با وزش باد و با حداقل دماي 3 و حداكثر دماي 
14درجه سانتي گراد و طي روز جمعه 10بهمن نيز ابري همراه با 
غبار صبحگاهي، گاهي بارش باران و وزش باد با حداقل دماي 5 و 

حداكثر دماي 13درجه سانتي گراد پيش بيني مي شود.
در اين شرايط جوي وارد آمدن خسارت به محصوالت و تجهيزات 
كشاورزي دور از انتظار نيســت؛ بنابراين صاحبان مزارع و باغات 
بايد تمهيدات الزم را درنظر داشته باشند. همچنين دامداران و 

عشاير بايد از عبور در ارتفاعات خودداري كنند.
از ســويي طي امروز و فردا وزش باد شــديد تا خيلي شديد در 
اســتان هاي اردبيل و گيالن به ويژه در دره ها، دامنه ها و مناطق 
كوهســتاني پيش بيني مي شود و احتمال ســقوط بهمن نيز در 
اين مناطق دور از انتظار نيست. در اين دوره خليج فارس و درياي 
خزر مواج خواهد بود. سازمان هواشناسي به استان هاي شمالي 
و جنوبي كشــور در اين باره هشــدار داد كه احتمال غرق شدن 
شناگران و قايق هاي كوچك، آسيب ديدن شناورهاي سبك، پاره 
شدن تورهاي صيادي، اختالل در فعاليت هاي دريايي در ساحل 
و فعاليت هاي فراساحل وجود دارد؛ بنابراين نسبت به احتياط در 
شنا و تفريحات آبي، احتياط در تردد شناورهاي تفريحي، سبك و 

انجام فعاليت هاي شيالتي توصيه مي شود.

 ايجاد 9هزار شغل براي كولبران
 در 3 استان غربي كشور

در جريان سفر يك روزه رئيس ســتاد اجرايي فرمان امام)ره( 
به استان كردســتان از چندين طرح ايجاد اشــتغال، احداث 
مســكن ملي، توزيع بسته هاي معيشــتي و جهيزيه رونمايي 
شد. به گزارش همشــهري، محمد مخبر، رئيس ستاد اجرايي 
فرمان امام)ره( صبح  ديروز از نمايشگاه طرح هاي ايجاد اشتغال 
اجتماع محور بنياد بركت وابسته به ســتاد اجرايي در دانشگاه 
ســنندج بازديد كرد. او گفت:» امروز نيز با رونمايي از 5000 
طرح با 500 ميلياردتومان ســرمايه گذاري، مجموعا 16 هزار 
شغل در استان ايجاد شــد و همچنين با اجراي 3700 طرح، 
9 هزار شــغل براي كولبران در 3 استان كرمانشاه، كردستان و 
آذربايجان غربي ايجاد كرديم. عمده اين مشاغل در زمينه هاي 
دامداري، فرش و صنايع دستي ايجاد شده است. مصمم هستيم 
تا با ايجاد زمينه اشتغال، مشكالت عزيزاني را كه از سر ناچاري 

به كولبري روي آورده اند مرتفع كنيم.« 
او در ادامــه گفت:»از ابتداي ســال تاكنون 200 هزار بســته 
معيشتي و بهداشــتي و لوازم التحرير با اولويت آسيب ديدگان 
كرونا درمناطق كم برخوردار استان كردستان توزيع شده و 30 
هزار بسته معيشــتي ديگر هم توسط نيروهاي جهادي همكار 
ستاد از امروز توزيع مي شــود. اهداي 85 سري جهيزيه كامل 
در استان هم از ديگر اقدامات ستاد در سال جاري است. ستاد 
اجرايي هر 45 روز، يك ميليون بســته معيشتي و يك ميليون 

بسته بهداشتي در كشور توزيع مي كند.«
او همچنين درخصوص آخرين وضعيت نخستين واكسن ايراني 
كرونا گفت: »تا اين لحظه همه آزمايش هاي واكسن »كوو ايران 
بركت« به ايمن ترين و بهترين وجه جواب داده است. اميدواريم 
تا پايان سال 2 تا 3 ميليون دوز واكسن توليد كنيم و در بهار سال 
آينده، واكسن را به دســت مردم برسانيم. فاز اول تست انساني 
واكسن تقريبا رو به اتمام است، ظرف دو سه هفته آينده تمام 
56 داوطلب، تزريق مربوط به فاز اول را دريافت مي كنند و وارد 

فاز بعدي تست مي شويم.«
در ادامه اين مراسم، بهمن مرادنيا، استاندار كردستان گفت:»از 
ســتاد اجرايي فرمان امام)ره( بابت اقــدام بزرگي كه دربحث 
كولبران آغاز كرده تشــكر مي كنم، خوشــحالم كــه يكي از 
دغدغه هاي بزرگ مردم كردستان باكمك اين مجموعه مرتفع 

مي شود.«
رئيس ســتاد اجرايي فرمان امام)ره( در ادامه اين سفر از طرح 
جهش ديمزارهاي كردســتان بازديد كرد. در اين طرح بزرگ، 
143 هزار هكتار اراضي كشاورزي براي كشت گندم، 13 هزار 
هكتار جو، 25 هزار هكتار حبوبات، 5 هزار هكتار علوفه و 3 هزار 

هكتار دانه هاي روغني عملياتي مي شود.

عضو كميسيون بهداشت و 
درمان مجلس: كميســيون 
طرح جواني جمعيت و تعالي 
خانواده پيشنهاد دهنده بود. 
قرار اســت طرح را بررسي 
كند و با تغييراتي دوباره به 
كميسيون بهداشــت ارائه 

دهد

كميســيون  ســخنگوي 
بهداشــت و درمان مجلس: 
4نماينــده از كميســيون 
بهداشــت در كميســيون 
مشــترك جواني جمعيت 
حضور دارند. انتظارمان اين 
اســت كه به ابعــاد مختلف 

ماجرا توجه شود

حذف غربالگري، يعني تولد نوزاد هموفيلي بيشتر
بيماران هموفيلي هم همين درد را دارند. احمد قويدل، مديرعامل ســابق كانون هموفيلي ايران هم به 
همشهري مي گويد كه در غربالگري جنين، تمام اختالالت انعقادي مشخص مي شود. به گفته او، بيماري 
هموفيلي، وابسته به جنسيت افراد است؛ يعني زنان ناقل هستند و مردان مبتال مي شوند. بر اين اساس، 
مهم تر از غربالگري پيش از زايمان، اين است كه دختران و زنان خانواده هاي هموفيلي بايد غربالگري شوند 
تا مشخص شود چه كسي ناقل است و چه كسي نيست: »دختران مردان مبتال به هموفيلي و مادراني كه فرزند 
هموفيل دارند، ناقالن اجباري اين بيماري هستند، اما در اين ميان خواهران بيماران هموفيلي، ممكن است 
ناقل باشند يا نباشند؛ بنابراين بايد غربالگري شوند. پيش از ازدواج از طريق آزمايش هاي ژنتيك، ناقالن 
شناسايي مي شوند تا از تولد فرزندان مبتال به اين بيماري جلوگيري شود.« به گفته قويدل، ممنوعيت يا 
برداشتن اجبار از غربالگري ها، يعني سوق دادن زنان به اقدامات مخاطره آميز. نخستين آن هم تولد يك 
بيمار است. به گفته او، در يك دوره اي نزديك به 400تولد هموفيل در سال ثبت مي شد، اما حاال بيشتر از 

100نفر نيست. هم اكنون حدود 12هزار نفر با اختالل انعقادي در كشور زندگي مي  كنند. 
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گفته مي شود آرمان رمضاني در جمع دوستانش گاليه كرده 
كه: »من فقط در هربازي چند دقيقه به ميدان مي روم؛ خب 
چطور مي توانم خودم را نشان بدهم؟« چرا مي خنديد؟ واقعا 
گاليه درستي است. آخر يك ربع، 20 دقيقه هم شد فرصت؟ 
جلوي بچه بگذاري قهر مي كند. حتي بازي با شــهرخودرو 
هم كه استاد فيكس بود و 2تا تك به تك خراب كرد حساب 
نيست. شــما يك نيم فصل در هر بازي 90دقيقه كامل به 
آرمان بازي بده، ببين برايت چه كار مي كند. مطمئن باشيد 
باالخره گلش را خواهد زد. شــايد كمي طول بكشــد، اما 
سرانجام توپ را با تور آشنا خواهد كرد. در غير اين صورت 
اين مدت كوتاهي كه به رمضاني بازي مي رسد، حتي ارزش 

آن را ندارد كه آرمان بدنش را گرم كند.

چقدر وقت مي خواهيد استاد؟

چند ماه بعد از خلق فاجعه بوسه بر لوگوي الريان قطر، شجاع 
خليل زاده با يك برنامه اينترنتي در ايران مصاحبه كرده و تا 
جايي كه مي توانسته پز قطر را داده: »مردم قطر برخالف مردم 
ايران ماســك مي زنند و تدابير بهداشتي را رعايت مي كنند. 
ليگ قطر برخالف ليگ ايران امكانات ســخت افزاري خوبي 
دارد. در فوتبال قطر برخالف فوتبال ايران بازيكنان خارجي 
باكيفيت جذب مي شوند و سطح فني مسابقات اينجا برخالف 
چيزي كه در ايران تصور مي شود باالست...« آقا كشتي ما را. 
خدا را100هزار مرتبه شــكر راهي الليگايي، بوندس ليگايي 
چيزي نشدي. بهترين تيم ليگ شما السد است كه در اين چند 
سال40 بار به پرسپوليس باخته. خب خودت هم كه بودي و 

ديدي. االن پز چي را مي دهي؟

خدا را شكر الليگا نرفتي

نكته بازي   تراكتور و استقالل
  قهرمان در خانه حريفان

استقالل طي 6بازي خارج از خانه، فقط يك بار در 
خوزستان باخته و فردا هم دوباره به خوزستان مي رود

 فكري قدر هديه 
پرسپوليس را مي داند؟

 بحران سرخ ها سرمربي آبي ها را نجات داد

يكي از اتفاقات جالب ليگ بيستم اين اســت كه ميزبان هاي موفق هميشگي، 
اين بار امتيازات زيادي از ميزباني به دســت نياورده انــد و بيرون از خانه خيلي 
بهتر نتيجه گرفته اند. شاخص ترين نمونه، تيم تراكتور است كه همه ساله يكي 
از پايه هاي ثابت صدرنشــيني در جدول بازي هاي خانگي بود و بيرون از خانه 
خيلي كمتر از بازي هاي خانگي اش امتياز مي گرفت. اما امسال اين تيم بعد از 
پايان 12هفته، صدرنشــين بازي هاي خارج از خانه و تيم سيزدهم بازي هاي 
خانگي است! تراكتور طي 6بازي در زمين حريفان به 4برد، يك مساوي و يك 
باخت رسيده و با 13امتياز تنها تيمي اســت كه ميانگين امتيازاتش در زمين 
حريفان باالتر از 2امتياز از هربازي بوده است. در مقابل، تبريزي ها در ورزشگاه 
يادگار امام از 6بازي فقط 6امتياز گرفته  و يك سوم بازي هاي خانگي خودشان 
را باخته اند. افت تراكتور در بازي هاي خانگي را شايد بتوان به غيبت تماشاگران 
و خالي بودن ورزشگاه ربط داد اما پيروزي هاي متوالي اين تيم در خانه حريفان 

را چطور بايد تحليل كرد؟

  استقالل؛ ميهمان دوم، ميزبان ششم
بعد از مورد عجيب تراكتور، به مس رفسنجان و گل گهر مي رسيم كه اين دو تيم 
هم از ميهماني در زمين حريفان بيشتر از ميزباني هاي خود امتياز گرفته اند. يكي 
ديگر از ميهمان هاي موفق اين فصل هم استقالل است كه تا امروز از 6بازي در 
زمين رقبا به 11امتياز رسيده و در جدول بازي هاي خارج از خانه صاحب رتبه 
دوم است. استقاللي ها در زمين شهرخودرو، گل گهر و تراكتور پيروز شده اند، 
در زمين ذوب آهن و پيكان به تساوي بدون گل رسيده اند و تنها شكست خارج 
از خانه آنها هم در اهواز مقابل فوالد رقم خورده است. تيم محمود فكري با اين 
كارنامه دومين ميهمان موفق ليگ بعد از تراكتور است اما در جدول بازي هاي 
خانگي پايين تر از نفت آبادان، آلومينيوم، سپاهان، پرسپوليس و فوالد در رتبه 
ششم قرار دارد. جالب اينكه استقالل در رتبه ششم يك همسايه هم دارد كه در 
همه چيز با اين تيم مساوي است. نفت مسجدسليمان هم مثل استقالل از 6بازي 
خانگي صاحب 11امتياز شده و دقيقا مثل اســتقالل 8گل زده و 4گل خورده 
دارد. همين تيم فردا ميزبان اســتقالل خواهد بود تا در هفتمين ميزباني اش 
به دنبال چهارمين برد از بازي هاي خانگي باشد. نفت در مسجدسليمان توانسته 
سپاهان و فوالد را ببرد و از پرسپوليس هم مساوي بگيرد. امتيازگرفتن در زمين 
اين تيم اصال كار ساده اي نيســت اما فراموش نكنيم كه استقالل هم خارج از 
تهران امتيازات خوبي جمع كرده است. فردا عالوه بر بازي نفت مسجدسليمان 
و استقالل، 2 بازي ديگر نيز از هفته سيزدهم برگزار مي شود. گل گهر ميهمان 

سايپاست و در انتهاي جدول هم نساجي از ذوب آهن ميزباني مي كند.

