
يادداشت
امين جعفري ؛ كارشناس برنامه ريزي شهر

تهران به عنوان پايتخت سياســي و اقتصادي، متأثر از 
سياست هاي كالن اقتصادي كل كشــور است. ركود 
يا رونــق اقتصادي، اقتصاد شــهر و شــهرداري را نيز 
تحت تأثير قرار مي دهد. متأسفانه طي سال هاي اخير 
ركود حاكم بر بخش مسكن و افزايش نرخ تورم و ارز و گسترش اپيدمي كرونا، سبب 
تأثيرپذيري منابع شهرداري از وضعيت اقتصاد ملي و كاهش منابع شهرداري شد؛ 
لذا با مدنظر قرار دادن الزامات و سياست هاي تدوين بودجه، مصوب شوراي اسالمي 
شهر تهران و بخشنامه تدوين بودجه سال1400وزارت كشور، رويكرد بودجه ريزي 
شهرداري تهران در ســال آتي، با توجه به محدوديت هاي فوق و الزامات پيش رو، 
به صورت واقعي تر اتخاذ و تدوين شــده اســت. از اين ســو اليحه بودجه سال آتي 

شهرداري تهران ويژگي هاي منحصر به فردي دارد كه به شرح ذيل است:
بر مبناي اصل جامعيت بودجه )بدين معني كه بودجه بايد جامع و كامل  باشد و تمام درآمدها و هزينه ها را به هر شكلي كه هستند در برگيرد( بار 1
مالي تبصره هاي بودجه سال1400 تعيين و به رديف هاي بودجه اضافه شده است. 
متورم كردن منابع و مصارف بودجه با اضافه شــدن بار مالي تبصره ها از يك سو و 

نگراني بابت عدم تحقق منابع آن از ســويي ديگر در ساليان 
گذشته مانع از انجام آن شده بود؛ ليكن مديريت شهري فعلي 

در راستاي انضباط مالي و شفافيت منابع و مصارف و به منظور واقعي نمودن مصارف 
و منابع تبصره هاي بودجه سال1400 اين مهم را تحقق بخشيده است.

گامي به سوي بودجه ريزي نوين
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راه هاي گشودن 
گره  بودجه

نقاط ناامن شهر
را گزارش كنيد

 آيا مجلس، دولت را 
 به تصويب بودجه سه دوازدهم 

مجاب مي كند؟

در  مراسم روززن، با حضور شهردار 
تهران از سامانه اي براي گزارش 

احساس ناامني در شهر رونمايي شد
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بدگویی و بدزبانی 
باید جمع شود

 پالسكوی شمالي مقاوم   و ايمن شد و پس از 4سال
كسبه مشغول كار شدند

رهبر معظم انقالب در نشست تصويری با جمعی از مداحان: بدگويی و بدزبانی 
در جامعه بايد جمع شود و  ادب اسالمی در سخن گفتن گسترش يابد

اسباب كشي از نور به پالسكو

سوگ پشت  سوگ 

4ساعت 
گریم روزانه برای 

نقش امام ره

عكاس انقالب
در پناه مردم بود

 پای صحبت های عبدالرضا اكبری
 بازیگری كه 2 بار در نقش امام  ره 

هنر نمایی كرده است

برای مخاطبــان تلويزيــون، چهره ای 
آشناست؛ برای كسانی كه در سال های 
دور حضــور او را در مجموعــه »مــزد 
تــرس« به خاطر دارند و كســانی كه در 
مجموعه هــای مختلفــی همچــون 
»باغ گيــالس«، »پهلوانان نمی ميرند«، 

»دلنوازان« و... بازی اش را ديده اند. 

 محمد صیاد، عكاس پیشكسوت
از ثبت خاطرات انقالب می گوید
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يادداشت هايي براي  علي انصاريان كه يك هفته پس از 
مهرداد ميناوند، ناباورانه از ميان ما رفت
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در خجســته ســالروز ميالد حضرت 
فاطمه زهرا)س( رهبر معظم انقالب رهبري

اســالمي صبح چهارشنبه در نشست 
تصويري با جمعي از مداحان اهل بيت عليهم السالم، 
حضرت صديقه طاهره را تجسم عالي ترين مفاهيم 
اسالمي درباره زن، مادر و همسر دانستند و گفتند: در 
ديدگاه اسالمي قوي ترين پايه تربيت فكري و روحي 
انسان در كانون خانواده قرار دارد و در اين كانون است 
كه زمينه رشد واقعي زن در عرصه هاي مختلف فراهم 

مي شود.
ايشــان همچنين بر لزوم حفظ ادب اســالمي در 
سخن گفتن و پرهيز از بدزباني و بدگويي عليه يكديگر 

در فضاي رسانه اي و مجازي، تأكيد كردند.
بر اساس گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر رهبر معظم 
انقالب، حضرت آيت اهلل خامنــه اي با تبريك ميالد 
حضرت زهرا سالم اهلل عليها و بزرگداشت مقام زن و 
مادر و همچنين ســالروز والدت امام خميني)ره( و 
دهه مبارك فجر، به ابعاد شخصيتي حضرت زهرا و 
نقش برجسته ايشان به عنوان دختر گرامي و غمگسار 
پيامبر اســالم)ص( و همچنين همســر و هم تراز 
حضرت علي عليه الســالم و مادر چهار خورشــيد 
درخشان و سرسلســله نســل پيامبر عظيم الشأن 
اسالم اشــاره كردند و گفتند: آن حضرت در دوران 
زندگي خود با فراز و نشــيب ها، آزمون هاي بي نظير 
و محنت هاي متعــددي مواجه شــدند اما در همه 
عرصه ها همچون همسرداري، مادري، مديريت خانه، 
تربيت فرزندان، جهاد في سبيل اهلل، امر به معروف و 
نهي از منكر، عبادت و بندگي خدا  و اخالص در اوج 
بودند و نشــان دادند يك زن مي تواند به رتبه عالي 

عصمت برسد.
ايشان، حضرت زهرا و حضرت علي و فرزندان گرامي 
آنان را نمونه عالي يك خانواده اسالمي دانستند كه 
الگوبرداري از همراهي، همدلي، اخالص و مجاهدت 

آن بزرگواران مي تواند جامعه اسالمي را به اوج برساند.
رهبر انقالب اســالمي افزودند: برخي اوقات دل ها 
در بعضي از امــور مضطرب مي شــوند امــا نبايد 
پريشان شوند زيرا رشــحات آن موّدت و همراهي و 
مجاهدت هاي خالصانه اهل بيت در نظام جمهوري 
اسالمي نيز كامال مشهود است كه فراگيري روحيه 
بسيجي، خدمات بي نام و نشــان شهداي هسته اي، 
تالش هاي گروه هاي جهــادي و هزاران گروه جوان 
در عرصه هاي فرهنگي و علمي و همچنين صحنه ها 
و جلوه هاي زيباي گروه هاي پرستاري و پزشكي در 
قضيه كرونا، در واقع پيروي از همان نقشه جامع است.

حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به تفاوت بنيادين 
ديدگاه اسالم و غرب در مقوله زن، افزودند: نگاه اسالم 
و جمهوري اسالمي به زن، نگاه تكريم و احترام است 
درحالي كه نگاه رايج غرب، نگاه كااليي و ابزاري است.

ايشان خاطرنشان كردند: در اسالم، زن و مرد از لحاظ 
ارزش  هاي الهي و انساني تفاوتي ندارند. البته در كنار 
وظايف مشترك، هريك از زن و مرد وظايف ويژه اي 
هم دارند و به همين علت اســت كه خداوند متعال 
تركيب ســاختمان جســمي آنها را متناسب با اين 

وظايف ويژه آفريده است.
رهبر انقالب اسالمي تأكيد كردند: ما به نگاه اسالم 
افتخار مي كنيم و در مقابل نگاه غرب به زن و سبك 

زندگي، سراپا اعتراض هستيم.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به تبليغات غربي ها 
مبني بر اينكه اسالم و حجاب اسالمي مانع رشد زن 
مي شــود، گفتند: اين يك دروغ واضح است و دليل 
بارز خالف واقع بودن آن، وضعيت زنان در جمهوري 

اسالمي است.
ايشــان افزودند: در ايران در هيچ مقطع تاريخي تا 
به اين حد، زن تحصيل كــرده و فعال در عرصه هاي 
مختلف اجتماعي، فرهنگي و هنري، علمي، سياسي 
و اقتصادي حضور نداشــته و همه اينهــا از بركت 

جمهوري اسالمي است.
ايشان همچنين با تجليل از نقش ماندگار و بي نظير 
مادران و همسران شهداي دفاع مقدس و شهداي دفاع 
از حرم، گفتند: متأســفانه درباره اين بزرگواران آثار 
هنري كمي توليد شده كه جا دارد اقدامات بيشتري 
انجام شود. رهبر انقالب اســالمي نگاه اسالم به زن 
را زمينه ساز برجسته شدن نقش محوري خانواده و 
مادر برشمردند و با تأكيد بر اينكه قوي ترين پايه هاي 
تربيت فكري و روحي و حقيقي ترين فضاي صميميت 
در كانون خانواده شكل مي گيرد، خاطرنشان كردند: 
دســتگاه هاي تبليغاتــي غرب و متأســفانه برخي 
غربزده هاي داخلي تالش دارند تا نقش محوري مادر 

در خانواده كمرنگ و يا حذف شود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر لزوم ارج گذاري 

به جايگاه زنان خانه دار و نقش ويژه آنان در خانواده، به 
موضوع ازدواج بهنگام و فرزندآوري نيز اشاره كردند 
و افزودند: اين دو موضــوع از نيازهاي حياتي امروز 
و فرداي كشور اســت كه مداحان بايد به عنوان يك 

رسانه بزرگ براي ترويج آن نقش آفريني كنند.
حضرت آيــت اهلل خامنــه اي در بخــش ديگري از 
سخنانشان، مداحي را پديده اي ويژه و منحصر به فرد 
خواندند و با اشــاره بــه تركيب اين هنر از شــعر، 
نغمه پردازي، رساندن سخن به اعماق جان مخاطبان 
با صداي خوش و همچنين برخــورداري از عناصِر 
انديشــه، عاطفه، اطالعــات معارفــي، تاريخي و 
آگاهي هاي اجتماعي و جهاني، گفتند: موضوع كار 
مــداح از عالي ترين موضوعات يعني ستايشــگري 
اهل بيت و وظيفه او گســترش دادن الگوي زيست 
نبوي، علوي و فاطمي و ترويج انديشه ها و درس هاي 

آن بزرگواران است.

سياست خارجيرهبر معظم انقالب در ارتباط تصويري با جمعي از مداحان در سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا)س(:

بازگشايي پرونده اخراج آمريكا از عراق 
وزير خارجه عراق كه به تهران سفر كرده اســت، ديروز عالوه بر 
ديدار با همتاي ايراني، با رئيس جمهور و دبير شوراي عالي امنيت 
ملي رايزني كرد. اين نخستين سفر يك مقام عراقي به ايران از بعد 
از پايان دولت ترامپ در آمريكاســت، در زمان دولت ترامپ، ترور 
سردار سليماني در بغداد به پرونده اي در روابط ايران و عراق تبديل 
شد كه اين پرونده در جريان ســفر فؤاد حسين مورد بررسي قرار 

گرفت.
حســن روحاني در ديدار فؤاد حســين، وزير خارجه عراق گفت: 
ايران و عراق با توجه به ظرفيت هاي اقتصادي كه دارند مي توانند 
به عنــوان 2 اقتصاد، مكمل همديگر را پوشــش دهنــد و بايد با 
برداشتن گام هايي حجم مبادالت تجاري به چشم انداز 20ميليارد 

دالر در سال برسد.
رئيس جمهور همچنين با تأكيد بر اينكه بــراي ايران حمايت از 
ثبات و امنيت، اســتقالل و تماميت ارضي، تقويت عزت و اقتدار 
عراق و ارتقاي جايگاه منطقه اي و بين المللي آن از اولويت ويژه اي 
برخوردار است، گفت: همكاري و مساعدت 2كشور در دوران تهاجم 
نيروهاي داعش براي نجات منطقه از دام تروريست هاي تكفيري 

نمونه بسيار خوبي براي تقويت روابط دو جانبه است.
روحاني با بيان اينكه تهران با هرگونه مداخلــه خارجي در امور 
داخلي عراق مخالف است و آن را به ضرر مردم عراق و كل منطقه 
مي داند، افزود: ترور ناجوانمردانه شــهيد حاج قاسم سليماني و 
ابومهدي المهندس نمونه و مصداق بي شرمانه ترين دخالت خارجي 
در امور داخلي عراق بود كه در قالب عمليات تروريســتي دولتي 

انجام شد و قهرمانان پيروزي بر داعش را هدف قرار داد.
روحاني ابراز اميدواري كرد دولت جديد آمريكا به اين نتيجه برسد 
كه حضور آن در اين منطقه به ضرر امنيت است و در اين سياست 

تجديدنظر كند.
فؤاد حسين، وزير امور خارجه عراق نيز در اين ديدار با بيان اينكه 
عراق به دنبال گسترش و توســعه همه جانبه روابط با ايران است 
گفت: ملت و دولت عراق همواره قدردان همراهي ها و همكاري هاي 
ايران در مبارزه با تروريســم در عراق و به ويژه داعش است و اين 

موضوع را هيچ گاه فراموش نخواهد كرد.
وي افزود: بغداد مصرانه خروج نيروهاي خارجي از عراق را دنبال 
مي كند و با مذاكرات و اقداماتي كه انجــام گرفته اين موضوع در 

حال انجام است.
محمد جواد ظريف هم در ديدار وزير امور خارجه عراق با قدرداني 
از پيگيري روند قضايي ترور ســرداران شهيد سپهبد سليماني و 
ابومهدي المهندس از ســوي و دولت عراق، ابراز اميدواري كرد 
عامالن و آمران اين اقدام جنايتكارانه از طريق پيگيري هاي قضايي 
به سزاي اعمال جنايتكارانه و خسارت بار خود برسند. وي گفت: 
پايان دادن به حضور نيروهاي آمريكا در منطقه بهترين واكنش به 

اين اقدام تروريستي خواهد بود.
وزير امــور خارجه عراق در ديــدار با همتاي ايرانــي توجه ويژه 
مصطفي الكاظمي، نخســت وزير عراق نســبت بــه پيگيري و 

سازماندهي روابط 2كشور را مورد تأكيد قرار داد.
علي شمخاني، دبير شــوراي عالي امنيت ملي سومين مقامي بود 
كه فؤاد حسين در ايران با او ديدار كرد و در اين ديدار شمخاني از 
اقدام دستگاه قضايي عراق در زمينه صدور حكم بازداشت ترامپ 

و پمپئو تقدير كرد.
دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان با اشاره به در هم تنيدگي 
امنيت، ثبات و آرامش در عراق و ايران گفت: افزايش و تثبيت اقتدار 
و حاكميت دولت عراق در برقراري نظم و اجراي قانون الزمه عبور 

از مشكالت سياسي، اقتصادي و امنيتي در اين كشور است.
وي خاطرنشــان كرد: عامل اصلي بي ثباتي و بحران در منطقه، 
حضور شرارت بار نيروهاي بيگانه به ويژه نيروهاي آمريكايي است.

شمخاني افزود: اجراي هر چه سريع تر مصوبه مجلس عراق براي 
خروج نظاميان بيگانه از عراق مقدمه خوبي براي خروج آنان از كل 
منطقه است. دبير شــوراي عالي امنيت ملي كشورمان با تقدير از 
اقدام دستگاه قضايي عراق براي صدور حكم جلب ترامپ و پمپئو 
تأكيد كرد: نبايد اجازه دهيم خون شهيدان ابو مهدي مهندس و 
قاسم سليماني پايمال شــود و بايد آمران و مرتكبين اين جنايت 
تروريستي تحت پيگرد حقوقي قرار گرفته به اشد مجازات برسند.

در اين ديدار فؤاد حســين، وزير خارجه عراق گفت: ملت و دولت 
عراق هيچ گاه حمايت و كمك هاي حياتي و نجات بخش برادران 
ايراني در دفع فتنه تروريستي داعش در عراق را فراموش نخواهند 
كرد. ماه گذشته و در آستانه ســالگرد سردار سليماني يك هيأت 
از عراق به رياست مشاور نخست وزير اين كشــور به تهران سفر 

كرده بود.

سهم زنان از دولت
رئيس جمهور به بهانه روز زن در گزارشي به سهم 
مديريتي زنان در دولت اشاره كرد و گفت: در اين 
دولت افتخار مي كنيم كه از لحاظ مديريت، سهم 
خانم ها رشد قابل مالحظه اي داشته است. در آغاز 
اين دولت سهم مديريت خانم ها در مديريت مياني 
و باال 5درصد بوده و االن 25درصد شــده است. 
اميدواريم اين را باالتر ببريم. هدف ما 30درصد بود 
و ان شاءاهلل تا پايان دولت به اين 30درصد نزديك 
شــويم. روحاني افزود: امروز در دولت سفراي زن 
داريم. اين قبال بي ســابقه بود. امروز در شرايطي 
هستيم كه يك مدير بلندمرتبه زن در صنعت برق 
داريم. امروز در شرايطي هستيم كه مدير بلندمرتبه 
زن در صنعت پتروشيمي داريم. در همين دولت اين 

تحوالت رخ داد.

ث
مك

   تقدير از تبليغ متناسب با شرايط كرونا
حضرت آيت اهلل خامنه اي با ابراز خرسندي از حركت 
رو به رشد دستگاه هاي تبليغي كشور ازجمله بخش 
مداحي، از ابتكارات خوب مداحان در مناسبت هاي  ماه 
مبارك رمضان و عزاداري محرم كه متناسب با شرايط 
كرونا انجام شد، تقدير و در پايان خاطرنشان كردند: 
بدانيد دشــمنان در مقابله با جمهوري اسالمي هيچ 
غلطي نمي توانند بكنند و اسالم و جمهوري اسالمي 
رو به قوت و اقتدار روزافزون است. ايشان افزودند: 
البته مشكالت و فراز و نشيب ها همواره وجود داشته 
و دارد. افرادي خدمت مي كنند و افرادي هم ظرفيت ها 
را از دست مي دهند اما جمع بندي همه اينها، حركت 
رو به جلو است. پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمي، 
8تن از مداحان و شاعران از استان هاي مختلف كشور 
به قرائت اشــعار و مدايحي در فضائل حضرت فاطمه 

زهرا)س( پرداختند.

داليل موافقت و مخالفت با طرح شفافيت آرا در صحن علني مجلس چه بود؟ 

مخالفانموافقان

حسينعلي حاجي دليگاني،  نماينده شاهين شهر
اصل69 قانون اساسي صراحتا اعالم مي كند كه بايد تمام مذاكرات 
مجلس پخش شود؛ زيرا كه مردم نامحرم نيستند. بنابراين شفافيت 
به معناي يكرنگي و صداقت بوده است و قطعا هيچ كس با صداقت 
مردم  اعتمادسازي  آرا  شفافيت  طرح  لذا  بود؛  نخواهد  مخالف  نيز 
نسبت  اعتمادشان  افراد  از  برخي  اگر  داشت.  خواهد  به دنبال  را 

به بعضي از مسئوالن سلب شده به دليل عدم شفافيت بوده است.

عبدالحسين روح االميني، نماينده تهران
من با شفاف سازي مخالف نيستم، بلكه با رويه و روش رسيدن به آن 
مخالف هستم. آقايان جوان نماينده كه روز گذشته به زور 4انگشت 
دهيد  پاسخ  امروز  بايد   ،4 را   2 و  مي كرديد   2 را  ديگر  نمايندگان 
اين كجاي شفافيت است؟ چرا بايد امروز صبح جلسه غيرعلني برگزار 
شود و نگران نتيجه رأي گيري روز گذشته در رابطه با كليات بودجه 

باشيم؟ مگر بحث هاي جلسه غيرعلني صبح چه مشكلي داشت؟ 

محسن پيرهادي، نماينده تهران
تا قبل از الكترونيكي شدن رأي گيري ها با قيام و قعود انجام مي شد 
و شفافيت هم ايجاد مي شد اما هم اكنون با توجه به توسعه تكنولوژي 
ايام  در  ما  انجام دهيم. همه  را  كار  اين  به صورت شفاف  مي خواهيم 
تبليغات انتخابات به موكالن خود اين قول را داده بوديم كه اگر وارد 
مجلس شويم موضوع شفافيت آرا را حل خواهيم كرد، بنابراين امروز 

همان روز است كه بايد به آن وفا كرد.

الياس نادران، نماينده تهران
من امروز از رئيس مجلس مي پرسم آيا شما روز سه شنبه به كليات 
گزارش كميسيون تلفيق مجلس رأي مثبت داديد يا منفي؟ نمي شود 
بود.  شفافيت  به دنبال  ديگر  روز  و  كرد  مصلحت انديشي  روز  يك 
نمايندگان  مالحظه  بايد  اما  هستم  موافق  آرا  شفافيت  با  من  اگرچه 
شهرستاني را نيز بكنيم مثال براي استيضاح يك وزير، از وزير گرفته 
تا استاندار و فرماندار او را تحت فشار مي گذارند لذا نمي توان از او 

انتظار داشته باشيم رأي خود را شفاف بگويد.

محمد وحيدي، نماينده بجنورد
پنهان ماندن آرای نمايندگان در تصميمات تخصصي هيچ گاه به نفع 
كشور نخواهد بود؛ لذا اگر بخواهيم با شفافيت عمل كنيم الزمه اش 
اين بوده كه براساس اصل69 قانون اساسي كه مطالبه علني بودن 
بايد عملياتي  روند مجلس را به جز در موارد خاص در پي داشته 
شود؛ ضمن اينكه مردم بايد از آرای نمايندگان درخصوص طرح ها و 

لوايح مختلف آگاه باشند.

محمدباقري، نماينده بناب
اين طرح با البي گري به مجلس آمده است، افراد و گروه هاي فشار 
تمامي  كه  است  حالي  در  اين  مي آورند؛  فشار  آن  تصويب  براي 
و...  اجتماعي  فرهنگي،  مالي،  سياسي،  بحث هاي  در  بايد  حاكميت 
حاكميت  ارگان هاي  همه  از  مجلس  شفافيت  هرچند  باشد؛  شفاف 
بيشتر است. همچنين دو شوري كردن اين طرح به معناي به نتيجه 

نرسيدن آن تا چند سال آينده است.

رئيس جمهور طي سخناني در جلسه هيأت دولت 
خواستار بازگشت آمريكايي ها به قطعنامه2231 دولت

سازمان ملل و اجراي تعهداتشان شد. انتظار دولت 
از آمريكا براي بازگشــت به برجام و اجراي تعهداتش پس از آن 
شــكل گرفت كه جو بايدن در كارزارهاي انتخاباتي خود وعده 
بازگشت به برجام را داد، اما حدود 10روز پس از استقرار دولت 
جديد آمريكا در كاخ سفيد، آنتوني بلينكن، وزيرخارجه آمريكا در 
مصاحبه اي با شبكه ان بي ســي، ضمن تكرار تمايل كشورش به 
بازگشت تعهداتش در قبال برجام، بدون اشاره به اينكه اين دولت 
آمريكا بود كه در سال2018 ميالدي از اين توافق خارج شد، گفت 
كه اگر ايران به تعهدات برجامي اش بازگردد، آمريكا هم تمايل به 
انجام ايــن كار دارد. اين ادعــاي وزيرخارجه آمريكا، پاســخ 
محمدجواد ظريف، وزيرامور خارجه كشورمان را درپي داشت كه 
در توييتر نوشت: »بررسي واقعيت ها براي وزير خارجه بلينكن؛ 
اياالت متحده: برجام را نقض كرد، انتقال مواد غذايي و دارو را براي 
ايراني ها مسدود كرد و پايبندان به قطعنامه2231 شوراي امنيت 
را مورد تنبيه قرار داد. اما ايران در مقابــل و در طول مدت اين 
افتضاح كريه، به برجام پايبند ماند و تنها تدابير جبراني از قبل 
پيش بيني شــده اتخاذ كرد. حاال چه كســي بايد گام نخست را 

بردارد؟ هرگز شكست حداكثري ترامپ را از ياد نبريد.«
براساس گزارش پايگاه اطالع رســاني رياست جمهوري، حسن 
روحاني  در جلســه روز چهارشــنبه هيأت دولــت خطاب به 
آمريكايي ها گفت: شما قطعنامه2231 را نقض كرديد، به قطعنامه 
برگرديد، به قانون برگرديد، به مقررات بين المللي برگرديد. اگر 
برگشــتيد ما هم به طور كامل به تعهداتمان عمل خواهيم كرد. 
روحاني ادامه داد: اين روشن است. ما قطعنامه را نقض نكرديم كه 
بياييم اصالح كنيم. ما از برجام خارج نشديم كه برگرديم. يك بار 
ديگر هم گفتم 7تا صندلي بود، ما 6تا نشستيم، يك نفر از اينها 
يك دفعه جنون ادواري گرفت و بلند شد و بيرون رفت. حاال يك 
مقدار عقل پيدا كرده و جنون ادواري تمام شده مي خواهد سِر ميز 
خود برگردد، با بقيه چه كار دارد؟ آنها كه همه سر جاي خودشان 
نشسته اند. آمريكايي ها بايد به 2231 برگردند. وي افزود: اگر ما 
هرگونه حسن نيت ديديم، پاسخ آن حسن نيت خواهد بود. اگر 
هرگونه اقدامي در مقام عمل ديديم پاسخ آن اقدام خواهد بود. اگر 

تعهد كامل بود از طرف ما هم تعهد كامل خواهد بود.

پاسخ به مكرون
رئيس جمهور در بخش پاياني اظهارات خود در جلسه هيأت دولت 
درباره برجام و امكان بازگشت آمريكا به تعهداتش در اين توافق 
گفت: خدمت جامعه جهاني و مخصوصا كشورهايي كه در برجام 
حضور داشتند حال 1+4 يا ممكن است در آينده 1+5 بشود، اين 
را به صراحت مي گويم. هيچ بندي از برجام عوض نخواهد شــد، 
اين را بدانيد. هيچ فردي هم به برجام اضافه نخواهد شــد. اگر 
1+4 هستيم 1+4، اگر 1+5 هستيم 1+5، 2+5 و 3+5 نمي شود. 
حرف هاي ناروا گفته نشود. اين بخش از سخنان روحاني ناظر به 

اظهارات اخير امانوئل مكرون، رئيس جمهور فرانســه است كه 
خواستار حضور عربستان در مذاكرات هســته اي با ايران شده 
بود. اين ادعاي مكرون پيش تر بــا واكنش منفي مقامات وزارت 

امورخارجه كشورمان مواجه شده بود.

بعضي ها از رفتن ترامپ ناراحت هستند
روحاني در بخش ديگري از سخنان خود در جلسه ديروز هيأت 
دولت به هجمه ها و مخالفت هاي سياسي و رسانه اي عليه دولت 
اشاره كرد و گفت: االن شرايطي نيست كه سرداراني در ميدان 
جنگ در برابر دشمن باشــند و خداي ناكرده يك عده اي بروند 
پشت دشــمن عليه ســرداراني كه در اين ميدان جنگ مبارزه 
مي كنند، سنگر بگيرند. همه بايد ياري و كمك كنند. ما روزهاي 
سختي را مي گذرانيم. داخل يك جنگ هستيم. رئيس جمهور با 
بيان اينكه »بعضي ها ناراحت هستند ترامپ سرنگون شده است« 
افزود: علني نمي گويند ولي در جلســات خصوصي مي گويند. 
 جنون اين آدم مجنون مي ماند بهتر بود؟! روحاني با اشــاره به 
قانون شــكني ها و جنون ترامپ ادامه داد: جنــگ تحميلي را 
نمي شود انكار كرد. انكار دشمن به نظرم ننگ است. انكار دشمن به 
ضرر كشور است. تعجب مي كنم مشكالت را مي بينند و مي دانند 
كه بخش بزرگ مشكالت براي تحريم  است اما يك كلمه و جمله 
عليه آمريكا حرف نمي زنند. وي افزود: بعضي هايشــان مدعي 
هستند ضدآمريكايي هســتند اما وقتي چيزي گران مي شود، 
يك فحش به آمريكا نمي دهند، چون فحش خدشه دار مي شود؛ 
فحش ويژه دولت است. فقط بايد عليه دولت، مخصوصا شخص 
رئيس جمهور فحش داد. چرا بايد ايــن كار را بكنيم؟ دنبال چه 
هستيم؟ چه هدفي داريم؟ داخل يك كشور هستيم، يك هدف و 
يك دولت داريم و يك ملت هستيم. بايد به اهداف مان برسيم. بايد 

در اين شرايط سخت تحريم، از تحريم فرصت بسازيم.

حسن نيت در برابر حسن نيت پيام روحاني به آمريكايي هامجلس براي بار دوم به شفافيت آرا رأي نداد

مخالفان، طرح شفافيت آرا را نمايشي و اراده تحميلي از بيرون بر مجلس خواندند

بدگويی و بدزبانی در جامعه بايد جمع شود

واقعيت هــاي قانونگــذاري 
به تدريج براي نمايندگان دور مجلس

يازدهــم مجلــس آشــكار 
مي شود. نخستين ثمرات 9ماه قانونگذاري 
آنان در اين هفته حداقل با 2بن بست اساسي 
در مهم ترين شعارها و دستوركارهاي تشكيل 
مجلس مواجه شــد. تصويب نشــدن طرح 
شــفافيت آرا دوميــن شكســت طرح هاي 
كليدي مجلس به دنبــال رد اصالحيه قانون 
انتخابات رياست جمهوري محسوب مي شود. 
طيفــي از نمايندگان اصولگــراي مجلس از 
همان ابتداي شروع به كار مجلس يازدهم در 
خردادماه وعده داده بودند طرح شفافيت آرا 
را به تصويب مي رسانند و حتي آراي خودشان 
را در فضاي مجازي ازجمله توييتر شــفاف 
به مردم اعــالم مي كنند. ايــن اتفاق پس از 
چند ماه به موضوع انتقاد از همين نمايندگان 
با برچســب هاي داغ مجلس انقالبي و طرح 

شفافيت آراي نمايندگان تبديل شد.

هرگونــه تغييــرات در آيين نامــه مجلس 
نياز به دوســوم دارد و مجلــس اصولگراي 
يازدهم نتوانســت نظر قاطبه نمايندگان در 
اين طرح را به دســت بياورد. طرح شفافيت 
آراي نماينــدگان را طيفــي از نمايندگان 
اصالح طلب مجلس دهم كليد زدند و چون 
در اقليت نسبي قرار داشتند، نتوانستند آن را 

به تصويب برسانند.
 جنبه هاي مثبت طرح باعث شد اصولگرايان 
همين ايده را به عنوان بخشــي از شعارهاي 
انتخاباتــي خود در مجلــس يازدهم مطرح 
سازند. ســرانجام هم اين طرح را در دستور 
كار رســيدگي قــرار دادند ولي در جلســه 
علني روز چهارشــنبه بــا 153رأي موافق، 
63رأي مخالف و 12رأي ممتنع از مجموع 
234نماينده حاضر در جلســه كليات طرح 
رأي نياورد. البته اين طرح تا تصويب 3رأي 

ديگر نياز داشت.
محمدباقر قاليباف در صفحه شخصي خود در 

توييتر نوشت: »به طرح شفافيت، رأي موافق 
دادم ولي متأسفانه اين طرح كه به دو سوم آرا 
نياز داشت، با 153 رأي )65.2درصد( موافق 
و فقط با 3رأي كمتر تصويب نشد. اميدوارم 
با ايجــاد اصالحــات مدنظــر نمايندگان و 
افزوده شدن به دامنه شفافيت، طرح مجدداً 
به صحن بيايــد و در هميــن مجلس، قفل 

تصويب شفافيت آرا شكسته شود.«
عليرضا زاكاني، رئيس مركــز پژوهش هاي 
مجلس هم در صفحه توييتر خود با اشــاره 
به مخالفت مجلس با كليات طرح شــفافيت 
آراي نمايندگان، نوشــت: »عدم رأي آوري 
طرح  شــفافيت آراي نماينــدگان با كمبود 
3رأي، بــراي  مجلس انقالبي بســيار تلخ و 
عبرت آمــوز بود. گرچه با درخواســت جمع 
زيادي از نمايندگان به زودي رأي گيري مجدد 
به صورت علني درخصــوص اين طرح تكرار 
خواهد شد، ولي امروز مجلس فرصت بسيار 

خوبي را براي اصالح كشور از دست داد.«

قالب و شكل مداحي را حفظ كنيد
ايشان با توصيه مداحان به جدي گرفتن اين وظيفه 
مهم، تأكيد كردند: هيئت بايد به شكل هيئت باقي 
بماند بنابراين قالب و شكل مداحي را حفظ كنيد و 
نگذاريد با استفاده از ابزارهاي خارج از قالب مداحي، 

هيئت ها به محيط هاي ديگر تبديل شوند.
رهبر انقالب اسالمي مداحان و شعراي اشعار مداحي 
را به اســتفاده از مطالب متقن و محكــم و متين 
ســفارش كردند و با انتقاد از مخدوش شــدن ادب 
اســالمي در برخي محيط هاي رســانه اي و فضاي 
مجازي، در توصيه مهم و پايانــي خود به مداحان 
و همه تريبون داران و رســانه ها، بــر »حفظ ادب 
اسالمي در سخن گفتن« تأكيد و خاطرنشان كردند: 
بدگويي و بدزباني در جامعه بايد جمع شود و ادب 

اسالمي گسترش يابد.
ايشان با اشاره به دو خطبه توفاني حضرت زهرا)س( 
پس از رحلت پيامبر اعظم)ص( كه در عين مضامين 
مهم و اعتراضي و اعــالم خطر دربــاره انحراف از 
مفاهيم برجسته اسالمي، با كلمات محكم و متين 
و بدون بيان حتي يك كلمه توهين آميز بيان شده 
اســت، افزودند: مكتب اهل بيت از مســائلي مانند 
قول به غير علم، غيبــت، تهمت، بدگويي و بدزباني 
مبّرا ست و شــما مداحان نيز بايد اين معارف را در 

زبان و عمل به مردم تعليم دهيد.
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رد درخواست اعتراض آمريكا در الهه
ديوان بين المللی دادگســتری به اتفاق آرا اعتراضات آمريكا مبنی بر 
اينكه اين دادگاه صالحيت رسيدگی به اختالف بين واشنگتن و تهران 
را ندارد، رد كرد. محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه كشــورمان هم 
در پيامی توييتري به رد درخواست آمريكا واكنش نشان داد و نوشت: 
»دادگاه بين المللی كيفری ]ديوان الهــه[ هم اكنون همه اعتراضات 
مقدماتی اياالت متحده در پرونده شكايتی كه ايران بابت تحريم های 
غيرقانونی اياالت متحده مطرح كرده اســت را رد كرد. يك پيروزی 
حقوقی ديگر برای ايران پس از حكم سوم اكتبر 2018. ايران هميشه 
به طور كامل به قوانين بين المللی احترام گذاشته است. اكنون وقت 
آن رســيده اســت كه اياالت متحده نيز به تعهدات بين المللی خود 
احترام بگذارد.« سعيد خطيب زاده، ســخنگوي وزارت امور خارجه 
نيز با اشــاره به تصميم دادگاه الهه اعالم كرد: »بر اســاس مدارك و 
مستندات متقن و دفاعيات حقوقی مستدل ارائه شده به ديوان توسط 
تيم حقوقی جمهوری اسالمی ايران با مشاركت مركز امور حقوقی بين 
المللی، وزارت امورخارجه و ساير وكال و مشاوران، ديوان با رد ايرادات 
مقدماتی آمريكا، خود را صالح به رسيدگی به دعوی اقامه شده عليه 
دولت اياالت متحده دانســت و به اين ترتيب پرونده وارد رســيدگی 
ماهوی خواهد شد. با صدور اين رأی دومين موفقيت حقوقی در روند 
رسيدگی به اين پرونده حاصل شــد كه موضوع آن مربوط به اعمال 
مجدد و تشديد تحريم های غير انسانی اياالت متحده عليه كشورمان 
از تاريخ 8 مه 2018 است.« ايران در واكنش به اقدام دولت آمريكا در 
اعمال تحريم های غير قانونی يك جانبه عليه ايران، شكايتی را در 25 
تير ماه سال 1397 با اســتناد به نقض مفاد عهدنامه 1955 مودت، 
روابط اقتصادی و حقوقی كنسولی ميان 2 كشور نزد ديوان بين المللی 
دادگستری مطرح و ثبت كرده بود. با اين موفقيت پرونده وارد مرحله 

رسيدگی نهايی يا همان ماهيت پرونده خواهد شد.
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به60 هزارو 764 اتوبوس جديد در تهران نياز داريم
مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني  در گفت و گو با همشهري از اضافه شدن 110 دستگاه اتوبوس جديد به پايتخت مي گويد

نيمي از اتوبوس هاي تهران يعني چيزي حدود 3500دســتگاه فرسوده اند و نياز به 
بازسازي يا نوسازي دارند. نوشتن و خواندن اين جمله ساده است، اما كم كردن همين گفت وگو

تعداد از كل اتوبوس هاي تهران كه حدود 5786دستگاه است، يعني خدمت رساني به 
مسافران با سختي هاي فراوان و ناراضي بودن شهروندان از برخي خطوط اتوبوسراني. اين در حالي 
است كه روزانه در تهران به طور ميانگين بيش از يك ميليون نفر براي تردد از اتوبوس استفاده مي كنند 
و كاهش ظرفيت، قطعا مشكالتي را براي مسافران و كاهش فاصله اجتماعي به همراه خواهد داشت؛ 
از اين رو متوليان حمل ونقل عمومي در مجموعه اتوبوســراني تالش مي كنند با تعمير و بازسازي 
اتوبوس هاي فرسوده، از ظرفيت هاي موجود نهايت استفاده را ببرند و اميدوارند سال1400 نگاه ويژه اي 
به اين مجموعه شود تا بتوانند اتوبوس هاي جديد وارد ناوگان كنند. محمود ترفع، مديرعامل شركت 

واحد اتوبوسراني تهران و حومه در گفت وگو با همشهري، در اين ارتباط مي گويد: »هر آنچه مردم از 
كمبودها و نواقص درخصوص ناوگان اتوبوسراني مي گويند بحق است، اما شركت واحد اتوبوسراني، 

براي خدمت رساني بهتر به مسافران نيازمند حمايت هاي دولت و شهرداري است كه طي سال هاي 
اخير تنها حمايت هاي شهرداري شامل حال اتوبوسراني بوده است.« وضعيت كنوني 

 ناوگان اتوبوسراني تا جايي نيازمند حمايت هاي مالي است و با مشكالت بسيار 
روبه رو است كه ترفع آرزو مي كند: »اميدوارم روزي برسد كه هيچ 

مسافري در ايســتگاه منتظر اتوبوس نماند.«  شرح 
گفت وگوي همشــهري بــا مديرعامل شــركت 

اتوبوسراني تهران را درزير مي خوانيد.
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ساختمانجنوبيپالسكو،بهارآيندهافتتاحميشود

ساختمان شمالي پالسكو پس از آتش سوزي ساختمان 
جنوبي آسيب هايي ديده بود. از اين رو بحثي درخصوص 
تخريب كامل آن و ايجاد ســازه جديد مطرح شد كه 
كســبه آن مخالف بودند. با توجه به مخالفت كسبه، 

كارشناسان فني ساختمان شمالي را مورد ارزيابي قرار داده و اعالم كردند كه امكان 
بازسازي ساختمان وجود دارد و نيازي به تخريب آن نيست. براي بازسازي ساختمان 
شمالي پالسكو، كسبه پذيرفتند كه خود هزينه بازسازي را پرداخت كنند. حال شاهد 
هستيم كه بخش تاسيسات، مكانيك و برق ساختمان به صورت كامل تغيير كرده، 
سازه تقويت شده و بخش معماري ساختمان تغييرات جزئي داشته است. با وجود 
اينكه اين ساختمان قديمي بوده، حداكثر امكانات ايمني را دارد و امروز با ساختمان 
ايمني مواجه هستيم كه تأييديه هاي سازمان آتش نشاني را نيز كسب كرده است. در 
همين راستا اميدواريم ساختمان جنوبي پالسكو نيز هرچه سريع تر به افتتاح برسد. 
هفته گذشته بازديدي از ساختمان جنوبي داشتم كه طبق اطالعات كسب شده طبقات 
باال در مرحله نازك كاري و طبقات پايين نيز نزديك به مرحله نازك كاري است. نماي 
ساختمان در حال تكميل اســت و با توجه به مذاكرات صورت گرفته، امكان افتتاح 

ساختمان جنوبي پالسكو در اواسط بهار آينده وجود دارد.

ث
مك

مقاوم ســازي  بخش شــمالي 
ســاختمان پالســكو به اتمام گزارش

رســيد و چراغ مغازه ها پس از 
4سال روشن شد و كســبه از مجتمع نور به 
پالســكو اسباب كشــي كردند. آخر دي ماه 
سال95 بود كه ســاختمان 50ساله پالسكو 
آتش گرفت و در كمتر از چنددقيقه به تلي از 
خاك تبديل شد.  در اين حادثه بخش جنوبي 
يا همان برج پالسكو به طور كامل تخريب شد و 
بخش شمالي هم از اين حادثه مصون نماند و 
آســيب ديد. پس از آنكه بنياد مســتضعفان 

مسئوليت ساخت پالسكوي جديد را به عهده 
گرفت، پيشــنهاد داد تا بخش شــمالي هم 
تخريب و هر دو قســمت شــمالي و جنوبي 
همزمان ســاخته شوند كه كســبه موافقت 
نكردند. از اين رو مقاوم ســازي و ايمن سازي  

ساختمان در دستور كار قرار گرفت.
به گفته مهــدي داوري، مديرعامل ســازمان 
آتش نشــاني شــهرداري تهران ايمن سازي  
اصول اوليه است و حادثه پالسكو در حقيقت 
نقطه آغازي بود تا مردم به اين موضوع توجه 
بيشتري داشته باشــند. او مي گويد: »حادثه 
پالسكو ناگوار بود اما در تاريخ كشور به نقطه 
شــروع ايمن ســازي  تبديل شــد و از اين رو 
شناسايي ســاختمان هاي عمومي ناايمن در 

تهران شــروع شــده كه با همكاري كسبه و 
ساكنان ايمن سازي  و رفع خطر مي شوند.« 

حاال ساختمان شمالي كامال نونوار شده و ديگر 
اثری از گذشته در آن يافت نمي شود.

ورود از كوچه طاهري
كوچه طاهري كه در پشت پالسكو قرار دارد، 
شلوغ تر از قبل شده اســت. كسبه وسايلشان 
را بسته اند و پس از 4ســال به قول خودشان 
به زادگاهشان برگشته اند. عادل اسكات يكي 
از مغازه داران در بيان احساساتش مي گويد: 
»بازگشــت به جايي كه تعلــق داري و كلي 
خاطرات در آن شكل گرفته و ثبت شده، حس 
خوبي دارد و از برگشتن به پالسكو بي نهايت 

خوشحالم.« ساختمان 5طبقه با 279واحد، 
مدرن طراحي شــده و كسبه همه از وضعيت 
كنوني راضي هستند و مي گويند: »در مجتمع 
نور حس غربت داشتيم و كار كاسبي هم خوب 
نبود.« كنار مغازه ها تاج گل قرار داده اند و وارد 
هر مغازه اي كه مي شويد، با شيريني و شكالت 

پذيرايي مي كنند. 
مغازه داران مشغول چيدمان ويترين ها هستند 
و برخي هم پوشــاك مردانــه را داخل مغازه 
جابه جا مي كنند تا چشــم نوازتر شوند. اميد 
رضايي كاسب جوان كه با دوستانش مشغول 
چيدن لباس هاي رنگي مردانه اســت با ابراز 
رضايت مي گويد: »خداراشكر كه يك بار ديگر 
چراغ هاي پالسكو روشن شد و مي توانيم شاهد 

پالسكوی شمالي مقاوم سازي  و ايمن سازي  شد و پس از 4سال كسبه مشغول كار و كاسبي شدند
اسبابكشيازنوربهپالسكو

زينب زينال زاده
خبر نگار

افشين حبيب زاده
رئيس كميته عمران شوراي شهر تهران

زنان

در ويژه برنامه بزرگداشــت روز مــادر و با حضور شــهردار تهران، از 
سامانه اي براي گزارش احساس ناامني در شهر براي شهروندان شهر 

تهران رونمايي شد.
به گزارش همشهري، اين مراسم با عنوان »جان زندگي« همزمان با 
ميالد باسعادت حضرت فاطمه زهرا)س(، روز زن و گراميداشت مقام 
مادر در تاالر ايوان شمس برگزار شد. شهردار تهران در اين گردهمايي، 
ضمن تبريك فرارسيدن ميالد دخت پيامبر گفت: »روز مادر امسال با 
چهل و دومين سالگرد پيروزي انقالب مصادف شده و همين موضوع 
سبب شد مقايســه كوچكي با انقالب ايران و انقالب هاي سده هاي 

پيشين و معاصر در دنيا داشته باشيم.«
پيروز حناچي افزود: »انقالب اكتبر و انقالب فرانسه هر دو انقالب هاي 
خشني بودند كه هنوز هم فرانسوي ها از يادآوري آن پرهيز مي كنند؛ 
چراكه در 3روز تمامي آثار پادشاهان، كليساها و ميراث فرهنگي آنها 
تخريب و نابود شد و شرمندگي ناشــي از اين اقدام، هنوز هم وجود 
دارد.« حناچي با اشــاره به تفاوت جدي بين فرهنگ شــرق و غرب 
افزود: »در دوران انقالب اسالمي نيز نقش بانوان كمتر از آقايان نيست 
و بخشي از آن به تاريخ كشيده شده و حتي در دوران بعد از انقالب و 
در دوران دفاع مقدس هم نمود پيدا كرده است.« وي تأكيد كرد: »در 
جامعه اي هستيم كه 50درصد از آن را بانوان تشكيل مي دهند و بانوان 
براي حضور در عرصه هاي مديريتی بايد از خيلي چيزها مي گذرند و 
در اين ميان، بار زندگي نيز بر دوش بانوان متأهل خودنمايي مي كند. 
ايده آل ترين موضوع اين است كه همه امكانات و حتي حوزه مديريتي 
نيز به همان نسبت تقسيم شود، اما به داليل مختلف در عمل چنين 
نيست.« او در انتها با اشاره به اينكه حدود 53نفر از بانوان در شهرداري 
تهران نيز سمت مديريتي دارند، تأكيد كرد: »اين تعداد واقعا كم است 

و بايد به سهم بانوان توانمند در مديريت شهري بيشتر توجه كنيم.«
محمدرضا جوادي يگانه، معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري 
تهران نيز در اين مراســم با اشــاره به انجام پيمايشــي كه حاصل 
نظرسنجي از 82هزار زن در مراكز شهرستان ها بوده، افزود: »براساس 
اين گزارش، بيش از نيمي از بانواني كه در اين نظرســنجي شركت 

كردند، تقريبا يك بار تجربه آزار جنسي كالمي را داشته اند.«
او افزود: »حدود يك سال قبل طرحي در راستاي ارتقاي سطح امنيت 
و شناسايي نقاط حســاس و غيرامن آغاز و با نصب بيلبوردهايي در 
سراهاي محله و معابر، سعي شد فهرســتي از اشكال مختلف ناامني 
در شهر تهيه شود. امسال با تأكيد شهردار تهران و همكاري سازمان 
فاوا، بخشي به همين منظور به سامانه137 اضافه شد و از دي ماه99 

شروع به كار كرد.«
او با بيان اينكــه از ميان بيش از 2هزار تماســي كــه در اين زمينه 
گرفته شــده، حدود 30درصد از بانوان از حضور افراد بي خانمان در 
ســطح شــهر احســاس ناامني كرده اند،  گفت: »43درصد ديگر از 
تماس ها نيز مربوط به تاريك بودن فضاي شهري است.10درصد از 
تماس ها به فضاهاي خالي و متروكه اشاره داشته و حدود 9درصد از 
تماس ها انتظار دسترس پذيري راحت تر را داشتند. حدود 2/7درصد 
تماس ها نيز ا ز نبود نظارت اجتماعي و عدم وجود مقر پليس يا نگهبان 
در مكان هاي عمومي چون پارك شــكايت داشته اند.« جوادي يگانه 
تأكيد كرد: »الزمه امن شدن حضور زنان در شهر، به مشاركت و حضور 
بانوان بستگي دارد. وظيفه شهرداري نيز اصالح كالبد فضاي شهري و 
ايجاد احساس امنيت است كه اميدواريم شهرداري با مشاركت بانوان 
در سامانه137، براي زنان و بانوان تهران شهري آرام تر بسازد.« در اين 
مراسم از كد ويژه اي در سامانه137 جهت گزارش احساس ناامني در 

شهر براي شهروندان شهر تهران رونمايي شد.

فراخوان يادبود 17هزار زن شهيد، جانباز و آزاده
اداره كل امور بانوان شهرداري تهران، فراخوان طراحي آثار حجمي با 
موضوع »يادبود 17هزار زن شهيد، جانباز و آزاده« را همزمان با ميالد 
حضرت فاطمه زهرا)س( و روز زن و چهل و دومين سالگرد پيروزي 
انقالب اسالمي منتشــر كرد. مديركل امور بانوان شهرداري تهران 
در اين رابطه گفت: »اين اداره كل از تمامي هنرمندان مجسمه ســاز 
دعوت مي كند تا در فراخواني با شــرايط و ضوابط اعالم شــده براي 
 طراحي »يادبود 17هزار زن شــهيد، جانباز و آزاده« شركت كنند.«

زهرا بهروزآذر با اشــاره به برگزاري اين يادبــود در 2بخش فراخوان 
عمومي و مدعوين گفت:» در بخش فراخوان عمومي تمامي آثار ارسالي 
هنرمندان مجسمه ساز )باتجربه و تازه كار( توسط داوران بررسي و از 
بين طرح هاي ارسال  شده 3اثر انتخاب و جوايزي به نفرات اول تا سوم 
اهدا مي شود. بخش مدعوين در مسابقه شركت داده نخواهد شد. در 
نهايت يك اثر از بين آثار برگزيده انتخاب و در اندازه مناسب در فضاي 
عمومي شهري اجرا خواهد شد.« هنرمندان براي شركت در رويداد 
هنري »يادبود 17هزار زن شهيد، جانباز و آزاده« مي توانند طرح هاي 
خود را در قالب تصاوير ســه بعدي )حداكثر 5اثر( به همراه توضيح و 
توجيه طرح پيشنهاد شده به عنوان بيانيه اثر )استيتمنت( و مشخصات 
فردي، رزومه مكتوب و تصويري تا 18اسفندماه امسال از طريق نشاني 
17yadbood@gmail.com به دبيرخانه يادبود ارســال كنند و 
براي كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن09021937091 تماس 
بگيرند يا به نشــاني 17hezarzan_yadbood در فضاي مجازي 

مراجعه كنند.

تهران شهري براي همه زنان
همچنين رويداد بزرگ هنري بانوان با موضوع »تهران شهري براي همه 
زنان« همزمان با ميالد باسعادت حضرت فاطمه زهرا)س(، روز زن و 

گراميداشت مقام مادر در فرهنگستان هنر افتتاح شد.
اين رويداد كه در ذيل برنامه هاي مصوب تهران1400 با همكاري مركز 
ارتباطات و امور بين الملل شــهرداري تهران است تا روز جمعه ادامه 
خواهد داشت. اين نمايشگاه با مديريت جمال رحمتي شكل گرفته 
است و فيروزه مظفري در بخش كاريكاتور، ستاره حسيني در بخش 
نقاشي، افســانه صانعي در بخش تصويرســازي، فاطمه كركه آبادي 
در بخش گرافيك، مينا بحريني در بخــش طراحي، صبا طاهري در 
بخش عكس، وجيهه دانا در بخش حجم و مجسمه سازي سرپرستي 

هنرمندان بخش هاي مختلف آن را برعهده خواهند داشت.
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شــهردار تهران و رئيس پارلمان شهري 
بارها از حمل ونقل عمومي با عبارت كاالی اساسي ياد 
كرده اند كه قطعا بايد از حمايت دولت برخوردار شود. 

چرا دولت به وظيفه قانوني اش عمل نمي كند؟
اينكه چرا دولت به وظايف و تعهداتش عمل نمي كند را 
دولت و مجلس بايد پاسخ دهند. نكته اي كه اينجا مي توانم 
بگويم اين است كه حمل ونقل عمومي موضوع حاكميتي 
است كه بخشي از هزينه ها و اعتبارات آن توسط دولت و 
بخشي هم توسط مديريت شهري بايد تأمين شود. حال 
اينكه چرا دولــت به وظيفه قانونــي اش عمل نمي كند، 

دولتمردان پاسخگو باشند، بهتر است.
آيا چنين رويكردي در ساير كشورها هم 

وجود دارد؟
در تمام كشــورهاي دنيا و حتي كشورهاي توسعه يافته 
حمل ونقل عمومي موضوع حاكميتي است و دولت هاي 
مركز و محلي از آن حمايت كرده و براي توسعه و نوسازي 
ناوگان در بخش هاي مختلف حمل ونقل عمومي بودجه 

تعيين مي كنند.
در بودجه كشــور هم قطعا ســهمي به 
حمل ونقل عمومي اختصاص داده مي شود.  منتقدان 
مي گويند بخشي از مشــكل عدم تخصيص به دليل 
ضعف در پيگيري و دريافت اعتبارات الزم از ســوي 
متوليان مجموعه حمل ونقل عمومي است، نظر شما 

چيست؟
باورم اين است كه متوليان مجموعه حمل ونقل عمومي 
اعم از مترو و اتوبوس براي دريافت اعتبارات و بودجه الزم 
در حد توان پيگيري مي كننــد و هيچ گاه در اين موضوع 
كوتاه نمي آيند. به طور مثال مي توان به پيگيري و دريافت 
بودجه براي راه اندازي خط برقي در تهران اشاره كرد كه 
از محل تبصره19 بودجه دولت )تســهيالت الزم را براي 
توسعه الگوي مشاركت عمومي و خصوصي( در حال انجام 
اســت. همچنين از ظرفيت هاي تبصره18 بودجه كشور 
)حمايت از طرح هاي حمل ونقل عمومي( براي بازسازي 
ناوگان استفاده كرده ايم. به هر حال در حد توان پيگيري 
كرده ايم و مي كنيم؛ چراكه مي دانيم حمل ونقل عمومي 
متعلق به شهر و شهروندان است و به خود اجازه نمي دهيم 

در خدمت رساني كوتاهي كنيم.
خط برقي در كدام مسير و با چند دستگاه 

اتوبوس فعال مي شود؟
اولين خط برقي پايتخت از ميــدان جمهوري تا ميدان 
بهارستان راه اندازي مي شود و 50دستگاه اتوبوس در اين 

خط فعال خواهند شد.
چند روز پيــش در حــوزه حمل ونقل 
پيشــنهادهايی به كميســيون تلفيق ارائه شد كه 
مي تواند در افزايش سهم بودجه و اعتبار اين مجموعه 
تأثيرگذار باشد. در ناوگان اتوبوسراني پيشنهاد شما 

چه بوده است؟
در لحظات پاياني بررسي بودجه در كميسيون هاي مجلس 
با پيگيري معاون حمل ونقل عمومي تهران موفق شديم 
رديف بودجه اي به يارانه بليت ها اضافه كنيم و با اين كار در 
بودجه1400 يارانه بليت 4برابر مي شود كه اين افزايش تا 

حدود زيادي مي تواند گره گشا باشد.
با اين افزايش 4برابري بودجه، يارانه بليت 

چقدر مي شود؟
حدود هزار ميليارد تومان كه براي تمام كالنشهرهاي ايران 

است و اميدواريم سهم تهران قابل توجه باشد.
در صحبت هايتان اشــاره كرديد دولت 
به تعهداتش عمــل نمي كند و مديريت شــهري 
بار هزينه هــاي حمل ونقل عمومــي به ويژه ناوگان 
اتوبوسراني را تنهايي به دوش مي كشد. به اقدامات 

انجام شده توسط مديريت شهري اشاره مي كنيد؟
از سال95 حتي يك دستگاه اتوبوس توسط دولت براي 
ناوگان اتوبوسراني تهران تهيه نشده و تمامي تجهيزات 
توسط مديريت شــهري در دوره های مختلف خريداري 
شده است. امسال با توجه به مشــكالت فراوان ازجمله 
تورم و كم شدن مسافران به دليل كرونا و كاهش درآمدها، 
شهرداري قرارداد تأمين 250دستگاه اتوبوس را منعقد 
كرد كه 100دستگاه آن اواسط ســال به ناوگان تحويل 
داده شد و 110دستگاه هم ايام دهه فجر )شنبه 18 بهمن( 

رونمايي و به ناوگان اضافه مي شود. 40دستگاه هم تا پايان 
سال براي خدمت رســاني در اختيار شركت اتوبوسراني 

قرار مي گيرد.
تهران به طور كلي نياز به چند دســتگاه 

اتوبوس دارد؟
حدود 5هزارو786دستگاه اتوبوس در تهران وجود دارد 
كه 3هزارو500دستگاه با تعاريف ارائه شده، فرسوده اند 
و 2هزارو286دســتگاه هم وضعيت خيلي خوبي ندارند، 
اما قابل اســتفاده هســتند. اين وضعيت كنوني ناوگان 
اتوبوسراني اســت و براي اينكه در تهران به حد مطلوب 
خدمت رساني برسيم نياز به 9هزارو50دستگاه اتوبوس 
داريم؛ يعني اگر 6هزارو764دســتگاه اتوبوس به ناوگان 

اضافه شود، حال شركت اتوبوسراني خوب مي شود.
در اكثر پروژه ها و طرح هــا براي تأمين 
بخشي از هزينه ها از ظرفيت سرمايه گذاري خصوصي 
استفاده مي كنند. چرا ناوگان اتوبوسراني در جذب 

سرمايه گذار موفق نبوده است؟
ســرمايه گذاران به دنبال بهره وري و سود بيشتر هستند. 
حمل ونقل عمومي و خاص تر اتوبوسراني محل مناسبي 
براي سرمايه گذاري نيســت؛ چراكه قيمت بليت توسط 
شوراي شهر تصويب مي شود و فرماندار آن را تأييد مي كند؛ 
بنابراين ناوگان اختياري ندارد كه بخواهد از آن به عنوان 

بسته ترغيبي براي جذب سرمايه گذار استفاده كند.

در بودجه1400 اولويت با نوسازي ناوگان 
است يا بازسازي؟

هم بازسازي و هم نوسازي؛ بنابراين بخشي از بودجه1400 
اتوبوسراني را به نوسازي و بخشي را هم قطعا به بازسازي 

اختصاص خواهيم داد.

خدمتويژهدرسامانه6305
محمود ترفع ، مدير عامل شــركت واحد اتوبوســراني: 
ايســتگاه هاي اتوبوس براي تردد معلوالن مناسب سازي  
شده اند و تجهيزاتي هم براي رفاه روشندالن در ايستگاه و 
اتوبوس ها پيش بيني شده است. عالوه بر اين،  سامانه6305 
ويژه معلوالن و جانبازان اســت كه 63دستگاه ون و حدود 
70دستگاه اتوبوس دارد. در بودجه 1400 سهمي براي افزايش 

ناوگان اين بخش در نظر گرفته شده است.

مديرعامل اتحاديه تاكســيراني هاي شهري 
كشــور اعالم كرد بــا هماهنگي ســازمان حمل ونقل

شهرداري ها و دهياري هاي كشور، 3400فقره 
تسهيالت 50ميليون توماني ارزان قيمت با سود 9درصد براي 
نوسازي ناوگان تاكسيراني اختصاص يافت. مرتضي ضامني 
درباره نوسازي تاكسي ها به ايسنا گفت: »از ابتداي سال95 
طرح نوسازي تاكسي هاي فرســوده كليد خورد كه تا پايان 
سال97، تعداد 64هزار و 320دستگاه تاكسي نوسازي شد.« 
به گفته او، در اين طرح با توجه به ميانگين قيمت خودرو كه 
در حدود 33ميليون تومان و ارزش گواهي اسقاط 5ميليون 
و 500هزار تومان بود، بالغ بر 53هزار تسهيالت 20ميليون 
توماني ارزان قيمت كه دولت آنهــا را تامين كرده بود جهت 
نوســازي ناوگان فرسوده توســط بانك هاي عامل پرداخت 
شد. مديرعامل اتحاديه تاكسيراني هاي شهري كشور عنوان 
كرد: »از ابتداي سال99 تا مهر امسال 4هزار و 935تاكسي با 

استاندارد يورو4 نوسازي و تحويل متقاضيان شد و درمجموع 
از ابتداي طرح تا كنون 73هزار و 645دستگاه تاكسي نوسازي 
شده است و فرايند تحويل خودرو با استاندارد يورو5 براساس 
اعالم آمادگي شــركت خودروســاز، از 15آبان ماه با هدف 
تداوم نوسازي تاكسي هاي فرسوده دوباره از سر گرفته شد؛ 
اميدواريم در زمينه نوسازي ناوگان تاكســيراني بتوانيم با 
همكاري شركت خودروساز )ايران خودرو( عملكرد قابل قبولي 

در اين بخش ارائه كنيم.« 
ضامني با اعالم اينكه اكنون 2200نفر از رانندگان تاكســي 
اقدامات الزم براي نوسازي خودروهاي خود را انجام داده اند، 
اضافه كرد: »پيش فاكتور براي آنها صادر شــده، وجه مورد 
نظر را پرداخت كــرده و خودروهاي آنها هــم تحويل داده 
مي شود، البته 2هزار نفر از رانندگان تاكسي در انتظار صدور 
پيش فاكتور هســتند تا بتوانند وجه مــورد نظر را پرداخت 
كنند.« او تأكيد كرد: »مشــاركت برخي شهرداري ها مانند 

تهران، اصفهان و مشــهد با ارائه تسهيالت ارزان قيمت براي 
رانندگان اين شــهرها فراهم شــده و رانندگان مي توانند از 
تسهيالت بانكي استفاده كنند كه تا كنون شهرداري تهران 
2500فقره تسهيالت 50ميليون توماني تأمين كرده است.«

اختصاص 3400وام 50ميليوني براي نوسازي تاكسي هاي فرسوده

رفت وآمد مردم باشيم.«
پالسكوي شمالي بورس پوشــاك مردانه در 
ايران اســت كه با افتتاح و بهره برداري از اين 
بخش، بيــش از 800نفر به طور مســتقيم و 
حدود 7هزار نفر هم غيرمستقيم مشغول كار 
مي شــوند؛ اين يعني رونق توليد و بهترشدن 

وضعيت اقتصادي خانواده ها در شب عيد.

تغيير چهره پالسكو به همت كسبه
بخش شمالي پالسكو به همت كسبه و با هزينه 
آنها مقاوم سازي  و ايمن سازي  شده است.  علي 
بيگلري، عضو هيأت مديره ساختمان پالسكوی 
شمالي در تأييد اين موضوع مي گويد: »كسبه 
بعد از حادثه پالســكو به مجتمع نور منتقل 
شدند اما هميشــه دلشــان اينجا بود و براي 
برگشتن لحظه شماري مي كردند كه باالخره 
اين اتفاق افتاد و يك بار ديگر پالســكو جان 
گرفت. هزينه مقاوم سازي  و ايمن سازي  توسط 
كسبه پرداخت شده اما همگان رضايت دارند، 
چون سرمايه شان را با اين كار بيمه كرده اند.« 

در هر طبقه حدود 55 تا 60 باب مغازه وجود 
دارد كه از طريق راهروهاي سنگفرش شده به 

هم متصل مي شوند. ويترين و ورودي مغازه ها 
هم به طور همگن و يكدســت طراحي شــده 
است. 7حوض با كاشي كاري آبي در طبقه زير 
همكف قرار دارد كه فضاي پالســكو را زيباتر 
و جذاب تــر كرده اســت. از نرده هاي قديمي 
رنگ ورو رفته خبري نيســت و در ساختمان 
 جديــد از حفاظ هاي شيشــه اي اســتفاده 
شده است.  در فواصل مشخص، كپسول هاي 
خاموش كننده قرار داده شــده و رفت وآمدها 
با دوربين هاي مداربســته كنترل مي شــود. 
در بخشــي از راهروها صندلي وجود دارد تا 
خريداران دقايقي بنشينند و استراحت كنند. 