تنها 48ساعت بعد از شكست غيرمنتظره استقالل برابر سايپا و مصاحبه غيرقابل 
دفاع محمود فكري، يك بحران كامل در اردوگاه پرســپوليس به وجود آمد تا 
همه هياهوي باشگاه رقيب را تحت تأثير قرار بدهد. پرسپوليس بد بازي كرد، به 
آلومينيوم باخت، يحيي گل محمدي هم مثل خود فكري مصاحبه آماتور انجام 
داد و بعد هم داستان بيانيه رسول پناه و صف كشي موافقان و مخالفان در فضاي 
مجازي به وجود آمد. همه اينها باعث شد سيل خروشان انتقاداتي كه از فكري 

وجود داشت بند بيايد.
 او آرامشي را وديعه گرفت كه مولود آشفتگي باشگاه رقيب بود؛ آيا فكري قدر اين 
موقعيت را خواهد دانست؟ هميشه قرار نيست اشتباهات خودي به اين ترتيب 
رفع و رجوع و فراموش شود. فكري ديگر نبايد تيمش را بد كوچ كند و بعد هم 
دست به فرافكني بزند؛ چون شــايد دفعه بعدي پرسپوليس هم مثل سپاهان 
و تراكتور برنده شــود و عرصه بر صدرنشــين تنگ بيايد. استقالل فردا با نفت 
مسجدسليمان بازي دارد و 3 امتياز اين مسابقه شايد بتواند آبي ها را روي ريل 
برگرداند. استقالل در مجموع بد نتيجه نگرفته، اما خوش شانس هم بوده؛ هم 
در داربي تهران كه از يك شكست سنگين گريخت و هم اين هفته كه باختش با 

باخت پرسپوليس مقارن شد.

3مدعي تازه نفس
اتفاق جالب، باالي جدول رده بندي

با پايان مسابقات هفته دوازدهم ليگ برتر، جدول رده بندي مسابقات 
شــكل كامل تري پيدا كرده است؛ هرچند پرســپوليس هنوز 2 بازي 
عقب افتاده دارد و اين مسئله نظم جدول را تحت تأثير قرار داده است. 
هم اكنون يكي از نكات جالب در پله هاي بااليي جدول رده بندي، مربوط 
به رقابت 3 مربي تازه نفس براي قهرماني است. محمود فكري در حالي با 
استقالل در صدر جدول رده بندي قرار گرفته كه اين مربي براي نخستين 
بار فصل را روي نيمكت يك تيم ليگ برتري آغاز كرده اســت. پيش از 
اين تنها سابقه حضور فكري در ليگ برتر مربوط به دوران كوتاه كارش 
با نساجي در نيم فصل دوم ليگ نوزدهم بود. از سوي ديگر سپاهان هم 
در نخستين فصل سرمربيگري محرم نويدكيا خودش را باال كشيده و 
به رده دوم جدول رسانده است. تيم اصفهاني روزهاي پرتالطم شروع 
فصل را پشت سر گذاشته و هم اكنون با 22امتياز از 12مسابقه ايام خوبي 
را پشت سر مي گذارد. سومين مدعي فعلي هم مسعود شجاعي است كه 
حتي هنوز از ميادين بازنشسته هم نشده و به عنوان بازيكن- مربي هدايت 
تراكتور را برعهده دارد. شجاعي با پيروزي برابر گل گهر توانسته تيمش 
را تا رده چهارم باال بكشاند. اين تيم از 12بازي ابتدايي 19امتياز كسب 
كرده است. تيم سوم جدول اما نفت آبادان است كه هدايت آن را سيروس 
پورموسوي برعهده دارد و قبال سابقه حضور در ليگ برتر را داشته است.

فوتبال ايران

پلقهبساحممارد
يعاضريزاسنيشام
شلامكارفاريحب
پناتامظانايا
راينمهبهسوشلر
دكتالياتاممي
هتشريشجنپيلوك

يبرضكاركزوي
نونجزكرمتمكلپ
اميتيهاريبچا

زدموسرلاتسيرك
بسابتاككهامد
اتلايهمتتمالا
لوغمخيراتهدنام
شراملوناتايسن
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افقي:
 1- جاي پــا- رنج- فيلمي 
ساخته بهرام بيضايي با بازي 

مژده شمسايي
2- فرمــان توقــف- كتاب 
كليله و دمنه را به زبان عربي 

ترجمه كرد- نوعي حلوا
3- درجه بندي شده- صداي 

باران- پيشتاز لشگر
4- تيم فوتبــال ايتاليايي- 

چاهك كف حوض
5- عصــاره ليموتــرش- 
پاكيزه- قوم حضرت هود)ع(
6- از الفباي فارســي- آن 
سوي ســقف- فيزيك دان 

فرانسوي قرن نوزدهم
7- نشــان افتخــار- صلح- 
سازمان بين المللي استاندارد

8- ماه شــاعرانه- نخستين 
سلسله پادشاهان داستاني 

ايران- حرف پيروزي
9- ميوه ساوه- اكنون- قوم 

مغول
10- صبحانه نخورده- پرنده 

نوك دراز- پايتخت چين
11- شــهري در جمهوري 
آذربايجان- بنيانگذار مكتب 
روانشناسي تحليلي- رمان 

شارلوت برونته انگليسي
12- گلي زيبا- نوازنده

13- بــه گمــان  افكندن- 

اثرگذار- نويسنده
14- گل ســرخ- جنــگ 
معــروف خشايارشــاه بــا 

يونانيان- الهه هنر
15- پهلــوان افســانه اي 

آذري- گفتار- رود آرام
  

عمودي:
1- شهرســتاني در استان 
گلستان- موسيقي نظامي- 

قلعه حكومتي
2- قــوه بينايي- شــهري 
در شــرق اســتان تهران- 
مجموعه داســتاني نوشته 

منيرو رواني پور
3- سرافراز- بانوي همدم

4- آشكار- نمايش با ساز و 
آواز- لكنت زبان

5- ورزشــگاه انگلســتان- 
كنايه از هر چيــز عجيب و 

كمياب است
6- نمي شــنود- دســته 

پيستون اتومبيل- گالبي
7- از فروع دين- اسب ماده- 

توپ چوگان
8- ســرزندگي- مرتبــه 

اجتماعي- آنفلوآنزا
9- گــذرگاه- از فرقه هاي 

بنيادگراي مسيحي- كج
10- كام- آزادي- مختصر 

و كوتاه

11- مهماني براي روزه گشايي- مهد 
تمدن معماري و موسيقي جهان

12- كارگر ساختماني- خودروي 
باربري- دلواپس

13- ... گفتيم و عشــق آغاز شد- 
دستگاه قديمي نمايش فيلم

14- خاندان رسول اكرم)ص(- از 
روي اجبار- همراه چاي

15- فرزندزاده- ادعا- پدر ســام 
در شاهنامه

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3856
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

563784912
981632574
742159683
429817365
375926148
618543297
137465829
296378451
854291736

متوسط

2 1 4       
  3 7 2     
8   4  3    
  9 1 3     
 4      6  
    9 2 5   
   5  6   2
    8 7 6   
      3 7 1823541976

675829413
194736825
789615342
362478591
541293768
256984137
437152689
918367254

ساده

متوسط

214958736
963721458
875463129
659134287
142875963
738692514
397516842
421387695
586249371

سخت

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

ساده

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

قرعه كشــي ليــگ قهرمانان آســيا براي 
 AFC فصــل2021 روز گذشــته در مقر
برگزار شد و تيم هاي حاضر در اين مرحله 
حريفان خود را شناختند. از ايران تيم هاي 
پرسپوليس، تراكتور و استقالل به ترتيب 
در ســيدهاي يك تا 3 حضور داشــتند و 
فوالد هم براي حضور در اين مرحله بايد در 

پلي آف حاضر شود.
  جالب ترين اتفاقي كه بــراي تيم هاي 
ايرانــي در ايــن قرعه كشــي رخ داد، 
رويارويي سرخابي هاي تهران با بازيكنان 
سابق خودشــان در تيم هاي قطري بود. 
پرســپوليس در گروه پنجم با الريان قطر 
همگروه شــد كه شــجاع خليل زاده را در 
تركيب دارد و استقالل هم در گروه سوم به 
مصاف الدوحيل خواهد رفت كه به تازگي 

علي كريمي را به خدمت گرفته است.
  پرســپوليس كه با نايب قهرماني فصل 
گذشته در آســيا و قهرماني در ليگ برتر 
ايران در سيد اول قرار گرفته بود، طبعا با 
قرعه آسان تري نسبت به ديگر نمايندگان 
ايران روبه رو شــد. الريــان هم اكنون تيم 
چهارم ليگ ستارگان قطر است و تيم گوا 

هم برخالف آنچه يحيي گل محمدي ديروز 
ادعا كرد، صدرنشــين ليگ هند نيست و 
تيم سوم اين ليگ است. هندي ها مدت ها 
بود نماينده اي در مراحــل گروهي ليگ 
قهرمانان نداشتند اما حاال با 40تيمي شدن 
اين مرحله آنها هم سهمي در گروه ها پيدا 

كرده اند.
  تيم چهــارم گروه پرســپوليس از بين 
الوحده امارات و الزورا عراق انتخاب خواهد 
شد. اگر الوحده بتواند از پلي آف عبور كند، 
عمر خريبين، مهاجم ســوريه اي اين تيم 
يك بار ديگر فرصت رويارويي با پرسپوليس 
را پيدا خواهد كرد. خريبين با لباس الهالل 

مقابل پرسپوليس هت تريك كرده بود.
  تراكتور كه بعد از 3سال به آسيا برگشته 
با شــارجه امارات و پاختاكور ازبكستان 
همگروه شــد. تيم آخر اين گــروه هم از 
پلي آف ميان الوحده عربســتان و نيروي 
هوايي عراق مي آيد. از ميــان اين تيم ها، 
تراكتور فقط سابقه رويارويي با پاختاكور 
را دارد. در فصــل2016 تراكتور در بازي 
رفت با يك گل در زمين پاختاكور شكست 
خورد اما در بازي برگشــت اين تيم را با 

2گل در تبريــز شكســت داد. گل هاي 
تراكتور را در آن بازي آگوســتو ســزار و 
سعيد آقايي )بازيكن فعلي پرسپوليس( 
زدند و سرمربي تيم هم امير قلعه نويي بود.

  استقالل باز  هم با سخت ترين قرعه در 
ميان تيم هاي ايراني روبه رو شــد. االهلي 
عربستان و الشرطه عراق كه فصل گذشته 
هم با آبي ها همگروه بودند، دوباره در گروه 
استقالل قرار گرفته اند و الدوحيل قطر هم 

سرگروه آنهاست.

گروه بنــدي ليگ قهرمانان 
آسيا- منطقه غرب

گروه A: الهالل عربستان- 
شــباب االهلي امــارات- 
تاجيكستان-  اســتقالل 
برنده پلي آف الغرافه قطر 

و آلماليق ازبكستان
گروه B: شــارجه امارات- 

تراكتــور ايــران- پاختاكور 
ازبكســتان- برنــده پلــي آف 

الوحده عربســتان و نيروي هوايي 
عراق

گــروه C: الدوحيــل قطــر- االهلــي 
عربستان- استقالل ايران- الشرطه عراق

گروه D: الســد قطر- النصر عربستان- 
الوحدات اردن- برنده پلي آف العين امارات 

و فوالد خوزستان
گروه E: پرسپوليس ايران- الريان قطر- 
گواي هند- برنده پلي آف الوحده امارات و 

الزوراء عراق

  بازگشت به صحنه قتل
  در قرعه كشي ليگ قهرمانان آسيا تيم شجاع با پرسپوليس همگروه شد، تيم علي كريمي با استقالل

  گوچي: نشان دادم كارم را خوب بلدم
  حضور در ليگ ايران چالش قشنگي است

محمد زارعي| رضا قوچان نژاد اين روزها روي دور گلزني افتاده است. گوچي كه در 11 بازي 
تنها 2 گل براي تيمش زده بود، در 2 بازي اخير 4 گل زده و به نوعي 4 امتياز با ارزش براي تيمش 
گرفته است. او هفته گذشته به عنوان بازيكن ذخيره به ميدان رفت تا با هت تريك باعث پيروزي 
زووله شود و سه شنبه هم به عنوان يار تعويضي وارد زمين شد تا تنها پس از 3 دقيقه گل تساوي 
تيمش را وارد دروازه هراكلس كند. قوچان نژاد حاال با 6 گل، بهترين گلزن زووله به حساب مي آيد 
و ميانگين هر 88 دقيقه يك گل را در كارنامه اش ثبت كرده است. گوچي كه از رسانه هاي هلندي 
لقب تعويض طاليي زووله را گرفته در گفت و گوي اختصاصي با همشهري ورزشي درخصوص 
نيمكت نشيني هايش با وجود گلزني مي گويد:» اين ديگر به نظر مربي برمي گردد كه چقدر به 
من زمان دهد تا بازي كنم. اگر زمان بيشتري در اختيارم قرار بگيرد، صددرصد بيشتر گل مي زنم 
و مي توانم موفق تر باشم. البته همين كه جمعه گذشته توانستم در 12 دقيقه 3 گل بزنم و اين 
هفته هم گل تساوي تيمم را زدم تا نشان دهم كارم گلزني است و آن را خوب بلدم، برايم بس 
است. ضمن اينكه حاال يك ركورد جديد هم ثبت كرده ام و به تنها بازيكني تبديل شده ام كه 2بار 
به عنوان بازيكن جانشين در ليگ هلند به زمين مي آيد و هت تريك مي كند. دفعه قبل 4 گل 

و اين بار 3 گل زدم. براي همين خيلي راضي ام و اميدوارم بازهم اتفاقات خوبي برايم بيفتد.«
تا همين چند هفته پيش به نظر مي رســيد قوچان نژاد يكي از جدا شده هاي قطعي زووله در 
نقل و انتقاالت زمستاني باشد و از همين رو شايعه حضور او در تيم هايي مثل پرسپوليس، سپاهان 
و تراكتورسازي مطرح شد اما زدن 4 گل در 2 بازي اخير اوضاع را تغيير داده است. خود رضا در 
اين خصوص مي گويد: »راستش را بخواهيد االن با اين وضعيت شرايط عوض شده چراكه در 
2 بازي اخير 4 گل زده ام و آقاي گل تيم مان هستم. واقعا نمي دانم در ماه هاي آينده چه اتفاقاتي 

مي خواهد بيفتد اما من بايد آماده باشم تا هر وقت براي تيمم به ميدان رفتم گلزني كنم.«
گوچي در ادامه اشاره اي هم به احتمال حضورش در ليگ ايران داشته و گفته است: » قبال گفته ام 
و االن هم مي گويم كه احتمال حضورم در ليگ ايران وجود دارد و نمي توانم بگويم هيچ گاه اين 
اتفاق رخ نخواهد داد. اگر موقعيت، زمانبندي و شرايط درست باشد، صددرصد اين شانس را 
خواهم داشت تا روزي در ليگ ايران بازي كنم. در گذشته براي تيم ملي در ايران بازي كرده ام و 
از اين بابت حس خوبي دارم و دوستاني هم داشته ام كه در ليگ ايران بازي مي كردند، از همين رو 
حضور در ليگ ايران چالش قشنگي براي من خواهد بود اما خدا مي داند در آينده چه اتفاقي رخ 

خواهد داد. االن قرارداد و سرنوشت من در اروپا است.«
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شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان...........................