عليدوستي، كســبه ديگر پالسكوی شمالي 
با ابراز رضايت از افتتاح اين بخش از پالســكو 
مي گويد: »حادثه پالسكو تلخ بود اما به نتايج 
مثبتي ختم شد و امروز شاهد ساختمانی ايمن 
هســتيم و مي توانيم با اطمينان مشغول كار 
و كاسبي شويم. بازكردن مغازه بعد از 4سال 
حسي دارد كه نمي توان توصيف كرد. فقط در 
يك كالم بگويم شخصا خوشحالم و اميدوارم 
در روزهاي آينده شــاهد رونق دوباره پالسكو 

باشيم.«

5786  دستگاه

9050  دستگاه

3500  دستگاه

6764  دستگاه

2286  دستگاه

تعداد كل

تعداد كل
نياز اتوبوسراني

فعاليت 100دستگاه اتوبوس جديد در خطوط

ابعاد ناوگان اتوبوسراني تهران

اتوبوس هاي فرسوده

تعداد نياز فوري

اتوبوس های غيرفرسوده

در  مراسم روززن، با حضور شهردار تهران از سامانه اي براي 
گزارش احساس ناامني در شهر رونمايي شد

نقاط ناامن شهر را گزارش كنيد
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انتقاد توليدكنندگان از دولت
در همين حال دبير انجمن صنفي كارخانه هاي قندوشكر از تصميم دولت براي 
فروش شكر وارداتي و ذخاير دولتي به 2برابر قيمت توليد داخل خبر داد و اين 
اقدام را حمايت از واردات و زمينه ساز فساد در بازار شكر دانست. بهمن دانايي، 
با اشاره به افزايش قيمت شكر در بازار طي روزهاي اخير دولت را متهم كرده كه با 
»اقدامات و تصميمات غيركارشناسي، بازار شكر را متالطم كرده است.« چنين 
اظهاراتي در شرايطي بيان مي شود كه شكر توليد داخلي جوابگوي تقاضا نيست 
و گران بودن شكر وارداتي قاعدتا بايد به سود توليد داخل ارزيابي شود و نه به 
زيان آن، زيرا در فضاي رقابت، بازار شكر ارزان داخلي را ترجيح مي دهد. براساس 
آخرين نرخ مصوب كه در خرداد امسال اعالم شد قيمت هر بسته يك كيلوگرمي 
شكر براي مصرف كننده 8700تومان و قيمت هر كيلوگرم شكر فله 7300تومان 
تعيين شد اما قيمت شكر در بازار، اگر پيدا شود بسيار بيشتر از دوبرابر اين قيمت 
است. كمبود شكر در حالي اســت كه در ماه هاي پاياني سال و با نزديك شدن 
به عيد، تقاضا براي شكر افزايش مي يابد. بحران شكر بر قيمت شيريني كه از 

پرتقاضاترين اقالم عيد است تأثيرگذار خواهد بود.

ث
مك

  روحاني: اســتنباط ما از آنچه 
در آيين نامــه راجع بــه برنامه 
نوشته شده اين است كه بودجه 
به كميســيون تلفيق برگردد و 

مجددا بررسي شود

   بــا توجه بــه نامــه دولت به 
مجلس كــه درآن تأكيد شــده 
طبق آيين نامــه، بودجه بايد به 
كميســيون تلفيق برگــردد نه 
دولت، گمانه زني اوليه اين است 
كه دولــت بودجــه اصالحي به 

مجلس نمي دهد

بورس

با نزول 145هزار ميليارد توماني بازار سهام در مبادالت ديروز ارزش كل 
بازار سهام به كمتر از 6000هزار ميليارد تومان سقوط كرد. از مرداد ماه 
امسال تاكنون ارزش كل بازار سهام 3320هزار ميليارد تومان معادل 

140ميليارد دالر افت كرده است.
به گزارش همشهري، روند نزولي بازار سهام در مبادالت ديروز هم ادامه 
يافت و شاخص كل بورس تهران با 32هزارو417واحد كاهش معادل 
2.7درصد افت كــرد و به زير محــدوده يك ميليون و200هزار واحد 
ســقوط كرد. با اين ميزان افت 145هزار ميليارد تومان از ارزش بازار 
سهام كاسته شد و جمع كل ارزش سهام شركت هاي حاضر در بورس 
و فرابورس به زير 6000هزار ميليارد تومان سقوط كرد. سهامداران از 
20مرداد كه روند نزولي بازار سهام آغاز شده تاكنون به طور ميانگين 

45درصد زيان كرده اند.

عوامل اثر گذار بر بازار سهام 
تحليلگران تكنيكي معتقدند چنانچه شــاخص كل بورس تهران به 
مرزهاي پايين تــر از يك ميليون و50هزار واحد نــزول كند احتمال 
عميق تر شــدن دامنه بحران افزايــش خواهد يافت. بــه باور بعضي 
تحليلگران بازار سهام تحت تأثير عواملي ازجمله تصويب اليحه بودجه، 
نرخ بهره وكاهش تنش هاي سياســي بين ايران و آمريكاست و چون 
تكليف هيچ يك از اين عوامل مشخص نيست سوخت الزم براي رشد 
شاخص هاي بورس فراهم نمي شود. برخي ديگر از كارشناسان اما تأكيد 
دارند بازار سهام اين روزها به طور مستقيم تحت تأثير سياست هاي كالن 
اقتصادي در مورد نرخ سود بين بانكي است و جريان نقدينگي بين بانك 
مركزي و بانك ها مهم ترين عامل بر روند معامالت بورس است. چند روز 
پيش عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي از كاهش نرخ سود بين 
بانكي تا 18درصد خبر داد، اما واقعيت ها نشان مي دهد بانك مركزي 
تمايل ندارد نرخ سود بين بانكي به كمتر از 20درصد كاهش يابد زيرا 
بر اين باور است براي اجراي سياست هاي ضد تورمي بايد نرخ سود بين 

بانكي در اين محدوده حفظ شود.

ديدگاه كارشناسان
رسول جاويدي، كارشناس بازار ســرمايه با بيان اينكه اظهارنظرهاي 
مختلف درباره آينده اقتصادي ســبب ابهام در بازار شده است، گفت: 
يكي از مسائل قابل اهميت، موضوع افزايش نرخ انرژي مانند گاز، برق 
است. در بازار شايعاتي در زمينه افزايش قيمت چند برابري نرخ انرژي 
وجود دارد، انتظار مي رفت اين مورد در اليحه بودجه مشخص شود، اما 
با توجه به رد اليحه بودجه در مجلس اين ابهام در بازار باقي ماند و بر 

معامالت تأثيرگذار خواهد شد.
او نرخ ارز را ازجمله مســايل مهم تأثيرگذار بر روند معامالت بورس 
دانســت و گفت: نرخ دالر در مجلس 17هزارو500تومان و در دولت 
15هزار تومان پيش بيني شده بود، با رد اليحه بودجه اين موضوع هم 
به طور حتم تأثير متفاوتي بر بازارها خواهد گذاشــت. جاويدي تأكيد 
كرد: تصويب نشدن اليحه بودجه زمينه افزايش ابهام و ترس را در بازار 

فراهم كرده است.
امير سيدي، ديگر كارشناس بازار سرمايه هم با بيان اينكه هم اكنون 
سياست هاي كالن اقتصادي با وجود اينكه در بورس حرف نخست را 
مي زند با ابهام مواجه اند، درباره تداوم روند نزولي بورس گفت: مهم ترين 
عامل ريزش بازار، نرخ سود است. با وجود تكذيب هايي كه درباره افزايش 
نيافتن نرخ سود مي شود، اما در واقعيت شاهد پرداخت سود با نرخ هاي 
باال در بانك ها هستيم. او افزود: افزايش نرخ سود بانكي از اواسط تابستان 
آغاز شد و روزبه روز قدرت آن بيشتر شد. به گفته او گزارش مهرماه بانك 
مركزي حاكي است سپرده بانكي در طول يك ماه 140هزار ميليارد 
تومان افزايش يافته، اين موضوع نشــان مي دهد نقدينگي به سمت 

سپرده بانكي حركت كرده است.

نماگرهاي بازار سهام در مبادالت ديروز
درصد تغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

شاخص كل بورس  
2.69-32417-1173050واحد

ارزش معامالت  
23976731343.89ميليارد تومان

 ارزش بازار 
2.40-144-5855هزار ميليارد تومان

نزول 145هزار ميليارد توماني بازار سهام

بـــــا رد كليــــات 
در  بودجــه1400 
صحن علني مجلس 
حاال سؤال اين است 
كه گره كار چگونه باز مي شــود؟ پاسخ به 
اين پرسش در 2سطح قابل بررسي است، 
نخست سازوكار بررسي بودجه پس از رأي 
منفي اكثريت نمايندگان به كليات و دوم 
جهت گيري حاكم بر بودجه جهت رسيدن 
به يك اتفاق نظر نســبي جهــت خروج از 
بن بست ايجاد شــده؛ در اين ميان گزينه 
مجلس اين اســت كه دولت بپذيرد اليحه 
را اصالح و دوباره به بهارستان بفرستد؛ اين 
گزينه دســت كم تا زماني كه مذاكراتي در 
سطح كالن صورت نگيرد، ممكن نخواهد 
بود و از سوي ديگر گزينه ديگر پيش روي 
دولت و مجلس، تصميم گيري درباره بودجه 
سه دوازدهم با افزايش 30درصدي نسبت 
به بودجه امســال اســت. واكنش صريح 
رئيس جمهــوري در مخالفت با برگشــت 
اليحه به دولت و ســكوت رئيس مجلس 
نشــان مي دهد گزينه احتمالي و مطلوب 
مجلس تسليم شدن دولت براي ارسال يك 
اليحه بودجه 3ماهه اســت و گزينه دولت 
تصميم گيري دوباره و انصراف كميسيون 
تلفيق از اعمال وعده ها و بلندپروازي ها در 

بودجه خواهد بود.

بودجه سه دوازدهم يعني چه؟
به گزارش همشــهري، بودجه سه دوازدهم 
يعني اينكــه مجلس يك بودجــه موقت 
3ماهه در اختيــار دولت قرار مي دهد و رقم 
آن 30درصد باالتر از بودجه 3ماه نخســت 
امســال خواهد بود. حاال چرا سه دوازدهم؟ 
نگاه كوتاه مدت نمايندگان اين اســت كه 
با برگزاري انتخابات رياســت جمهوري در 
بهار ســال آينده، كار دولت حسن روحاني 
تمام اســت و پس از آن با خيــال راحت تر 
مي توانند با دولت آينده وارد مذاكره شوند. 

راه هاي گشودن گره  بودجه
نقد خبرآيا مجلس، دولت را به تصويب بودجه سه دوازدهم مجاب مي كند؟

خبر: تورج دهقاني زنگنه، رئيس سازمان هواپيمايي مي گويد: 8فروند 
هواپيماي مسافربري جديد به ناوگان هوايي كشور اضافه شده است. 
به گفته او اين هواپيماها غربي و توليد سال هاي 2004 و 2005 هستند 
و براســاس برنامه ريزي ها 16فروند ديگر نيز تا پايان سال وارد كشور 
خواهد شــد. دهقاني زنگنه همچنين از مكاتبه براي تعيين تكليف 

قرارداد بوئينگ خبر داده است.
نقد: ناوگان هوايي حمل ونقل مسافر در ايران با 162فروند هواپيماي 
فعال تا رسيدن به جايگاه برنامه ريزي شده در سند چشم انداز 20ساله 
فاصله زيادي دارد؛ اين صنعت گرچه در فشــار تحريم هاي 42ســاله 
مقاومت قابل تحسيني داشته و از عهده انجام پروازهاي ايمن و تامين 
بخشي از نيازهاي صنعت از توان داخلي موفق بوده است؛ اما در البه الي 
اين تحريم ها، دوره هاي كوتاهي نيز براي بازســازي اين صنعت وجود 
داشته كه يا در استفاده از آنها تعلل شده يا در مورد اخير يعني معاهده 
برجام، شــيطنت هاي آمريكا اجازه اســتفاده از اين فرصت ها را نداده 
است. نكته قابل توجه در ورود 8فروند هواپيماي تازه نفس به صنعت 
هوايي ايران، اين است كه هر چند اين مسئله در قياس بارؤياي خريد 
200فروند هواپيماي نو از بوئينــگ و ايرباس لطفي ندارد؛ اما باز هم با 
وجود محدوديت هاي تحريم، براي خريد هواپيماي كاركرده، شــرط 
سني مدنظر قانون رعايت شده است. نكته ديگري كه در اظهارات تورج 
زنگنه وجود دارد اين است كه گويا سازمان هواپيمايي كشور، مكاتباتي 
با شركت هواپيماسازي بوئينگ براي تعيين تكليف قرارداد خريد هواپيما 
از اين شركت آمريكايي داشته و حتي احتمال فعال شدن قرارداد خريد 
هواپيما از ايرباس و ATR پس از تعليق چندساله نيز وجود دارد. پس 
از امضاي برجام، ايران قرارداد خريد 200فروند هواپيماي مسافري با 
3شركت بوئينگ، ايرباس و اي تي آر امضا كرد اما تا پيش از عهد شكني 
 ATR آمريكا در برجام، فقط 16فروند هواپيما شامل 13فروند هواپيماي
و 3فروند ايرباس به ايران تحويل داده شد و سازندگان هواپيما، اجراي 
مابقي سفارشات را تعليق كردند. حاال رئيس سازمان هواپيمايي كشور 
ابراز اميدواري كرده است كه اگر گشايشي ايجاد شود، حتما سازندگان 
هواپيمايي نيز بايد به اين قرارداد ها برگردنــد و در آن صورت صنعت 
هوايي ايران مي تواند روي ورود تعداد قابل توجهي هواپيماي جديد و 

جهش براي گرفتن سهم خود از بازارهاي جهاني حساب كند.

نگاه صنعت هوايي به گشايش برجامي

بررسي معامالت مسكن شهر تهران 
در دي ماه به روش هدانيك، از رشد 
8.2درصدي قيمــت حكايت دارد؛ 
مركز آمار ايران در تازه ترين گزارش 
خود از تحوالت بازار مسكن شــهر تهران، تورم نقطه به 
نقطه اين بازار در دي ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال 

قبل را 90.4درصد اعالم كرده است.
به گزارش همشــهري، بعد از اينكه آمارهاي ماهانه بانك 
مركزي، وقوع تكانه هاي قيمتي در بازار مسكن شهر تهران 
و رشد 1.8درصدي ميانگين قيمت در دي ماه را تأييد كرد، 
حاال مركز آمار تصويري محســوس تر از وقايع اخير بازار 
مسكن ارائه داده و تغيير واقعي قيمت در معامالت دي ماه 

را 8.2درصد برآورد كرده است.

واقعيت متزلزل بازار مسكن
مسكن كااليي به شدت ناهمگن است و همين مسئله باعث 
مي شــود با تغيير در تركيب واحدهاي مسكوني معامله 
شده در هر ماه، تغييرات واقعي قيمت در آمارهاي معمولي 
منعكس نشــود. مركز آمار ايران در محاسبات شاخص 
قيمت امالك مسكوني شــهر تهران از روش »هدانيك« 
استفاده مي كند كه درصد تغيير قيمت واحدهاي مسكوني 
معامله شده را با درنظر گرفتن مشخصه هاي منحصربه فرد 
آنها نظير سن بنا، امكانات و موقعيت منعكس مي كند و 
از تغيير در تركيب واحدهاي مســكوني معامله  شده در 
هر دوره زماني، اثرپذيري بســيار كمتري دارد. به عنوان 
مثال، ممكن است تعداد واحدهاي فروش رفته نوساز در 
يك دوره بسيار بيشتر از دوره قبلي باشد كه در اين حالت 
متوســط قيمت 2دوره متوالي قابل مقايســه با يكديگر 
نخواهد بود. شاخص قيمت محاسبه شده به روش هدانيك 
اين مشكل را برطرف مي كند و اثر تغييرات كيفي در طول 

دوره هاي مختلف را از بين مي برد.
بر همين اساس بررســي معامالت بازار مسكن با حذف 
اثرگذاري عوامل مهمي نظير سن، امكانات و موقعيت بر 
قيمت فروش مســكن كمك مي كند ضمن واقعي شدن 

تغييرات قيمتي، رفتار بازيگران و حتي دالالن و سوداگران 
اين بازار نيز بهتر نمايان مي شود. پيش از اين استفاده از 
شيوه آماري هدانيك در محاسبه و انتشار گزارش مسكن 
آذرماه باعث شــد ميزان واقعي كاهش قيمت در اين  ماه 
8.5درصد اعالم شود؛ درحالي كه گزارش بانك مركزي با 
روش ميانگين گيري از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت 
امالك و مستغالت كشــور در اين ماه، درصد افت قيمت 
مسكن را 1.1درصد برآورد كرده بود. حاال در دي ماه نيز 
همين اتفاق تكرار شــده و درحالي كه بانك مركزي رشد 
ميانگين قيمت مسكن را 1.8درصد برآورد كرده، تغيير 
واقعي قيمت با محاســبات روش هدانيك به 8.2درصد 
رسيده اســت. آنچه از گزارش مركز آمار از تحوالت بازار 
مسكن آذر و دي امســال استنباط مي شــود، اين بازار 
تحت تأثير عوامل مختلف با ناپايداري و تزلزل قابل توجهي 
مواجه شده و روزهاي حساسي را سپري مي كند. به نظر 
مي رســد كاهش شــيب تورم انتظاري جامعه كه بعد از 
انتخابات آمريكا آغاز شده بود، به واسطه ابهام در سرنوشت 
برجام و كيفيت و زمان احيــاي اين توافقنامه بين المللي 
و همچنين بالتكليفي اليحه بودجــه1400 در مجلس، 
متوقف شــده و همين مســئله به تنش قيمتي كاالهاي 

سرمايه اي به خصوص مسكن دامن زده است.

رشد 538درصدي قيمت مسكن در 4سال
گزارش تحوالت بازار مسكن شهر تهران در دي ماه1399 
نشــان مي دهد عدد شــاخص اين بازار در دي ماه1399 
براســاس ماه پايه فروردين1395 به عدد638.3 رسيده 
كه از افزايش 538.3درصــدي قيمت در اين دوره زماني 
حكايت دارد. براساس اعالم مركز آمار ايران، رشد شاخص 
در دي ماه امسال نسبت به ماه قبل 8.2درصد بوده است. 
همچنين تورم نقطه اي بازار مسكن تهران در دي ماه1399 
)نسبت به دي ماه98( به 90.4درصد رسيده؛ يعني در اين 
ماه، خريداران براي خريد يك واحد مسكوني يكسان در 
شهر تهران بايد 90.4درصد بيشــتر از دي ماه سال قبل 
پرداخت كنند. به گزارش همشــهري، بررسي اطالعات 
منتشر شــده در گزارش مركز آمار ايران نشان مي دهد 
برايند فضاي تورمي بازار مسكن در يك سال گذشته، رشد 
71.8درصدي تورم بازار مسكن تهران بوده كه ميانگين 
قيمت مسكن در يك سال منتهي به دي 99 را 71.8درصد 
نســبت به ميانگين قيمت در يك سال منتهي به دي98 

افزايش داده است.

روغن و شكر در تهران كمياب شده است. بازار روغن را اگر قرار 
باشــد در يك عبارت توصيف كنيم، در خوش بينانه ترين حالت 
»غيرقابل پيش بيني« و با ديد واقع بينانه »متشــنج« است. در 
هايپرماركت ها و فروشگاه هاي بزرگ، قفسه هاي روغن خلوت 
شده و تعداد محدودي روغن مايع ديده مي شود. از قندوشــكر هم تنها قند مانده و 
در بعضي فروشگاه ها هيچ شكري پيدا نمي شود. صحنه هاي هجوم دو ماه پيش مردم 
به قفسه هاي روغن دوباره درحال تكرار است و اجناس موجود در سبدهاي خريد، از 
انتخاب ها و خريدهاي هيجاني خبر مي دهد و نه از ســر نياز. مشاهدات خبرنگاران 
همشهري نشان مي دهد هرچند در ســوپرماركت هاي محلي هنوز شرايط به بدي 
فروشــگاه هاي بزرگ نيســت اما اين موج به زودي به محله ها هم مي رسد. روغن در 
سوپرماركت ها هم در روزهاي اخير گران تر شده و فروشــنده ها اگرچه اين افزايش 
قيمت را اندك توصيف مي كنند اما معتقدند از آنجا كه برندهاي پيشــتاز نرخ هاي 
جديد را اعمال كرده اند مي توان گفت روغن مايع دوباره رسما گران شده است. قيمت 
مصوب روغن پاييز امسال 13درصد افزايش يافت و فعاالن بازار، عملكرد كارخانجات 

را زمينه سازي  براي افزايش دوباره قيمت ارزيابي مي كنند.

نايابي روغن نيمه جامد
گزارش هاي دريافتي حاكي است: روغن نيمه جامد همچنان ناياب است، توزيع روغن 
مايع دوباره با مشكل مواجه شده و به گونه اي نيست كه بتوان از شرايط فردا مطمئن 
بود. پيش تر همشهري در گزارش خود اعالم كرده بود كمبود حلب موجب كميابي 
و گراني اين نوع از روغن شده است. ضمن اينكه تامين ارز براي واردات روغن خام از 
ابتداي امسال با مشكل مواجه بوده و اگرچه ارز تخصيصي به واردات هنوز رسما تغييري 
نداشته و همچنان دولتي است اما زمزمه هاي تبديل آن به نيمايي، امسال دست كم 
دوبار بازار را با بحران مواجه كرد. كمبود نهاده هاي توليد و به طور خاص روغن خام در 
مقطعي از امسال تا جايي شديد شد كه بعضي از كارخانه ها به طور موقت توليد خود 
را متوقف كردند. كاهش توليد طي دوماه گذشته عرضه روغن در تمام فروشگاه ها را 

مختل كرد.

رفع مشكل واردات روغن خام
نياز ساالنه كشــور به روغن خام يك ميليون و900هزار تن اســت كه يك ميليون و 
400هزار تن، معادل 75 تــا 80درصد آن، از محــل واردات و 400 تا 500هزار تن 
از استحصال دانه هاي روغني تامين مي شود. در شــرايطي كه همچنان ارز و كمبود 
روغن خام متهم اصلي بحران در بازار اين كاالي اساسي شمرده مي شود. روز گذشته 
رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان از رفع اين مشكل خبر داد. 
عباس تابش گفت: با توجه به تأمين روغن خام، توزيع روغن مايع و جامد در حداقل 
زمان ممكن انجام خواهد شد و مشكلي براي تأمين وجود ندارد. به گفته او اين انتظار 
كه قرار اســت ارز تخصيصي به روغن خام از 4200توماني به ارز نيمايي تغيير كند، 
به شكل گيري انتظارات تورمي و احتكار خانگي منجر شده بود. به گفته رئيس ستاد 
تنظيم بازار، كارخانه هاي روغن نباتي برنامه ريزي الزم براي توليد در بهمن و اسفندماه 
را در دســتور كار قرار داده اند و از هفته آينده مشــكلي در تامين روغن مايع خانوار 

نخواهيم داشت، مشكل روغن نيمه جامد نيز به زودي رفع خواهد شد.

شكر، هيچ جا نيست
روغن تنها محصول پرحاشيه بازار كاالهاي اساســي در هفته هاي اخير نبوده، بازار 
شكر هم هفته هاست با زمزمه هاي افزايش قيمت مواجه است حتي صحبت از افزايش 
قيمت مصوب مطرح بود؛ چيزي كه همزمان توليدكنندگان و دولت تكذيب كردند. اما 
زمزمه ها و شايعات هر دليلي كه داشت حاال به واقعيت تبديل شده و قيمت هر بسته 
900گرمي شكر در بازار از 11 تا 12هزار تومان به 14 تا 15هزار تومان رسيده است. 
شكر به طور محسوسي كمياب شده و در بسياري از فروشگاه ها اصال شكري براي خريد 
وجود ندارد. در عمده فروشي ها هم قيمت افزايش يافته و دبيركل اتحاديه بنكداران 
مواد غذايي از افزايش 45درصدي قيمت شكر در عمده فروشي ها طي يك ماه گذشته 

خبر داده است.

 سندروم كمبود و گراني 
در بازار شكر و روغن

 در ماه هاي پاياني سال كه تقاضا براي روغن و شكر افزايش مي يابد
 بحران دوباره به بازار اين كاالها بازگشته است

بازار

پس لرزه هاي بالتكليفي اقتصاد در بازار مسكن
مركز آمار ايران، رشد قيمت مسكن شهر تهران در دي ماه99 را 8.2درصد برآورد كرد

مسكن

   پاسخ روحاني: بودجه به مجلس برنمي گردد
حسن روحاني، رئيس جمهوري ديروز در نشســت هيأت دولت اعالم كرد: آنچه كميسيون تلفيق 
تهيه كرده بود، نه با واقعيت منطبق بود نه براي معيشت مردم متناسب بود و نه متناسب با شكستن 
تحريم ها بود. او تأكيد كرد: ما وقتي در بودجه با ارز 11هزارو500توماني به دنيا عالمت مي دهيم همه 
دنيا مي فهمند يعني چه؟ و وقتي مي گوييم ارز را متعادل مي كنيم يعني درآمد خيلي بيشتر از امسال 
خواهد بود و دنيا پيام فروش 2ميليون و300هزار بشكه نفت روزانه را مي گيرد. ما پيام هاي مهمي در 

بودجه داديم ولي متأسفانه بعضي ها به اين پيام توجه نكردند.
روحاني كه به مجلس نرفت و در دفتر كارش نظاره گر مباحث صحن علني مجلس بود، مي گويد: مصوبه 
كميسيون تلفيق ربطي به آنچه دولت نوشته ندارد و زمين تا آسمان با آن فرق دارد؛ زيرا همه  چيز آن 
را به هم ريختند و اگر تصويب مي شد آثارش خطرناك بود و اگر به دولت مي آمد هم با آراي باالتري 
نسبت به مجلس در دولت رد مي شد و در نهايت بايد به شوراي نگهبان مي رفت كه با همين روند در 

شوراي نگهبان هم رد مي شد، چون شاكله آن به هم ريخته بود.
رئيس قوه مجريه با اشاره به اين موضوع كه مانند اين اتفاق پارسال هم صورت گرفت يادآور شد: 
پارسال بعد از اين اتفاق رئيس مجلس آمد و گفت گزارش در صحن رد شده و بايد به كميسيون تلفيق 
برگردد و آن را اصالح كند. چرا عين آن كار پارسال امسال نشده است؟ اينكه دولت دوباره اصالحيه 
بنويسد از كجا آمد؟ اين رويه و قانون نبوده و مگر رنگ آسمان از پارسال تا حاال عوض شده كه چنين 
اتفاقي افتاده؟ درست است اسم مجلس از دهم به يازدهم فرق كرده اما مجلس، قانون و آيين نامه 
همان است. دولت رسما به مجلس اعالم مي كند استنباط ما از آنچه در آيين نامه راجع به برنامه نوشته 
شده اين است كه بودجه به كميسيون تلفيق برگردد و مجددا بررسي شود. امروز هم نقطه نظرمان را 

به مجلس اعالم مي كنيم و اميدواريم با همكاري هم به نقطه مطلوب برسيم.

بودجه

نتيجــه چنيــن كوتاه نگري شــكل گيري 
پديده عدم قطعيت و اختالل در روند اداره 
كشور اســت به ويژه اينكه حسن روحاني و 
كابينه اش دست كم تا نيمه مرداد سال آينده 
در پاستور سكونت دارند و دولت آينده ايران 
هم در بهترين حالت از نيمه مرداد يا اوايل 
شهريور اختيار امور را به دست مي گيرد و به 
اين ترتيب نيمه نخست سال آينده با بودجه 
ســه دوازدهم، نيمه لرزان و شكننده توأم با 
آلودگي هاي سياســي براي اقتصاد خواهد 
بود كه در ســال هاي اخير از بخشي نگري و 

سياست آسيب هاي بسيار ديده است.

راه ميانبر كدام است؟
با فرض اينكه قرار نباشــد مذاكراتي براي 
برون رفت از بن بست بودجه در سطح كالن 
نظام صورت گيرد، شايد بهترين گزينه، هم 
براي مجلس و هم دولت، اعالم آتش بس و 
فاصله گرفتن از نقــاط اختالف و تمركز بر 
اشتراكات بودجه اســت و به همين سبب 
تالش براي وادار كردن دولت به ارائه اليحه 
بودجه اصالح شده، هم زمان بر است و هم 
اينكه دولت حداكثر برخي از ارقام بودجه 
را با هدف كاهش كســري تــراز عملياتي 
اصالح خواهد كرد و زيربار افزايش هزينه ها 

يا دگرگوني در نظــام پرداخت يارانه ها در 
كوتاه مدت نخواهــد رفــت. از اين منظر 
بهترين گزينه اين است كه مجلس به جاي 
اصرار بر بودجه ســه دوازدهم، بر بازنگري 
جدي در مصوبات كميسيون تلفيق بودجه 
با مشاركت و توافق نســبي با نمايندگان 

دولت متمركز شود.

جاي خالي ها را پركنيد
اليحه بودجــه دولت هم البتــه بي نقص 
نيســت و جاي خالــي بســياري در متن 
تبصره ها گنجانده شده كه ازجمله چالش 
برانگيز ترين اين جاخالي دادن هاي دولت 
در بودجــه، ابهــام در تعييــن تكليف ارز 
4200توماني اســت و به نظر اگر مجلس و 
دولت بتوانند در ماه هاي آخر دولت به يك 
تفاهم جمعي براي پايــان دادن به دوران 
سياه رانت ارزي برسند، يك دستاورد بزرگ 
اقتصادي به شــمار خواهد رفت. دستاورد 
مشــترك و ملي ديگر كه مجلس و دولت 
مي توانند بر آن متمركز شود، فاصله گرفتن 
از انگيزه هاي سياسي معطوف به انتخابات 
رياست جمهوري آينده و تالش براي كاهش 
كسري تراز عملياتي بودجه است راهي كه 
انتظار مي رفت اعضاي كميســيون تلفيق 
در جهت آن گام بردارند اما مسير خالف را 
انتخاب و با اضافه كردن بر هزينه هاي قطعي 
سال آينده با تكيه بر درآمدهاي شكننده و 
مبهم، كســري تراز عملياتي بودجه را، كه 
مي تواند پيام آور تورم شديد باشد، بيشتر 

كردند.

نقطه شروع دوباره بودجه؟
اكنون مســئله دولت و مجلس اين است 
كه نقطه شروع دوباره بررسي بودجه سال 
آينده كجاست؟ به نظر مي رسد نقطه شروع 
در صحبت هاي ديروز اسحاق جهانگيري 
نمايان شد كه گفت: ساعت 10و30دقيقه 
روز ششم بهمن يك نامه نوشتم به رهبري 
و مســائل بودجه را بــه ايشــان گفتم و 
2ساعت ونيم بعد، به ما زنگ زدند از دفتر كه 
آقا پاسخ را خطاب به آقاي قاليباف داده اند. 
پاســخ اين بود كه به مســائل توجه شود. 
روايت جهانگيري نشان مي دهد در پاسخ 

رهبري به نامه معاون اول رئيس جمهوري، 
پيام روشــني براي مجلس ارسال شده كه 
بتوان بدون چالش جدي، راه ديگري براي 
تصويب بودجــه درون مجلــس و با رأي 
مجلس البته با توافق دولت ايجاد شود اما 
به گفته جهانگيري، وقتي كليات بودجه رد 
مي شــود معنايش اين است كه نتوانستند 
خوب مديريت كنند كه رد شده است زيرا 
اگر اينهــا بعد از همان نامه يك جلســه با 

دولت گذاشته بودند مسائل حل مي شد.