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

با مردم

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

پاسخ مسئوالن

كوتاه از حادثه

 مرگ ۲ دختر نوجوان
در دزفول

2دختر نوجوان در اقدامي هولناك و با انگيزه اي 
نامعلوم در دزفول به زندگي خود پايان دادند. به 
گزارش همشهري، اين حادثه شامگاه دوشنبه 
در يكي از محله هاي دزفول اتفــاق افتاد و در 
جريان آن 2دختر كه حدود 17سال داشتند با 
مصرف قرص برنج جان خود را از دست دادند. 
علي قميشي، رئيس دانشــگاه علوم پزشكي 
دزفــول در اين باره گفت: ايــن 2دختر پس از 
گذشت يك ساعت، دچار ايست قلبي - تنفسي 
شدند. حدود يك ساعت عمليات احيا براي اين 
2نوجوان انجام شد اما  اقدامات احيا مؤثر نبود و 
هردو فوت كردند. رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
دزفول گفت: از انگيــزه اين 2دختر براي اقدام 

به خودكشي اطالعي نداريم.

اعترافات عامل جنايت 
بر سر متلك پراني

»تعادلم را از دســت دادم و چاقو ناخواسته به 
پهلوي مقتــول فرورفت.« ايــن ادعاي جواني 
است كه بر سر متلك پراني با جواني ديگر درگير 
شــده و او را به قتل رسانده اســت. به گزارش 
همشــهري، اين حادثه عصر چهارشــنبه اول 
بهمن ماه در يكي از پارك هــاي جنوب تهران 
رخ داد. دو پســر جوان در پارك با هم درگير و 
هر دوي آنها زخمي شــدند اما در نهايت يكي 
فوت شد و ديگري به بيمارستان انتقال يافت. 
عامل جنايت كه از همان زمان با دستور قاضي 
جنايي در بيمارستان بازداشت و تحت نظر قرار 
گرفته بود، ديروز و پس از بهبودي از بيمارستان 
مرخص و به دادســراي جنايي تهران منتقل 
شــد. او وقتي مقابل قاضي مصطفي واحدي، 
بازپرس شعبه يازدهم دادسراي جنايي تهران 
قرار گرفت جزئيات حادثه را چنين شــرح داد: 
با دختر مورد عالقه ام به پارك رفته بوديم. روي 
نيمكت نشسته بوديم و با هم صحبت مي كرديم 
كه مقتول از كنار ما عبور كرد. او به دختر مورد 
عالقه ام خيره شده بود و چپ چپ نگاه مي كرد. 
بعد زير لب چيزي گفت و به دختر موردعالقه ام 
متلك پراند. حتي به ســمت او آمد و مزاحمت 
ايجاد كرد. همين باعث شــد كه با وي درگير 
شــوم. وي ادامه داد: وقتي درگيري شروع شد 
از آســتينش چاقويي بيرون آورد و ضربه اي به 
پهلويم زد. سعي كردم چاقو را از دستش بگيرم 
كه ناگهان تعادلم را از دست دادم و چاقويي را كه 
از دستش گرفته بودم به پهلوي او برخورد كرد. 
اصال قصد كشــتن او را نداشتم، من فقط قصد 

داشتم از خودم و دختر موردعالقه ام دفاع كنم.

 3شرط براي
 بخشش قاتل پسرعمه

 پرداخت ديه، ترك تهران و حضور 
نداشــتن در جمع فاميــل مانند جنايي

مراسم عزاداري و عروسي، شرط 
عمه و شوهرعمه براي بخشش پسري جوان بود 
كه 6سال قبل در درگيري پسرعمه اش را به قتل 

رساند.
به گــزارش همشــهري، اول مهر ماه ســال93 
گزارش قتل پسري 23ســاله به پليس پايتخت 
اعالم شد. مقتول در يك درگيري با ضربه چاقو 
به قتل رســيده و عامل جنايت از محل گريخته 
بود. با شــروع تحقيقات پليسي معلوم شد قاتل 
پســردايي مقتول بوده كه به دليــل اختالف با 
پسرعمه اش، وي را به قتل رســانده و متواري 
شده است. آنطور كه شاهدان مي گفتند آنها از 
مدت ها قبل با يكديگر دچار اختالف شده بودند 
تا اينكه روز حادثه در خيابان درگير شدند و قاتل 
با چاقويي كه همراهــش بود ضربه اي به مقتول 

زده و فرار كرده بود.
متهم به قتل جواني 20ساله بود كه تحت تعقيب 
پليس پايتخت قرار گرفت. تالش تيم جنايي براي 

دستگيري او خيلي زود نتيجه داد و با شناسايي 
مخفيگاهش، وي بــه دام پليس افتــاد. جوان 
20ساله در بازجويي ها به قتل پسرعمه اش اقرار 
و انگيزه اش را انتقام جويي بيان كرد. او گفت: من 
و پســرعمه ام مدت ها بود كه با يكديگر اختالف 
داشــتيم. درگيري مان به خاطــر كري خواني 
بود. بــراي هم پيامك مي فرســتاديم و كل كل 
مي كرديم. همين باعث اختالف ميان ما شــده 
بود تا جايــي كه روز قبل از حادثه پســر عمه ام 
با دوستانش در خيابان مرا ديدند و به باد كتك 
گرفتند. همين اتفاق باعث شد كه از او كينه به 

دل بگيرم.
وي ادامــه داد: روز حادثــه به صــورت اتفاقي 
پســرعمه ام را در خيابان ديدم و بــا هم درگير 
شــديم. با چاقويي كه همراهم بود ضربه اي به 
او زدم. هدفم اين بود كه از او زهرچشــم بگيرم 
اما پسرعمه ام جانش را از دســت داد. حاال هم 

به شدت پشيمانم و از مرگ او متاثر شده ام.
وي پس از بازسازي صحنه قتل روانه زندان شد 
و مدتي بعد در دادگاه كيفري پاي ميزمحاكمه 

رفت. در جلســه دادگاه عمه و شــوهر عمه اش 
خواستار قصاص او شدند و قضات دادگاه متهم 
را به قصاص محكوم كردند. حكم صادر شده به 
تأييد قضات ديوان عالي كشــور رسيد و پس از 
نهايي شدن راي، پرونده به شعبه چهارم اجراي 
احكام دادسراي جنايي فرستاده شد تا مقدمات 

اجراي حكم قاتل فراهم شود.

بخشش قبل از قصاص 
درحالي كه پرونــده پيــش روي قاضي مريم 
خليفه، داديار شــعبه چهارم اجــراي احكام 
دادسراي جنايي تهران بود، تيم صلح و سازش 
تالش خود را براي جلب رضايت اولياي دم آغاز 
كردند. رايزني ها سرانجام نتيجه داد و پدر و مادر 

مقتول شروطي براي بخشش قاتل گذاشتند. 
اولياي دم شرط اولشــان دريافت ديه بود كه 
قاتل با كمك خيرين و خانواده اش توانســت 
پول ديه را تهيه كند. شــرط بعدي اولياي دم 
اين بود كه قاتل پــس از آزادي از تهران خارج 
شود و به هيچ عنوان در جمع هاي فاميلي مانند 
مراسم عروســي، عزاداري و... شــركت نكند؛ 
حتي چنانچه آنها در شهري بودند، قاتل نبايد 
در آنجا آفتابي شود چرا كه شرطشان اين بود 
كه تا زماني كه زنده هستند چشمشان به قاتل 

پسرشان نيفتد.
به اين ترتيب جوان محكوم به قصاص شــروط 
عمه و شــوهر عمه اش را پذيرفــت و از مجازات 

مرگ رهايي يافت.

عمه و شوهرعمه قاتل 
پسرشان را بخشيدند

   چرا بايد ماليات برق صاحبخانه ها را مستأجر بدهد؟
ماليات  ملك و برق و... روي قبض برق مي آيد كه بسيار ناعادالنه است؛ 
چراكه صاحبخانه كه ملــك دارد و كرايه مي گيرد بايد ماليات بدهد، 
نه مستأجر كه چه بســا در تامين كرايه خانه و خرج زندگي چند جا 
كار مي كند. چيز عجيبي نيســت اگر ماليات برق را از مالكان خانه ها 
بگيرند، نه مستأجراني كه پول برق قبض هايي را مي پردازند كه مالكش 

كس ديگری است.
محمدي از يزد

   با قطع برق  به چنددهه پيش برگشته ايم
درحالي كه ما صادركننده برق هستيم و از ديگر كشورها براي استخراج 
ارز ديجيتال به ايــران مي آيند، چرا بايد با كمبــود برق و قطعي هاي 
سراسري مواجه باشيم. اينكه رويه فوق جابيفتد و مردم مدام رصد كنند 
كه چه زماني برق منطقه شان قطع مي شود، يعني عقبگرد چنددهه اي.
خدايي از تهران 

   بي آبي، كشاورزي لرستان را نابود مي كند
استان لرستان يكي از استان هاي پربارش كشور است، اما با وجود اين 
از لحاظ صنعتي پيشــرفتي ندارد و افراد زيادي در اين استان بيكار 
هستند؛ لذا تنها اميد اغلب مردم به بخش كشاورزي است كه آن هم 

از نعمت آب محروم است و فريادرسي هم نيست.
پارسا از خرم آباد 

   چرا جلوي ادامه تحصيل فرهنگيان را مي گيرند
درحالي كــه به تازگي مجلس تصويب كرده اســت كــه مدرك دوم 
فرهنگيان قابل قبول است و آنها مي توانند ادامه تحصيل دهند، ادارات 
آموزش و پرورش زير بار نمي روند و نامه ادامه تحصيل فرهنگيان براي 

مدرك دوم داده نمي شود.
بياتي، فرهنگي مشتاق ادامه تحصيل 

   زمين هاي اداره برق تهران در هشتگرد چه شد؟
بعد از 13سال وضعيت زمين هاي اداره برق تهران )ميدان شهدا( كه 
در هشتگرد واقع است، بالتكليف اســت؛ اين در حالي است كه اصل 
زمين به صورت هكتاري هنوز موجود اســت، ولي تفكيك آن انجام 
نشده؛ در شرايطي كه تاكنون 25هزار شاكي پيگير موضوع شده اند. از 

قوه قضاييه تقاضا داريم به موضوع ورود كند و حق شاكيان را بگيرد.
بهره مند از تهران

جدول گذاري همه خيابان هاي خواجه عبداهلل در دســتور 
كار است

روابط عمومي منطقه4 شهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي با 
موضوع »جدول گذاري خيابان هشتم و چهاردهم خواجه عبداهلل 
انصاري« در ستون »با مردم« روز 24دي ماه پاسخ داده است: »با 
توجه به اولويت هاي اجرايي منطقــه جدول گذاري خيابان هاي 
يادشده در قالب پروژه هاي توسعه محله ها در دستور كار قرار گرفته 

و انجام خواهد شد.«

زن و شوهر ميانسال براي فرار از مشكالت 
مالي نقشــه بچگانــه اي كشــيدند. آنها 
زن آرايشــگري را گــروگان گرفتند كه 
هم طالهايش را ســرقت كــرده و هم از 
خانواده اش اخاذي كنند اما تنها 10ساعت 
بعد به دام پليــس افتادند. بــه گزارش 
همشهري، شامگاه سه شنبه مردي نگران 
و سراسيمه نزد مأموران پليس كرمان رفت 
و از ناپديد شدن مرموز همسرش خبر داد. 
او گفت: همسرم آرايشگاه دارد. هر شب 
ساعت 8آرايشگاه را تعطيل كرده و به خانه 
مي آيد اما حاال چند ساعت گذشته و از او 
خبري نيست. نگرانش شدم و با او تماس 
گرفتم اما موبايلش خامــوش بود. راهي 
آرايشگاه شدم، اما بســته بود و احساس 
مي كنم اتفاق بدي برايش رخ داده است. 
با اظهارات اين مــرد تحقيقات مأموران 
براي يافتن ردي از زن گمشده آغاز شد. 
مأموران در نخستين اقدام راهي آرايشگاه 
او شدند. پرس و جو از شاهدان و بررسي 

تصاوير دوربين هاي مداربســته اطراف 
از اين حكايت داشــت كه زن جوان مثل 
هميشه ساعت 8شب آرايشگاه را تعطيل 
كرده اما به جاي رفتن به خانه، همراه زني 
ميانسال ســوار بر يك خودروي سواري 
شــده و آنجا را ترك كرده است. به گفته 
شاهدان، به نظر مي رسيد كه زن آرايشگر 
با زن ميانســال و حتي راننده خودروي 
سواري از قبل آشنايي داشته اما شوهر وي 
مدعي بود كه زن ميانسال را نمي شناسد 
و هرگز او را نديده است. مأموران در ادامه 
تحقيقات هويت زن ميانسال را شناسايي 
كردند و معلوم شد كه وي از مدتي قبل با 
زن آرايشگر رابطه اي صميمانه برقرار كرده 
بود. از آنجا كه اين زن تنها سرنخ رسيدن 
به آرايشگر گمشــده بود، مأموران پس از 
بررسي هاي گســترده موفق شدند محل 
زندگي او را شناسايي كنند و درحالي كه 
هوا هنوز روشــن نشــده بود، راهي آنجا 
شدند. مأموران پس از ورود به اين خانه، 

زن آرايشــگر را كه دســت و پا بسته در 
اتاقي زنداني شده بود، نجات دادند و زن 
ميانسال و شــوهرش را دستگير كردند. 
زن ميانســال در تحقيقــات گفت: من و 
شوهرم با هم نقشه كشيديم زن آرايشگر 
را ربوده و عالوه بر ســرقت طالهايش، از 
خانواده اش اخاذي كنيم. متهم ادامه داد: 
براي اجراي نقشه، رفت وآمد به آرايشگاه 
را بيشتر كردم و با زن جوان طرح دوستي 
ريختم. اعتمادش را جلــب كردم و يك 
روز دعوتــش كردم كه به خانــه ام بيايد 
و با هم يك فنجان چــاي بخوريم. او كه 
اعتماد كرده بود، قبول كرد و روز حادثه 
شوهرم به دنبال ما آمد و پس از تعطيلي 
آرايشگاه به خانه ما رفتيم. پس از آن زن 
آرايشگر را با نوشــيدني مسموم بيهوش 
كرديم و طالهايش را دزديديم. بعد او را 
زنداني كرديم و مي خواستيم در تماس با 
خانواده اش در قبال آزادي او پول بگيريم 

اما خيلي زود دستگير شديم. 