تازه تريــن واكنش هــا از پاســتور و 
بهارستان

آخرين خبرها حكايت از آن دارد كه معاون 
پارلماني رئيس جمهوري نامه اي به مجلس 
داده كه طبق رويه و آيين نامه، بودجه بايد به 
كميسيون تلفيق برگردد نه دولت، بنابراين 
برآورد اين است كه دولت بودجه اصالحي 
به مجلس نمي دهــد. محمــود واعظي، 
رئيس دفتر روحاني هم بر اين باور اســت 
كه بودجــه نبايد به دولت برگشــت داده 
شــود. او مي گويد: بناي ما بر اين است كه 
بتوانيم با مجلس براي بســتن يك بودجه 
خوب به شرطي كه بودجه قابل اجرا باشد، 

تعامل كنيم.
اما احمد اميرآبــادي فراهاني، عضو هيأت 
رئيسه مجلس مي گويد به موجب ماده182 
آيين نامــه داخلي مجلــس، درصورت رد 
كليات اليحه بودجه ساالنه در كميسيون 
تلفيق و صحن علني مجلس، دولت به مدت 
15روز فرصــت دارد تا اليحــه بودجه را 
اصالح و بار ديگر به مجلس ارســال كند. 
او افزود: كليات اليحه بودجه ســال آينده 
در كميســيون تلفيق بودجــه تأييد و در 
صحن علني مجلس رد شــد، بنابراين در 
اين شرايط دولت بايد اليحه بودجه يك يا 
چند دوازدهم را به مجلس ارائه كند، زيرا تا 
آغاز سال1400 فرصت زيادي باقي نمانده 
و بايد اليحه بودجه هرچه زودتر به مجلس 
ارسال شــود تا اداره كشــور مختل نشود. 
او تأكيد كرد: دولت در ادامــه بايد اليحه 
بودجه جديدي را به مجلس ارسال كند تا 
مجددا در كميسيون تلفيق مورد بررسي و 

رسيدگي قرار گيرد.
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جان های 

شیفته

بازخوانی مهم ترین اتفاقات انقالب 57
به روایت عكس هایی كه هنوز یك دنیا 

حرف دارند

08
سرودها از قلب مردم 

برمی خاست

گفت وگو با محمد گلریز، خواننده نام آشنایی 
كه بسیاری از ما هنوز هم سرودهای 
انقالبی اش را زیر لب زمزمه می كنیم

13
آرامش روی 

چمن سبز

در روزهای كرونایی 
روی چمن قدم بزنید 

و گلف بازی كنید 

10
نفس عمیق

در شهر

گزارشی درباره پارك های جنگلی كمتر 
شناخته شده تهران كه گزینه های خوبی 

برای گشت و گذار به حساب می آیند

11
فست فودهای 

خانگی

سرآشپز برنامه های تلویزیونی 
پیشنهادهایی با طعمی بی نظير و 

خوشمزه دارد

گفت وگو با عنایت آتشی كه بعد از پیروزی انقالب 
نخستین مدیر باشگاه استقالل شد 

محمد صیاد؛ عكاس پیشكسوت، از ثبت خاطرات 
ماندگار انقالب اسالمی می گوید

»پله« گفت در سطح 
بهترین باشگاه های
دنیا هستید 

دوربین عكاس انقالب
در پناه مردم بود

12

09

در روزهای انقالب، حقوق 
چندانی نداشتم اما از مغازه ای 

كه قبال در آن شاگرد عكاس 
بودم، فیلم دوربین می گرفتم، 

بنابراین پیش نیامد كه حین 
عكاسی فیلم تمام كنم. اگر از 

در بیرونم می كردند، از پنجره تو 
می رفتم تا عكاسی كنم!

وقتی پله در سال1351 به ایران آمد 
و از باشگاه تاج بازدید كرد گفت این 
باشگاه در سطح بهترین باشگاه های 
دنیاست. بعد گفتند امكانات 
و تشكیالتش در سطح باشگاه 
رئال مادرید است. اوزه بیو، ستاره 
پرتغالی فوتبال دنیا هم وقتی به ایران 
آمد از این باشگاه دیدن كرد

 زمستان است، واكسن نیست 
اما تو همچنان هستی!

شب، خیس باران سرماخورده 
بود وقتی گفت: مردی كه آواز 
از دست می دهد یا فقیر شده یا 
در عشق شكست خورده است! 
سپس افزود: من هر دوی اینها 
هســتم. این را مرد میانسالی 
گفت كه من و دو دوست دیگر، سه صندلی در خانه  ساده 
او راپر كرده ایم. او آوازش را گم كرده است. یعنی تارهای 
حنجره اش به وقت دلتنگی و عصبیت كوك نمی شود، 
مثل حاال كه می خواســت در وصف محبوبش ترانه ای 
زمزمه كند اما بغض خارگلوشد و سرفه تا دم نفس تنگی 
پیش رفت. او در جمعی كه چهار نفر بیشــتر نیســتیم 
برای لحظاتی ماسك از چهره می گیرد تا شمعی را فوت 
كند كه 58 سال دارد، دور میزی كه یك صندلی خالی 
از همســرش دارد. می گوید: وقتی عاشقش شدم چند 
دقیقه بیشتر طول نكشید. ســیزده به در بود، رودخانه 
پرسروصدا بود، آسمان نیمه ابری بود، حاشیه رودخانه 
پر از شــادمانی بود. شــادمانی می دوید، دست می زد، 
والیبال بازی می كرد. بادبادك سر به هوا می كوبید، عطر 
چای و بوی كشــك و بادمجان، كباب كوبیده و ساالد 
 شیرازی حال ذائقه را خوش كرده بود. حتی كتلت در تابه 
سربه سر سیب زمینی سرخ كرده گذاشته بود. من همان  
موقع ها دیدمش روی تخته سنگی در آغوش رودخانه كه 
پای راستش بی تاب شد و كفش را به آب داد. من دیدم، 
من شنیدم، چنان فریاد كشــید كه لنگه كفش از ترس 
در رودخانه غرق شد، اما آن نهیب مرا شیر كرد و در آب 
دویدم و دست و پا زخمی كفش را از دست آب گرفتم و به 
 دست او دادم كه چشمانش درشت و مثل پرستو غمگین 
بود. وقتی تشــكر كرد، صدایش مرا پشت سر گذاشت. 
صدایش موســیقی بود. بی اختیار یاد قناری افتادم كه 
جفتش را در روزی بهاری گم كرده بود. این طوری شد 
هوای دل بارانی شد، بعد تابستان شد و بعد عروسی شد و 
بعدهای بعد بچه ها یكی یكی آمدند؛ اول حافظ، بعد صبا، 
سومی قرار بود غزل باشــد كه ناگهان مادر از پله افتاد. 
غزل نیامده رفت و مادرش از هول و هراس و رنج، اسیر 
ترس و توهم بی پایان شد. تا همین دو سال پیش كه مثل 
شمع برای همیشه آب شد. و حاال و اینجا مردی كه در 
فراق همسر صدایش گم شده است در دفتر خاطراتش 
می نویسد: جایت اینجا خالی است. اما خودت مثل خون 

در من جاری هستی عزیز همیشه های عمر.
درسیاهیچشمهایت

فرورفتهام
ودیگرنمیدانم

جادهبهكجامیپیچد
فقطمیدانم

كهرودیمثلعشق
دردلمجاریشدهاست

آن هزار سال پیش جدایی های از ســر حادثه و جنون 
تلخكامی های پرماللی داشــت. شــاید چون عشق ها و 

دلبندی ها خالص تر بود از بس كه دختران هزار ســال 
پیش نابغه بودند و نبوغشــان در تپش بی ریای قلبشان 
بود یا پسرها كه كم و بیش ســبیل داشتند و سبیل ها 
به شــكل غرور و غیرت، صبوری و پایداری برای دفاع از 
كیان خانواده تاب می خــورد. درحقیقت نابغه بودند آن 
هم در دوره و زمانه ای كه مرد بــی زن و زن بی مرد مثل 
تِن بی سر بود. همین بود كه كار مرد ساختن خانه و زن 
برپا كردن آشیانه بود. در همان روزگاران دور بود وقتی 
آقای فرهاد، همسایه ما در 32سالگی در حادثه اتومبیل، 
زندگی را جا گذاشــت، معلوم بود خانم شیرین با چنگ 
و دندان دو پسر ســیزده و هفت ساله اش را باال می كشد 
تا پای جان، تا پسرانش موجب سرفرازی شوند و شدند؛ 
پزشك و دبیر ریاضیات كه حاال هر دو خود صاحب زن و 
زندگی هستند و مادر با گیسوان برفی نوه داری می كند. 
با آن چهره دلنشین، نازنین و مهتابی، با آن نگاه سراسر 
مهر و عطوفت و دستانی كه شــفابخش تر از دستان هر 

طبیبی است.
ناگهانآینهحیرانشد،گمانكردمتویی
ماهپشتابرپنهانشد،گمانكردمتویی

ردپاییتازهازپشتصنوبرهاگذشت
چشمآهوهاهراسانشد،گمانكردمتویی

اینسیمبیقرارروزهایعاشقی
هركجازلفیپریشانشد،گمانكردمتویی

حاال و امروز كه كرونا دركنار بیكاری، گرانی و سوءمدیریت 
درصف نخست مهاجمان به جسم و جان ماست، روزگار 
با خودش سازگار نیست و چنان به بدی عادت كرده كه 
چون حس ششم، حواس پنجگانه ما را دستكاری می كند 
تا درست نبینیم، درست نشنویم، نگوییم، نبوییم و نخوریم 
و نیندیشیم و نبض زندگی را لمس نكنیم. جدایی های 
ناگهانی و تحمیلی بسیار است وقتی هر سال هزاران نفر 
در حوادث رانندگی، زندگی را زیر می كنند، معلوم است 
عشق هایی كه با فوتی شعله ور شــده اند خیلی زود هم 
خاكستر می شوند. اما با همه اینها، عشق هایی هم هستند 
گرچه با دود شروع می شوند اما همچنان شعله ورند. یكی 
از عشاق چند سالی از عشق نگذشــته، ناگهان در محل 
كارش دچار ایست قلبی شد و بهار را تنها گذاشت. بهار 
از آموزگاری چشم  پوشــید و اداره كتابفروشی كوچك 
همسرش را به دست گرفت و كودكی را به فرزندی پذیرفت 
و به یاد مردی كه دلبندش بود نامش را یوسف گذارد تا 
یادمان نرود همه عشق ها كور نیست. عشق می بیند در 
همه حال و در همه جا، در همین زمســتان با ماسك و 

بی واكسن و چشمان بسته هم می بیند.
آفتابرادوستدارم

بهخاطرپیراهنترویطنابرخت
بارانرا

اگركهمیباردبرچترآبیتو

فریدون صدیقی

استادروزنامهنگاری

یادداشت 

  شعرها به ترتیب

 ابراهیم گورچاپلی، فاضل نظری ، بیژن نجدی

07

4ساعت گریم روزانه برای 
نقش امام ره پای صحبت های عبدالرضا اكبری، بازیگری كه 2 بار 

در نقش امام خمینی ره هنر نمایی كرده است
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  شرح اسم
یكی از كتاب هایی كه در سال های 
اخیر در حوزه خاطره نگاری انقالب 
اســالمی مورد توجــه قرار گرفت، 
»شــرح اســم« بود. این كتــاب را 
هدایت اهلل بهبودی كــه از بزرگان 
عرصه خاطره نگاری و ادبیات انقالب 
اســالمی است، نوشــته. كتاب، در 
واقع زندگینامه رهبر معظم انقالب 
از لحظــه تولد تا پیــروزی انقالب 
اسالمی است. به همین دلیل است 
كه بــرای مرور مبــارزات انقالبی و 
نحوه برخورد رژیم شاه با مخالفان، 
یكی از گزینه های مناســب است. 
این كتاب همچنیــن عكس هایی 
جالب و جــذاب از روزگار كودكی و 
جوانی رهبر انقالب نیز دارد. بخش 
اعظمی از این خاطرات، روایت های 
آیــت اهلل خامنه ای اســت كه برای 
مركز اسناد انقالب اسالمی در زمان 
ریاست جمهوری شان نقل كرده اند. 
كتاب عالوه بر اینكه مستندنگاری 

است، خط روایی خوبی هم دارد.

 خاطرات رهبر
 معظم انقالب

  هاشمی بدون روتوش
البته آیت اهلل هاشمی رفســنجانی 
خاطرات زیــادی از روزگار پیش و 
پس از انقالب دارد اما شاید حوصله 
سرك كشیدن به این انبوه خاطرات 
را نداشــته باشــید. به این منظور 
می توانید كتاب »هاشــمی بدون 
روتوش« را مطالعه كنید كه حاصل 
سلسله مصاحبه های صادق زیباكالم 
با این چهره در ســال های ابتدایی 
دهه80 بوده است. البته كتاب خط 
روایی مشخصی ندارد كه از جایی 
به جای خاصی برسد. گفت وگوها 
پراكنده است و به نسبت موقعیت، 
هاشــمی از خاطــرات مبارزاتی 
خودش سخن می گوید. جالب ترین 
بخش خاطرات او، نقل دوستی ها و 
خاطره هایی است كه از این روزگار 
دارد؛ مثل همان ماجرای اجاره دادن 
بخشــی از منزلــش بــه آیت اهلل 
خامنه ای. فعالیت های اقتصادی او 
پیش از انقالب و كمك های مالی ای 
كه به خانواده های انقالبیون زندانی 
می كرد از بخش هــای جالب دیگر 

كتاب است.

روایت اول

  خاطرات آیت اهلل محمد یزدی
آیت اهلل محمد یزدی، از روحانیون 
باسابقه ای است كه به تازگی مرحوم 
شده است. به واسطه پست هایی كه 
داشته و فعالیت های بعد از انقالب، 
شاید درباره خاطرات پیش از انقالب 
او كمتر سخن گفته شده باشد. این 
كتاب می تواند روایت هایی دست 
اول از انقــالب و گســترش آن 
خاصه در حــوزه علمیه قم تحویل 
شــما بدهد. حمله رژیم پهلوی به 
مدرســه فیضیه، ماجراهای كتاب 
»شهید جاوید«، تحركات سازمان 
مجاهدین خلق و... از اتفاقات جالبی 
اســت كه می توانید در این كتاب، 
از آنها نقل های تاریخی بیشــتری 
را مطالعه كنید. شاید جالب ترین 
بخــش این كتــاب دودســتگی 
ایجادشده به واســطه چاپ كتاب 
»شهید جاوید« صالحی نجف آبادی 
باشــد كه عماًل در حال تبدیل به 
اختالفی بزرگ بود. بد نیست بدانید 
آیــت اهلل یزدی، مدتی هــم در قم 

صاحبخانه حضرت امام )ره( بوده.

خاطرات شیخ

بازخوانی مهم ترین اتفاقات انقالب 57
به روایت عكس هایی كه هنوز یك دنیا حرف دارند

جان های شیفته

ویژه انقالب
تا پیش از فراگیر شدن رادیو و تلویزیون و همچنین ایجاد اینترنت و شبكه های اجتماعی 
و رســانه های نوین، این روزنامه ها و جراید و همچنین عكس های خبری بودند كه بار 
اطالع رسانی مستقل را به دوش می كشــیدند. به همین دلیل مطبوعات از ارج و قرب 
بسیار باالیی برخوردار بودند و می توانستند بهترین مصاحبه ها و گزارش ها را بگیرند. اما 
در این میان، این عكاسان خبری با عكس های درجه یك شان بودند كه باعث می شدند 
تا خوانندگان، به نگاهی جامع تر و عمیق تر درباره وقایع برسند. در واقع در طول زمان، 
این عكس های تاریخی و خبری بودند كه حتی از گزارش های مطبوعاتی هم جلوتر افتاده 

و عماًل به عنوان نمادها و نشانه های به یاد آوردن یك واقعه یا اتفاق مهم دانسته شدند. 
به همین نسبت است كه درباره انقالب اسالمی و پیروزی آن نیز، عكس های زیادی به جا 
مانده است كه هر كدام شان به تنهایی، یك رسانه كامل از وقایع هستند؛ رسانه ای كه با 
تماشــای آنها، به راحتی می توانیم هزاران حرف درباره انقالب بشنویم. حاال كه به دهه 
فجر رسیده ایم، فرصتی دست داده تا چند تایی از این عكس های جالب و البته قصه هایی 
كه داشته اند را با هم مرور كنیم؛ قصه هایی كه گاهی از خود عكس ها هم جالب تر به نظر 

می رسند و خواندنی ترند.

اولین مصاحبه مطبوعاتی با امام)ره( در فرانسه، داستان جالبی داشت. رقابتی جدی بین نشریات لوموند و فیگارو در جریان 
بود. در آن روزگار، روزنامه های معتبر جهان بیشتر با سرویس های بین الملل خودشان شناخته می شدند و با مصاحبه هایی كه 

با شخصیت های بین المللی داشتند. در این باره، خاطره ای از حاج احمدآقا، فرزند امام)ره( را مرور می كنیم؛»در ابتدای ورود امام 
به فرانسه مقامات آن كشور از امام خواستند سخنرانی و مصاحبه نكنند و از رفتن به مساجد و اقامه نماز جماعت و شركت در 

اجتماعات خودداری كنند. بین روزنامه لوموند و فیگارو رقابت زیادی بود. قباًل خبرنگاران لوموند با امام در نجف مصاحبه كرده 
بودند. مدیر روزنامه فیگارو اصرار به مصاحبه با امام داشت. ما از این فرصت استفاده كردیم و از طریق آقای قطب زاده به مدیر 
روزنامه فیگارو كه از عناصر مؤثر در حكومت فرانسه و از نزدیكان آقای ژیسكاردستن بود، پیغام دادیم اگر ممنوعیت مصاحبه 

لغو شود این روزنامه می تواند نخستین مصاحبه با امام در پاریس را به خود اختصاص دهد. مدیر روزنامه فیگارو به من پیغام داد 
من با امام مالقات می كنم و جریان دیدار را تحت عنوان »مذاكره« در روزنامه چاپ می كنیم. موضوع را به امام منعكس كردیم. 

ایشان پذیرفتند و وقت مالقات دادند و فرمودند:»مذاكره یا مصاحبه، چه فرقی دارد، ما مطالب مان را می گوییم«.

حبیب اهلل شفیق، از اعضای مؤسس حزب موتلفه اسالمی درباره مدرسه رفاه و انتخاب آن به عنوان محل استقرار امام)ره( چنین گفته 
است:»... در مورد محل استقرار حضرت امام)ره( در تهران، ایشان فرموده بودند كه جایی باشد كه موقعیت شهری اش محل عمومی 

مردم مثل جنوب یا مركز شهر باشد و وابستگی به شخص یا گروه خاص نداشته باشد. لذا در مورد محل استقرار بحث شد و مدرسه رفاه 
به ایشان پیشنهاد شد. جایی كه طبق گفته شهید عالی مقام رجایی »متعلق به خود امام )ره( است و طرفداران او آن مدرسه را به اسم 
ایشان ساختند«. امام)ره( پذیرفتند و اطالع دادند كه مدرسه رفاه آماده شود. مهم ترین مسئله امنیت مدرسه بود. بنا شد كسانی كه 
آشنایی و توان استفاده از سالح را دارند امنیت آنجا را به دست بگیرند. لذا شهید عراقی عده ای از افراد كه در فدائیان اسالم و... سابقه 
فعالیت داشتند را جمع كرد و جلسه ای تشكیل دادند. نهایتاً یك تیربار روی سقف مدرسه كار گذاشته شد )آن هم در شرایط خفقان 

زمان شاه( و 15-14 نفر از برادران نیز مسلح شدند و قرار شد به صورت شیفتی آنجا را محافظت كنند. اتاق های مدرسه را هر كدام 
مشخص كردیم كه محل استقرار چه كسانی باشد و پالك زده شد. حتی اتاق برای استقرار دولت و وزرا هم در مدرسه رفاه درنظر 

گرفته شد«.البته چنانكه مي دانیم امام خمیني)ره( در نهایت در مدرسه  علوي مستقر شدند.

داستان قیام 17شهریور 57و سركوب 
شدید آن توسط نیروهای امنیتی رژیم 
پهلوی، از وقایع بسیار مهم و اثرگذار سال 
انقالب بود. این سركوب وحشیانه، در 
رسانه های خارجی نیز بازتاب وسیعی یافت. 
لوموند، روزنامه معروف فرانسوی در این باره 
نوشت:»روز جمعه صبح، وسایل نقلیه 
سنگین نظامی در شاهراه ها و نقاط حساس 
پایتخت مستقر شدند. سربازان كالهخود 
بر سر، آنچنان كه گویی برای شلیك كردن 
مصمم هستند اسلحه های خودكار خود 
را به سوی رهگذران نشانه گرفتند. شب 
قبل از روز جمعه، تعداد قابل مالحظه ای از 
سربازان عمالً، تمام قسمت های میدان ژاله 
را با تجهیزات كامل محاصره كرده بودند. 
قرار بود در همین میدان برنامه روز جمعه 
8سپتامبر انجام شود. با وجود برقراری 
حكومت نظامی، در صبح زود روز جمعه 
بیش از 5هزار تظاهركننده، درحالی كه 
سینه هایشان را شجاعانه به روی توپ و 
تانك و گلوله ها سپر كرده بودند؛ در مقابل 
سربازان جمع شدند. صدای تیراندازی 
از منطقه ای كه وسایل تسلیحاتی راه را 
سد كرده بودند، شنیده شد اجازه ورود به 
هیچ كس نمی دادند«. همچنین به نوشته 
گاردین، ارتش به طرف خیابان های كشور 
سرازیر شده و اجازه كشتار و قتل عام داشت. 
سربازان هم عصبانی بودند و حرفه ای 
به نظر نمی رسیدند. آنها مردم را به مسلسل 
بسته و هرگزی كرده و به روی مردم آتش 
گشوده اند.

بعد از بیعت همافران با امام، فیلم آن در پادگان دوشان تپه پخش 
شد. در نهایت، درگیری های سنگینی در این پادگان بین نظامیان 
پیوسته به انقالب و وفاداران به رژیم پهلوي درگرفت. صادق 
طباطبایی، در خاطرات خود از این درگیری ها چنین یاد می كند؛ 
»در شامگاه جمعه 20بهمن، در مركز آموزش نیروی هوایی 
دوشان تپه، هنگام نمایش فیلم بازگشت امام به تهران از تلویزیون 
ایران، بین افراد و پرسنل نیروی هوایی كه به شدت تحت تأثیر قرار 
گرفته و ابراز احساسات می كردند و افراد وابسته به گارد شاهنشاهی 
درگیری شدیدی به وجود آمد كه به تیراندازی طرفین منجر شد. 
با خروج همافران از پادگان و فریاد استمداد از مردم، انبوه مردم 
هیجان زده و انقالبی وارد محوطه شده و با كمك پرسنل نیروی 
هوایی، انبار اسلحه را به روی مردم باز كرده و آنها را بین مردم 
توزیع كردند... درگیری اطراف پادگان 
دوشان تپه كم كم به تمام شهر سرایت 
كرده و از ظهر حمله مردم به كالنتری ها 
و تأسیسات ارتشی و پادگان های نظامی 
داخل شهر شروع می شود. بختیار به 
فرمانداری نظامی دستور می دهد، ساعت 
منع عبور و مرور را در شهر به جلو كشیده 
و از مردم بخواهند مقررات حكومت 
نظامی را از ساعت 16/5رعایت كنند.« 
حجت االسالم ناطق نوری هم می گوید كه 
به محض اعالم حكومت نظامی، همه دلهره 
گرفتیم، ولی آرامش امام خیلی عجیب بود.

دیوید بارنت، عكاس خبری مشهور 
آمریكایی است كه عكس های ماندگاری از 
انقالب اسالمی و سال 1357 دارد. او حتی 
موفق شده از ورود امام به فرودگاه مهرآباد 
هم عكاسی كند كه عكسش بسیار معروف است. ضمن اینكه پرتره او از امام در مدرسه علوي هم از عكس های برگزیده تایم شد. توصیف او از خونسردی 
و شخصیت امام خیلی جالب است، آرامشی كه حتی در ورود امام به ایران هم قابل مشاهده است؛ »به داخل كه می روم یك روحانی را می بینم كه با یك 
سینی برای برداشتن فنجان خالی چای آیت اهلل خمینی به سمت وی می رود. آیت اهلل درحالی كه به دیوار تكیه داده است، روی زمین و در فاصله 8 فوت از 
 من نشسته است. از نزدیك كه او را می بینم نخستین چیزی كه به آن می اندیشم این است كه چقدر شبیه همان چیزی است كه تصور می كردم. 
آیت اهلل خمینی درست مانند تصاویرش بود. دو تا عكس می گیرم و سپس به گوشه دیگر اتاق می روم. آیت اهلل خونسرد و آرام است و با صدایی نرم با 
روحانیونی كه در كنارش هستند، صحبت می كند.« 

رژه معروف همافران در برابر امام)ره(، تقریباً تیر خالص را در 
بهمن 57به پیكر نیمه جان پهلوی وارد كرد. حسین پرتوی، 

تنها كسی بود كه توانست این عكس را بگیرد، عكسی كه 
اگر گرفته نمی شد كسی این بیعت را باور نمی كرد. او در 

 مصاحبه های خود در این باره چنین گفته:»روز 1۹ بهمن 57،
هنگام ورود افسران نیروی هوایی به مدرسه علوی، به من 

تأكید كردند كه اجازه نداری عكس بگیری! گفتم كه بگذارید 
بدون اینكه چهره ای از كسی معلوم باشد عكس بگیرم 

وگرنه اگر این سند نباشد چگونه می خواهید ثابت كنید كه 
اینجا چه گذشته است؟... باالخره قبول كردند و مرا تحویل 

2 نظامی دادند تا اگر كسی رو به دوربین كرد، این 2 نفر 
نگذارند كه من عكس بگیرم. هنوز 
دولت بختیار سر كار بود. خیلی ها 

نگران بودند، حق هم داشتند. 
نگران بودند كه شناسایی شوند 

و دولت مجازاتشان كند. باالخره 
با هر زحمتی بود عكس را گرفتم 
و از مدرسه بیرون آمدم. تا خود 

روزنامه دویدم و عكس در صفحه 
اول روزنامه چاپ شد«. البته نحوه 
رسیدن همافران به مدرسه علوی 

كه خیلی جالب بود، لباس های 
مبدل پوشیده بودند و نزدیكی های 
مدرسه ناگهان لباس شان را عوض 
كردند. هر چه كه بود، این عكس 

همان عكسی بود كه توانست قدرت 
عكاسی خبری در زمانه انقالب را 

ثابت كند.

راهپیمایی عید فطر در سال انقالب هم از آن اتفاقات 
خاص و عجیب بود. قرار بود ابتدا نماز عید فطر در 
مسجد قبا برگزار شود. در كتاب خاطرات فضل اهلل 
فرخ، از مبارزان انقالبی در این باره چنین آمده: »...
گفتند كه ما در تپه های قیطریه، نماز بخوانیم كه 
آنجا برنامه ریزی شد و شهید مفتح صبح به همان 

مسجد قبا تشریف آورد و از مسجد پیاده با جمعیت 
انبوهی از خواهران و برادران تكبیرگویان حركت 
كردند و در آنجا محوطه بسیار وسیعی آماده شده 

بود، اطرافش را پرده زده بودند و فرش شده بود. این 
نخستین بار بود كه نماز عید فطر در یك اجتماعی 

بزرگ برگزار می شد. افراد مبارز و انقالبی از گروه های مختلف آنجا حضور داشتند و پس 
از نماز فكر می كنم آقای باهنر سخنرانی داشتند و بعد از سخنرانی ایشان جمعیت به 

راه افتاد. در قیطریه چیزی به عنوان راهپیمایی اعالن نشد ولی پس از پایان نماز دیدیم 
كه دسته هایی راه افتادند و اعالم می كردند كه راهپیمایی است. ناگهان ما دیدیم كه 

چند تا پالكارد باز شد و عده ای جلو افتادند و مردم را به راهپیمایی دعوت كردند؛ البته 
برنامه ریزی از قبل شده بود و حتی شهید بهشتی و بقیه در جریان بودند ولی برای اینكه 

ممانعتی پیش نیاید اعالن نشده بود«.

غالمحسین صالحیار، سردبیر وقت اطالعات، در خاطرات شفاهی خود از تیتر معروف 
»شاه رفت« در 26دی ماه 57 چنین می گوید: »... می دانم در ساعتی كه پرواز انجام 

می شود، رساندن عكس به روزنامه و انعكاس جزئیات چگونگی انجام این حادثه مهم 
مقدور نیست. از این رو از فرصتی كه پیش آمد استفاده كرده و عباس مژده بخش رئیس 

شعبه صفحه بندی و مسئول آرایش صفحه اول روزنامه را به كنج خلوت می كشم و با 
او به صحبت می نشینم. از مدتی قبل مسئله تیتر اول روزنامه در روز رفتن شاه فكر مرا 
به خود مشغول كرده است. همان دو كلمه را روی یك تكه كاغذ كوچك نوشتم و دادم 

دست مسئول فنی و پرسیدم: می توانی این دو كلمه را 
با دستگاه »آگران« طوری بزرگ كنی كه تمام عرض 

باالی صفحه اول را بپوشاند؟ یكه خورد و گفت مگر تمام 
شد؟ گفتم: می شود اما فعاًل فقط بین من و تو باشد. 

می خواهم كارمان را جلو بیندازیم. ضمناً هم خودت در 
آرشیو بگرد و یك عكس از شاه و فرح با لباس زمستانی 
در فرودگاه مهرآباد را پیدا كن كه پشت به دوربین در 

حال نزدیك شدن به هواپیما نشان دهد....«. البته زیاد 
طول نمی كشد كه پیش بینی آقای سردبیر درست 

از آب در می آید و اطالعات، برگ برنده اش را رو می كند.

13آبان بود كه زد و خوردهای شدیدی در دانشگاه تهران 
اتفاق افتاد كه عوامل رژیم طی آن، ده ها دانش آموز را 
به خاك و خون كشیدند. صحنه های همین برخورد 

وحشیانه بود كه باعث شد تا شاه پیام بدهد كه صدای انقالب مردم ایران را شنیده است. سیدمهدی حسینی، پژوهشگر تاریخ درباره خاطرات این روز 
چنین می نویسد: »...گارد نظامی از ترس اینكه مردم به سمت آنان حمله ور نشوند، شروع كردند به تیراندازی رگباری و در این بین چند تیر به سمت 
تظاهركنندگان نیز شلیك كردند. آقای ترابی معلم دینی مدرسه كه از بچه ها محافظت می كرد در همین حین به زمین افتاد و من به همراه تعدادی 

از بچه ها به سمت او دویدیم و وقتی به او رسیدیم مشاهد كردیم كه از ناحیه پا تیر خورده و خون جاری است. با مشاهده تیرخوردن آقا معلم ما بیشتر 
راغب شدیم شعارهایمان را بلندتر سردهیم »اهلل اكبر، خمینی رهبر - خمینی بتشكن، ریشه شاهو بكن«. در همین موقع گارد شاه شروع كرد به سمت 
ما و مردم شلیك كردن و تیر بود كه به زمین و در و دیوار خانه های اطراف می خورد و همه روی زمین و برخی نیم خیز بودیم كه تیری به كتف مصطفی 

یاراحمدی از همكالسی هایمان اصابت كرد و در همان لحظه نقش بر زمین شد...«.

داستان مدرسه رفاهاولین مصاحبه مطبوعاتی امام ره

مردی چنین آرام

درگیری های دوشان تپه

مسلسل ها و سینه ها

امام ره كجاست؟

یكی از جالب ترین خاطرات بازگشت امام)ره(، لحظه هایی 
بود كه هنگامه بازگشت از بهشت زهرا، چند ساعتی گم شده 
و همراهان از او بی خبر بودند. آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
در این باره خاطراتش را چنین نقل كرده است:» . ..   مهم ترین 
لحظاتی كه در این روز )12بهمن( ما را در اوج شادمانی، 
بسیار رنج داد،   ساعتی بود كه مطلع شدیم كه دوستان ما 
پس از پایان مراسم در بهشت زهرا، امام)ره( را گم    كرده اند 
و اطالعی از ایشان ندارند.     بر ما خیلی سخت گذشت، از هر 
جا و هر كس كه به نظر می رسید، پرس و جو    كردیم تا اینكه 
نخستین خبر رسید كه امام)ره( سالم در یك نقطه ای از 
تهران در منزل یكی از    بستگانشان هستند.    بعداً از طریق 
آقای علی اكبر ناطق نوری، مطلع شدیم كه امام)ره( پس از 
پایان مراسم    سخنرانی شان در بهشت زهرا، خواستار مالقات 
با مجروحان انقالب می شوند. به همین    دلیل ایشان را با 
هلی كوپتر به بیمارستان هزار تختخوابی تهران می برند. در 
آنجا به محض    آنكه هلی كوپتر در حیاط بیمارستان فرود 
می آید و پزشكان و پرستاران و بیماران از    حضور امام)ره( 
مطلع می شوند، هنگامه ای برپا می شود، به طوری كه 
امام)ره( پس از نیم ساعت    توقف در بیمارستان موفق به 
دیدار مجروحان انقالب نمی شوند و اطرافیان ناگزیر ایشان   
 را سوار اتومبیل می كنند و از بیمارستان به منزل یكی از 
دوستان آقای پسندیده می برند«.

صدای انقالب شما را شنیدم

تیتری بر یك پایان

ناگهان راهپیمایی

بیعت معروف، عكس معروف تر
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  تشریفات
یكــی از خاص تریــن فیلم هــای 
مرتبط بــا انقاب اســامی را باید 
همین فیلم »تشــریفات« بدانیم 
كه مهدی فخیــم زاده كارگردانی 
كرده و البته به صورت مشترك هم 
با محمدرضا میرلوحی ســناریوی 
آن را نگارش كرده. خــود او هم در 
این فیلم نقش اول را داشته، در كنار 
علی شعاعی و مهوش صبركن.  اما 
ماجرای فیلم خیلی جالب اســت؛ 
حســن مطرب، بــرای دزدی وارد 
خانــه ای می شــود. همزمان یك 
روحانی به اسم توحید در همسایگی 
او دارد مــردم را تحریــك به قیام 
می كند. پلیس حملــه می كند و او 
را به جای توحید دستگیر می كند. 
البتــه پلیس متوجه می شــود كه 
اشــتباهی رخ داده اســت، ولــی 
می خواهد از این شــباهت ظاهری 
برای به دام انداختــن انقابیون و 
دلسرد كردن آنها استفاده كند. در 
نهایت، این ســارق منقلب شده و 
خود، ایفای نقش واقعی توحید را در 

واقعیت برعهده می گیرد.

من توحیدم

  تیرباران
فیلــم را علی اصغــر شــادروان 
نویسندگی و كارگردانی كرده است. 
فیلم، دربــاره یكــی از مهم ترین 
انقابیون ایرانی به نام ســیدعلی 
اندرزگو است كه رســماً دستگاه 
امنیتی و اطاعاتــی رژیم پهلوی 
را سر كار گذاشته اســت. در این 
اثر مجید مجیدی، جعفر دهقان، 
رضا چراغــی و عطا ســلیمانیان 
ایفای نقش كرده اند. فیلم از صحنه 
ترور حســنعلی منصور روبه روی 
ساختمان مجلس شروع می شود. 
پلیس همه عامان را دســتگیر و 
مجازات می كند، به غیرسیدعلی 
اندرزگــو. باقی فیلم، بــه زندگی 
این مبارز انقابــی و صحنه های 
گریز و فرار می پردازد. دست آخر 
نیز بعد از چند فرار موفق، او را در 
محل زندگی اش بــه دام انداخته 
و محاصره می كننــد. البته پلیس 
موفق به دســتگیری او نمی شود 
و در نهایــت او را بــه شــهادت 

می رسانند.

به دنبال یك انقالبی

فرار از شعارزدگی

  ای ایران
یكی از فیلم هــای خاص مرتبط با 
وقایع انقاب و پیش از آن را باید 
همین فیلم »ای ایــران« بدانیم؛ 
اثری از ناصــر تقوایــی. طبیعی 
اســت وقتی تقوایی فیلمی درباره 
انقاب و شرایطی كه منجر به آن 
شده می ســازد، انتظار هیچ گونه 
شــعارزدگی را نداشــته باشیم؛ 
انتظاری كه در این اثر برآورده شده 
است. او به راحتی قصه اش را بدون 
هیــچ لكنت زبــان و لكنت هنری 
می گوید و یــك فیلــم  تر و تمیز 
تحویل مخاطب می دهد. فیلمبردار 
این اثــر كــه در یك لوكیشــن 
روســتایی فیلمبــرداری شــده، 
محمود كاری اســت. بازیگرانی 
چون اكبر عبــدی، ثریا حكمت، 
حســین سرشــار و غام حسین 
نقشــینه هــم در آن ایفای نقش 
كرده اند. این فیلم هنوز هم دیدن 
دارد و هنوز هم گرد كهنگی بر آن 

ننشسته است.

ویژهانقالب

فیلم های انقالبی سینمای ایران را بشناسید

انقالب روی پرده سینما
تماشای فیلم هایی با موضوعات انقالب اسالمی برای هر نسلی جذابیت خاص خودش را 
دارد. بزرگ ترهایی كه خودشان آن روزها را تجربه كردند با تماشای این فیلم های انقالبی، 
خاطرات آن دوران مقاومت و پیروزی را مرور می كنند. تماشای این فیلم ها برای جوان ترها، 
اغلب تداعی گر سینمای دهه های۶۰ و ۷۰ است. البته به واســطه این فیلم ها با روزهای 
پرالتهاب سال۵۷ و پیروزی انقالب اسالمی آشنا می شــوند. نوجوان ها هم كه این روزها 
كنجكاو  ند تا از آن سال های مهم و پرخاطره بیشــتر بدانند بهترین فرصت است كه پای 

تماشای این فیلم های انقالبی بنشینند. 

»زنده باد« نخستین فیلمی بود كه در سال ۱۳۵۹ روی پرده سینما 
رفت؛ ساخته خسرو ســینایی با داستانی جذاب و ساختاری نسبتا 
حرفه ای. ســینایی به جای آنكه بخواهد ســیر مبارزات انقابی را 
بازسازی كند، تأثیر ناگهانی گفتمان انقاب بر یك خانواده نسبتا 
مرفه را به تصویر كشــید. خانواده  ای كه اتفاقا نه تنها با جریان های 
انقابی همراه نیستند بلكه می خواهند از گزند گیرودارها هم مصون 
بمانند. مهندس یك نمونه نوعی از آن بخش طبقه متوسط است كه 
در تمام سال های كشمكش میان نیروهای انقابی و رژیم، ترجیح 
دادند نظاره گر باشند و سكوت كنند. یك فیلم متفاوت در سینمای انقاب است و بر موج شعارهای 
روز سوار نشده و بیشــتر حال و هوایی اجتماعی را با تحلیل ایدئولوژی اقشار مختلف به تصویر 
كشیده است. بازی ثریا قاسمی، مهدی هاشمی، غامرضا طباطبایی، رقیه چهره آزاد، اسماعیل 

محمدی و احمد كاشانی بر جذابیت این فیلم افزوده است.

 زنده باد
جمال شورجه »شب دهم« را در سال۱۳۶۸ به نمایش می گذارد تا 
چند المان و گفتمان مهم ارزشی آن دوران را به هم پیوند زده و در 
عین حال گوشه چشمی هم به ژانر اكشــن و ملودرام داشته باشد. 
در فیلمنامه برای پرداختن به ریشــه اختاف میــان عزیز و برادر 
همسرش، نقبی زده می شود به ماجرای كاپیتوالسیون و گریز عزیز از 
دست نیروهای ارتش كه به حمایت از آمریكایی ها وارد عمل شده اند. 
در برهه  ای دیگر متوجه می شویم كه عزیز در تظاهرات انقابی هم 
حضور نداشته، اما برادر همسرش از هدایت كنندگان این میتینگ ها 

بوده. در كنار این تم، شاهد صحنه هایی از عزاداری  ماه محرم و ماجراهای دیگر هستیم. جهانبخش 
سلطانی، ولی اهلل شیراندامی، ملیحه نیكجومند و رضا بنفشه خواه از بازیگران این فیلم  هستند.

 شب دهم

بعد از دهه های7۰ و ۸۰ سینمای ایران چندان فیلم قابل قبولی 
با موضوع انقاب اسامی عرضه نكرده اســت. اما در این میان 
فیلم »كیمیا و خاك« ســاخته عباس رافعی در ســال۱۳۸7 
حرف هایی برای گفتن داشت. البته باید درنظر گرفت كه به خاطر 
فاصله گرفتن از ســال های انقاب طبیعی است كه خلق فضا و 
نزدیك كردن مخاطب به آن دوران كاری دشــوار است؛ اتفاقی 
كه با تمام دشواری ها رافعی به آن دست زده است. در این فیلم 
می بینیم كه چگونه فضای ملتهب آبان ماه سال۱۳۵7 سرنوشت 

۵ گروهی را كه می خواهند با آخرین پرواز از ایران خارج شوند به هم گره می زند و در این میان 
یكی از مأموران اصلی ساواك در جست وجوی مدركی است كه هویت مخالفان را می تواند فاش 
سازد. حســین یاری، پریوش نظریه، امیر آقایی، آزیتا حاجیان، سیاوش طهمورث، عبدالرضا 

حمیدی آشتیانی، حامد بهداد، امیرمحمد زند و... در كیمیا و خاك ایفای نقش كرده اند.

 كیمیا و خاك

در سال۱۳۹۴ بهروز شعیبی هم پیشقدم شد و فیلم »سیانور« را 
ساخت. سیانور جهت گیری انقابی دارد و می توان به عنوان یكی 
از آثار انقابی سینما از آن یاد كرد. داستان فیلم برگرفته از روایات 
رسمی دولت ایران از وقایع درونی سازمان مجاهدین خلق ایران 
پیش از انقاب۱۳۵7 ایران است. این فیلم بازگوكننده اختافات 
میان 2دســته در ســازمان مجاهدین خلــق و درگیری میان 
چهره های كلیدی آن مانند تقی شهرام، مرتضی صمدیه لباف و 
مجید شریف واقفی در متن یك داستان عاشقانه نافرجام است. 

داستان سیانور در دهه۱۳۵۰ می گذرد و محور اصلی آن زندگی عاشقانه یك زوج است كه در 
آن دوره زمانی به تصویر كشیده می شود. مهدی هاشمی، هانیه توسلی، پدرام شریفی، بابك 
حمیدیان، بهنوش طباطبایی و آتیا پسیانی ازجمله بازیگران این فیلم هستند. همچنین این 

فیلم جایزه بهترین فیلم جشنواره )جایزه ققنوس( را دریافت كرده است.

 سیانور

»ماجرای نیمروز« را هم می توان در زمره فیلم های سینمایی جدید 
نام برد كه محتوایش به وقایع قبل و پس از انقاب اشاره دارد. ماجرای 
نیم روز به ترورهای سال۱۳۶۰ به دست گروه مجاهدین می پردازد. 
این درگیری ها پس از بركناری ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری 
توسط مجلس شورای اسامی شــدت می گیرند. پس از بركناری 
ابوالحســن بنی صدر، گروه های ضد حكومت مانند گروه ســازمان 
مجاهدین خلق ایران دست به ترورهای موفق مقامات ارشد حكومت 
می زنند. از سوی دیگر، ســازمان اطاعات كشور و اطاعات سپاه با 
همكاری هم درصدد دستگیری اعضای گروه سازمان مجاهدین خلق 

هستند. این فیلم كه كارگردانی آن را محمدحسین مهدویان به عهده داشت در سی وپنجمین دوره 
جشنواره فیلم فجر برنده چندین سیمرغ بلورین جشنواره شد. جواد عزتی، هادی حجازی فر، احمد 

مهران فر، مهرداد صدیقیان و مهدی پاكدل در این فیلم همراه دیگر بازیگران هنرنمایی كرده اند.

 ماجرای نیمروز
اغلب ما »ترن« را با بازی 
فوق العاده فرامرز قریبیان 
و خسرو شــكیبایی در 
خاطر داریــم. فیلمی 
خوش ســاخت از امیر 
قویدل كه ســال۱۳۶7 
اكران شد. داستان فیلم 
از این قرار اســت كه در 

زمستان ۵7 یك قطار سوخت رسان ارتش در مسیر 
حركت با تاش كارگران انقابی تغییر مسیر می دهد 
و به جای تامین نیازهای ارتش، به  سوی مردم می رود.  
ماجرای تقابل ارتش با كسانی كه مسیر حركت قطار را 
عوض كرده  اند، هم از كشش داستانی خوبی برخوردار 
اســت و هم اینكه حركت قطار به مثابه ادامه مسیر 

انقاب خوب از كار درآمده است. 

ســال۱۳۶۳ نوبت به 
سیروس الوند باتجربه 
می رســد تا ســراغ 
فیلمــی بــرود كه به 
نوعی با جریان انقاب 
پیونــد می خورد. این 
بار داســتان نــه در 
بزنگاه انقــاب كه در 
زمان تصویب حق قضاوت كنســولی آمریكاییان 
در ایران رخ می دهد؛ یعنی در زمان شروع حركت 
جدی سیاســی فعاالن انقابی. فیلم را البته باید 
به نوعی در ژانر اكشــن دســته بندی كــرد. الوند 
می دانســت كه اگر این قصه را بخواهد به شــكل 
روتین فیلم های مشــابه پیش ببــرد، جذابیتی 

نخواهد داشت. 

 ریشه در خون ترن

»فصل خون« به كارگردانی حبیب كاوش در سال ۱۳۶۰ ساخته 
شد. از نكات جالب فیلم، تركیب بازیگران آن است. علی نصیریان، 
سعید كنگرانی، ولی شــیراندامی و جمشــید الیق، ۴چهره كه 
در سینمای پیش از انقاب درخشش و اســم و رسمی داشتند، 
نقش های اصلی را برعهده دارند. كاوش یكی از نخستین فیلم های 
نسبتا خوش ساخت ناظر بر مبارزات انقابی و فساد و دسیسه چینی 
عمال رژیم سابق را می سازد. تز اصلی داستان روشن است؛ مأموران 
ساواك می كوشند تا چهره های لیدر و مخالف را از اعتبار بیندازند. 
ماهیگیران اسیر فقر راهی جز صید غیرقانونی ندارند و عمال رژیم با خشونت و قساوت مانع رزق شان 
می شوند. فیلم به نسبت آثار مشابه، داستان پیشرفته تری دارد و خصوصا با مرگ تاثربرانگیز عمو 

تراب و تصویركردن فریب خوردن مردم، جنبه رئالیستی بیشتری به خود می گیرد.

  فصل خون

گردهمایی ضدانقابیون در فیلــم »خانه عنكبوت« محصول 
ســال۱۳۶2 به خوبی نشــان داده شــده اســت. این فیلم به 
كارگردانی علیرضا داوودنژاد با بازی جمشید مشایخی، عزت اهلل 
انتظامی، داوود رشــیدی و محمدرضا داوودنژاد ساخته شده 
است. نخســتین نكته تمایز فیلم با دیگر آثاری كه به نوعی به 
انقاب می پرداختند، وجود ایــده مركزی جذاب در فیلمنامه 
بود. فكر گرد هم آوردن افرادی كه هر كدام  یك طبقه اجتماعی 
با طرز فكر سیاســی را نمایندگی می كردند در فضای آن دوره 
جالب توجه به نظر می رسید. در خاصه این فیلم آمده اســت كه پس از انقاب در بحبوحه 
ماجرای حمله نظامی طبس، ۴مرد كه وابستگی هایی به نظام سرنگون شده سلطنتی دارند، در 
ویایی گرد آمده  اند و در انتظارند تا كودتا پیروز شود. حمله نظامی طبس شكست می خورد و 
۴مرد مستاصل از وضع خود و ترس از گرفتار شدن، دیوانه وار به جان هم می افتند و یكدیگر 

را از پا در می آورند.

 خانه عنكبوت

»خاك و خون« محصول سال۱۳۶2 فیلمی از قیام روستایی ها را 
به نمایش می گذارد كه از گردهم آمدن عوامل نام آشنای سینمای 
پیش از انقاب حاصل شده اســت. عواملی كه برخی از آنها چون 
محمدرضا میرلوحی و خود كامران قدكچیان برآمده از سینمای موج 
نو بودند. ماجرای فیلم البته آشنا بود و قبل و بعد از آن بارها و بارها 
به شیوه های مختلف تكرار شد. اربابی به روستاییان ستم می كند و 
یك روستایی علیه او قیام می كند و روستاییان دیگر در این راه با او 
همراه می شوند. گرچه داستان فیلم كلیشه  ای و مال آور است، اما 
نویسنده تمام تاش  اش را كرده تا فیلمنامه  ای كم ایراد بنویسد كه هم قصه  اش را تعریف می كند و 
هم به شكلی تمثیلی با پیروزی انقاب اسامی و ارزش های اجتماعی آن دوران هم راستا می شود. 
مهدی فخیم زاده، ژیا سهرابی، احمد قدكچیان و حسین شهاب ازجمله بازیگران این فیلم هستند.

 خاك و خون

    شما از هنرمندان پیشكسوت تئاتر، سینما 
و تلویزیون هستید كه ســال ها در این زمینه 
فعالیت كرده اید. با این ســابقه درخشــان و 
كارهای متعددی كه داشتید چرا مدتی است كم 
كار شده اید؟ نقش هایی كه پیشنهاد می شوند را 
نمی پسندید یا مدیوم خاصی مدنظر شماست؟

مسئله اصلی سینمای امروز این است كه در بیان مطلب مشكل 
دارد. فیلمنامه های امروزی صرفا دیالوگ هایی تكراری هستند 
كه به صورت یكنواخت كنار هم چیده شده اند و اوج و فرودی در 
سیر آن دیده نمی شود و برای مخاطب مهیج و سرگرم كننده 
نیستند كه این موضوع، ضعف فیلمنامه را نشان می دهد. در 
سینمای امروز، جمات و دیالوگ هایی سطحی و فاقد قواعد 
دستوری به كار برده می شود. در اكثر آثار كمدی نیز از عبارات 
عامیانــه و گاه توهین آمیز به منظور ایجاد اثر طنز اســتفاده 
می شود. كسی هم كه مدتی در این حرفه فعالیت كند، متوجه 
این كم وكاستی ها می شود. علت دیگر، پیشنهادهایی است كه 
اغلب در شهرهای دور تصویربرداری می شوند. البته در گذشته 
با شرایطی بهتر، مثا در فیلم سینمایی »مكافات« و مجموعه 
»بیداران« مجبور به حضور در مناطق جنوبی و ساحلی بودیم، 
چراكه داستان و سناریوی فیلم ایجاب می كرد كه فیلمبرداری 
در آن مناطق صــورت گیرد، اما هم اكنون با توجه به شــیوع 

ویروس كرونا، پیشنهادهای اینچنینی را نمی پذیرم.
    پیش از شــیوع ویروس كرونا، شما بعد از 
سال ها به خانه اول خود یعنی تئاتر برگشتید 
و چند نمایش را در سنگلج و سالن های دیگر 
به صحنه بردید. با همین مقدمه می خواهیم از 
وضعیت هنرمندان تئاتر در روزهای كرونایی 
سؤال كنیم. به نظر شــما راه برون رفت از این 

بحران حداقل برای هنرمنــدان تئاتری چه 
می تواند باشد؟ تله تئاتر می تواند راهگشا باشد؟ 
راه برون رفتی وجود ندارد؛ تنها راه حل نجات تئاتر، حمایت از 
سوی دولت، مؤسسات و وزارت های مربوطه است. تئاتر، برای 
بازیگران درآمد آنچنانی ندارد و در شرایط حاكم نیز عرصه بر 
بازیگران تنگ تر شده و گرفتاری های متعددی را برایشان ایجاد 
كرده است. در رابطه با تله تئاتر هم باید بگویم، طبق تجربه های 
قبلی، مورد استقبال مخاطبان و بینندگان قرار نخواهد گرفت 
و در این زمینه چندان راهگشا نیست. زیبایی تئاتر به ارتباط 
رودررو با تماشاچی است و این بده بستان عاطفی است كه این 

هنر را ارزشمند می كند.
    شما تنها بازیگری هســتید كه ۲بار نقش 
امام خمینی)ره( را بازی كرده اید. این ایام بهمن 
بهانه است تا كمی درباره ۲نقش متفاوت شما در 
فرزند صبح و ۱۱دقیقه و ۳۰ثانیه صحبت كنیم. 

نقش چالش برانگیزی بود؟ 
این دو كار، 2مقطع مختلف از زندگی حضرت امام)ره( را شامل 
می شود؛ یكی در زمان تبعید در ســال۴2 و دیگری در زمان 
جنگ. در فرزند صبح كه روایت ۳مقطــع از زندگی حضرت 
امام)ره( است، بخش هایی كه من در آنها بودم، به تبعید ایشان 
در سال۴2 مربوط بود و فقط لحظات كوتاهی از مسیر جاده، 
فرودگاه و برخورد با مأموران امنیتی، در آن به تصویر كشیده 
شده اســت. در واقع زیاد به ویژگی های رفتاری امام)ره( كه 
از طریق آن، به عمق شــخصیت ایشــان پی ببریم، پرداخته 
نمی شــود، اما برای همین بخش هم مطالعه زیادی داشتم، 
زیرا معتقدم وظیفه بازیگر، تقلید، مطالعه و آگاهی نســبت 
به خصوصیات و ویژگی های كاراكتر  اســت. بازیگر باید نقش 
را در ذهن خود ثبت كرده و ســپس نقش را از آن خود كند. 

برای مثال وضعیت روحی، روانی یا جسمی بازیگر را بررسی 
كند و خوب ظاهر و رفتار او را بشناسد. نقش هایی كه مربوط 
به تاریخ گذشته هستند، با جســت وجو در منابع تا حدودی 
قابل دریافت اما محدود هســتند. برای مثال برای اجرا كردن 
نقش شخصیتی چون حكیم عمر خیام یا خواجه نظام الملك 
باید كتاب های تاریخی را ورق بزنیم و درباره ایشان بخوانیم و 
اطاعات كسب كنیم. اما نقِش شخصیت های تاریخ معاصر مثل 
حضرت امام)ره( از آنجا كه منابع زیادی از ایشان در دسترس 
است راحت تر است. البته به لحاظ اینكه بسیار دیده شده و از 
شخصیت های بزرگ عصر حاضر هستند، كار حساس تر است، 
چراكه شخصیت عرفانی، منش و رفتار و اقتدار حضرت امام)ره( 
قابل توصیف نیست و هنوز تأثیر روحیه ایشان در مردم ایران 
زنده است. از سوی دیگر همه انتظار دارند این نقش به خوبی 
ایفا و حق مطلب ادا شود تا پاسخگوی همه انتظارات باشد. پس 
در ابتدا باید پیرامون شخصیت، رفتار و هویت ایشان مطالعه 
می شد تا بتوان ایشــان را بهتر و درست تر شناخت. تمام این 

مراحل با تمرین مستمر برای بازیگر ممكن می شود.
    اصال به ذهن تان خطور می كرد روزی بخواهید 
نقش یك شخصیت مهم سیاسی و بزرگی چون 

امام خمینی)ره( را بازی كنید؟ 
نه، حتی فكرش را نمی كردم بخواهــم دوباره نقش حضرت 
امام)ره( را بازی كنم. البته گریم هم در این زمینه كمك زیادی 
به بازیگر می كند. خود من بعد از ۵بار گریم سنگین برای این 
نقش انتخاب شــدم و پس از آن هم روزی ۴ساعت زیر گریم 
بودم و بعد جلوی دوربین می رفتم. البته برای رسیدن به این 
نقش تنها گریم كافی نبود و من باید تحقیقات جامعی انجام 
 می دادم. هرچند در طول زندگی بارها سخنرانی های امام )ره(

را شــنیده بودم اما این كفایت نمی كرد، زیــرا بازی در قالب 

شخصیت ایشان تفحص چندباره می طلبید. در ابتدا به تماشای 
مستندها، ســخنرانی ها و فیلم های موجود پرداختم و بعد از 
آن برای آشنایی با خصوصیات شخصیتی ایشان با خانواده و 
آشنایان ایشان به بحث و گفت وگو نشستم. همانطور كه قبل تر 
نیز گفتم، در ابتدا مطالعه بر سرگذشت و پیشینه شخصیت ها 
واجب است تا به آشنایی بیشتری نسبت به خصوصیات ایشان 

رسیده و موفقیت بیشتری در اجرای نقش داشته باشیم.
    نقش هایی مانده كه هنوز بازی نكرده اید و 

دوست دارید در كارنامه هنری تان ثبت شود؟
این یكی از ســؤال هایی اســت كه عموم بازیگران و ازجمله 
بازیگران بزرگ دنیــا دربــاره آن متفق القولند كه نقش های 
زیادی وجود دارد كه دوست داشتند آن را بازی كنند، ولی گذر 
عمر این امكان را از آنها گرفته است. البته من خودم نقش های 
تاریخی را بیشتر دوست دارم، چون فرصت مطالعه بیشتری 
را به من می دهند، اما نقش هایی چون مشــاغل مختلف مثل 
پلیس، مهندس و دكتر زیاد و تكراری  انــد و ما بازای بیرونی 
فراوانی دارند و هرروزه آنها را به چشم می بینیم؛ البته همین 
نقش ها اگر خوب نوشته شوند، ابعاد مختلفی داشته باشند و 
اوج و فرود مناســبی را از آن خود كنند، حتی اگر بار ها مورد 
استفاده قرار گیرند، باز هم می توانند موفق جلوه كنند. از آنجا 
كه سینمای امروز، به جای خلق كاراكتر، به ایجاد تیپ روی 
آورده است، اجرا و بازی نقش های تاریخی موفقیت بیشتری 
را به بازیگر عرضه می كند و كمك خوبی برای ارتقا و پیشرفت 

او به حساب می آید.
    با توجه به اینكه شما همیشه به تحصیالت 
آكادمیك در هنر تأكید دارید، ورود بی ضابطه و 
با رابطه برخی نابازیگران به دنیای سینما بدون 
تحصیالت آكادمیــك را چطور می بینید؟ این 

برای آینده سینمای ایران خطرناك نیست؟
خطرناك بودن زمانی مطرح است كه افراد، نادرست و با رابطه 
در نقشی انتخاب شوند. بزرگ ترین ضعف ما انتخاب اشتباه 
بازیگر برای نقش هاســت كه موجب شــده برخی نقش ها، 
كلیشه ای، تكراری، اشــتباه و غیرباورپذیر باشند. متأسفانه 
برخی افراد، بســیاری از نقش ها را كه مناسب آنها نبوده، از 
آن خود كرده و به عبارتی به نقش تحمیل شده اند. نقش نیز 
مانند لباس بر تن افراد است؛ باید اندازه افراد باشد تا خوب 
به نظر برسد. نادرست انتخاب شدن شخصیت ها كیفیت كار 
را پایین می آورد و كار را از باورپذیربودن دور می كند. برخی 
از كارگردان هــا در انتخاب بازیگران برای نقش ها اشــتباه 
می كنند؛ حاال یا براساس ارتباط و پارتی بازی یا گرفتن پول 
و یا اصا نادانی، انتخاب نادرســت می كنند. وقتی انتخاب 
درست نباشد نقش باورپذیر نخواهد بود. حتماً بازیگر باید 
با نقش مطابقت داشته باشــد یا بازیگر به حدی استعداد و 
خاقیت در رده باال داشته باشد كه بتواند با قدرت بازیگری 
ضعف بیرونی و ضعف جذابیت و زیبایی را بپوشاند. اگر مسئله 
گزینش بازیگر در سینما مدیریت شود افراد مناسب تری وارد 
این عرصه خواهند شد؛ این امر با ایجاد یك شورای هنری كه 
خود نیز از بازیگران و افراد مرتبط در این زمینه، تشكیل شده 
است قابل اجراست كه بر انتخاب افراد شایسته نظارت كرده 
و از ورود افراد بی ارتباط به این حرفه در سینما و تلویزیون 
جلوگیری كنند و ابعاد و فاكتور های مهمی را برای انتخاب 

درست افراد درنظر بگیرند.
    هم اكنون مشغول كار جدید هستید؟

بله، بعد از یك ســال دوری از كار به علت همه گیری ویروس 
كرونا، هم اكنون مشغول بازی در مجموعه »بچه مهندس۳« 
هستم و البته چند پیشنهاد هم دارم كه فعا قطعی نشده است.

پای صحبت های عبدالرضا اكبری، بازیگری كه 2 بار 
در نقش امام خمینی ره هنر نمایی كرده است

4ساعت گريم روزانه 
برای نقش امام ره

برای مخاطبان تلویزیون، چهره ای آشناست؛ برای كسانی كه در سال های دور حضور 
او را در مجموعه »مزد ترس« به خاطر دارند و كســانی كه در مجموعه های مختلفی 
همچون »باغ گیالس«، »پهلوانان نمی میرند«، »دلنوازان«، »اغما«،»تولدی دیگر«، 
»عملیات۱۲۵«، »فاخته و آنام« و فیلم های »دختری با كفش های كتانی«، »اخراجی ها«، 
»مستأجر« و... بازی اش را دیده اند. عبدالرضا اكبری متولد ۱۳۳۲ و دارای دكتری هنر 
از بنیاد علمی علوم و فنون است و عالوه بر بازیگری، كارگردانی تئاتر و تدریس در این 
حوزه را هم تجربه كرده است. اكبری عالقه زیادی به بازی در نقش های تاریخی دارد و البته در كارنامه كاری خود 

۲بار بازی در نقش امام خمینی )ره( را در فیلم »فرزند صبح« و »۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه« ثبت كرده است. 
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گفت وگو با محمد گلریز، خواننده نام آشنایی كه بسیاری از ما 
هنوز هم سرودهای انقالبی اش را زیر لب زمزمه می كنیم

سرودها از قلب  
مردم برمی خاست

8

فقط كافی است نامی از محمد گلریز برده شود، آن وقت است كه دل همه ما، از 
كوچك و بزرگ و پیر و جوان به روزهای بیم و امید انقالب و ســال های سخت و 
نفسگیر دفاع مقدس پر می كشد. حتی اگر آن روزها را هم به چشم ندیده باشیم، 
حتما صدای رسا و پرصالبت این خواننده قدیمی را با تصویر مشت های گره كرده، 
خیل عظیم جمعیت و دست های خونین روی دیوارهای شهر به یاد می آوریم و از 
چارچوب صفحه تلویزیون یا امواج رادیو، خودمان را در آن روزها حس می كنیم. 
واقعیت این است كه این خواننده نام آشنای سبك موسیقی سنتی، نیازی به معرفی ندارد. همه ما حتی شده 
به اندازه یك آهنگ، او را می شناسیم و صدایش را شنیده ایم. او كه دكتری هنر دارد و سال هاست به تدریس 
ردیف های آوازی مشغول است، در این گفت وگو با صدای گرمش ما را به اواخر دهه50 می برد و برایمان از 
چگونگی شكل گیری سرودهایی می گوید كه بعد از گذشت 42سال، هنوز هم ورد زبان خیلی هایمان است.

موزیكگردی

  تصنیف سپیده
یكــی از معروف تریــن قطعه های 
مربوط به انقالب را باید بدون شك 
تصنیف ســپیده از استاد شجریان 
بدانیم. تصنیفی كه در اوج دغدغه 
و كیفیت و موســیقی قــرار دارد و 
هنوز هم شــنیدن دارد و به بهانه ها 
و مناسبت های مختلف، می بینیم 
كه شهروندان گوش می كنند. این 
تصنیف را مردم با همان نام معروف 
»ایران  ای سرای امید« به یاد دارند. 
كاری از گروه شیدا و استاد شجریان 
كه آهنگســازی اش را محمدرضا 
لطفی عهده دار بوده اســت. جالب 
اینكه شعرش هم كاری از هوشنگ 
ابتهاج، شاعر معروف ایرانی است. این 
تصنیف در همان روزهای ابتدایی 
پیروزی انقالب تولید شده است. البته 
این قطعه را شهرام ناظری و محمد 
معتمدی هم بازخوانــی كرده اند، 
با آهنگســازی لطفی. این تصنیف 
بعدها در آلبوم چاووش گنجانده شد 
و بدون شك با كیفیت ترین آهنگ 

مرتبط با انقالب است.

سرای امید

  وحدت
یكی از ترانه هایی كه در زمســتان 
1357حسابی سر و صدا كرد و هنوز 
هم ماندگار است و در اوج كیفیت و 
موسیقی، همین ترانه وحدت است. 
این قطعه را فرهــاد مهراد خوانده 
است. آهنگســازی آن با اسفندیار 
منفــرزاده بوده و شــعرش را هم 
سیاوش كسرایی سروده است. این 
قطعه با دكلمه »الُملك یبقی َمَع 
الكفر والیبقی َمَع الُظلم« آغاز شده 
و بند ترجیع آن نیــز »واالپیامدار 
محمد« است. شعر معروف آن نیز 
چنین است:»واال پیامدار، محمد/
گفتی كه یك دیار/هرگز به ظلم و 
جور نمی ماند/برپا و استوار/هرگز 
هرگــز/واال پیامــدار محمد/آنگاه 
تمثیل وار/كشیدی عبای وحدت/ 
بر ســر پاكان روزگار/واال پیامدار 
محمد/در تنگ پرتبرك آن نازنین 
عبا/دیرینه،  ای محمد/جا هســت 
بیش و كم/آزاده را/كه تیغ كشیده 
است بر ستم...« این قطعه هنوز هم 

شنیدنی است.