چند روز پس از افشاي آزار كودكي خردسال توسط عمويش در مالير خواهران و مادر 
كودِك آزار ديده به يكي از خانه هاي امن بهزيستي منتقل شدند.

به گزارش همشــهري، اوايل هفته بود كه تصاوير يك مورد كودك آزاري در شبكه هاي 
اجتماعي منتشر شد و افكار عمومي را جريحه دار كرد. اين عكس مردي را نشان مي داد 
كه بندي را به گردن كودكي انداخته و او را از زمين بلند كرده بود. بررسي هاي اوليه نشان 
داد اين حادثه در يكي از روســتاهاي مالير، در استان همدان اتفاق افتاده است. در اين 
شرايط بود كه مسئوالن منطقه اي وارد عمل شدند و با دستور قضايي مرد كودك آزار كه 
عموي كودك است بازداشت و تحقيقات در اين خصوص آغاز شد. حاال با گذشت چند 
روز از افشاي اين حادثه تلخ معاون اجتماعي بهزيستي استان همدان از نگهداري مادر 
و خواهران  اين كودك در يكي از خانه هاي امن بهزيستي خبر مي دهد. زهره بختياري 
درخصوص آخرين روند رسيدگي به اين پرونده به همشهري گفت: مقام قضايي دستور 
انتقال كودك آزار ديده به بهزيستي را داده بود اما چون اين كودك حدود 2سال دارد و 
شيرخوار است و جدايي از مادر ممكن است به او آسيب بزند كودك همراه مادر و 2خواهر 
بزرگترش به بهزيستي منتقل شــدند. وي ادامه داد: هرچند عموي كودك آزار مدعي 
شده اين اقدام را براي شوخي انجام داده اما بررسي هاي دقيق تر در اين خصوص ادامه 
دارد تا معلوم شود آيا اين روند پيش از اين نيز در اين خانواده تكرار شده يا نه. همچنين 
همكارانم در واحد مداخله در بحران در حال بررســي ايجاد شرايط امن در اين خانواده 
هستند. به گفته اين مقام مسئول بهزيســتي همدان در اين پرونده با وجود آزار كودك 
خردسال اما هيچ يك از والدين او شاكي نبودند و مقام قضايي به عنوان مدعي العموم وارد 

پرونده شده است و تحقيقات در اين خصوص ادامه دارد.

آخرين خبر از عموي كودك آزارزن آرايشگر گروگان 10ساعته زوج ميانسال
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   يك نگاه آماري از فجر۳۹
ظرفيت سالن ها، ظرفيت پروتكلي است و پخش اجراهاي مجازي با 3روز 
فاصله از ۱۴بهمن آغاز مي شود و در 3پلتفرم انجام خواهد شد؛ سايت هاي 
تيوال، نمايش نت و تلويزيون تئاتر ايران كه براي مهمانان جشنواره در نظر 
گرفته شده است. اين دوره در ۶بخش اجرايي و ۵بخش غيراجرايي برپا 
مي شود كه برخالف ديگر دوره ها ســهم استان ها بيشتر از تهران است. 
در بخش اجراي آثار نمايشي ميزبان ۱۰۷نمايش است كه شامل ۴۹نمايش 
از تهران )۴۶درصد آثار( و ۵۸نمايش از ساير استان ها )۵۴درصد آثار( 
مي شود. در اين دوره از جشــنواره نام و نشاني از كارگردان های شاخص 
و قديمي تئاتر ديده نمي شود، ميانگين ســن كارگردانان آثار نمايشي 
جشنواره 3۷سال است و اصفهان با ۱۲نمايش بيشترين حضور را دارد. 
ايالم و كردستان هركدام با ۵نمايش، كرمانشاه با ۴نمايش، خراسان رضوي، 
هرمزگان و همدان هركدام با 3نمايش، آذربايجان شرقي، البرز، بوشهر، 
خوزستان، قزوين، كرمان، گلستان، گيالن و مازندران هركدام با ۲نمايش، 
خراسان شمالي، زنجان، سيستان و بلوچستان، فارس و يزد هم هركدام با 

يك نمايش، آمار جزئي بخش استاني را نشان مي دهند.

منيژه ميرعمادي؛ بانوي مجموعه دار
منيژه ميرعمادي، يكي از نام هاي ماندگار هنر ايران 
است. او نه فقط يكي از بانوان نقاش معاصر است كه 
در فعاليت هاي رسانه اي حوزه هنرهاي تجسمي نيز 
جايگاهي يگانه دارد. »نشر هنر ايران« نخستين 
ناشر تخصصي هنر در ســال هاي پس از انقالب 
بوده است. »پيشگامان نقاشــي معاصر ايران«، 
گزيده نقاشــي هاي پروانه اعتمادي، غالمحسين 
نامي، عليرضا اسپهبد، مجموعه عكس هاي عباس 
كيارستمي ازجمله كتاب هايي است كه نشر هنر 
ايران منتشر كرده است. مجله طاووس در سال هاي 
پاياني دهه۷۰ نيز يكي از مجله هاي ماندگار هنرهاي 
تجسمي بوده است كه نســخه هاي باقيمانده اش 
هنوز در ميان دوســتداران هنرهاي تجسمي و 
عالقه مندان مطبوعات دســت به دست مي گردد. 
منيژه ميرعمادي در طول ســال ها مجموعه اي از 
آثار نقاشــان امروز ايران را گردآوري كرده است؛ 
مجموعه اي كه گنجينه اي كامل از هنر امروز ايران 
اســت و كمتر هنرمندي اســت كه اثري از او در 
مجموعه منيژه ميرعمادي موجود نباشد. ابوالقاسم 
سعيدي، احمد اســفندياري، بهجت صدر، پروانه 
اعتمادي، پرويز تناولي، پرويــز كالنتري، جعفر 
روح بخش، حجت اهلل شكيبا، حسين زنده رودي، 
حسين كاظمي، حسين محجوبي، رضا بانگيز، رضا 
مافي، ژازه تباتبايي، سهراب سپهري، شكوه رياضي، 
صادق تبريزي، عباس كيارستمي، علي اكبر صادقي، 
عليرضا گلســتانه، عليرضا اسپهبد، غالمحسين 
نامي، فرامرز پيالرام، فرح اصولي، فريده الشايي، 
فريدون آو، قاســم حاجي زاده، كامران كاتوزيان، 
كورش شيشــه گران، گيزال وارگا سينايي، ماركو 
گريگوريان، محمد احصايي، محمود جوادي پور، 
مسعود عربشاهي، منوچهر شــيباني، منوچهر 
يكتايي، منيژه ميرعمادي، مهدي سحابي، مهدي 
ويشكايي، ناصر اويســي، نصرت اهلل مسلميان و 
رعنا فرنود و... ازجمله هنرمنداني اند كه آثارشان 
در مجموعه منيژه ميرعمادي وجود دارد. ۷۵۲ اثر 
مجموعه او به موزه هنرهاي معاصر تهران اهدا شده 
و چنان كه مسئوالن موزه گفته اند به جز موزه تهران، 

در شهرهاي ديگر نيز به نمايش درخواهد آمد.

كارگران هنــوز مشــغول كارند. 
ساعت هاي پاياني جابه جايي است. در گزارش

هر گوشه اي كسي مشغول كاري است. 
يكي آخرين تميزكاري ها را انجام مي دهد، ديگري 
مشــغول جمع كردن خرده ريزهاست. چند نفري 
دارند كافه را مرتب مي كنند. اينجا موزه هنرهاي 
معاصر تهران است كه براي مرمت و بازسازي درهاي 
خود را ماه هاي طوالني به روي عالقه مندان بسته 
بود. هنوز بسته بندي هاي مجسمه ها و آثار حجمي 
باز نشده. پرده هاي ورودي گالري ها را كشيده اند كه 
آثار نمايشگاه آينده معلوم نباشد. از نماي بيروني 
موزه خيلي نمي توان تغييرات را دريافت، اما وقتي 
پا به درون موزه بگذاري مي بيني كه همه  چيز نو نوار 
شده اســت. انتظار طوالني دوستداران هنرهاي 
تجسمي پس از 3۲ ماه به سر رسيده است و موزه 
هنرهاي معاصر تهران عصر امروز به طور رســمي 
بازگشايي مي شود. از روز سه شنبه ۱۴بهمن عموم 
دوستداران موزه مي توانند پس از ثبت نام، با رعايت 
اصول بهداشتي و مقررات كرونايي، به بازديد موزه 
بروند. اما در بازســازي طوالني چه گذشته است و 
موزه در بازگشايي ميزبان چه آثاري از هنر معاصر 

ايران و جهان خواهد بود؟ 

نمايش دائمي آثار گنجينه
تا ســخن از موزه هنرهاي معاصر به ميان مي آيد همه 
ذهن ها متوجه گنجينه آثار هنري موزه مي شــود، چه 
گنجينه آثار خارجي كه شامل مجموعه اي از مهم ترين 
آثار هنر قرن بيســتم اســت و در ميان موزه هاي هنر 
معاصر خاورميانه و جهان موزه اي منحصربه فرد است، 
چه گنجينه آثار ايراني كه مجموعه اي ارزشمند از آثار 
هنرمندان ايراني در طول بيش از يكصد سال گذشته 
است. گنجينه اي كه در طول سال هاي گذشته گاهي 
به نمايش درآمــده و گاهي نيز در موزه مانده اســت و 
 عموم دوســتداران كمتر امكان تماشــاي آنها را پيدا 
كرده اند. به گفته احســان آقايي، مدير موزه هنرهاي 
معاصر تهران، از اين پس همواره بخشي از گالري هاي 
موزه به نمايــش گنجينه اختصاص خواهد داشــت و 
در كنار نمايشــگاه هاي تازه همواره مجموعه اي از آثار 
گنجينه براساس موضوعات ، گرايش ها و رويكردهاي 

هنري به نمايش درمي آيد.

ارمغان و عكاسي مفهومي
2 نمايشــگاه ارمغان و عكاسي مفهومي نمايشگاه هاي 
آغاز به كار موزه هنرهاي معاصر تهران پس از بازسازي 
 است. »ارمغان« گزيده اي اســت از مجموعه شخصي 

زنده ياد منيژه ميرعمادي كه به موزه اهدا شــده است. 
جمشيد ناصري، همســر منيژه ميرعمادي مجموعه 
شخصي او را كه شــامل 705اثر است به گنجينه موزه 
اهدا كرده است. 135اثر از آثار منيژه ميرعمادي انتخاب 
شده اند و در نمايشگاه ارمغان در معرض بازديد عمومي 

قرار مي گيرند. 
عكس هاي نمايشــگاه »عكاســي مفهومــي« از آثار 
گنجينه خارجي موزه انتخاب شده اند. عكاسي مفهومي 
رويكردي اســت كه از دهه 70 ميالدي در عكس هاي 
شــماري از عكاسان پيشــرو جهان آغاز شــده است. 
18عكس از 13هنرمند از جملــه دنيس اپنهايم، برند 
و هيال بكر، گروان الك، گوردون ماتــا كالرك، ادوارد 
روشا، جورج و گيلبرت، جان گروور در نمايشگاه عكاسي 

مفهومي به نمايش درمي آيد.