واالپیامدار 

  تصنیف شهید
گــروه یا كانونــی به نــام چاووش 
وجود داشــت كه بعد از استعفای 
دســته جمعی هنرمندان شخص 
در 1357از رادیو، تشــكیل شد تا 
به صورت مخفیانه موســیقی های 
هم سو با انقالب را بســازد. در این 
كانون، بــزرگان موســیقی ایران 
جمع آمده بودنــد و قطعه هایی هم 
تولید كردند. یكــی از آنها تصنیف 
»شــهید« از شــهرام ناظری است 
كه به شدت شنیدنی و نوستالژیك 
اســت. در ســاخت این تصنیف ها 
گروه های عارف و شــیدا و بزرگانی 
چون لطفی، مشكاتیان و... مشاركت 
داشــتند. تصنیف شــهید چنین 
اســت:»می گذرد كاروان، روی گل 
ارغوان/قافله ســاالر آن، سرو شهید 
جوان/در غم این عاشقان، چشم فلك 
خون فشان/داغ جدایی به دل، آتش 
حسرت به جان/خورشیدی تابیدی، 
 ای شــهید/در دل ها جاویدی،  ای 
شهید/می گرید در سوگت، آسمان/

می سوزد از داغت، شمع جان...«.

می گذرد كاروان

پنجشنبه

شماره 111
16 بهمن 1399 

    برای شروع برایمان تعریف می كنید چطور 
صدایتان با جریان انقالب گره خورد؟

من از ســال 1355كارم را با گروه موســیقی »شــیدا« به 
سرپرســتی مرحوم محمدرضا لطفی در رادیو شروع كردم. 
در روزهای شكل گیری انقالب اسالمی، همه  چیز تحت تأثیر 
مبارزات مردمی قرار گرفت. من و موسیقی هم از این قاعده 
مستثنی نبودیم. مرحوم احمدعلی راغب، آهنگساز برجسته 
را از قبل می شناختم. آن زمان خانه ما در خیابان »ایران« بود 
و خانه او در همان نزدیكی در كوچه ای به اسم »سقاباشی« 
قرار داشت. چند ماهی به پیروزی انقالب مانده بود و ما هم 
به واسطه محل زندگی مان، در بطن ماجراهای انقالب بودیم. 
با مرحوم راغب تصمیم داشتیم به موسیقی انقالبی بپردازیم 
اما دقیقا نمی دانستیم باید چه كار كنیم. شب ها در روزهای 
حكومت نظامی، از كوچه پسكوچه ها خودم را به خانه آقای 
راغب می رساندم و با هم درباره دغدغه موسیقایی مان در آن 
روزها صحبت می كردیم. آقای راغب پیشنهاد كرد و گفت ما 
كه داریم در راهپیمایی ها شركت می كنیم، برویم دقیق گوش 
بدهیم ببینیم مردم چه می گویند و چه می خواهند، از همان ها 
ایده بگیریم. بعــد از آن، در راهپیمایی ها گوش مان به دنبال 
شعارها می گشت و متوجه شدیم كه كامال به هدف زده ایم! 
تمام آهنگ های اولی كه درباره انقالب به همت آقای راغب 
ساخته شد و مرحوم مجتبی میرزاده آنها را تنظیم كرد، دقیقا 
همین شعارها بود. مثل »اهلل اكبر، خمینی رهبر«، »اهلل یا اهلل« 
و.... ما این واژه ها را از مردم می گرفتیم، در تماس هایی كه با 
مرحوم حمید سبزواری، شاعر داشتیم، آنها را ارائه می دادیم 
و او آنها را به شــعر درمی آورد. بعد هم كه كار آهنگســازی 

و خوانندگی و تنظیمش انجام می شــد و به همین شــكل 
سرودهای انقالبی یكی پس از دیگری ساخته شد.

    این سرودها جزو نخســتین تجربه های 
موســیقایی ما بود. تا جایی كه بعدها در یك 
بخش جدا به اسم موسیقی انقالبی و ارزشی 
جا گرفت. این ســرودها را در چه سبكی كار 

می كردید؟
ریتم كارها معموال ریتم های انقالبــی و جاندار بود و تقریبا 
فضای رزمی داشت. اما شاید جالب باشد بدانید كه ما این ریتم 
را در قالب موسیقی ایرانی به كار می گرفتیم. مثال سرود »بانگ 
آزادی« را ببینید؛ تمام سازهایی كه در این سرود به كار رفته، 
سازهای ایرانی است، منتها به گونه ای تنظیم شده كه شكل 
رزمی و انقالبی به خود گرفته است. هدف ما از ساخت كارها در 
فضای اینچنینی این بود كه هم موسیقی ملی و ایرانی خودمان 
را حفظ كنیم، هم به آن رنگ و بوی انقالبی و حماسی بدهیم.
    این ســرودها كجا ضبط می شد و چطور 

به دست مردم می رسید؟
در آن روزها استودیوها بسته بودند و رادیو هم شرایط خیلی 
نابسامانی داشت. 3، 2تا كار انقالبی مثل سرود »اهلل اهلل« كه 
آن را آقای رضا رویگری خوانده بود، سرود »برخیزید« كه من 
هم جزو آن گروه بودم و این ســرود را برای حضرت امام)ره( 
خواندیم و یكی دو كار دیگر مثــل »خمینی ای امام«، »بوی 
گل سوسن و یاســمن آید« و...، بیرون ضبط شد و در همان 
روزهای انقالب در قالب نوار كاست به دست مردم رسید. اما 
سرودهای انقالبی به طور رسمی از ابتدای سال58 در استودیو 
رادیو ضبط شد كه من این افتخار را داشتم نخستین خواننده 

سرودهای انقالبی در رادیو باشم.
    بیشتر این آهنگ ها در بحبوحه درگیری ها 
شكل گرفت. خودتان هم اشــاره كردید كه 
وقتی روی این سرودها كار می كردید، حكومت 
نظامی بود. نگران تبعات خواندن این آهنگ ها 

نبودید؟
خب به هر حال نگرانی كه وجود داشت. درست خاطرم هست 
شب ها كه می خواستم از خانه آقای راغب به خانه مان برگردم، 
مرحوم راغب می گفت: »تو را به خدا به خانه رسیدی حتما 
زنگ بزن. نگرانت هســتم«. نگرانی وجود داشــت اما وقتی 
می دیدیم مردم این همه از خود گذشتگی و فداكاری می كنند، 
می گفتیم ما هم مثل همــه مردم؛ درواقــع آن موقع همه 
همینطور بودند. همه با ایمان راسخ و اعتقاد هر چه در توان 
داشتند می گذاشتند؛ حاال هركس در هر عرصه ای كه فعالیت 
داشت. ما هم كه كارمان موســیقی بود، سعی می كردیم با 

موسیقی در میان جامعه ایجاد امید و انگیزه كنیم.
    اتفاقا یكی از ســؤال هایی كه می خواستم 
از شما بپرســم در همین خصوص بود؛ اینكه 
این ســرودها چقدر در روحیه انقالبی مردم 

اثر داشت؟
بدون شك خیلی زیاد. این ســرودها تماما حاوی پیام های 
انقالبــی بودند. شــما مثال همین ســرود بانــگ آزادی را 
درنظر بگیرید: »این بانگ آزادی كز خــاوران خیزد / فریاد 
انسان هاست كز نای جان خیزد / اعالم طوفان هاست كز هر 
كران خیزد/ آتشفشان قهر ملت های دربند است/ حبل المتین 
توده های آرزومند است.« ببینید، همه اینها دارای پیام های 

واالیی است. مردم با این سرودها زندگی می كردند و آنها را 
زیر لب می خواندند. شكی نیست كه موسیقی یكی از مسائل 
مهم و اثرگذار در جامعه اســت و موسیقی ارزشی كه حرفی 
برای گفتن داشته باشد، بی شــك تأثیر بسیاری روی مردم 

می گذارد.
    دقیق خاطرتان هست كه چند سرود انقالبی 

كار كرده اید؟
من هــر كاری كه خوانــده ام را با نام شــاعر، آهنگســاز و 
استودیویی كه كار در آن ضبط شــده نوشته ام. همه اینها را 
هم در 3تا كالسور نگه داشــته ام. این برگه ها كاهی هستند 
و بعضی هایشــان در حال از بین رفتن اند. با اینكه همه شان 
را اسكن كرده ام اما دلم نمی آید آنها را دور بریزم چون واقعا 
برای من حكم یك گنجینه را دارند. به گواه این ورق ها، فكر 
می كنم بیشــتر از هزار كار دارم كــه در بخش های مختلف 
ازجمله سرودهای انقالبی، سرودهای حماسی دفاع مقدس، 

آهنگ های عرفانی و... هستند.
    هنوز هــم از این ســرودهای انقالبی تان 

بازخورد می گیرید؟
بله، خیلی زیاد. هنوز بعد از گذشت بیش از 40سال، هر جا 
كه می روم، مردم شروع به زمزمه این سرودها می كنند و من 

عمیقا از ماندگاری این نواها در ذهن مردم لذت می برم.
    راز این ماندگاری را چه می دانید؟

به نظر من اصلی ترین دلیلش همین اســت كه این سرودها 
از دل مردم برخاســت و هر ســخن كز دل برآید الجرم بر 
دل نشیند. سرودهای ما درواقع بیان موسیقایی و ریتمیك 
شــعارها و خواســته های مردم بود. ما این نواها را از قلب و 

حنجره مردم می گرفتیم، روی آنها موســیقی می گذاشتیم 
و دوباره آنهــا را به مردم تقدیم می كردیــم. همچنین همه 
تیم سازنده سرودهای انقالبی، از شــاعر و خواننده بگیرید 
تا آهنگســاز و تنظیم كننده و دیگر دست اندر كاران، همه با 
اتحاد، همدلی و همزمانی، بدون كوچك ترین چشمداشت 
مالی از عمق جانمان این كارها را می ساختیم. آهنگسازی ها 
و تنظیم های خوب هم با وجود همه محدودیت ها و كمبود 
امكانات آن روزها، بدون شك یكی دیگر از رازهای ماندگاری 

سرودهای انقالبی در دل و ذهن مردم است.
    خاطره خاصی هم از آن دوران در ذهن تان 

هست كه آن را برایمان بگویید.
اوایل ســال 58كه ما به رادیو رفتیم تا سرودهایمان را ضبط 
كنیم، تمام در و پنجره های ســاختمان رادیو شكسته بود و 
كف زمین و دیوارها خونی بود. با چنــد نفر از بچه ها رفتیم 
و استودیو شماره8 رادیو را سر پا كردیم. نخستین كاری كه 
می خواستیم ضبط كنیم، ســرود »معلم« در وصف آیت اهلل 
طالقانی، نخستین امام جمعه تهران بود. آن زمان بسیاری از 
روحانیت صراحتا مخالفت خودشان را با موسیقی اعالم كرده 
بودند. وقتی می خواستیم این كار را ضبط كنیم، به خودم اجازه 
ندادم كه آن را به صورت تك صدا بخوانم! می ترسیدم به همین 
دلیل مجوز انتشــار نگیرد. برای همین این سرود را همراه با 
آهنگساز، دستیار صدابردار و دیگر دست اندركاران به شكل 
گروه كر اجرا كردیم! اما وقتی این كار بیرون آمد، نظر بسیاری 
از روحانیون مخالف هم نسبت به موسیقی تغییر كرد. اینكه 
این آهنگ ها توانستند راه خوانندگان زمان انقالب را باز كنند، 

خاطره به یاد ماندنی من از آن روزهاست.
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یكی از به یاد ماندنی ترین سرودهای انقالبی، آهنگ »اهلل اهلل« است كه همه ما آن را با صدای رضا رویگری، بازیگر نام آشنای این روزها شنیده ایم. اما اینكه این آهنگ 
چطور ساخته شد و چرا رضا رویگری آن را خواند، داستان جالبی دارد. فریدون خشنود، موسیقی دان معروفی كه آهنگسازی این اثر را انجام داده، جایی در خاطراتش 
گفته است: »هر چه فكر كردم دیدم هیچ كدام از خواننده های قدیمی و آنهایی كه صدایشان شــنیده شده و به گوش مردم رسیده، نمی توانند اصالت الزم را حفظ 
كنند. تنها صدای مناسبی كه به ذهنم رســید، صدای رضا رویگری بود«. و بعد ادامه می دهد: »نه نوازنده ای وجود داشت و نه گروه كری داشتیم. شرایط بدی بود. 
حتی چندتایی از استودیوها نیز طفره رفتند و با ما همكاری نكردند. برای حل كردن معضل نبود نوازنده و ابزار آالت الزم، مقداری زنجیر تهیه كردم و تعدادی طبل 
و سنج را نیز داخل گونی ریختم. حال مانده بودم آنها را چگونه به استودیو ببرم؟ چون خیابان ها پر از مأمور بود و انتقال زنجیرها، طبل ها و سنج ها كار خیلی سخت و 

خطرناكی بود. باالخره به استودیو رسیدیم و وقتی حكومت نظامی اعالم شد و در پاساژ را بستند، كارمان را شروع كردیم«.

بی شك یكی دیگر از سرودهای انقالبی ماندگار، سرود »بانگ 
آزادی« است؛ سرودی كه شاعر آن حمید سبزواری، آهنگساز 

آن احمدعلی راغب و خواننده آن محمد گلریز است. در این میان 
كتابی هم باعنوان »بانگ آزادی« به قلم محسن صفایی فرد وجود 

دارد كه در بخشی از آن از زبان مرحوم راغب می خوانیم: »این 
سرود را خودمان به خودمان سفارش دادیم. برای اینكه از شعارهای 
مردم استفاده كنیم، آنها را ثبت می كردیم. بعد از مدتی كه با آقای 
سبزواری بیشتر آشنا شدم، یك روز به ایشان گفتم مردم شعاری 

دارند كه من می خواهم روی آن موسیقی بگذارم. وقتی كمی از آن 
را برایش خواندم، دیدم ایشان تامل كوتاهی كرد و گفت كه اینكه 

همان بانگ آزادی من است و به سرعت توی كیف چرمی اش گشت 
و یك كاغذ بیرون آورد. شعر را خواندم و گفتم شعر كمی طوالنی 
است. گفت: چقدر از آن را می خواهی؟ گفتم 3بند را می خواهم 

كه اول، وسط و آخر هر بند شما بتوانم ملودی »اهلل اكبر، خمینی 
رهبر« خودم را بگنجانم. من همان شب این سرود را به خانه بردم 

و تا نزدیك صبح بیدار بودم و ملودی اش را ساختم. همان سرود 
معروف بانگ آزادی شد كه االن بعد از هر اخبار نیمروزی از رادیو 

پخش می شود«.

»بوی گل سوسن و یاسمن  آید / عطر بهاران كنون از وطن آید / 
جان ز تن رفتگان سوی تن  آید/ رهبر محبوب خلق از سفر آید/ 
دیو چو بیرون رود فرشته درآید« همه ما این ترانه معروف را بارها 
و بارها شنیده ایم اما كمتر كسی از ما می داند این اثر انقالبی چطور 
ساخته شد. ماجرا از این قرار است كه مرحوم محمدعلی ابرآویز 
در تابستان سال57 برای ثبت اختراعی به انگلیس سفر كرده بود، 
آنجا متوجه اخبار انقالب شد. بالفاصله خودش را به ایران رساند 
و سعی كرد از هنرش برای پیشبرد اهداف انقالب استفاده كند. 
نتیجه این شد كه با همفكری شهید دكتر مفتح و مرحوم طالقانی، 
از میان جوانانی كه در مجالس این افراد شركت می كردند، گروه 
موسیقی اش را تشكیل داد و شروع به كار كرد. اینطور نقل می كنند 
كه زنده یاد ابرآویز در روزهای حكومت نظامی با هزینه شخصی 
خودش یك استودیوی موسیقی را اجاره می كرد و مخفیانه به 
ساخت سرودهای انقالبی می پرداخت. شاید برایتان جالب باشد 
بدانید از دل آن گروه موسیقی تشكیل شده از جوانان انقالبی با 
رهبری مرحوم ابرآویز، 18كاست موسیقی انقالبی بیرون آمد كه 
یكی از بهترین ترك های آنها همین سرود زیبای »دیو چو بیرون 
رود فرشته درآید« است.

در همان روزهایی كه تب انقالب در ایران حسابی داغ بود، 
 درست در همان روزهایی كه خبر رسیده بود امام خمینی )ره(

قرار است به ایران برگردد، سرودی به نام »برخیزید« 
شكل گرفت كه در بازگشت امام به ایران و مراجعت او 
به بهشت زهرا، جوانان انقالبی این سرود را در محضرش 
خواندند؛ سرودی كه اینطور شروع می شود: »برخیزید 
 ای شهیدان راه خدا/  ای كرده بهر احیای حق جان فدا/ كز 
قطره قطره خون پاك شما/ می روید تا ابد در وطن الله ها/ 
برخیزید، برخیزید«. اما اگر می خواهید درباره شكل گیری 
این سرود بیشتر بدانید، باید بگوییم كه از چند ماه پیش از 
ورود امام )ره( به ایران، ستادی برای استقبال از او تشكیل 
شده بود كه در این ستاد افرادی مانند شهید مطهری، 
شهید بهشتی و حمید سبزواری حضور داشتند. سبزواری 
كه از او باعنوان »شاعر انقالب« یاد می شود، وقتی متوجه 
شد امام قرار است برای تجدید میثاق با شهدا به بهشت 
زهرا برود، شعری آماده كرد كه كار آهنگسازی آن را 
حمید شاهنگیان انجام داد. این شعر توسط گروه كر در 
محضر امام)ره( خوانده شد كه یكی از اعضای این گروه كر، 
محمد گلریز، خواننده سرشناس موسیقی انقالبی است.

سرود »بهاران خجسته باد« یكی دیگر از سرودهای 
نوستالژی دهه50 است؛ سرودی كه اسفندیار منفردزاده 

خودش به تنهایی تمام سازهای آن را نواخته است! این 
سرود ابتدا با عنوان »سرود بهار« در سوگ پاتریس 

لومومبا، مبارز ضد استعمار، توسط عبداهلل بهزادی گفته 
شد. شاعر در این شعر كه خطاب به همسر لومومباست، 

كشته شدن لومومبا را تولدی دوباره برای این مبارز 
خستگی ناپذیر می داند؛ »به بانوی سوگوار كه در ماتم 

شهید بنالید و زان نوا، دل عالمی تپید / بهاران خجسته 
باد«. سال ها بعد كرامت دانشیان با استفاده از چند بیت 

این شعر، سرودی با عنوان »بهاران خجسته باد« ساخت 
كه این اثر تا به امروز به یادگار مانده است. اما نكته جالب 
توجه شكل گیری این كار، آهنگسازی آن است. اینطور 
گفته می شود كه اسفندیار منفردزاده به دلیل نداشتن 

امكانات كافی و دسترسی نداشتن به اركستر در روزهای 
بعد از پیروزی انقالب، اول خودش به تنهایی تمام سازها را 
به صوت تك تك نواخت، بعد همه آنها را با هم میكس كرد! 
اگر هنوز به دنبال ردی از این موسیقی ماندگار در ذهن تان 

هستید، این بیت را زیر لب زمزمه كنید: »هوا دلپذیر شد 
گل از خاك بردمید، پرستو به بازگشت زد نغمه امید«.

 همكاری شاعر و آهنگساز 
برای شكل گیری »بانگ آزادی«

جوانان انقالبی گروه سرود 
»دیو چو بیرون رود...«

 »برخیزید«؛ سرود استقبال 
از امام ره

 »بهاران خجسته باد«؛ 
یك اركستر تك نفره!

ساخت اثر »هللا هللا« با طبل و سنج!

میان ده ها سرود انقالبی كه روزگاری روی نوارهای كاست ضبط می شد و از طریق پنج روایت از پنج سرود انقالبی ماندگار
ضبط صوت های قدیمی و بلندگوها به گوش مردم می رسید، چند اثر آن قدر ماندگار 
شده اند كه با گذشت بیش از 40سال از زمان ساخت و انتشارشان، هنوز هم در حافظه 

مردم ایران ثبت و ضبط است. قرار گرفتن در دهه فجر بهانه ای شد تا نگاهی به این 
نواهای ماندگار انداخته و روایت های شكل گیری آنها را با هم مرور كنیم. این شما و 
این هم 5روایت خواندنی از 5سرود انقالبی كه این روزها زیاد درباره شان می شنویم.

ویژهانقالب

پرنیان سلطانی



محمد صیاد؛ عكاس پیشكسوت، از ثبت خاطرات ماندگار 
انقالب اسالمی می گوید

دوربین عكاس انقالب
در پناه مردم بود

9

روزهای پرالتهاب یكی از مهم ترین انقالب های تاریخ، یعنی انقالب اسالمی ایران، 
چه برای آنها كه آن روزها را به چشم دیده اند و چه برای جوانانی كه سال ها بعد از آن 
به دنیا آمده اند، در قاب عكس های عكاسان پیشكسوت ماندگار شده است. محمد 
صیاد، راوی بسیاری از مهم ترین وقایع تاریخی دهه های اخیر، از جمله اتفاقات 
منجر به پیروزی انقالب اسالمی است. عكس هایی كه او از زاویه نگاه روایتگر خود 
با دوربینش ثبت كرده، از مهم ترین اسناد مستندنگاری انقالب اسالمی محسوب 
می شود. محمد صیاد كه نامش به عنوان پیشكسوت عكاسی خبری شناخته شده است، هنوز دوربین را 
زمین نگذاشته و می گوید اگر بار دیگر به دنیا بیاید، باز هم عكاسی را انتخاب می كند. گفت وگوی ما را با این 

هنرمند درباره عكاسی و ثبت وقایع پیروزی انقالب اسالمی بخوانید.

خانه گردی

  فریاد آزادی: تنگستان
مبارزاتــی كــه ایرانیــان علیــه 
اســتعمارگران  و  اشــغالگران 
داشته اند، در دل خودش هم اكشن 
و هم پیام مثبت دارد و هم جدی و 
تاریخی است. به همین دلیل است 
كه بخشی از این مبارزات، تبدیل 
به بازی می شوند؛ مثل همین بازی 
رایانه ای فریاد آزادی؛تنگســتان. 
این بازی از سال1389 ساختش 
شــروع شــد. بازی هم برداشتی 
آزاد از رشــادت بوشــهری ها و 
تنگســتانی ها از زمان اشغال این 
شــهر به دســت انگلیسی هاست. 
این بازی می تواند برای نوجوانان 
ایرانی كه زیــادی درگیر با تاریخ 
و مقاومت های ایرانیان نیســتند، 
هم حسابی ســرگرم كننده باشد 
و هــم آموزنده. گیم را براســاس 
ســبك تیراندازی اول شــخص و 
برای رایانه های شــخصی طراحی 
كرده اند؛ گیمی كه می تواند برای 
این روزهای شما حسابی كارساز 

باشد.

فریادی از جنوب

  بازی دفاع موشكی
یكــی از بازی هــای خاصــی كه 
ایرانی ها بــرای پلتفــرم موبایل 
و اندرویــد ســاخته اند، همیــن 
بازی دفاع موشــكی اســت. البد 
می دانید كه قدرت موشكی ایران 
پیشرفت های زیادی داشته است. 
در این بازی شــما در نقش یگان 
موشــكی بازی می كنید. وظیفه 
دارید كه از مرزهای ایران در برابر 
حمالت دشــمن دفــاع كنید. اما 
چطور؟ شــما به این منظور، انواع 
و اقسام موشــك  ایرانی با بردهای 
مختلف را در اختیــار دارید. این 
موشــك ها منتظر هدف گیری و 
شلیك شما هستند. از دیگر نكات 
جالب این بازی، تنوع آب و هوایی 
آن و همچنیــن امــكان انتخاب 
حالت شب و روز است. در این بازی 
همچنین برای یگان اســكادران 
اف 14هــم اختیــارات مختلفی 
پیش روی شما هســت تا بتوانید 

از آنها استفاده كنید.

مرزها و موشك ها

سال های پرخاطره

  بازی ایران 57
با این بــازی به تهــران روزهای 
انقــالب پرتاب خواهید شــد؛ در 
واقــع در این بــازی رایانــه ای، با 
یك بازی اكشــن ماجرایی روبه رو 
هســتید كه می خواهــد از طریق 
داســتان هایی كه روایت می كند، 
شما را ســرگرم كند. در این بازی، 
شــما با روایت معمایی و پیچیده، 
اكشن، تیراندازی، ماشین سواری 
و... روبه رو خواهید بود. در این بازی 
شما با 40شخصیت روبه رو هستید 
كــه دیالوگ هایی هوشــمندانه 
و هدفمندانه دارنــد. همچنین با 
سندهایی روبه رو خواهید شد كه 
شــما را به صورت واقعی تر با وقایع 
آن ســال درگیر خواهد كرد. بازی 
از خرداد 1342 شــروع می شود و 
یكی از شــركت كنندگان در قیام 
مردم ورامین، پسرش را به برادرش 
می سپارد. در ســال های انقالب، 
با روایت پســر او كه حــاال جوانی 

25ساله است، به پیش می رویم.

پنجشنبه

شماره 111
16 بهمن 1399  ویژه انقالب

    به نظر شــما عكس های باقی مانده از اتفاقات 
انقالب اسالمی، چقدر راوی واقعیت این واقعه 

هستند؟
این عكس ها راوی صد درصد انقالب هستند، چرا كه غیر از آنها 
چیزی موجود نیست. فیلم هایی در تلویزیون هست اما همه به آنها 
دسترسی ندارند.عكس زنده است و جوانی كه به آن نگاه می كند، 

می تواند بارها آن را مرور كند و به اتفاقات آن فكر كند.
    چرا عكس های پرتعداد شما از انقالب اسالمی، 
تا به حال به شــكل یك مجموعه كامل منتشر 

نشده است؟
قرار اســت در آینده نزدیك این اتفاق بیفتــد. هرچند من فكر 
می كنم زود است كه عكس ها منتشر شود اما به اصرار دوستان 

این كار را انجام داده ام.
    به نظرتان چه زمانی برای انتشار عكس های یك 

واقعه تاریخی مناسب است؟
من فكر می كنم باید زمان زیادی، مثال 70سال از اتفاقی مانند 
انقالب بگذرد تا عكس های آن منتشر شود. كودكان نسل بعدی 
می توانند با دیدن این عكس ها، واقعیت آن روزها را درك كنند و 

آن موقع عكس ها باارزش تر است.
    تصویری هست كه در ذهن تان مانده اما به هر 

دلیلی موفق نشده باشید از آن عكس بگیرید؟
این اتفاق برای من نیفتاده، هر جا كه حضور داشــته ام عكاسی 
كرده ام. در روزهای انقالب، حقوق چندانی نداشتم اما از مغازه ای 
كه قبال در آن شــاگرد عكاس بودم، فیلــم دوربین می گرفتم، 
بنابراین پیش نیامد كه حین عكاســی فیلم تمام كنم. اگر از در 
بیرونم می كردند، از پنجره تو می رفتم تا عكاسی كنم! اگر ثبت 
عكسی را از دست می دادم، عصبی و ناراحت می شدم اما سعی 

می كردم هرطور شــده آن عكس را تكرار كنم. مردم 
هر روز در خیابان بودند، درگیری و آتش ســوزی هر 
روز اتفاق می افتاد و فرصت عكاســی داشــتم. تنها 
موقعیت هایی كه از دســت دادم، عكاسی از مدرسه 
علوی و دیدار همافران با امام خمینی)ره( بود. اما در 
این سال ها اتفاقاتی هم افتاده كه من از آنها عكاسی 
نكرده ام و از این موضــوع ناراحتم؛ یكی حادثه 
سیل تجریش است و دیگری سقوط هواپیمای 

مسافربری.
    عكاســی در شرایط روزهای 
انقالب، چه حال و هوایی داشت؟

آن روزها تعداد عكاسان، انگشت شمار بود. مردم 
خیلی به عكاس ها كمــك می كردند، اگر ماموری 

عكاس را می گرفت، مــردم نجاتش می دادنــد. رفتاری كه 
متأسفانه دیگر شاهد آن نیستیم. آن زمان مردم به دوربین 
اعتماد داشتند، وقتی روز بعد عكس های خود را در مطبوعات 
می دیدند، استقبال می كردند. ترسی از عكاسی یا برخورد 
ساواك نداشــتم. من عكاس مطبوعات بودم و كار خالفی 
نمی كردم، اتفاقی تاریخی در حال افتادن بود و من باید آن را 
ثبت می كردم تا برای نسل های آینده باقی بماند. در روزهای 
انقالب، 66روز مطبوعات تعطیل شد و خبری از حقوق نبود، 
با این حال هنوز همپای مــردم در خیابان ها مانده بودم و 
عكاسی می كردم تا حافظه تصویری آن روزها باشم. خودم 
را مسئول می دانستم كه واقعیت آن روزها را برای نسل های 
آینده ثبت كنم. اگر باخبر می شدم كه در نقطه دیگری از 
شهر اتفاقی افتاد، با موتور گازی خودم را به صحنه می رساندم 

و عكاسی می كردم.

نیلوفر  ذوالفقاری

    هیچ وقت برای عكاسی با واكنش های نامناسب 
دیگران مواجه شده بودید؟

هرگز كســی با من بدرفتاری نكرد، چرا كه من كارم را درست 
انجام می دادم. اگر برای عكاسی از شخصیتی مثل رئیس جمهور 
می رفتم، خودم حواسم بودم كه لباسش مرتب و صاف باشد و 
تصویر نامناسبی از او ثبت نشود. معتقد بودم اگر قرار است عكسی 
از یكی از شخصیت های كشور منتشر شود، باید به او وجهه دهد 
نه آنكه تصویرش را خراب كند. اهل كار سفارشی هم نبودم. وقتی 
از من خواستند در دوران جنگ تحمیلی، از صف های مردم برای 
خرید شیر و تخم مرغ عكاسی كنم، از این كار خودداری كردم 
چون به نظرم این وضعیت در شرایط جنگی طبیعی بود و دلیلی 
نداشت به شكل منفی نمایش داده شود. همانطور كه در انگلیس، 
مردم برای  یك پنی سیگار ارزان، صف می ایستادند اما كسی از 

آنها عكاسی نكرد.
    انتشار عكس های وقایعی مانند انقالب و جنگ، 

چه مالحظاتی دارد؟
ابتدا باید ببینیم چه كسی پشت دوربین است؟ به نگاه عكاس 
توجه كنیم و ببینیم آیا با غریزه شخصی با اتفاق مواجه می شود 
یا فقط به عنوان یك عكاس راهی صحنه شده است؟ عكاس باید 
بی طرف باشد و آنچه در كادر می بیند را ثبت و ارسال كند، نباید 
چیزی به این قاب اضافه كند.این كار شدنی است. یادمان باشد كه 
عكاس خبری، عكاس هنری نیست. عكس خبری را نمی توان و 
نباید دستكاری كرد. نمایش صحنه های خشن و درگیری ها هم 

قواعد خاص خود را دارد كه رسانه ها باید به آنها توجه كنند.
    عكاسی خبری ایران را در مقایسه با عكاسی 

خبر دنیا چطور ارزیابی می كنید؟
عكاسی خبری ایران، چیزی از عكاسی خبری دنیا كم ندارد. 
به نظر من عكاسان ما مهارت عكاسی خبری را به خوبی یاد 
گرفته اند. آنها می دانند كه اگر عكسی كه مربوط به یك 
خبر است، دستكاری شده و ساختگی باشد، مردم متوجه 
آن می شوند. مردم درباره عكس و عكاسی، هوشیارند و 
اطالعات دارند، مخصوصا كه حاال دیگر همه خودشان 
با گوشی های هوشمند عكاسی می كنند. به همین 

دلیل هم عكاس خبری باید به واقعیت وفادار باشد.
    عكاسی به نظر شما شبیه چه كاری است؟

عكاسی یك هنر است. هنر هم یكی و یگانه است. 
عكاســان باید قدر این هنر را بدانند و سعی كنند 
قبل از هر چیز، عكسی كه می گیرند برای خودشان 
مهم باشد. عكاســی من در دوران انقالب، برای خودم 
حرف اول را می زد. به همین دلیل هم محمد صیاد اگر 
دوباره متولد  شود، باز هم سراغ عكاسی و كار مطبوعاتی 
می رود. من شاگرد عكاس بودم كه وارد مطبوعات شدم 
و به كانون خبرنگاران رفتم، چون این هنر را دوســت 
داشتم. همیشه هم خودم را شاگرد عكاسان پیشكسوت 
دانستم و سعی كردم از آنها یاد بگیرم. كنار دست آنها 
می نشستم و به زاویه لنز آنها نگاه می كردم، حركاتشان 
را زیرنظر می گرفتم و درباره مهارت های عكاسی از آنها 

می پرسیدم.
    نظرتان درباره استفاده رسانه ها از عكس هایی 
كه شــهروندان از وقایع مختلــف گرفته اند، 

چیست؟
گاهی می بینیم كه ســاعتی بعد از یك اتفاق، عكسی كه یك 
شــهروند از آن اتفاق گرفته در رسانه ها منتشر می شود. به نظر 

من این كار غلط است، چون آن فرد مطبوعاتی نیست. رسانه ها 
باید متكی به عكاسان حرفه ای خود باشند. در گذشته هر روزنامه 
فقط از عكس های عكاسان خود استفاده می كرد، به همین دلیل 
عكاسان جایگاه خاص خود را داشتند و كسی به آنها بی احترامی 
نمی كرد. البته كه ثبت اتفاقات توســط مردم باارزش است اما 

روزنامه ها و رسانه ها نباید از چنین عكس هایی استفاده كنند.
    هنوز هم عكاسی می كنید؟

من هنــوز هم عكس می گیــرم و عكس ها را بــرای خودم 
نگه می دارم. بعضی روزها به خیابــان می روم و عكس هایی 
می گیرم كه آنها را آرشیو كنم. خیلی دوستان بارها با شوخی 
گفته اند كه بس است دیگر، تا كی می خواهی عكس بگیری؟ 

اما من عكاسی را هرگز كنار نگذاشته ام.
    تا به حال برای تحسین شدن و جایزه گرفتن 

عكاسی كرده اید؟
من هیچ وقت منتظــر این نبودم كه جایــزه بگیرم. من برای 
جایزه كار نمی كنم، برای عكاسی كار می كنم. پول چیز خوبی 

است اما همه چیز نیست.
    اولین دوربینی كه خریدید را به یاد دارید؟

اولین دوربینم، یك دوربین 6در 6بود كه قســطی خریدم و 
هنوز هم آن را دارم. آن زمان روزنامه دوربین نداشــت كه به 

عكاسان بدهد.

    چه ویژگی از روزهای منتهی به پیروزی انقالب، 
شما را بیشتر تحت تأثیر قرار داد؟

همراهی مردم با عكاسان واقعا قابل توجه بود، انگار كه دوربین 
عكاس، در پنــاه مردم بود. به همین دلیل  ترســی احســاس 
نمی كردم.در یكی از درگیری های زمان انقالب، ساواك من و كاوه 
گلستان را باالتر از پمپ بنزین میدان فردوسی گرفته بود. مردم 
یك ماشین پلیس را برگردانده بودند و ما در حال عكاسی از این 
صحنه بودیم. وقتی ساواك ما را سوار ماشین كرد تا به ساختمان 
خودشان ببرد، من فریاد زدم و مردم برای نجات ما آمدند. همان 
هفته های اول شروع فعالیت های انقالبی در خیابان ها، مردم به 

حضور عكاسان در كنار خود عادت كردند.
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شورش، عكس های صیاد 
و گلستان از انقالب

با وجود اینكه محمد صیاد آرشــیو كاملی از رویدادهای 
تاریخــی مثل پیــروزی انقالب اســالمی، ســال های 
دفاع مقدس، واقعه طبس، كوچ كردهای عراق و اتفاقات 
مهم دیگــر دارد اما ایــن عكس ها تنهــا در كتاب های 
پراكنده ای منتشر شده و به شكل یك مجموعه كامل به 
چاپ نرسیده است. هرچند صیاد در گفت وگوها به آماده 
شدن مجموعه ای مســتقل از عكس هایش برای انتشار 
اشاره كرده است. كتاب شــورش، مجموعه ای ارزشمند 
از عكس های محمد صیاد و كاوه گلستان از وقایعی است 
كه پیش از انقالب اسالمی در كشور جریان پیدا كرد و به 
پیروزی آن منجر شد. تاریخ ثبت عكس ها از سال 1356تا 
1358است و در زمستان ســال 58منتشر شده است. 
همه عكس هایی كه در این كتاب جمع آوری شــده اند، 
سیاه و سفید هستند. كتاب در این سال ها تجدید چاپ 
نشده است. صیاد معتقد است عكس های او از رویدادهای 
تاریخی باید در زمانی مناسب، ســال ها بعد از وقوع آن 
رویدادها منتشر شوند تا برای نسل های آینده جذابیت 

داشته باشند.

چند قاب؛ 
مرور خاطرات انقالب

آرشــیو عكس های محمد صیاد، به عنوان عكاسی كه از 
نیمه دهه 40شروع به عكاســی از رویدادهای مهم كرده 
و با مطبوعات مختلفی همكاری داشــته است، یكی از 
ارزشمندترین مســتندنگاری های تاریخ معاصر است. 
صیاد باالخره بعد از مدت ها، نمایشگاهی از آثار مربوط به 
پیروزی انقالب و دفاع مقدس برگزار كرد كه اقلیم حیرانی 
نام داشت. چند قاب از عكس های انقالبی را با عكاس این 
عكس ها مرور كرده ایم و او برایمــان از خاطره ثبت این 

عكس ها گفته است.

خودم این عكس را خیلی دوست 
دارم. دلیل عالقه ام به این عكس، 
حضور شخصی است كه بدون 
چتر، در میان جمعیت زیادی كه 
همه چتر روی سر گرفته بودند، 
ایستاده بود. در این روز بارانی، 
مردم یك بار دیگر در میدان 
آزادی راهپیمایی كرده بودند و 
همگی چتر به دست داشتند. اما 
دیدن مردی كه میان جمعیت 
زیر باران ایستاده بود توجه مرا 
جلب كرد.

این عكس را در 
مدرسه علوی 
گرفتم و صحنه 
ابراز احساسات 
مردم به رهبر 
انقالب را نشان 
می دهد. مردم هر 
روز برای دیدن امام 
خمینی)ره( به این 
مدرسه می آمدند. 
عكس را در همان 
روزهای بهمن سال 
57گرفته ام اما 
تاریخ دقیق آن را 
به یاد ندارم. برای 
گرفتن این عكس، 
روی پشت بام 
مدرسه رفتم تا 
بتوانم این قاب را 
ثبت كنم.

چیزی كه در این 
عكس می بینیم، 
نمایی از یكی از 

راهپیمایی هایی 
روزهای انقالب است. 

در این روز، هادی 
غفاری در مجاورت 
وزارت امور خارجه 
سخنرانی داشت و 
مردم برای شنیدن 

سخنرانی در این محل 
جمع شده بودند و 

منتظر بودند سخنرانی 
شروع شود. من هم 

این انتظار و اشتیاق را 
ثبت كردم.

این عكس را در خیابان 
تهرانپارس، خیابانی كه 

به وحیدیه می رسید، 
روبه روی پادگان گرفتم. 
آن روز بچه ها در خیابان 

مشغول ساختن سنگر 
بودند. حادثه حمله به 
پادگان نیروی هوایی 

اتفاق افتاده بود و اهالی 
با امكانات محدودی 

كه داشتند، كوچه ها و 
خیابان ها را سنگربندی 

می كردند. بچه ها هم 
حضور فعالی در این 

فعالیت ها داشتند.

این تصویر مربوط 
به یكی از روزهای 

بهمن ماه سال 57است 
كه مردم كاخ نیاوران 

را تسخیر كردند و 
من وقتی باخبر شدم، 
برای عكاسی خودم را 
به آنجا رساندم. مردم 

عكس هایی از امام 
خمینی)ره( را روی در 

ورودی كاخ نصب كرده 
بودند و با تجمع در 

فضای روبه روی كاخ، 
مشغول خوشحالی 

بودند.



پارك جنگلی افرا
پارك جنگلی افرا هم یكی دیگــر از پارك های جنگلی 
جنوب پایتخت است كه با مساحتی بالغ بر 66هكتار، در ضلع جنوب 
غربی شهرك رسالت و كنار آزادراه خلیج فارس و بزرگراه آزادگان 
قرار دارد. این پارك جنگلی كه محلی برای اســتراحت زوار قم و 
جمكران به حساب می آید، دارای امكانات بسیاری است كه ازجمله 
آنها می توان به 3كیلومتر فضای باغ راه، زمین فوتبال، زمین چمن 
چند منظوره، زمین بازی كودكان و... اشاره كرد. پارك جنگلی افرا 
كه یكی از 10بوستان بزرگ شهر تهران به حساب می آید، ابتدای 
شاهراه مواصالتی تهران به جنوب كشور قرار دارد و به همین دلیل 

گزینه بسیار خوبی برای استراحت و تفریح مسافران است.

پارك جنگلی وردآورد

پارك جنگلی توسكا

پارك جنگلی خجیر

خیلی هایمان حتی خبر نداریم كه در محــدوده غرب تهران و در 
نزدیكی كوه هــای وردآورد، پارك جنگلی ای وجود دارد. چه برســد 
به اینكه بدانیم ایــن پارك از نظــر بزرگی، دومین پــارك جنگلی 
تهران اســت! پارك جنگلــی وردآورد با متراژ بیــش از 10میلیون 
مترمربع در ســال1370 تاسیس شــده و به تنهایی كمك زیادی به 
تامین اكســیژن پایتخت می كنــد. این پارك جنگلــی غرب تهران 
كه از نظــر خلوتی گزینه بســیار بهتری نســبت به پــارك چیتگر 
به حســاب می آید، تمــام امكانات یك پــارك جنگلــی تمام عیار 
ازجمله زمین ورزشــی و بازی، آالچیق، سكوهای سیمانی، سرویس 
 بهداشــتی، مبلمان پاركی، پیســت دوچرخه ســواری، غرفه، بوفه، 

رستوران و... را داراست.

معموال پارك های جنگلی در محدوده شمالی، شرقی و غربی تهران واقع شده اند. 
اما ساكنان جنوب پایتخت هم دارای یك پارك جنگلی تمام عیار به نام توسكا 
هستند. این پارك 39ساله كمتر شناخته شده در میان ساكنان تهران، با یك 
میلیون مترمربع مساحت، دهمین پارك جنگلی بزرگ تهران است. پارك جنگلی 
توسكا كه در بزرگراه آزادگان، كیانشهر جنوبی واقع شده، همه امكانات یك پارك 
را داراست؛ از آالچیق، مســیر پیاده روی و دوچرخه سواری، نیمكت، نمازخانه، 
آبخوری، سرویس بهداشتی، كافه، رستوران و پاركینگ بگیرید تا فضاهای بكری 
كه می توان در آن چادر زد و از طبیعت زیبای پارك جنگلی جنوب شهر لذت برد.

پارك جنگلی خجیر، پاركی بزرگ و محافظت شــده در شــرق تهران و در 
نزدیكی پارك جنگلی سرخه حصار اســت كه از سال1361 به عنوان پارك 
ملی تعیین شده است. این پارك كه به دلیل شهرت كمترش نسبت به پارك 
سرخه حصار و همچنین فاصله بیشترش تا فضای شهری تهران، همیشه 
خلوت تر از سرخه حصار است، دست نخورده تر باقی مانده و درنتیجه فضای 
بكرتری دارد. اگر كمی صبور باشید و راه ارتفاعات این پارك جنگلی را 
در پیش بگیرید، می توانید كل و بز، قوچ و میش، روباه قرمز، شغال، 
گوركن، الك پشت، كبك، هدهد، تیهو و... را از نزدیك ببینید. پارك 
خجیر از حدود 200سال پیش شكارگاه سلطنتی پادشاهان بوده 

و امروز منطقه حفاظت شده است.

پارك جنگلی سوهانك

این هم یك پارك جنگلی بســیار زیبا و كمتر شــناخته شــده برای 
ساكنان شمال شرق تهران؛ پارك جنگلی سوهانك در جاده لشكرك. 
این پارك كه حدود 400هكتار مســاحت دارد، از سال1361 به طور 
رسمی پذیرای ساكنان شهر تهران است. اگر چه در این پارك خبری از 
بوفه و رستوران و آالچیق نیست، اما بكر بودن پارك جنگلی سوهانك 
طرفداران زیادی دارد. به عنــوان مثال با مراجعه بــه این پارك هم 
می توانید پیاده روی و كوهنوردی كنید، هم می توانید دوچرخه سواری 
كوهســتان و آفرودســواری را تجربه كنید و هم در عیــن حال در 
ارتفاعات، جانوران گوناگون ازجمله خرگوش، كبك، اردك، غازهای 

وحشی و حتی روباه را از نزدیك ببینید!

پارك جنگلی تلو
پارك جنگلــی تلو كه به آن پــارك جنگلی غزال هم گفته می شــود، یكی دیگر از 
پارك های كمتر شناخته شــده شرق تهران اســت كه در بزرگراه شــهید بابایی، 
كیلومتر 5جــاده تلو قــرار دارد. این پارك هــم طبیعتی بكر و زیبــا دارد و در آن 
گیاهان و جانوران مختلفی دیده می شــود، هم در عین حال امكاناتی مثل آالچیق 
و فضای بازی دارد كــه هم عالقه مندان به گــردش در طبیعت بكــر را راضی نگه 
می دارد و هم خانواده هایی كه می خواهند یك روز زیبا كنار خانواده شــان بسازند. 
جنگل كاری ایــن پارك 10میلیــون مترمربعی از اوایل دهه 80 شــروع شــده و 
 حاال این پارك عنوان چهارمیــن پارك جنگلی بزرگ تهــران را به خود اختصاص 

داده است.

گل خانه 10
تهران شاید طبیعت بكر شهرهای 
شمالی را نداشته باشد  یا شاید كمتر 
بتوان در آن نقاط گردشگری سرســبز را پیدا كرد، اما با 
این حال در كنار ساختمان های بلند و كوتاه و بزرگراه های 
پرترافیك و پرسروصدایش، فضاهایی دارد كه با مراجعه 
به آنها می توان یكباره از ترافیك، آلودگی و سروصدا رها 
شد و قدم به سرزمینی سبز و زیبا گذاشت. این فضاهای پر 
از آرامش، پارك های جنگلی تهران هستند. همین تهرانی 
كه فكر می كنیم كمتر جای سرسبزی برای گشت و  گذار 
دارد، دارای 15پارك جنگلی است كه همه ما با چند تای آنها 
كامال آشنا هستیم. به عنوان مثال ما بوستان های جنگلی 
چیتگر، لویزان، سرخه حصار، طالقانی، پردیسان، كوهسار 

و یاس فاطمی را به خوبی می شناســیم. اما شاید كمتر 
نامی از پارك های جنگلی »تلو«، »خرگوش دره«، 

»لتمال كن« و... شنیده باشیم. فضاهای سرسبزی 
كه اتفاقا به دلیل همین كمتر شــناخته شــده 

بودن شان، گزینه های بسیار خوبی برای یك 
گردش امن نیم روزه در روزگار كرونا به حساب 

می آیند. اگر برای آخر هفته تان به دنبال جایی 
بكر و كم خطر می گردید، ماسك، دستكش و مواد 
ضدعفونی كننده تان را بردارید و با ما به ریه های 

تنفسی كمتر شناخته شده شهر بیایید.

كتاب گردی

پرنیان سلطانی

جاذبه های تاریخی و گردشگری بازار بزرگ تهران آنقدر زیاد است كه برای دیدن شان باید یك روزتان را خالی كنید!

موزه ای به وسعت یك بازار
این روزها كه به دلیل شیوع ویروس كرونا همه موزه ها بسته هستند، موزه ای 
وجود دارد كه امكان بازدید از آن در هر روز هفته و در هر ساعت از شبانه روز 
وجود دارد! موزه ای بزرگ در دل بازار بزرگ تهران كه كلكسیونی از اولین ها و 
قدیمی ترین های پایتخت است. واقعیت این است كه محدوده بازار تهران كه 

روزگاری جزو هسته اولیه شهر تهران بود، جاذبه های تاریخی و گردشگری 
بسیاری دارد؛ جاذبه هایی كه اگر قرار است از همه آنها دیدن كنید، بهتر است 
یك روزتان را خالی كنید و بعد راهی محدوده ای شوید كه با قدم گذاشتن به 

آن، به چند صد سال پیش پرتاب می شوید.

  پله نوروزخان
در معماری ایرانی، ساخت پله در كوچه ها و معابر شــهری هیچ گاه جایی نداشته است. اما 
به گفته پژوهشگران تهران قدیم، قرار داشتن تهران در شیب باعث شد تا معماران ایرانی ناگزیر 
به ساخت كوچه های پله دار شوند. شاید برایتان جالب باشد بدانید نخستین كوچه پله داری كه 
در تهران شكل گرفت و بعدها زمینه ساز ساخت كوچه های پله دار بین خیابان ولیعصر)عج( 
و خیابان یوسف آباد شد، پله نوروزخان است؛ كوچه ای در حوالی خیابان 15خرداد و محدوده 
بازار بزرگ تهران كه در دوره حكومت قاجار برای تردد راحت تر بازاری ها و مشتری ها به ویژه 
در روزهای یخبندان  زمستان ساخته شد. پس اگر می خواهید نخستین كوچه پله دار پایتخت 

را از نزدیك ببینید، می توانید سری به بازار بزرگ تهران بزنید و به پله نوروزخان بروید.

  میدان ارگ
به كلكسیون اولین ها و قدیمی ترین های محدوده بازار، میدان ارگ را هم به عنوان نخستین و كهن ترین میدان 
پایتخت اضافه كنید! این میدان كه از دوره حكومت زندیه به یادگار مانده، در زمان فتحعلی شاه قاجار میدان ارگ 
نام گرفت و كمی بعد نامش به میدان شاه تغییر پیدا كرد. اما اهمیت این میدان قدیمی به این دلیل است كه میدان 
ارگ پیش از آنكه میدان سپه به نام میدان توپخانه شناخته شــود، میدان توپخانه تهران بود. دلیلش هم وجود 
توپ های جنگی ای بود كه در این میدان به نمایش درآمده بود. ظاهرا ناصرالدین شاه قاجار در زمان سلطنتش 
توپ های جنگی این میدان را جمع كرد و آنها را به میدان سپه )میدان توپخانه جدید( منتقل كرد؛ میدانی كه 
امروز نامش امام خمینی)ره( است. نكته جالب توجه درباره این میدان این است كه در این میدان، توپی جنگی به 
نام مرواری وجود داشت كه در فرهنگ عامه مردم پایتخت نشین، دارای اهمیت خاصی بود. جعفر شهری در كتاب 
»طهران قدیم« درباره این توپ كه این روزها در ساختمان شماره 7 وزارت خارجه نگهداری می شود، گفته است: 
»دخترها و بیوه زن ها به طرف توپ مروارید میدان ارگ رو می آوردند و جهت بخت گشایی از زیر آن رد شده، بر لوله 
سوار می شدند و سر می خوردند... اشعاری از این قبیل داشتند كه دوبیتی اول آن را هنگام سوار شدن و سر خوردن 
و دو بیتی دوم را موقع دخیل بستن می خواندند:  ای توپ تن طالیی، از غم بده رهایی / بختی جوون و نون دار، روزی 

بكن ز جایی / ای توپ چاره ها كن، كارم گره گشا كن / صد تا گره به هر نخ، من می زنم تو وا كن!«

  تیمچه حاجب الدوله
تیمچه حاجب الدوله یكی از زیباترین تیمچه های بازار است كه معماری زیبا و خیره كننده اش 
هوش از ســر هر بازدیدكننده ای می برد. این تیمچه تاریخی در زمان ناصرالدین شاه قاجار 
توسط حاج علی خان حاجب الدوله از رجال عهد قاجار ساخته شده؛ فردی كه بیشترین دلیل 
شهرتش، قتل امیركبیر به دستور ناصرالدین شاه قاجار است! اما جدای از اینكه حاجب الدوله 
چه بود و چه كاری انجام داده، تیمچه ای كه ســاخته ارزش تاریخی و هنری بسیاری دارد؛ 
معماری سقف در كنار كاشی كاری ها و مقرنس كاری های زیبا و رنگارنگش، یكی از زیباترین 
معماری های ایرانی را به نمایش گذاشته اســت. برای دیدن این تیمچه باید به سبزه میدان 
بروید، وارد بازار كفاش ها شوید و بعد از طی كردن حدود 100متر، خودتان را به ورودی این 
تیمچه برسانید. راستی تا یادمان نرفته این را هم اضافه كنیم كه در گذشته تیمچه به حیاطی 

گفته می شد كه چهار طرف آن اتاق یا مغازه بود.

  كوچه مروی
بهتر است گشــت و گذار در هزارتوی تاریخ محدوده بازار 
تهران را با كوچه مروی به پایان ببریم. این كوچه كه یكی از 
قدیمی ترین مراكز خرید تهران به حساب می آید، این روزها 
بورس انواع لوازم آرایش، اسباب بازی، چای و قهوه و... است. 
اما دلیل اهمیت این كوچه برای بسیاری از تهرانی ها، وجود 
نخستین و معروف ترین فالفلی پایتخت در ابتدای آن است. 
ظاهرا این كوچه از ســال های دور محل زندگی معاودین 
عراق و مهاجرین عرب بوده، برای همین در گوشه گوشــه 
آن می توان جلوه هایی از فرهنگ و زندگی عربی را مشاهده 
كرد. جدا از اینكه بر سردر مغازه های این كوچه، عبارت های 
عربی به كار رفته، مروی محلی بــرای عرضه خوراك های 
عربی ازجمله همین فالفل است. اگر می خواهید سری به 
این مركز خرید قدیمی بزنید و خودتان را میهمان نخستین 
فالفل فروشــی پایتخت كنید، به خیابــان باب همایون، 

خیابان ناصرخسرو بروید و از آنجا وارد كوچه مروی شوید.

  امامزاده زید
اگر گذرتان به محدوده بازار تهران افتاد، حتما سری 
هم به بقعه امامزاده زید بزنید. این مكان كه در انتهای 
جنوبی بازار بزازان قرار دارد و در خرداد ماه سال1315 
به ثبت ملی رسیده، متعلق به سید زیدبن زین العابدین 
بن حسین بن علی)ع( اســت. درباره قدمت بنای این 
امامزاده گفته می شــود كه بقعه امامزاده زید سومین 
بقعه متبركه از نظر قدمت در شهر تهران است. بنای 
اصلی این بقعه بــه دوران صفــوی و اوایل قرن دهم 
هجری قمری تعلق داشــت. اما در عهد ناصری بنای 
قدیمی برداشــته و به جای آن بنای كنونی ســاخته 
شد. بد نیست بدانید در ایوان جنب بقعه امامزاده زید، 
مقبره لطفعلی خان زند، پادشاه جوان و البته آخرین 

پادشــاه زندیه قرار دارد كه با كشته شدنش به دست 
آغامحمدخان قاجار، حكومت زندیه رسما از بین رفت 

و قاجارها روی كار آمدند.

  مسجد جامع بازار تهران
قدیمی ترین مسجد تهران هم در محدوده بازار بزرگ قرار دارد؛ مسجد جامع بازار 
تهران. این مسجد كه از آن با عنوان كهنسال ترین مسجد پایتخت نام برده می شود، 
شبســتانی به نام عتیق دارد كه عمر آن را بیش از هزار سال تخمین زده اند! این 
مسجد كه در ضلع جنوبی خیابان 15خرداد، نرسیده به خیابان پامنار قرار دارد، 
در 19 آذرماه سال1375 با شــماره 1793 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده 
است. درباره مسجد جامع بازار تهران گفته می شود كه این بنا به صورت تدریجی 
در دوره های مختلف شكل گرفته است. همانطور كه گفته شد، قدیمی ترین بخش 
این مسجد، شبستان عتیق است كه ساخت آن را به دوران آل بویه نسبت می دهند 
كه با این حساب بیش از هزار سال از عمر آن می گذرد. اما سایر بخش های مسجد 
جامع به تدریج در دوران صفویه و قاجار ساخته شده است. ضمنا در محدوده بازار 
یك مسجد تاریخی و زیبای دیگر هم وجود دارد كه امروز به نام مسجد امام نامیده 
می شود. درباره این مسجد گفته می شــود كه بانی آن فتحعلی شاه قاجار بوده و 
دومین مسجد جامع بزرگ تهران به حساب می آید. این مسجد كه حدود 220سال 
پیش ساخته شده، در زمان ناصرالدین شــاه قاجار با ساخت 2مناره در دو طرف 
گلدسته مسجد تكمیل شد و در اول مهر ماه سال1363 با شماره ثبت 1667 به 
ثبت ملی رسید. درباره نام این مسجد هم گفته می شود كه این مسجد در زمان 
حكومت قاجاری ها به نام مسجد سلطانی شهرت داشته، بعدها مسجد شاه نامیده 

شده و حاال نیز نام مسجد امام روی آن است.

  مایــكل فــارادی و قرن 
الكتریسیته

برای دانش آموزان، دانشــجویان و 
كسانی كه در جســت وجوی علم 
و دانش هســتند، جالب است كه 
كتاب های مرتبط با دانشــمندان 
و نخبگان را مطالعــه كنند. یكی 
از آنها هم همین كتــاب »مایكل 
فارادی و قرن الكتریسیته« است 
كه این گروه می توانند مطالعه كنند 
تا با الگوهای علم و دانش بیشــتر 
آشنا شوند. او كه از هیچ، توانسته 
بود همه  چیز را به دســت بیاورد، 
در ابتدای قرن بیســتم عماًل پدر 
صنعت الكتریكی را بازی می كرد. 
او كــه شــیمی دان و فیزیك دانی 
تجربی بود، با نوآوری هایی كه در 
الكترومغناطیس و الكتروشــیمی 
داشته، شهرت بسیاری یافته است. 
جالب اینكه فــارادی تحصیالت 
آكادمیك و رسمی نداشت و تنها 
كمی ریاضیات می دانست، درست 
مثل ادیسون. اما چه كسی می تواند 
اثرگذاری اش را در تاریخ علم انكار 

كند؟

داستان یك نابغه

  هنر حرف زدن
یكــی از شــخصیت های بــزرگ 
رســانه ای كه به تازگی درگذشته 
اســت، لــری كینــگ اســت؛ 
مصاحبه گر افســانه ای رسانه های 
تصویــری كــه نامی افســانه ای 
برای خودش تدارك دیده اســت. 
بیشتر رئیس جمهورهای آمریكا و 
چهره های درجــه یك دنیا آن روز 
پای میز مصاحبه با او نشسته اند؛ 
از جملــه رئیس جمهــور آمریكا. 
حاال چطور اســت كه از این استاد 
مصاحبه و سخن گفتن و دیگران 
را به سخن آوردن، كتابی بخوانیم 
درباره هنر حرف زدن؟ كتاب »هنر 
حرف زدن« در واقع نگاهی است به 
این مهارت كه چگونه با هر كسی 
در هر مكان و زمانی صحبت كنیم 
و چطور چنین مهارتی را پرورش 
بدهیم. البته از این دست كتاب ها 
زیاد است، اما طبیعی است كسی 
مثل لــری كینــگ نمی تواند این 

آموزش ها را بدهد.

پندهای لری كینگ

  مایكل جردن چه كسی است؟
در این دنیای به شدت بی انگیزه كه 
مدام داریم اخبار منفی می شنویم و 
اتفاقات منفی را مشاهده می كنیم، 
یكی از بهترین راه حل ها این است 
كه زندگینامه و داستان های افراد 
به شــدت باانگیزه را بخوانیم؛ مثل 
همین زندگینامــه مایكل جردن. 
كتاب »مایكل جردن چه كســی 
است؟« می تواند یكی از گزینه های 
جالب شــما باشــد؛ درباره مردی 
كــه هم تیمی هایــش می گفتند 
نمی توانید او را ببینید و در كنارش 
باشید و انگیزه نگیرید؛ این قدر كه با 
شدت و تمركز باال تمرین می كرد. 
ایــن كتاب از ســوی انتشــارات 
فاطمی نشــر یافته است؛ كه اقدام 
به چاپ بیوگرافی هایــی كرده از 
بزرگان با عنوان »چه كسی بود؟« 
و »چه كسی هســت؟« جردن، از 
همان بچگی دوســت داشت كه 
بزرگ ترین باشد و به همین دلیل، 
می توانست شكست را تحمل كند، 

اما دوباره تالش نكردن را هرگز.

مردی برای همه سبدها
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گزارشی درباره پارك های جنگلی كمتر شناخته شده تهران 
كه گزینه های خوبی برای گشت و گذار در روزهای كرونایی به حساب می آیند

نفس عمیق در شهر

پارك جنگلی خرگوش دره

ســال 1343 در غرب تهران، پاركــی به نام پــارك جنگلی 
خرگوش دره احداث شد كه از این پارك برای اسكان مسافران 
نوروزی استفاده می شد و بعدها با ســاخت ورزشگاه آزادی، از 
آن برای اسكان موقت تماشاگران مســابقات فوتبال استفاده 
شــد. بنابراین جز نوروز و زمانی كه قرار است بازی های بزرگی 
در استادیوم آزادی برگزار شود، این بوستان جنگلی بكر و زیبا 
به شدت خلوت است و در این روزهای كرونایی فضای بسیار امن 
و مناسبی برای گشت و گذار به حســاب می آید. پارك جنگلی 
خرگوش دره با 65هكتار، در منطقه22 قرار دارد و مشــرف به 

اتوبان های تهران- كرج و آزادگان است.

پارك جنگلی لتمال كن

ســاكنان غرب و شــمال غرب تهــران عالوه بر پــارك جنگلــی چیتگر، 
خرگوش دره و وردآورد، گزینه بسیار خوب دیگری هم دارند. پارك جنگلی 
لتمال كن با مســاحت بیــش از صد هزار هكتــار در ارتفاعــات منطقه22 
شهرداری تهران و شــمال بزرگراه همت قرار دارد. این پارك در قالب طرح 
كمربند ســبز اطراف تهران به طور رســمی در ســال1372 تاسیس شد و 
اكنون به امكانات ویــژه یك پارك ازجمله ســرویس بهداشــتی، مبلمان 
پاركی و آالچیق مجهز اســت. اگر برای گشــت و  گذار این پارك را انتخاب 
می كنید، بایــد بدانید كــه در این پارك بوفه یا رســتورانی وجــود ندارد. 
 برای همین تمــام خریدهایتان را قبل از آمدن به پارك، در فضای شــهری 

انجام بدهید.



فيلم گردی11مطبخ خانه

پیشیمیشی
برای كسانی كه دوست دارند كمی 
از حال و هوای جدی و عبوس این 
روزها خارج شده، ولو به اندازه یكی، 
دو ســاعت  كمی خوش باشــند، 
می توان كمدی »پیشی میشی« را 
توصیه كرد؛ فیلمی كه در دور جدید 
بازگشایی ســینماها اكران شد و 
استقبال خوبی هم داشت. این فیلم 
را حسین قناعت كارگردانی كرده 
و بازیگرانی چون رضا شفیعی جم، 
بهاره رهنما، ارژنــگ امیرفضلی، 
نفیســه روشن، یوســف صیادی، 
ســاعد هدایتی، محمد شــیری، 
عباس محبوب و صدیقه كیانفر هم 
در آن ایفای نقش كرده اند؛ همان 
بازیگــران كمدی همیشــگی كه 
نشان می دهند با چه فضایی روبه رو 
خواهیم شــد. در واقــع این فیلم، 
نخستین فیلم كمدی حوزه نوجوان 
ولی با مخاطب خانوادگی اســت 
كه امسال پخش شــده است و به 
همین دلیل گزینه ای مناسب برای 
یك دورهمی سینمایی خانوادگی 

می تواند باشد.

كمی هم شادی

روشن
یكی از فیلم هایی كه در جشنواره 
فجر امسال اكران شده است، فیلم 
»روشن« است؛ فیلمی كه در آن با 
بازی متفاوت رضا عطاران و البته 
ســارا بهرامی و ســیامك انصاری 
روبه رو هســتیم. فیلــم را روح اهلل 
حجازی كارگردانی كرده است و ما 
در آن، تصویری متفاوت از عطاران 
می بینیــم؛ تصویری متفاوت مثل 
فیلم »دهلیز«. در خالصه فیلم گفته 
شده كه روشــن، مردی میانسال 
است كه عشق بازیگری دارد، ولی 
نمی توانــد خانه ثبت نامــی اش را 
بگیرد و زندگی  و خودش در آستانه 
فروپاشــی قرار دارد امــا او ناگهان 
تصمیم می گیرد نقشــی متفاوت 
را در زندگی اش بــازی كند؛ همان 
نقشــی كه گره اصلی فیلم است و 
باعث می شود تا با آن همراه شوید. 
اگر فرصتی دســت داد آن را حتما 
ببینید. اگر هم نشد، كه باید منتظر 
اكران آن بمانید؛ شــاید هم اكران 

اینترنتی.