دوسيه اي كامل براي 3۲۸۲اثر 
يكي از وعده هاي مسئوالن موزه ساماندهي آثار گنجينه 
و تشــكيل پرونده كامل براي همه آثار موزه  هنرهاي 
معاصر بود. 3282اثر گنجينه به همراه مشخصات كامل 
در وب سايت موزه بارگذاري شده اند. آثار موزه براساس 
موضوعات تقسيم بندي شده اند، از نقاشي و مجسمه تا 
خوشنويسي و عكس و كاريكاتور و چاپ دستي و.... آثار 
نقاشي حتي صفحه هاي شــاهنامه شاه طهماسبي نيز 
اسكن شده و در وب سايت موزه قرار گرفته است. به گفته 

 در انتظار 
قدم  هاي مردم

تئاتر

فهيمه پناه آذر
روزنامه نگار

دوره  ســي ونهمين 
جشنواره تئاتر فجر در 
11بخــش و با اجراي 
107نمايش از يازدهم بهمن ماه با بودجه 5ميليارد و 200ميليون توماني 
آغاز مي شود. نشست خبري اين دوره از جشنواره هم برخالف دوره هاي 

قبل كــه بــه ميزبانی ســالن كنفرانس 
تئاترشهر بود، به خاطر رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي در تاالر رودكي برگزار و در پايان 
نيز از پوســتر جشــنواره رونمايي شد. 
حسين مســافر آســتانه، دبير جشنواره 
در اين نشســت گفت: »تطبيق شرايط 
جشنواره با وضعيت موجود، به خصوص 
در بحث بودجه، بســيار دشــوار بود. با 
اضافه شــدن اجراي فيزيكي، سختي ها 
دوباره آغاز شــد.« به گفته مسافرآستانه؛ 
بودجه جشنواره 5ميليارد و 200ميليون 
تومان است كه تصويب شده است. بخش 
ديگر اين نشست توضيحات دبير جشنواره 
درباره اجراي نمايش ها در فضاي پلتفرم ها 
بود. وي با اشاره به فضاي امن براي نمايش 
آثار نمايشــي توضيح داد: »آثار نمايشي 

تا 24ساعت فرصت پخش دارند كه بيشتر يك فرصت تبليغاتي است. 
حساسيتي كه تهيه كنندگان سينما دارند، بحق است اما خوشبختانه در 
تئاتر اين حساسيت را نداريم، چون حتي در صورت ضبط، مغايرتي با 

اجراي صحنه اي ندارد.«

جشنواره سي ونهم تئاتر فجر با حضور پررنگ گروه هاي 
شهرستاني كار خود را آغاز مي كند

فجري دور از مركز 
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موزه هنرهاي معاصر تهران پس از 3۲ ماه 
تعطيلي  بازگشايي مي شود

هادي مظفري، مديركل هنرهاي تجسمي وزارت ارشاد، 
به زودي امكان بازديد مجــازي از گالري هاي موزه نيز 
فراهم خواهد شد و كساني كه نمي توانند به موزه بيايند 

نيز مي توانند به تماشاي آثار موزه بنشينند.

بازسازي ۱۷ ميليارد توماني
يكي از داليل طوالني شــدن بازســازي  مــوزه، تغيير 
برآوردهاي اوليه هزينه بازســازي بود. همزمان با آغاز 
بازسازي در ارديبهشت1397 بارها قيمت ارز باال رفت 
و تورم هاي مكرر سبب شــد كه تأمين تجهيزات موزه، 
به ويژه تجهيزات وارداتي، با مشكالت بسيار مواجه شود. 
يكي از پرسش هاي اصحاب رســانه در نشست خبري 
سه شنبه اين بود كه هزينه بازسازي 32ماهه موزه چقدر 
شده است. سيدمجتبي حسيني، معاونت هنري وزارت 
ارشــاد پس از اصرار اصحاب رسانه درباره هزينه دقيق 
بازسازي موزه، ســرانجام گفت: »هزينه بازسازي موزه 
نزديك به 17ميليارد تومان بوده است.« معاونت هنري 
وزارت ارشاد همچنين به توضيحاتي درباره طوالني شدن 
فرايند مرمت موزه پرداخت و افــزود: »در روند مرمت 
و بازســازي موزه به امنيت آثار توجــه ويژه و عمليات 
به گونه اي انجام شد كه ســرعت استهالك بنا در آينده 
كاهش پيدا كند، هچنين عايق بندي هاي تاسيســاتي 
براي شــرايط پايدار و توجه هم به رفاه اثــر و هم رفاه 
مخاطب اثر در بازسازي ها مورد تأكيد و دقت قرار گرفت. 
در برنامه ريزي ها خطر تعطيلي موقت و انجام تعميرات 
اساسي را به مصلحت بلندمدت موزه ارزيابي كرديم و 
از حدود دو ســال و نيم پيش، بازسازي و تعميرات موزه 
آغاز شد، البته در ماه هايي روند به تأخير افتاد كه شيوع 
كرونا هم يكي از عوامل آن بود. از طرفي تعميرات بايد 
به گونه اي مي بود كه كمترين تفاوت را با ذهنيت سابق 
مخاطبان از موزه ايجاد كند؛ اصرار داشتيم تغييرات در 
ديوارها و حتي رنگ  كفپوش ها و موكت به طراحي سابق 
موزه كامال شــبيه باشد و به اصل ســخت افزاري موزه 

وفاداري را رعايت كرديم.« 

مرتضي كاردر
روزنامه نگار
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كيوسك جهان نما

 آنتوني بلينكن، با گرفتن 
رأي اعتمــاد از ســناي گزارش

آمريــكا، كار خــود را در 
كابينه جو بايدن به عنوان هفتاد و يكمين 
وزير خارجه اين كشــور آغاز كرد. اين 
سياستمدار 58ساله كه در دولت باراك 
اوباما به عنوان معاون وزير خارجه و معاون 
مشاور امنيت ملي فعاليت مي كرد، وعده 
داده كه روابط آمريــكا با جهان را بهبود 
مي بخشــد. با وجود اين، او گفته كه با 
خيلي از طرح هاي دونالد ترامپ در حوزه 
سياســت خارجي مانند عادي ســازي 
روابط اسرائيل با كشورهاي عربي و فشار 

بر چين، موافق است.
بلينكــن توانســت از 100رأي اعضاي 
سنا، 78رأي كسب كند. مخالفانش در 
سنا معتقدند كه او در نخستين گام ها در 
وزارت خارجه، كمپين فشار حداكثري 
را كه ترامپ عليه ايــران راه انداخته، لغو 
مي كند. آنها به همين دليــل به او رأي 

منفي دادند.
آنتوني بلينكــن فارغ التحصيل حقوق 
از دانشــگاه هاروارد و دانشكده حقوق 
كلمبياســت. او حدود 20ســال است 
كــه از نزديك با بايــدن كار مي كند. به 
گزارش ســي ان ان، گفته مي شــود در 
بين اعضــاي كابينــه، او نزديك ترين 
رابطه را با رئيس جمهــور آمريكا دارد. 
اين رابطــه نزديك، زماني كــه بايدن 
رئيس كميته روابط خارجي ســنا بود 
و در جريان ســفرهاي خارجي زيادي 
كه باهم داشــتند، شــكل گرفت. طي 
سال هاي گذشــته، بلينكن نه تنها يك 
دوســت صميمي، بلكه فردي بوده كه 
بايدن در مواجهه با بحران ها و در تمامي 
فعاليت هاي سياسي اش، روي او حساب 

كرده است.
كريس كونز، عضو كميته روابط خارجي 
ســنا مي گويد: »توني به عنــوان عضو 
غيرقابل جايگزين حلقه نزديكان بايدن، 
بخشــي از مســير تكامل او بوده است. 
اين فرد همواره يك دوســت، كارمند و 
مشاور كارآمد، توانا و وفادار براي بايدن 
بوده؛ چيزي كه در واشنگتن كمتر پيدا 

مي شود.«
انتظار مــي رود بلينكن در هر تصميمي 
كه رئيس جمهور جديد آمريكا مي گيرد 
تأثيرگذار باشد؛ نه فقط به دليل ارتباط 
نزديك آنها بلكه به خاطــر اينكه بايدن 
معتقد است سياست خارجي ذاتا وابسته 

به سياست داخلي است.
وقتي بلينكن همكاري خود را با بايدن در 
كميته روابط خارجي سنا در سال2002 
آغاز كرد، آمريكا در شرف حمله به عراق 
بود و همين به شــكل گيري رابطه آنها 
سرعت بخشيد. بلينكن به عنوان رئيس 
دفتر كميته روابط خارجي سنا وقتي كه 
بايدن به جنگ عراق رأي داد، در كنار او 
بود؛ رأيي كه بعدها بايدن نسبت به آن 
ابراز پشــيماني كرد. بعد از اين تجربه، 
بلينكن در هر طرحي كه بايدن در مورد 

جنگ و صلح در سياست خارجي آمريكا 
به سنا ارائه مي كرد، نقش محوري داشت. 
حتي وقتي بايدن تنها صداي مخالف بود، 
بلينكن همچنان در كنار او مي ايســتاد. 
مثل ابتداي دوره رياست جمهوري اوباما 
كه بيشتر مقام هاي شوراي امنيت ملي 
موافق افزايش تعداد سربازان آمريكايي 

در افغانستان بودند، اما بايدن معتقد بود 
كه بايد تعداد سربازان كاهش پيدا كند.

به اعتقاد افراد نزديك به بلينكن، رابطه 
عميق او با جو بايــدن كمك زيادي به 
كارآمدي او در دولت جديد مي كند. لو 
لوكنز، ديپلمات اسبق آمريكايي معتقد 
اســت: »وقتي بلينكن به كشورهاي 

مختلف ســفر كند، همــه مطمئنند 
حرفي كه او مي زند همان حرف بايدن 
اســت. اين موضوع مهمــي در وزارت 
خارجه اســت كه هميشــه شاهد آن 

نبوده ايم.« 
بلينكن تنها نقش يك مشــاور سياست 
خارجي را براي بايدن بازي نكرده است. 

او در جنبه هاي مختلف زندگي سياسي 
رئيس جمهور آمريكا حضور چشــمگير 
داشته است. از ســال2008 كه بايدن 
به عنوان معاون اوباما در كارزار انتخاباتي 
او انتخاب شد، بلينكن با او در سفرهاي 
انتخاباتي اش در سرتاسر آمريكا همراه 

شد.
يكي از افرادي كه در كمپين انتخاباتي 
سال2008 در تيم بايدن بوده، مي گويد: 
»تقريبا همه ســخنراني هاي انتخاباتي 
درباره مســائل داخلي بود نه سياست 
خارجي، امــا بايدن مي خواســت كه 
بلينكــن نه تنها به عنوان مشــاور بلكه 
به عنوان دوســت و محرم اســرارش، 
هميشه كنار او باشــد. وقتي خيلي از 
مــا در هواپيما خواب بوديــم، معموال 
چراغ باالي سر صندلي هاي رديف جلو 
كه بايــدن و بلينكن روي آن نشســته 
بودند، روشن بود و آنها مشغول صحبت 

بودند.«
بلينكن و بايدن در روزهاي سخت زندگي 
شــخصي نيز همواره كنار هم بوده اند و 
گاهي تجربه هاي مشــتركي داشته اند. 
سال2015 كه پســر بايدن فوت كرد، 
بلينكن نيز ناپدري اش را از دســت داد. 
اين تجربه ها، اين 2سياستمدار را به هم 

نزديك تر كرده است.

شروع بايدن - پوتين با توافق بر سر 
استارت  نو

روســيه و آمريكا، در پي 
مكالمه تلفني جو بايدن، 
رئيس جمهــور آمريكا و 
والديمير پوتين، همتاي روس او، براي تمديد پيمان هسته اي 
استارت نو، يكي از آخرين توافق ها در نوع خودش كه همچنان 

بين دو ابرقدرت هسته اي جهان برجا مانده، توافق كردند.
به گزارش الجزيــره، كرملين بعــد از گفت وگــوي تلفني دو 
رئيس جمهور، توافق 5ســاله براي تمديد ايــن پيمان را تأييد 
كرد. اين پيمان كه قرار بود 5فوريه )17بهمن( منقضي شــود، 
تعداد كالهك هاي هســته اي، موشــك ها و بمب افكن هايي را 
كه روســيه و آمريكا مي توانند در حال آماده باش داشته باشند 

محدود مي كند.
مسكو و واشنگتن، در دوران دونالد ترامپ، رئيس جمهور پيشين 
آمريكا موفق به تمديد اين پيمان نشــده بودند. دولت ترامپ، 
 مي خواست شــرايطي را به اين پيمان اضافه كند و مسكو اين 

درخواست را رد مي كرد.
كرملين در بيانيه اش درباره اين تماس تلفني نوشــته اســت 
كه دو رهبر، از اينكه يادداشــت هاي ديپلماتيك بين دو كشور 
براي تمديد اين پيمان قبل از تماس آنها رد و بدل شــده ابراز 

خوشحالي كرده اند.
پوتين بالفاصله بعد از اين تماس تلفنــي با بايدن، پيش نويس 
اليحه مربوطه را براي تصويب به پارلمان فرستاد و نمايندگان 

ديروز اين اليحه را تصويب كردند.
تمديد اين پيمان، برخالف روسيه،  در آمريكا نيازي به تصويب 
پارلمان ندارد. اين اليحه بعد از تصويب در پارلمان، براي تبديل 
شدن به قانون بايد به امضاي پوتين برسد. از آنجا كه مدت كمي 
تا انقضاي اين پيمــان باقي مانده بود، هــر دو مجلس پارلمان 

روسيه به سرعت اليحه دولت را تصويب كردند.

به گزارش آسوشــيتدپرس، والنتينــا ماتوينكو، رئيس مجلس 
علياي پارلمان روسيه، ديروز بعد از تصويب اليحه تمديد پيمان 
استارت نو گفت كه اين كار، نشــانه اين موضوع است كه آمريكا 
و روسيه مي توانند با وجود تنش هاي زيادي كه با هم دارند، در 

موارد عمده به توافق برسند و با هم همكاري كنند.
استارت نو يا همان پيمان استراتژيك كاهش تسليحات هسته اي 
كه در ســال 2010ميالدي امضا شــده، يكي از سنگ  بناهاي 
كنترل تسليحات جهاني شمرده مي شــود. اين پيمان، تعداد 
كالهك هاي هســته اي هر دو كشــور را به 1550عدد كاهش 

مي دهد. در پيمان هاي قبلي، اين تعداد به مراتب بيشتر بود.
پيشنهاد تمديد 5ساله اين پيمان، هفته گذشته از سوي بايدن 
مطرح شده است. رابرت وود، سفير خلع سالح آمريكا گفته كه 
اين كار، نخستين اقدام دولت جديد براي درگير كردن روسيه 
در پروژه هاي بعدي است؛ »تمديد اين پيمان،  آن هم وقتي كه 

روابط بين روسيه در سطح خوبي نيست، بسيار مهم است.«
گنادي گاتيلوف، سفير روسيه در دفتر سازمان ملل در ژنو هم 
سه شــنبه گفت كه تمديد اين پيمان، به آمريكا و روسيه زمان 
بيشتري مي دهد تا به صورت مشترك روي مسائل امنيت جهاني 
همكاري كنند. براســاس بيانيه كرملين درباره صحبت تلفني 
دو رهبر، پوتين به بايدن گفته است كه عادي سازي روابط بين 
مسكو و واشنگتن منافع هر دو كشــور را تامين مي كند. در اين 
بيانيه همچنين آمده كه دو رهبر، درباره مســائل ديگري مانند 

مناقشه اوكراين و توافق هسته اي ايران هم صحبت كرده اند.
جن پساكي، سخنگوي كاخ سفيد به خبرنگاران گفته است كه 
بايدن در اين مكالمه، وضعيت الكسي ناوالني منتقد دولت روسيه 
را هم پيش كشيده است. ناوالني كه چند ماه پيش با گاز اعصاب 
مسموم شده و در آستانه مرگ بود، هفته گذشته بعد از بهبودي، 
از آلمان به مسكو برگشت، اما به محض ورود به مسكو بازداشت 
شد. بعد از دستگيري او، هوادارانش در شهرهاي مختلف روسيه 
به خيابان ريختند و با پليس درگير شدند. وزارت خارجه آمريكا 
دســتگيري ناوالني را محكوم كرده و وزارت خارجه روسيه در 

مقابل،  آمريكا را به دخالت در امور داخلي اش متهم كرده است.
پساكي همچنين گفته اســت كه بايدن به حمايت قاطع دولت 
آمريكا از حاكميت اوكراين اشــاره كرده و مسائل ديگر را پيش 
كشيده اســت. مواردي كه بايدن پيش كشــيده، موضوع هك 
آژانس های دولتي آمريكا، گزارش ها درباره تعيين جايزه از سوي 
روسيه براي سر سربازان آمريكايي در افغانستان و دخالت روسيه 

در انتخابات 2020بوده است.
بايدن، بالفاصله بعد از آنكه با ژنرال ينس استولتنبرگ، دبير كل 

ناتو صحبت كرده بود با پوتين صحبت كرد.
به گزارش بي بي سي، با وجود پيش كشيدن مسائل مختلف در 
اين صحبت تلفني، به نظر نمي رســد كه بايدن به دنبال تقابل با 
روسيه باشد. بايدن در حالي قاطعانه درباره اين مسائل با پوتين 
صحبت كرده كه پيش تر دونالد ترامــپ متهم بود كه موضعي 
نرم در برابر پوتين دارد و عمال مرعوب اوست. البته با وجود اين 
رويكرد، كرملين چندان از رياست جمهوري او سود نبرد، چون 
زنجيره اي از تحريم ها به خاطر مواردي مانند اشــغال بخشي از 

اوكراين و ترور مخالفان دولت، به مسكو فشار زيادي وارد كرد.
بايدن عالوه بر مســائلي كه قبال مطرح بــود،  موضوعاتي مانند 
حقوق بشر در روسيه را هم پيش خواهد كشيد، اما با همه اينها، 
دولت او اصال به دنبال تقابل با مسكو نيست و در مقابل اميدوار 
اســت روابط دو طرف را مديريت كند و حتــي در مواردي كه 
امكانش هست، با روسيه همكاري هم داشته باشد. توافق براي 
تمديد اين پيمان مهم هسته اي، يكي از مواردي است كه زمينه 
همكاري بين دو طرف وجود داشته و هر دو كشور از آن براي حل 

يك مشكل بزرگ بهره  برده اند.

نيويورك تايمز در گزارشي به حضور فعال گروه ها 
و كانال هاي وابسته به جريان هاي راست افراطي 
در آمريكا در پيام رسان تلگرام پرداخته است. 
به نوشته اين روزنامه، راست هاي افراطي پس 
از مواجه شــدن با محدويت هاي بي سابقه در 
توييتر و فيسبوك به اســتفاده از تلگرام روي 
آورده اند كه يك پلتفرم روســي است. پس از 
اعمال محدوديت از سوي توييتر و فيسبوك براي 
طرفداران گروه هاي راست افراطي در پي هجوم به 
ساختمان كنگره، بيش از 25 ميليون كاربر جديد 

به تلگرام كوچ كرده اند.

هفته نامه نيويوركر ]آمريكا[

روزنامه تايمز ]انگليس[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

لنگر ترامپ

100.000مرگ كرونايي

كوچ راست هاي افراطي آمريكا 
به تلگرام

نيويوركر طرح جلد شماره اخير خود را به 
پايان حضور ترامــپ در قدرت اختصاص 
داده اســت. طرح جلد اين مجله كاري از 
»بري بليت« است كه طي 4سال گذشته 
بارها طرح هاي انتقادي اش از ترامپ روي 
جلد نيويوركر رفته اســت. بليت عنوان 
اين طرح را »لنگري كه باال كشــيده شد« 
گذاشته است. به اعتقاد او، سازوكارهاي 
دمكراتيك در آمريكا موفق شــدند در 
نهايت دونالــد ترامپ را كــه به قدرت 

چسبيده بود، از جايش جدا كنند.

تايمز به نقل از وزارت بهداشــت انگليس 
نوشته كه شمار مرگ و مير ناشي از ابتال به 
ويروس كرونا در اين كشور از مرز 100هزار 
نفر گذشته است. فقط در طول 24ساعت 
گذشــته، هزار و 631نفر قرباني ويروس 
شــده اند. طي يك روز 542هزار و 893 
آزمايش كوويد-19 انجام شده كه از اين 
تعداد 20هزار و 89نفر مثبت بوده اند. آمار 
مبتاليان در اين كشور به حدود 3ميليون 
و 700هزار نفر رسيده اســت. همزمان، 
حدود 7ميليون نفر هم تا به امروز واكسينه 

شده اند.

خاورميانه از دريچه نگاه بلينكن
آنتوني بلينكن، وزير خارجه جديد 
آمريكا دســت كم از 2دهه قبل با 
پرونده هاي مهمي در كشــورهاي 
خاورميانه مرتبط بوده و در تدوين سياست هاي منطقه اي آمريكا 
نقش داشته است. بلينكن معتقد است سياست هاي دولت ترامپ 
منجر به بي اعتمادي متحدان سنتي آمريكا به اين كشور شده و از 
اين منظر، دولت بايدن مسئوليت بزرگي براي احياي نقش آمريكا 

در خاورميانه بر دوش دارد.

ليبي: بازگشت به چارچوب ناتو
مواضع بلينكن در پرونده ليبــي كامال مغاير با 
سياست هاي دونالد ترامپ اســت. به باور وزير 
خارجه جديد آمريكا، استراتژي اين كشور در بحران ليبي بايد در 
چارچوب ناتو تعريف شود و رويكرد جداگانه اي نداشته باشد. او در 
مصاحبه با انديشــكده هادســون مي گويد: »ما بايد بر تقويت 
نهادهاي قانوني در ليبي براي پــر كردن خأل ديكتاتوري قذافي 
تمركز كنيم.« هم اكنــون دو نيروي اساســي در بحران ليبي 
نقش آفريني مي كنند: دولت قانوني طرابلس كه مناطق غربي را در 
اختيار داشته و شبه نظاميان خليفه حفتر كه مورد حمايت روسيه 
است. شايد اين همين گزاره براي موضع گيري آمريكا عليه حفتر 
كافي باشد اما ترامپ نه تنها چنين موضعي نداشت، بلكه سال2018 
در تماســي تلفني از حفتر حمايت كرده و او را فرمانده مبارزه با 
تروريسم در ليبي ناميد. از ديد بلينكن، اين رفتارهاي خارج از 
چارچوب ناتو طي سال هاي گذشته به منافع آمريكا و متحدانش 

ضربه زده است. 

مصر: باز هم حقوق بشر
يكي از خطوط ثابت بلينكن در سياست خارجي و 
ديپلماســي، تأكيد بر حقوق بشــر و احترام به 
ارزش هاي ليبرال دمكراسي اســت. بر اين اساس مي توان گفت 
وزارت خارجه او، دســت كم در نگاه اول خبر چندان خوبي براي 
كشورهايي نظير مصر و يا حتي عربستان سعودي به نظر نمي رسد. 
بلينكن طي 4سال گذشته از منتقدان جدي رفتار ترامپ با دولت 
كودتايي مصر بوده و از ناديده گرفتن مسائل حقوق بشر در روابط 
با نظاميان حاكم بر قاهره به تندي انتقاد كرده است. او سال2019 با 
اشاره به اين موضوع گفت: »رفتارهاي ترامپ ضربات بزرگي به 
موقعيت اخالقي ما در جهان وارد كرده است. او رئيس جمهور مصر 
را ديكتاتور مورد عالقه اش مي نامــد؛ چنين اظهاراتي پيام هاي 
ويرانگري را براي دولت هاي خاورميانه ارسال مي كند.« بدون شك 
فشار بر پرونده هاي حقوق بشري، بخش مهمي از روابط واشنگتن 

با دولت عبدالفتاح سيسي را طي 4سال آينده تشكيل مي دهد. 

يمن: به سوي خاتمه جنگ
بلينكن به صراحت از ضرورت پايان جنگ يمن 
سخن گفته است. او تداوم اين جنگ را شكستي 
اخالقي براي تمام بازيگران جهاني-منطقه اي  و در عين حال، مخل 
امنيت انرژي مي داند. وزير خارجه جديــد آمريكا همچنين از 
مخالفان تصميم پمپئو و ترامپ براي افزودن نام جنبش انصاراهلل 
به ليست گروه هاي تروريستي بود و در تعليق اجراي اين قانون 
)فعال به مدت 2ماه( نيز نقش اساسي داشــت. او در مصاحبه با 
انديشكده هادسون مي گويد: »دو اقدام جدي براي پرونده يمن در 
دستور كار ما قرار دارد؛ از ســر گرفتن كمك هاي انساني- مالي 
آمريكا براي بهبود وضعيت معيشتي مردم يمن و همچنين تالش 
براي احياي روابط با تمامي بازيگــران مؤثر در بحران.« بلينكن 
معتقد است مذاكرات ژنو براي جنگ يمن طي سال هاي گذشته 
عمال ناكارآمد شــده و دولت جديد آمريكا، با استفاده از نفوذ 
بين المللي و منطقه اي خود، راه را براي حركت مجدد اين مذاكرات 
هموار خواهد كرد. بسياري اميد دارند با بازگشت بايدن به كاخ 

سفيد و حضور شــخصيت هايي نظير بلينكن در راس دستگاه 
ديپلماسي آمريكا، مقدمات پايان دادن به جنگ 6ساله يمن فراهم 
شود. به نظر مي رسد موضع بلينكن و بايدن در كاهش حمايت هاي 

تسليحاتي از عربستان سعودي در تحقق اين هدف مؤثر باشد.

سوريه: آمريكا به ميدان برمي گردد
بلينكن در دولت اوبامــا ازجمله حاميان حمله 
نظامي محدود به ســوريه )در پاسخ به ادعاي 
استفاده از سالح شيميايي( بود. او بعدها از عدم اجراي اين حمله 
انتقاد كرده و موضع آمريكا در قبال بشــار اسد را نسبتا ضعيف 
توصيف كرد. وزير خارجه جديد آمريكا در تمام اظهارنظرهاي خود 
درباره سوريه بر يك اصل تأكيد دارد: »آمريكا بايد رهبري اين 
پرونده را مجددا در دســت بگيرد.« به باور او، آمريكا طي 4سال 
گذشته عمال از بحران سوريه خارج شده و مديريت اين پرونده را 
در اختيار روسيه، تركيه و ايران قرار داده است. بر اين اساس روشن 
است كه با بازگشت بلينكن به دستگاه ديپلماسي آمريكا، فشارها 
بر روسيه، ايران و دولت اسد باز هم تشديد مي شود. البته نبايد 
فراموش كرد كه بلينكن طي سال هاي اخير ديگر موضع روشني 
درباره ضرورت كناره گيري اسد از قدرت نداشته است. از سوي 
ديگر وزير خارجه جديد آمريكا از منتقدان سرسخت سياست هاي 
تركيه در شمال سوريه، به ويژه مناطق كرد نشين به حساب مي آيد 
و انتظار مي رود در اين پرونده، مواضع تندي عليه اين كشور اتخاذ 

كند.

فلسطين: عبور از معامله قرن
بلينكن طي سال هاي گذشته به صراحت معامله 
قرن مورد نظــر ترامپ در پرونده فلســطين و 
اسرائيل را مورد انتقاد قرار داده است. به باور او، هيچ راه حلي جز 
گزينه »دو كشور مستقل«، قادر به مهار پايدار اين بحران نخواهد 
بود. وزير خارجه جديد آمريكا در مصاحبه با انديشكده هادسون 
مي گويد: »اسرائيل بدون وجود كشور مستقل فلسطين، هرگز ثبات 
و امنيت ندارد.« او همچنين در اين مصاحبه بدون اشاره مستقيم به 
طرح معامله قرن ترامپ گفته است: »بايدن هرگونه چشم اندازي 
كه وجود 2 كشور مستقل فلسطين و اسرائيل را در بر نداشته باشد 
رد خواهد كرد.« البته بايد توجه داشت كه هيچ يك از اينها ضرورتا 
به معناي عقب نشيني دولت جديد آمريكا از اقداماتي نظير انتقال 
پايتخت اين كشور از تل آويو به قدس نيست. پيش بيني مي شود كه 
در سايه بازگشت بلينكن به دستگاه ديپلماسي آمريكا، اين كشور 
براي برقراري توازن، يك كنسولگري در بخش شرقي شهر قدس 
افتتاح كند؛ جايي كه براساس »چشم انداز 2كشوري«، بايد پايتخت 

فلسطين باشد.

ايران: احياي مشروط برجام 
بلينكن از معماران برجام اســت و بدون شك 
بازگشــت به اين توافق را در دستور كار قرار 
مي دهد. به باور او، توافق برجام دستاوردي تاريخي در جلوگيري 
از تنش هاي نظامي و اتمي در ســطح منطقه خاورميانه بوده و 
خروج يكجانبه ترامپ از آن، اشتباهي بزرگ محسوب مي شود. 
اگرچه بلينكن به صراحت از بازگشت به برجام سخن گفته اما 
درباره اين سياست جزئياتي را هم درنظر دارد. او در مصاحبه با 
انديشكده هادسون مي گويد: »ما به برجام باز مي گرديم اما از 
موضع قدرت.« بازگشت به توافق و لغو تحريم هاي ايران بدون 
اجراي تعهدات هسته اي ايران صورت نمي گيرد. وزير خارجه 
آمريكا همچنين تأكيد مي كند: بازگشــت آمريكا به برجام، 
به معناي پذيرش نقش منطقه اي ايران و يا فعاليت هاي موشكي 
اين كشــور نيســت. اما مقابله با ايران در ايــن پرونده ها، با 
روش هايي متفاوت از دوران ترامــپ و از طريق ايجاد »اجماع 
جهاني« پيگيري خواهد شد. از سوي ديگر بلينكن معتقد است 
آمريكا بايد با جديت بيشتري نسبت به وضعيت حقوق بشر در 

ايران موضع گيري داشته باشد.

آنتوني بلينكن؛ يار ديرين بايدن

آنتوني بلينكن، از منظري ديگر

بلينكن گيتاريست؛ بلينكن فوتباليست
بلينكن غيــر از سياســت، در زمينه 
موسيقي و فوتبال نيز فعاليت مي كند. 
او بــه خوانندگي و نواختــن گيتار به 
سبك هاي بلوز و راك عالقه مند است. 
بلينكن يادگيري موسيقي را در دوران 
كودكي در پاريس آغاز كرد. عكس هاي 
زيادي از او در كنار گروه موسيقي اش 
به نام آبلينكن )ABlinken( منتشر 
شده است. بلينكن در ســال 2018، 
2ترانه منتشر كرد. او گفته كه در دوران 
همه گيري كرونا، خود را با نوشتن ترانه 
سرگرم مي كرده است. بلينكن همچنين 
سال ها پيش همراه با دوستانش در حوزه 
سياست خارجي مانند رابرت مالي كه 
به تازگي به عنوان مســئول امور ايران 
در وزارت خارجه انتخاب شــده و تام 
مالينوسكي، عضو كنگره، آخر هفته ها 

فوتبال بازي مي كردند.
خانواده تكنوكــرات: حضور در دولت 
آمريــكا به نوعي ميــراث خانوادگي 
بلينكن است. پدرش، دونالد بلينكن در 
دهه1990 به مدت 3سال سفير آمريكا 
در مجارستان بود. الن بلينكن، عموي 
او نيز 4سال به عنوان سفير در بلژيك 
حضور داشته اســت. فراتر از اينها، 
ساموئل پيزار، ناپدري بلينكن، مشاور 

جان اف كندي بود.
ازدواج سياســي: وزير خارجه جديد 
1995 در دوره  آمريــكا در ســال
رياست جمهوري بيل كلينتون، وقتي 
در شوراي امنيت ملي مشغول فعاليت 
بود با همسرش ايوان رايان آشنا شد. 
همســرش مدير برنامه هاي هيالري 
كلينتون، همســر رئيس جمهور، بود. 
رايان سپس در ســال هايي كه بايدن 
معــاون رئيس جمهور آمريــكا بود 
به عنوان دستيار او فعاليت مي كرد. او 
اكنون در دولت جديد آمريكا، مسئول 
دفتر كابينه اســت. ليا پيزار، خواهر 
ناتني بلينكن نيــز در دولت كلينتون 
به عنوان مســئول ارتباطات شوراي 
امنيت ملي در وزارت خارجه فعاليت 

مي كرده است.

بلينكن، نزديك ترين چهره به 
جو بايدن، پست كليدي وزارت 
خارجه در دولت جديد آمريكا 

را در دست گرفت

جوزپه كونته، نخســت وزير 56ســاله 
ايتاليا، در يك اقدام حساب شده استعفا 
داد تا شايد بتواند با تشكيل يك دولت 
ائتالفي قوي تــر، بار ديگــر به صحنه 

سياسي اين كشور باز گردد.

اهميت موضوع چيست؟
جوزپه كونته را محبوب ترين سياستمدار 
ايتاليا مي دانند؛ اما مشكل كار اينجاست 
كه او هيچ حزب سياسي متعلق به خودش 
ندارد و بــه همين دليل نتوانســت در 

مجلس ســناي ايتاليا، اكثريت را حفظ 
كند؛ چرا كه يكي از احزاب كوچكي كه 
در دولت ائتالفي او شــركت كرده بود، 
از دولت خارج شــد. اگر او طي روزهاي 
آينده در جريان مذاكره با احزاب مختلف 
نتواند يك ائتالف تازه براي تشكيل دولت 
شكل دهد، مردم ايتاليا بايد بار ديگر پاي 

صندوق هاي رأي بروند.

پيشينه ماجرا چيست؟
كونتــه تــا 2ســال و نيم قبــل، يك 
اســتاد حقوق گمنام بــود. همزمان با 
قدرت گيــري احزاب پوپوليســت در 
ايتاليا دو حزب پوپوليست »5ستاره« و 

»ليگ«، او را به عنوان چهره اي بي طرف 
كه مــورد اقبال همه بود بــرای گزينه 

نخست وزيري انتخاب كردند.
   با وجود فروپاشــي ائتــالف اين دو 
حــزب، كونته از بحران جان ســالم به 
در برد و توانســت ميان حزب 5ستاره 
و حــزب چــپ ميانــه »دمكراتيك« 
همگرايي ايجاد كــرده و دولت را حفظ 

كند.
   او در ســال 2020زماني كه ايتاليا 
با شــيوع ويروس كرونا مواجه شــد، 
محبوبيت خاصي ميان مردم پيدا كرد. 
كونته اولين نخســت وزير در اروپا بود   
كه قرنطينه سراســري اعالم كرد و در 

مذاكرات نفسگير با مقام هاي اتحاديه 
اروپا موفق شد بودجه خوبي براي كمك 
به اقتصاد بحران زده ايتاليا دريافت كند.

   محبوبيت كونته طي سال گذشته 
ميالدي، حدود 66درصد بوده اســت؛ 
آمــاري كــه او را در رده محبوب ترين 
سران كشورهاي اروپايي قرار داده است.

تصوير بزرگ  چيست؟
بي ثباتي سياسي در ايتاليا اتفاق تازه اي 
نيست. قبل از به قدرت رسيدن كونته، 
پســت نخســت وزيري اين كشور طي 
30ســال 16بار دســت به دست شده 

است.

نبض خبر
بحران دوباره در صحنه 

سياسی ايتاليا

جواد نصرتي
روزنامه نگار

سمانه معظمي
روزنامه نگار

سياوش فالح پور
روزنامه نگار
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قهوهخانهرمضانيخي
سروناز روحاني، معمار در اينستاگرامش 
درباره اين قهوه خانه نوشت: قهوه خانه 
به صورت مردمي و عمومي اش در ايران 
در دوره صفوي شــكل گرفــت. قبل از 
اينكــه قهوه خانه به عنــوان يك مكان 
عمومــي در بازار و كوي و برزن شــكل 
بگيرد و مردان خانــواده را از هر گروه، 
اليه و قشــر به خود جذب كند، مردان 
ما در جامعه كشــاورزي و كارگري آن 
زمان، جايي براي جمع شدن نداشتند. 
نخستين قهوه خانه ها در اصفهان بيشتر 

در ضلع شمالي ميدان نقش جهان، در سردر و در بازار قيصريه و زير طاق نماهاي 
آن بود و اما قهوه خانه رمضان يخي؛ قهوه خانه »رمضون  يخي« متعلق به »حاج 
تقي اسماعيلي پور« يكي از اخوان اسماعيلي پور است. از همان ابتدا در اين قهوه 
خانه بساط شاهنامه خواني و پرده خواني و در ايام محرم هم تعزيه خواني برقرار 
بود. بساط انگشــترفروش ها و پرنده فروش ها و... هم بعداز ظهرها در قهوه خانه 
به راه بود. لوطي هاي زيادي به اين قهوه خانه رفت وآمد داشــتند. پيشينه قهوه 
خانه به پهلوي دوم و دهه 30مي رســد، اما پيش از آن باغچه اي موجود بوده كه 

پيشينه اش به پهلوي اول بازمي گردد.

درگذشتناجيگاندوها
خليل اهلل بلوچي، فعال توييتري نوشت: 
زكريا بلوچ را يادتان است؟ كوچك ترين 
يار شجاع محيط زيست كه يك تمساح 
گاندو را در يك بركه خشك شده ديده 
بود و فــوراً نجاتــش داد و در رودخانه 
رهايش كرد، روز گذشته بر اثر تصادف 

درگذشت.

حقترددمعلوالنراسلبنكنيم
محسن هادي، مستندســاز در توييتر 
نوشت: وقتي من رسيدم، وحيد رجبلو، 
نزديك نيم ساعت معطل بود كه بتواند 
وارد محل كارش شــود! حق تردد افراد 
داراي معلوليت به طور روزمره در شهر 

به دليل بي مسئوليتي ما نقض مي شود.

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه
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با پايان يافتن نخســتين نمايشــگاه 
مجازي كتاب باالخره مســئوالن و 
متوليان امــر كتــاب و كتابخواني 

دريافتنــد مي شــود مقدمات 
برگزاري نمايشگاهي مجازي 
را ترتيــب داد و عالقه مندان 
كتاب و كتابخواني را راهي اين 

فروشگاه بزرگ آنالين كرد. البته اطالع رساني درباره 
برگزاري چنين نمايشگاهي خيلي مناسب نبود و خيلي 
از اهالي كتاب و اهل قلم در روزهــاي اول از برگزاري 
آن اطالع نداشتند، اما بايد برگزاري آن را به فال نيك 
گرفت. همانطور كه همگان دريافتند در چند روز اول 
برگزاري اين نمايشگاه مشــكالت فني گريبان سايت 
اين نمايشــگاه را گرفت و به ســختي مي شد وارد اين 
سايت شد و سفارش خريد آنالين كتاب را به سهولت 

ثبت كرد.
 با ورود ويروس كرونا به كشــورمان در ســال گذشته 
و برگزار نشدن نمايشــگاه بين المللي كتاب تهران در 
ارديبهشــت ماه سال جاري، مســئوالن امر به صرافت 
افتادند اين بار گوشه چشــمي به برگزاري آنالين اين 
فروشگاه بزرگ داشته باشــند و از تهديد اين ويروس 
منحوس فرصتي ســاختند كه بتوان هم جبران ضرر 
و زيان مالي ناشــران را بكنند و هم به تقاضاي خريد 
عالقه منداني كه از پايتخت دور بودند، پاسخي درخور 
بدهند، اما كماكان مي توان گفت بسترهاي الزم براي 

برگزاري چنين رويدادي آماده و مهيا نيست. 
يكي از اين بســترها، نبود ســرعت بــاالي اينترنت 
بود كــه كار بارگــذاري و انتخــاب كاال را اگر نگوييم 
 همه جا ولي براي بســياري، ســخت و ناممكن كرد. 
در اين مجال اندك چند مورد را به اختصار مي گويم تا 
شايد بتوان در آينده شاهد برگزاري بهتر اين نمايشگاه 
مجازي در كنــار نمايشــگاه واقعي كتــاب با حضور 
بازديدكنندگان و ناشران باشــيم. چه بسا حتي بتوان 
اين نوع نمايشگاه مجازي را در درازمدت برنامه ريزي و 

در كنار نمايشگاه كتاب تهران برگزار كرد.
اول؛ اينكــه مراحل ثبت نام اوليه براي ناشــران كمي 
تا قسمتي سهل تر و آسان تر شــود تا در فرصت كمي 
كه ناشران براي ثبت نام دارند با پروسه طاقت فرساي 
اداري و بارگذاري مدارك اوليه مواجه نشوند. گفتني 
است؛ ســرعت پايين اينترنت در كشور ما در زمان ها 
و مكان هاي مختلف همــواره به يك معضل دائمي در 

تبادالت الكترونيكي تبديل شده است.
دوم؛ اينكه برخي ناشــران بــه تخفيف هايي كه اين 
نمايشــگاه به خريــداران مي داد، معتــرض بودند و 
به همين علت هم در نمايشــگاه شــركت نكردند و 
به طور مســتقل فروش آنالين خــود را در صفحات 
مجــازي و سايت هايشــان تبليــغ كردنــد. به اين 
 مســئله مي تــوان قيمت گــذاري جداگانــه كتاب

 توسط برخي ناشران را هم اضافه كرد. آنها يا قيمت ها 
را تغيير مي دادند يا اينكه در زمان قيمت گذاري اوليه 
مبلغ موردنظر براي تخفيف را محاسبه مي كردند كه 
جلوی ضرر و زيــان احتمالي شــان را از اين تخفيف 

20درصدي بگيرند.
ســوم؛ اينكه اين نمايشــگاه صرفا براي ناشران و نيز 
نويســندگان و مترجمان شناخته شــده تر موقعيت 
بهتري فراهم كــرد كه بتوانند آثار خــود را به فروش 
برسانند و عمال فرصت را از ناشران تازه كار و كوچك تر 
بستاند؛ ولو اينكه چه بسا آنها كتاب هاي بهتري را هم 

عرضه مي كردند، اما خب ديده نشدند.
درمجمــوع از هر اتفاق جديدي در صنعت نشــر بايد 
اســتقبال كرد و به آن بها داد. فقــط مي ماند ويژگي 
فروشگاهي اين نمايشگاه كه نمي دانم چه اصراري است 
آن را نمايشــگاه بنامند؛ درحالي كه از فلسفه وجودي 
نمايشگاه بسيار فاصله دارد. شايد يك فروشگاه بزرگ 
اينترنتي نام برازنده تري باشد براي نمايشگاه مجازي 
كتاب. در اين نمايشگاه از ســازوكارهاي نمايشگاهي 
هيچ خبري نيســت، اما همواره اصرار بر اين است كه 

بگوييم نمايشگاه بين المللي كتاب.
آخر ســر پيشنهاد مي شــود اداره پســت تمهيدات 
بهتري بينديشد كه كتاب هاي خريداري شده توسط 

عالقه مندان به موقع و حتما به دست آنها برسد.

احمدتهورييادداشت
ناشر

كشتنبيمارانبرايخاليكردنتخت
ميالن: پزشــكي در ايتاليا بــراي خالي كــردن تخت هاي 
بيمارســتان ســالمندان مبتال به كرونا را به قتل مي رساند تا 
بيمارستان تخت خالي داشته باشد. به گزارش سايت بريتانيايي 
مترو، كارلو موسكا 47ساله اعتراف كرد اين قتل ها در  ماه مارس 
سال گذشته ميالدي يعني درست در زمان اوج شيوع كرونا در 
اين كشور انجام شده است. ماجرا وقتي لو رفت كه مشخص شد 
يكي از داروهايي كه سفارش آن 70درصد افزايش داشته، فقط 

براي چند بيمار مورد استفاده قرار گرفته است.

بازگشتكتابيپساز72سالبهكتابخانه
نيويورك: مسئوالن كتابخانه نيويورك اعالم كردند كتابي كه 
در سال1949 ميالدي امانت گرفته شده بود، پس از 72سال 
به اين كتابخانه بازگردانده شــد. به گزارش يو پي آي، كتاب 
گريت هارت زندگينامه اي از تئودور روزولت سال هاي سال 
بين دستفروش  هاي كتاب و كتابفروشي ها گشته و در نهايت 
به اين كتابخانه هديه شد. كتابدار اين كتابخانه در نيويورك از 
روي مشخصات آن متوجه شد كتاب مذكور72سال پيش از 

همين مكان امانت گرفته شده بود.

حقوق3هزاردالريبرايتستتشك
كانبرا:يك شركت توليد خوشــخواب و لوازم تختخواب به 
كسي كه تشك ها را امتحان كند و روي آنها دراز بكشد 3هزار 
دالر مي پردازد. به گزارش يو پي آي، شــركت سليپ جانكي 
به داوطلب اجازه مي دهد به هر ميزان كه مايل اســت روي 
تشك هاي توليدي اين شركت بخوابد و ســپس درباره آن 
فرم هاي نظرسنجي را پر كند. اين استخدام خاص به سرعت 
شركت يا د شده را به اهداف تبليغاتي اش رساند و براي نمونه، 

بازديد از سايت آنها افزايش يافت.

ساحليكهديگرآفتابندارد
پراياســنترال: شــهري در جنــوب برزيــل با رشــد 
آسمانخراش ها آفتاب ســاحلي اش را از دست داد.  سابرينا 
ســيلوا يكي از ساكنان شــهر به بي بي ســي گفت: »بعد از 
ساعت 2 بعدازظهر، اين آســمانخراش ها جلوي نور آفتاب 
را مي گيرند و ساحل در سايه فرو مي رود. موضوع به همين 
سادگي است.« اين ساحل كه پراياسنترال نام دارد، به دوبي 
برزيل مشهور است و هر ساله شــمار زيادي گردشگر از آن 

بازديد مي كند.

اولينتجربه؛بايدهاونبايدها

 حضرتاميرالمؤمنينعليع: الّنميمه ذنب ال ينسي؛
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چراغافروِزچشِمما،نسيِمزلِفجاناناست
مباداينجمعرا،يارب،غمازبادوپريشاني

ملولازهمرهانبودن،طريِقكاردانينيست
بكشدشواريمنزل،بهياِدعهِدآساني

چراغ، وسيله روشني و فروغ در تاريكي است. حافظ بر آن است كه چراِغ مرده از 
شمِع آفتاب خبري درنمي يابد. او با چراِغ چشم، در رهِ انتظارِ دوست به مددخواهي 
نشسته و مي گويد »شــب ظلمت و بيابان به كجا توان رسيدن؟/ مگر آنكه شمِع 
رويت به رهم چراغ دارد« او ياراي آن ندارد كه بي چراِغ جام، در خلوت بنشــيند 
و از چشم و چراِغ همه شيرين سخنان، مي پرسد: »پيِش پايي به چراِغ تو ببينم، 

چه شود؟«
خاقاني مي پرسد: »به چراغ، آفتاب مي جويي؟« و خود مي سوزد: »تنها همه شب، 
من و چراغي/ مونس شــده تا به گاِه روزم/ گاهي بكشــم به آِه سردش/ گاه از تِف 

سينه، بر فروزم«
موالنا همچو چراغي عالم افروز مي سرايد: »دي شيخ با چراغ همي گشت گرد شهر/ 

كز ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست«
خيام، حيران در كاِر چرخ و فلك، مي سرايد: »خورشيد چراغ دان و عالم، فانوس/ 

ما چون صوريم، كاندر او حيرانيم«
سعدي جهاِن بي دوســت را چنين تصوير مي كند: »ره نديدم چو برفت از نظرم، 

صورِت دوست/ همچو چشمي كه چراغش ز مقابل، برود«
صائب مدعي اســت: »زين بيابان، گرم تر از ما، كسي نگذشته است/ ما ز نقِش پا، 
چراِغ مردِم آينده ايم« و پند مي دهد »تيره روزاِن جهان را به چراغي درياب/ تا پس 

از مرگ، تو را شمع مزاري باشد«

چراِغدلبرافروز

فضاي مجازي جشن سده، يكي از جشن هاي پرشكوه زمستاني ايراني است كه 
از دوران باستان به يادگار مانده است. البته اين جشن در هند و 
افغانستان و ايران هم برپا مي شود. جشن در دهمين روز بهمن ماه 
برگزار مي شود. مانند ديگر جشن هاي ايران باستان، آتش، هسته 
اصلي برگزاري جشن سده به شمار مي رود. جشن سده در بسياري 
از شهرهاي ايران، به ويژه شهرهاي زرتشتي نشين برگزار مي شود. 
همچنين اين جشــن، به همراه نوروز و شب يلدا 3جشن بزرگ 

ايراني را تشكيل مي دهند.

پيشينه
ايرانيان باستان در هر  ماه جشن مخصوصي برگزار مي كردند و 
به شادي و پايكوبي و همچنين ستايش اهورامزدا مي پرداختند. 
بســياري از اين جشــن ها هم اكنون از رونق افتــاده و جز در 

كتاب هاي تاريخي نشــاني از آنها وجود ندارد. بــا اين حال، 
بعضي از آنها اين اقبال را داشــته اند كه همچنان زنده بمانند 
و هرسال برگزار شوند. جشن ســده يكي از همين جشن هاي 
باستاني  است كه از دوران كهن تا به امروز برگزار شده و شكوه 
پيشين را حفظ كرده است. جشن سده در غروب دهمين روز 
از بهمن ماه برگزار مي شود. در ايران باستان هر ماه و هر روزي 
نامي مخصوص به خود داشــت. روز دهم بهمن ماه نيز آبان روز 
نام داشت. به عبارتي جشن سده در غروب آبان روز از بهمن ماه 

برگزار مي شد.

فلسفهجشنسده
ايرانيان باستان زمستان را به 2دوره 40روزه تقسيم كرده بودند. 
دوره اول كه از شب يلدا آغاز مي شد در دهم بهمن پايان مي يافت. 
به اين دوره اول، چله بزرگ مي گفتند و دوره 40روزه بعدي، چله 
كوچك نام داشت. ايرانيان اعتقاد داشتند چله بزرگ اوج سرماي 
زمستان را در خود دارد و روزي كه چله بزرگ به پايان مي رسد، 
زمين نفس مي كشد و گرم مي شــود؛ بنابراين سرماي سختي 
در پيش نخواهد بود؛ از اين رو روز پايان چله بزرگ زمســتان را 
گرامي مي داشتند و جشن ســده برگزار مي كردند. آنان بر اين 
باور بودند كه آتشــي كه در اين روز برافروخته مي شود، زمين را 
گرم و آماده ورود بهار مي كند. همچنين جشن سده را از نگاهي 
ديگر نيز مي توان بررسي كرد. در ايران عدد40 از ديرباز عددي 
مقدس به شمار مي آمد. چهلمين روز پس از تولد يا چهلمين روز 
پس از مرگ هميشــه براي ايرانيان روز مهم و باارزشي به شمار 
مي رفته و مراسم مخصوص به خود را داشته است. جشن سده نيز 
دقيقا 40روز پس از جشــن يلدا برگزار مي شود. اگر يلدا را شب 
تولد خورشيد بدانيم، 40روز پس از تولد او نيز بايد مراسمي براي 
گراميداشت چنين ميالد فرخنده اي برگزار شود. اين استدالل، 

يكي از فلسفه هاي پيدايش جشن سده به شمار مي رود.

نگاه

جشنسده،چهلمشبيلدا

جشنوارهفيلمهاييازايراندرآمريكابا۸فيلم

جشنواره فيلم هاي ايراني موزه هنرهاي زيباي »هيوستون« آمريكا امسال 
با مشاركت موزه ملي هنر آسيا – اسميتسونين واشينگتن و دپارتمان زمان 
و فضاي بوستون به صورت مجازي برگزار مي شود و در آن 8 فيلم از سينماي 
ايران را به نمايش خواهد گذاشــت. به گزارش همشهري، فيلم سينمايي 
»بندر بند« به كارگرداني منيژه حكمت، »بنفشه آفريقايي« از مونا زندي 
حقيقي، »جنايت بي دقت« به كارگرداني شــهرام مكــري، »جهان با من 
برقص« ساخته سروش صحت، »شيطان وجود ندارد« از محمد رسول اُف، 
مستند »خرامان« به كارگرداني آرش اسحاقي پور، مستند »كودتاي 53« 
به كارگرداني تقي اميراني و فيلم »كشتارگاه« از عباس اميني، فيلم هايي 
هســتند كه در اين رويداد به نمايندگي از ســينماي ايران نمايش داده 

مي شوند،  اين جشنواره تا 7فوريه)19بهمن(  ادامه دارد.

جلدهاي هفتم تا دوازدهم مجموعه »دنياي پِپا« نوشته نويل استلي و 
مارك بيكر با ترجمه مهسا خسروي طي چند روز گذشته از سوي نشر 
افق منتشر شد. جورج و نخستين روز مهدكودك، بادكنك جورج، 
دايناسور جديد جورج، جورج سرما مي خورد، پِپا و مهماني پرماجرا و 
جورج و ني ني پرسروصدا عناوين جلدهاي هفتم تا دوازدهم  هستند.

مجموعه پپا كــه مخاطبان آن كودكان مقطع پيش از دبســتان و 
سال هاي اوليه دبستان هستند، داســتان هاي جذاب و آموزنده اي 
دارد با تصاوير ديدني براي كودكان. جلد هفتم، ماجراي نخستين 
روزي است كه جورج به مهدكودك مي رود و پپا، خواهر جورج فكر 
مي كند جورج خيلي كوچك است و دوست ندارد برادر كوچولويش 
را با خودش به مهدكودك ببرد. جلد هشتم ماجراهاي جورج است 
كه شيفته دايناسور اسباب بازي مي شــود. جلد نهم درگيري هاي 
دوباره جورج است با دايناسورهاي اسباب بازي اش و يك دايناسور 
بزرگ جديد به اسم »دايناُغر«. جلد دهم قصه بي احتياطي جورج 
و پپاست كه در هواي سرد و باراني هوس بازي به سرشان مي زند و 
سرماخوردگي سختي سراغشــان مي آيد. در جلد يازدهم پپا قرار 
است براي اولين بار در زندگي اش شب در خانه دوستش زويي بماند. 
او و دوست هايش تصميم گرفته اند تا ديروقت بيدار بمانند و خوراكي 
بخورند و خوش بگذرانند. باباي زويي مجبور است صبح زود سركار 
برود و... و در آخرين جلد هم قرار است پپا و خانواده اش شب در خانه 

عمه جان بخوابند. همه خسته اند و خيلي زود خوابشان مي برد... .
هريك از جلدهاي اين مجموعه 28صفحه اي در شــمارگان 2هزار نسخه به بهاي20هزار تومان منتشر شده 

است.

انتشار6جلدازدنيايپِپا

ويترينرويدادهاي فرهنگي و هنري

راننده هاي ماهر با ارزيابي رفتار و نحوه رانندگي ساير 
راننده ها به سرعت مي توانند مهارت آنها را بسنجند و 
متناسب با آن سرعت، فاصله و شتاب خودروی خود 
را تنظيم كنند. اگر نتوانيد حدس بزنيد كه مهارت 
راننده هاي اطراف تان چگونه اســت، ممكن است 
غافلگير شــده و با آنها تصادف كنيد. در هر صورت 
به خاطر داشته باشيد كه رانندگي يك مهارت چند جانبه است كه بخشي از آن 
روانشناسي اجتماعي نيز هست. رانندگي يك جوان، يك خانم، يك پيرمرد، يك 
راننده تاكسي يا راننده خودروی سنگين، يك راننده نيسان آبي، يك مرد ميانسال 

و در نهايت يك خودرو عمومي با ديگران متفاوت است.

رفتارسنجيرانندههايبداخالق

دست فرمان
حميدضياييپرور

روزنامه نگار
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