یك بار برای همیشه

درباره انیمیشن

انیمهشیروباكو
ایــن انیمه معــروف را ســوتمو 
میزوشیما كارگردانی كرده و فوریه 
سال گذشــته میالدی هم اكران 
شد. اما در این انیمه، شما با موضوع 
انیمه ســازی روبه رو خواهید شد. 
یعنی چه؟ یعنی با داستان فردی 
به نام شیروباكو روبه رو خواهید شد 
كه می خواهد انیمه ای تولید كند تا 
مثال در سال 2014پخش شود. در 
این انیمیشن شما با شخصیت های 
محبــوب زیــادی هــم روبــه رو 
خواهید شــد. در واقع ســازنده، 
قصد كرده كه با ایــن اثر خودش، 
نشــان بدهد كه صنعت-هنری به 
نام انیمه ســازی، چقدر می تواند 
لذتبخش و مفرح باشــد؛ برخالف 
چیزی كه همه فكر می كنند كاری 
سخت و تكنیكی است. این انیمه 
اكران به شدت موفقی هم داشته، 
طوری كه حاال جزو پرفروش ترین 
انیمیشــن های تاریــخ ژاپن هم 

محسوب می شود.
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 جوانه ها و خواص آنها را 
دریابید

از جوانه ها و خواص آن چقدر اطالع دارید؟ 
اصال این جوانه ها در سبد غذایی خانواده شما 
چه ســهمی دارند؟ برای اطالع بیشتر شما 
باید گفت كه بسیاری از كارشناسان معتقدند 
جوانه ها، غنی ترین منبع آمینواسیدها )برای 
پروتئین(، ویتامین ها و مواد معدنی محسوب 
شــده همچنین به دلیل فیبر كافی آنها را 
به عنوان میان وعده پیشنهاد می كنند. وقتی 
دانه را در آب خیــس می كنید، آنزیم های 
موجود در آن كــه تا آن زمــان به صورت 
غیرفعــال در دانــه وجود داشــتند، فعال 
می شوند و نشاســته موجود در دانه تبدیل 
به قند می شود. پروتئین تبدیل به اسیدهای 
آمینه شده و چربی اشــباع مبدل به اسید 
چرب می شود. این فعالیت آنزیمی در جوانه، 
باعث تحریك فعالیت های آنزیمی در بدن 
انسان و سالمت و نشاط می شود. آسان ترین 
دانه ها برای جوانــه زدن عبارتند از: یونجه، 
ماش، عدس، شنبلیله، تربچه، نخود و گندم 
و پس از آنها تخمه آفتابگردان، كدو، كنجد، 
بزرك، نعنا و سپس انواع لوبیاها مانند سویا، 
جو، ذرت و ارزن. در ادامه طرز تهیه چند نوع 
جوانه را مختصرا توضیح می دهیم. كیســه 
نخی سفید كامال تمیز، كمی آب و كمی دانه، 
مواد الزم برای تهیه جوانه است و كاری شبیه 
سبزه درست كردن برای عید نوروز. مقداری 
گندم را تمیز كرده، شسته و با آب به مدت 
4۸ســاعت خیس كنید و هر روز آب آن  را 
2دفعه عوض كنید. به محض آنكه گندم ها 
سفیدك زد و شروع به ریشه زدن كرد آن  را 
در یك كیسه نخی ریخته و كیسه را مرطوب 
كنید و در یك آبكش قرار دهید. زمانی كه 
جوانه ها به اندازه یك سانتی متر شد از داخل 

كیسه بیرون آورده و داخل آبكش قرار دهید 
و روی آن همین كیسه نخی را مرطوب كرده 
و قرار دهید و آبكــش را در یك ظرف قرار 
دهید. روزی چند دفعــه روی جوانه ها آب 
بریزید تا اندازه جوانه ها 5-4سانتی متر شود. 
در زمان ریشــه زدن، ریشه های گندم ها در 
داخل هم نفوذ می كند، می توانید به آرامی 
آنها را از هم جدا كنید تا جوانه ها را بتوانید 
برای زمان طوالنی تری اســتفاده كنید. در 
فصل تابستان برای جلوگیری از كپك زدن 
جوانه ها بعد از ۳ سانتی مترشدن، می توانید 
آن را در یخچــال نگه  داریــد. از این جوانه 
می توانید روزی چند قاشق در ساالد اضافه 
كرده و میل كنید. جوانه گندم به علت ایجاد 
انرژی باال و وجود منیزیم، آهن، كلســیم، 
سدیم، پتاســیم، منگنز، كبالت، ید، روی و 
 A و B2 و B6 و B1نشاســته و ویتامین های
و C و E و D نقش مهمی در ســالمت بدن 

ایفا می كند.

فوت و فن 

بسیاری از كارشناسان 
معتقدند جوانه ها، غنی ترین 

منبع آمینواسیدها )برای 
پروتئین(، ویتامین ها و 

مواد معدنی محسوب شده 
همچنین به دلیل فیبر كافی 

آنها را به عنوان میان وعده 
پیشنهاد می كنند

 ماست و معجزه ای برای
كاهش وزن

اگر مدتی است كه تصمیم دارید رژیم الغری 
مناسبی را در پیش بگیرید و اهدافتان را برای 
كاهش وزن پیاده كنید بهترین راه این است كه 
نگاهتان را به سوی لبنیات بچرخانید. به رغم باور 
عوام كه معتقدند استفاده از لبنیات به لحاظ 
طبع سرد شما را بیمار خواهد كرد این را بدانید 
كه این مطلب صحت و تأیید پزشــكی ندارد. 
البته ممكن است به مزاج برخی از افراد سازگار 
نباشد و سیستم بدنی آنها محصوالت لبنی را 
پس بزند، اما گفتنی است كه لبنیات به دلیل 
وجود پروتئین از بهترین راهكارها برای كاهش 
وزن سریع شما هســتند. یكی از این لبنیات 
ماست است. مصرف ماست پروبیوتیك می تواند 
به كاهش وزن شما كمك كند. ماست با داشتن 
منابع مفیدی چون پروتئیــن، پروبیوتیك و 
تطبیق پذیری در فرایند آشپزی، برای كاهش 
وزن گزینه آسان و دم دستی است. پروبیوتیك 
فعال در ماست بدن شما را به بستری مناسب 
برای رشد و فعالیت باكتری های مفید تبدیل 
می كند. زمان پیشبرد این رژیم غذایی برای 
افراد متفاوت است. برای مثال اگر وزن نسبتا 
باالیی داریــد و خود را فــردی چاق خطاب 
می كنید حداقل 12هفته پیاپــی باید رژیم 
ماســت را دنبال كنید. طریقــه دنبال كردن 
این رژیم اینگونه است كه در تمام وعده های 
غذایی خود باید ماســت را به عنــوان عنصر 
اصلی غذایی خود مصرف كنیــد. برای مثال 
در جهت افزایش سرعت رژیم خود از مصرف 
انواع سس ها بپرهیزید و به جای آن از ماست 
یونانی یا پروبیوتیك استفاده كنید. همچنین 
برای وعده صبحانه خود به جای خامه از ماست 
استفاده كنید یا در پنكك های خانگی خود به 
جای روغن از ماست استفاده كنید. همچنین 

می توانید ماست را به اسموتی ها و آبمیوه های 
خانگی خود بیفزایید و به جــای خامه از آن 
استفاده كنید. برای طبخ كباب و با جوجه های 
تنوری می توانید ابتدا آن را در ماست بغلتانید 
تا خوب به آن آغشته شود و سپس آن را سرخ 
كنید. همچنین مصرف شــیر را در روز جدی 
بگیرید. با توجه به هوای آلوده كالنشهر های 
كشورمان مصرف لبنیات را جدی بگیرید و در 
كنار ماست از دیگر منابع لبنی نیز بهره بگیرید. 
از دیگر مزایای رژیم ماست می توان به بهبود 
پوست، تقویت استخوان ها، تسریع روند جذب 
ویتامین ها و مواد معدنی اشاره كرد. همچنین 
ماست ارزان و خوشــمزه و در دسترس است 
و به خاطر پروتئین اش باعث احساس رضایت 
و سیری كامل می شود. البته فراموش نكنید 
پیشنهاد همیشگی ما به شما این است كه اگر 
قصد كاهش وزن داریــد بهترین راه، ورزش و 
خوردن غذای ســالم است. همچنین گرفتن 

مشاوره از متخصصان تغذیه فراموش نشود.

رژیم خاص

در جهت افزایش سرعت 
رژیم خود از مصرف انواع 

سس ها بپرهیزید و به 
جای آن از ماست یونانی یا 
پروبیوتیك استفاده كنید. 

همچنین برای وعده صبحانه 
خود به جای خامه از ماست 

استفاده كنید

 مستند ذائقه ایرانی؛ معرف 
غذاهای ایرانی

فیلم، ابزار رسانه  ای قدرتمندی است كه هم 
از اجتماع تأثیر می گیرد و هم بر اجتماع تأثیر 
می گذارد و به بیانی دیگر فرهنگسازی می كند. 
از این رو فیلمسازان نقش مهمی در پرداخت 
موضوعات مهم اجتماعی دارند. در چند سال 
اخیر فیلمسازان، به ویژه مستندسازان به حوزه 
تغذیه و آشــپزی ورود پیدا كرده و فیلم های 
مســتند متعددی در این زمینه ساخته اند. 
یكی از این فیلم ها، مســتند »ذائقه ایرانی« 
تولید سال1۳۹۷ است كه به معرفی 51غذای 
شناخته شده ایرانی می پردازد. البته در ایران 
بیش از ۳هزار نوع غذای شناخته شده و 2۷00 
نوع غذای ناشناخته وجود دارد كه بین اقوام 
گوناگون تهیه می شود. اما در این مستند به 
معرفی تعدادی از آنها پرداخته شــده است. 
راوی این مستند، تنها در چند جمله گزارشی 
و به مدت ۶0ثانیه هر یــك از غذاها را معرفی 
می كند و به ســرعت و بدون فــوت وقت به 
سراغ خوراك بعدی می رود. در این مستند، 
ضمن حضور كارشناســان تغذیه، پزشكان و 
كارشناسان آشپزی، موضوع ذائقه ایرانیان و 
غذاهای ملی ایران بررسی می شود. این مستند 
با آمارگیری های تخصصــی، تغذیه ایرانیان 
را موشــكافی می كند و در نوع خود امری نو 
به حساب می آید، چراكه در گذشته، آمارگیری 
دقیقی راجع به این موضــوع صورت نگرفته 
است. این مســتند از تولیدات خانه مستند 
انقالب اسالمی اســت و تهیه كنندگی آن را 
مهدی مطهر به عهده گرفته است. كارگردان 
این مستند، نیما انیســی، با هدف شناخت و 
آموزش ســریع غذاهای ایرانی، این مستند 
كوتاه را در ۳قسمت ۳0دقیقه  ای كارگردانی 
كرده است. این مستند، نكات جالب و شنیدنی 

بســیاری را درباره غذاهای ایرانی گردآوری 
كرده است، اما به گفته منتقدان و مخاطبان 
این برنامه مدت زمان كوتاه معرفی این غذاها 
كمی دست و پاگیر است، چراكه حق مطلب 
را ادا نمی كند و سرسری از بسیاری از غذاها 
می گذرد. انواع كباب هــا، كوكوها و غذاهای 
دریایی در این مستند معرفی می شوند و نكاتی 
بســیار جامع و كلی درباره دستور پخت آنها 
ارائه می شود. پیشنهاد می كنیم این مستند 
را همراه خانواده و به ویژه كودكان و نوجوانان 
مشاهده كنید تا آنها ضمن آشــنایی با انواع 
غذاهای اصیل ایرانی، میل و رغبت شــان به 
غذاهای فســت فود و مضر كاسته شود. شك 
نكنید وقتی كودكان با انواع غذاهای ســالم 
و پرطعم و مزه ایرانی آشــنا شــوند كمتر و 
شــاید اصال از شما ســراغ غذاهای فرنگی را 
نگیرند. به ویژه وقتی غذاهای شــهر یا استان 
محبوب شان را تماشــا كنند تعصب و عالقه 

خاصی به آنها پیدا خواهند كرد.

معرفی برنامه

مستند ذائقه ایرانی، نكات 
جالب و شنیدنی بسیاری را 

درباره غذاهای ایرانی گردآوری 
كرده است، اما به گفته 

منتقدان و مخاطبان این 
برنامه مدت زمان كوتاه معرفی 
این غذاها كمی دست و پاگیر 

است

سرآشپز برنامه های تلویزیونی 
پیشنهادهایی با طعمی بی نظير و 

خوشمزه دارد

فست فودهای 
خانگی

عاطفهصادقیبــرایعالقهمندانبه
هنرآشپزینیازبهمعرفیندارد،زیرابا
سابقهحضوردربیشاز۱۸۰برنامهتلویزیونیدرشبكههایملی
همچونجامجم،آموزش،شبكه۵وشبكهیكازموفقترین
فعاالنحوزهآشپزیاست.صادقیبیشاز۱۵سالدرعرصه
هنرآشپزیوشیرینیپزیفعالیتداشتهوازداوراناینحوزه
در۵۰دورهآزمونهایفنیوحرفهایبودهاست.اوهمچنین
درسال۹۴عنوانپرتكثیرتریندیویدیآموزشآشپزیرا
ازآنخودكرد.اودرصفحهمجازیخودضمنجذبمخاطب
وآموزشانواعدستورهایغذاییوشیرینیودسر،تجربهها
ودستاوردهایمهمخودرانیزبهاشــتراكمیگذارد.این
سرآشپزمعروفدرادامه،۳دستورغذاییپیشنهادمیدهد

تاكمترسراغفستفودهایبیرونازخانهبرویم.

سحر  غفوری 

كتلت مرغ دودیكالباس خشك بوقلمون

كرپ پیتزا

كالباس یكــی از محبوب تریــن و لذیذترین مواد غذایی اســت كه 
طرفداران زیــادی دارد. البته خیلی ها به دلیل اینكــه از طریقه تهیه 
آن مطمئن نیستند سعی می كنند كمتر سوسیس و كالباس مصرف 
كنند. با تهیه كالباس خانگی سالم با گوشت مرغ می توانید با اطمینان 
از این ماده غذایی استفاده كنید. اگر شما هم در خانه فرزندی دارید كه 
گوشت یا مرغ را به شیوه معمول مصرف نمی كند استفاده از این روش 

خانگی برای تهیه كالباس پیشنهاد خوبی برای شماست.

حاال می خواهیم نوع دیگری از این غذای خوشــمزه را به شما آموزش 
دهیم؛ یعنی كتلت مرغ دودی! این كتلت بدون برنج و با نان و به صورت 
داغ سرو می شود و بیشــتر در اســتان مازندران رواج دارد. این غذای 
خوشمزه شباهت زیادی به كتلت مرغ ساده دارد با این تفاوت كه مواد 

طعم دهنده موجود در این كتلت متفاوت تر هستند.

پیتزا خــودش بــه تنهایــی لذیذ و 
دلچسب است، اما اگر می خواهید در 
تهیه این غذا كمی تنوع به خرج دهید 
پیشنهاد ما تهیه كرپ پیتزا است. طرز 
تهیه این غذا بسیار آســان است و از 
همه مهم تر این است كه می توانید آن 
را قبل از مهمانی درست كرده و هنگام 
سرو فقط ســرخ كنید. ناگفته نماند 
كرپ یك نوع بسیار نازك از نان شبیه 
به پنكك است كه معموال از آرد گندم 

تهیه می شود.

سینه بوقلمون و ران مرغ را ۳بار چرخ كنید و یك شب داخل 
فریزر استراحت دهید تا یخ بزند. ســپس از فریزر درآورده و 
در یخچال گذاشته تا یخ آن باز شــود ولی سرمای آن حفظ 
شود. سیرها را با دنده ریز رنده كنید و همراه گوشــت و نمك و فلفل داخل دستگاه 
غذاساز بریزید و در حدود 5دقیقه هم بزنید. سپس تخم مرغ ها را اضافه كنید و دوباره 
هم بزنید. مواد خشك و ادویه را اضافه كنید و خوب میكس كنید و سپس پوره یخ و 
در آخر روغن و اسانس دود را ریخته و خوب هم بزنید. وقتی مواد كامل یكدست شد 

تیكه های نمایشی كه شامل بیكن گوشت كه خرد شــده و مغز پسته را اضافه كرده 
و با قاشق بزرگ یا دســت هم بزنید تا به صورت یكسان در خمیر پخش شود. ناگفته 
نماند پسته ها را حتما نیم ساعت زودتر با آب گرم خیس كنید. سپس خمیر را داخل 
كاورهای مخصوص كالباس ریخته و خوب هواگیری كنید و به مدت 45 الی 50دقیقه 
بخارپز كنید. بالفاصله بعد از پخت داخل ظرفی كه حاوی آب سرد و یخ است انداخته 
و یك ربع شوك آب سرد به آن بدهید. سپس داخل یخچال به مدت 12 الی 24ساعت 

استراحت داده تا كامال سرد شود و به راحتی قابل برش دادن باشند.

ران و ســینه مرغ را چرخ كنیــد تا به خوبی 
یكدست شوند. ســپس هویج و سیب زمینی 
را رنده كرده و آب آنهــا را بگیرید تا رطوبت 
نداشته باشند. در مرحله بعد پیاز را نیز با رنده ریز رنده كنید و آب 
اضافی را دور بریزید. در ظرفی نســبتا بزرگ ران و سینه مرغ را به 
همراه هویج، ســیب زمینی و پیاز مخلوط كنید. كینوا پخته شده را 
به مواد اضافه كنید و به خوبی هم بزنید )كسانی كه آشنایی چندانی 
با كینوا ندارند خوب است بدانند كینوا دانه های خوراكی و منبعی 
بسیار غنی از پروتئین است كه نحوه طبخ دانه های آن مشابه برنج 
است. این دانه ها را می توان از فروشگاه های معتبر خریداری كرد(. 
در ظرفی دیگر تخم مرغ را شكسته و به صورت متوالی 2دقیقه بزنید. 
جعفری و گشنیز و پیازچه را در 2مرحله به تخم مرغ اضافه كرده و 
خوب مخلوط كنید تا تخم مرغ رنگ شیری مانند بگیرد. زعفران و 
ادویه های ذكرشده را به میزان الزم به مخلوط تخم مرغ و سبزیجات 
اضافه كنید و هم بزنید تا یكدست شود. در آخر مایع مرغ را به مایع 
تخم مرغ افزوده و خوب به آن آغشته كنید. حدودا یك دقیقه مخلوط 
كنید تا مواد به خوبی با هم ادغام شــوند. در این مرحله كمی پنیر 
پارمسان را به همراه پنیرهای رشته  ای دودی اضافه كرده و هم بزنید. 
مایع آماده شده را یك تا 2ساعت در یخچال قرار دهید تا قوام پیدا 
كند. پس از طی شدن زمان گفته شده ماهیتابه را داغ كنید و مایع 
كتلت را در كف دست شكل دهید و در روغن بیندازید تا سرخ شود.

طرز تهیه
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سینهبوقلمون:۶۰۰گرم
رانمرغ:۴۰۰گرم
تخممرغ:۲عدد

سیر:۶حبه
نمك:یكونیمقاشقچایخوری

فلفل:یكقاشقچایخوری
ادویهپاستارمی:۵۰گرم

آردونشاستهذرت)هركدام(:۵۰گرم
شیرخشك:۱۰۰گرم

گلوتن:۲قاشقغذاخوریسرخالی

روغنكانوال:۱۰قاشقغذاخوری
پورهیخ:۱۰قاشقغذاخوری

اسانسدود:۳۰قطره
بیكنگوشت:۲۵۰گرم

مغزپسته:۱۰۰گرم

مواد الزم

شیر:یكپیمانه
روغنمایع:یكقاشقغذاخوری

آرد:سهچهارمپیمانه
نمــك:یكپنس)حدود۱/۸قاشــق

چایخوری(
تخممرغ:۳عدد
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كالباسورقهشده:بهمیزاندلخواه

پنیرپیتزا:بهمیزاندلخواه

پنیرورقهایگودا:یكبسته
قارچخردشده:بهمیزاندلخواه

پونهكوهی:بهمقداركم
جعفریو۲ساقهپیازچهساطوریشده

موادالزمبرایسسبشامل:
آرد:یكقاشقغذاخوری

شیرسرد:یكلیوان
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مواد الزم

رانمرغوسینهمرغ:۲۰۰گرم
هویجرندهشده:یكدومپیمانه
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دارچینوپودرجوزهندی:بهمقدارالزم

مواد الزم

ابتدا برای تهیه سس بشامل آرد را با شیر 
سرد مخلوط كنید و هم بزنید تا جایی 
كه یكدست شود. ســپس روی حرارت 
قرار دهید و هم بزنید. كمی كه به غلظت رســید كره را اضافه 
كنید و در پایان بعد از اینكه كامال سفت شد 2 قاشق خامه اضافه 
كنید. برای آماده كردن مایع كرپ، شیر سرد را به همراه روغن با 
همزن بزنید. آرد الك شده را به تناوب به آن اضافه كنید. در ظرف 
دیگری تخم مرغ ها را با همزن دستی بزنید تا از لختگی در بیاید. 
مایه كرپ را كه از قبل آماده كرده  اید به تخم مرغ زده شده اضافه 
كرده و با همزن دستی بزنید. سپس كف تابه را كمی چرب كرده 
و یك مالقه از مواد كرپ را داخل تابه بریزید و تابه را بچرخانید 
تا در كف تابه پخش شود. بعد از اینكه لبه های كرپ از تابه جدا 
شد برگردانید و طرف دیگر كرپ را بپزید. همچنین به عنوان 
نكته میانی به دلخواه می توانید برای رنگی كردن كرپ ها از آب 
لبو، آب اسفناج و زعفران استفاده كنید. بعد از پختن كرپ ها 
كف قالب كمربندی را چرب كنید. كرپ ها را كنار هم در اطراف 
قالب بچینید به طوری كه نیمی از كرپ ها از قالب بیرون باشند 
تا در انتها كرپ ها را روی مواد پیتزا جمع كنید. كف قالب را هم 
كرپ بچینید و سپس كالباس های ورقه شده را یك ردیف روی 
كرپ ها قرار داده و الیه بعد پنیر ورقه  ای، الیه بعد كمی جعفری 
نگینی شده و پیازچه، پونه كوهی و در الیه بعد قارچ خرد شده 
قرار دهید. سپس سس بشــامل را روی مواد پخش كنید. به 
همین ترتیب می توانید مجدد الیه های قبلی را تكرار كنید و 
الیه آخر كرپ را بگذارید و درنهایت نیمی از كرپ هایی كه از 
قالب بیرون بودند را روی مواد پیتزا آورده و ببندید. سپس در 
فر از قبل گرم شده روی درجه 1۶۸سانتی گراد به مدت 15 الی 

20دقیقه قرار دهید.

طرز تهیه



به عنوان نخستین مدیر باشگاه تاج 
انتخاب شــدید. اصال چطور شد كه 

قرعه به نام شما افتاد؟
خب من سال ها بازیكن و كاپیتان تیم تاج بودم 
و در ســال1348 هم به جرگه مربیان پیوستم. 
از ســال1352 هم به عنوان گزارشــگر و مفسر 
بســكتبال با تلویزیــون همــكاری می كردم. 
بعد از پیــروزی انقالب، وقتی مرحوم حســین 
شاه حســینی بــه ســمت رئیس ســازمان 
تربیت بدنی و مسئول كمیته ملی المپیك 
انتخاب شد از من شناخت قبلی داشت. 
شاه حسینی انسانی متدین و مدیری 
ســالم و پرتوان بــود كــه در جوانی 
بسكتبال كار می كرد. او در سال های 
قبل از انقالب مخالف سرســخت تاج 
بود اما بعد از انقالب از من خواســت 
این باشگاه را اداره كنم تا اموالش حفظ 
شــود. من هم با 2شــرط این پیشنهاد 
را قبول كردم؛ اول اینكه در آن شــرایط 
سخت مورد حمایت ســازمان تربیت بدنی 
قرار بگیرم و شرط دوم این بود كه یكسری از 
دوستان قابل اعتماد همراه من به باشگاه تاج 
بیایند تا به رتق و فتق امور بپردازیم. دوستان 
آمدند و منصور پورحیدری و ناصر حجازی 
هم آمدند و برای جمع و جور كردن باشگاه 

دست به دست هم دادیم.
    كسی با انتصاب شما كه سابقه بازی 
كردن برای تیم بسكتبال تاج را در 

كارنامه داشتید مخالف نبود؟
استاد حسین فكری كه از بزرگان فوتبال ایران 
بود یكی از مخالفان سرســخت تاج به شمار 
می رفت و به من گفت اگر غیر ازتو مدیر دیگری 
انتخاب شده بود جلوی ورودش به این باشگاه 
را می گرفتم. به رغم ایــن صحبت ها، آقای 
فكری باز هم مخالف بود اما بعد از مذاكره با اكبر 
مالكی كه نماینده آقای فكری بود، اختالف نظرها 
برطرف شد. بعد هم یكی یكی با همه گروه های 
سیاسی كه باشــگاه را تصرف كرده بودند جلسه 
گذاشتیم و در نهایت پذیرفتند كه آنجا را ترك 
كنند. به تدریج فعایت های ورزشی باشگاه از سر 
گرفته شــد و حدود 6هزار نفر زن و مرد برای 
فعالیت در رشته های مختلف باشگاه ثبت نام 

كردند.
    در آن شرایط، زمینه برای فعالیت 

ورزشی بانوان فراهم بود؟
ما مجموعه حجاب را داشــتیم كه مختص 
بانوان بود اما فردی به نــام میرزایی آن را 
غصب كرد و تا مدت ها در آنجا رشته رزمی 
آموزش می داد. اســتادیوم تنیس حوالی 
میدان ونك كه جزو اموال باشگاه بود هم 
داشت به ژاندارمری واگذار می شد اما بعد 
از جلسات مستمری كه با مسئوالن دولتی 

داشتیم، آنها را به باشگاه برگرداندند. 

    تغییر نام باشگاه در آن روزها به 
یك مطالبه ملی بدل شده بود. چه 
زمانی نوبت تغییر نام باشگاه تاج شد؟
روز بیست ویكم فروردین سال1358 بود كه آقای 
شاه حســینی با من تماس گرفت و گفت باید نام 
باشــگاه را عوض كنید چون دولت همه نام های 
طاغوتی را تغییر داده و باشگاه تاج تنها تشكیالتی 
است كه این اتفاق برایش رخ نداده است. من هم 
بالفاصله با آقایان بهرام صفت، پرسنگی، سیدآقا 
جاللی، منصور پورحیدری و ناصر حجازی جلسه 
گذاشتم و نام جدید باشــگاه را به رئیس سازمان 

تربیت  بدنی پیشنهاد دادم.
    برای انتخاب نام جدید باشــگاه، 

عمال چند گزینه وجود داشت؟
گزینه هــای زیــادی داشــتیم و هدف مان این 
بود كه نامــی را جایگزین تاج كنیــم كه مورد 
بی احترامی قرار نگیرد. در آن جلسه به 3 گزینه 
نهایی رســیدیم كه اســتقالل، آزادی و تختی 
بود. آقای شاه حسینی گفت همه ورزشگاه های 
كشتی به نام تختی شده و نام آزادی را هم برای 
ورزشگاه آریا مهر سابق انتخاب كرده اند. ایشان به 
من گفت خودتــان روی كدام گزینه نظر مثبتی 
دارید و من هم گفتم استقالل. بعد از ظهر همان 
روز آقای شاه حســینی تماس گرفت و گفت نام 
استقالل در هیأت دولت به تصویب رسید. بنابر این 
از روز بیســت و یكم فروردین1358 باشگاه تاج 
به اســتقالل تغییر نام داد و خوشحالم كه همه 
طرفداران و عاشقان استقالل با این نام كنار آمدند 

و كنار باشگاه ایستادند.
    با انتخاب نام استقالل خطر انحالل 
باشــگاه به طور كامل از بین رفت یا 
هنوز عده ای خواهان محو این باشگاه 

از صحنه ورزش بودند؟
بعــد از تغییر نام باشــگاه، هجمه هــا علیه من و 
باشگاه استقالل ادامه داشت. عده ای شبانه هجوم 
آوردند و اعالم كردند اینجا دومین النه جاسوسی 
آمریكاست. متأسفانه 2 نفر از داخل باشگاه با همین 
گروه های معاند یا هر اسم دیگری كه می خواهید 

روی آنها بگذارید همكاری می كردند.
    باشگاه استقالل این روزها حال 
و روز خوشــی ندارد و با بحران های 
زیادی دست و پنجه نرم می كند. شما 
كه سابقه مدیریت روزهای بحرانی 
این باشگاه را دارید چه نسخه ای را 
برای نجات استقالل تجویز می كنید؟
ما در آن روزهای ســخت با كمك اهالی فوتبال، 
باشگاه را نجات دادیم و قرارمان این بود كه باشگاه 
استقالل به اشخاص غیرمتخصص یا ارگان های 
دولتی وابسته نباشد اما اینگونه نشد. بعد از انقالب 
با كمك بزرگان اســتقالل و حمایت های مردمی 
باشگاه را ســرپا نگه داشــتیم و به نظرم امروز هم 
باید سهام باشگاه را به پیشكســوتان و هواداران 

واگذار كرد.

توپ خانه 12 موزیك گردی

  كجا رفته ای
این شما و این هم ســومین آلبوم 
ساالر عقیلی در یك ماه. البته یكی 
از آلبوم های منتشر شده او كه ضبط 
شده از قبل بوده، ولی روی هم رفته 
با خواننده ای روبه رو هســتیم كه 
حسابی پركار شده اســت. نام این 
آلبوم هــم »كجا رفته ای« اســت. 
محمدامین همایی آهنگسازی این 
آلبوم را عهده دار بوده. شعرهای این 
مجموعه را هم احسان افشاری كار 
كرده است. به گفته شــاعر اثر، این 
آلبوم با رویكردی مینی مال و خالی از 
پیچیدگی های رایج موسیقی شكل 
گرفته است. چیزی كه می دانیم، این 
است كه ساالر عقیلی قصد كرده كه 
در این آلبــوم، نوآوری های خاص 
خودش را داشته باشــد و دست به 
یك كار تجربی زده است. نام قطعات 
این آلبوم »كجا رفته ای«، »رویای 
فراموش شده«، »جشن تنهایی«، 
»تماشا كن«، »حاشا« و »كیستم« 

است.

خواننده پركار

  حرف بی حروف
ایــن روزها یــك آلبــوم بی كالم 
در موســیقی ایران تولید شــده 
است كه برای كســانی كه دنبال 
موســیقی بدون خواننده هستند 
می توانــد جالــب باشــد. آلبوم 
»حرف بی حروف« بــا هنرمندی 
زكریا یوسفی تولید شده است؛ كه 
خواننده و نوازنده سازهای كوبه ای 
است. البته تینا الجوردیان، نوازنده 
عود نیز در تولید این آلبوم حضور 
داشته اســت. آنهــا در توضیحات 
مربوط به تولید ایــن آلبوم چنین 
گفته اند:»غــرض از ســاخت این 
آلبوم نیز ارائه موســیقی شــرقی 
توأم با سلیقه شخصی و با توجه به 
مرزهای موسیقی دستگاهی ایرانی 
است. دستگاه در موسیقی ایرانی 
نظامی چند مدی است... از این  رو 
با توجه به شناختی كه از موسیقی 
ایرانی و خصوصاً موســیقی عرب 
و ترك داشــتیم و بر آن شدیم تا 
تلفیق شان قطعاتی بسازیم كه برای 
شنوندگان غیرایرانی هم ناآشنا به 

گوش نباشند.«

موسیقی بدون مرز

  عاشق یعنی من
ســایت ها و درگاه هــای مجازی 
موســیقی قطعه ای پاپ منتشــر 
كرده اند به نام »عاشق یعنی من«؛ 
قطعه ای ریتمیك ولی با مفهومی 
جدی. خواننده اش بیژن زارع است 
و علی احمدیان هم آهنگسازی اش 
را بر عهده داشته است. ترانه اش هم 
كاری از ســحر كاظمی است. البته 
قطعه شاخصی نیست، ولی خوب 
از آب درآمده اســت، خاصه اینكه 
خواننده اش هم چنــدان مطرح و 
نام آشنا نیست. در ترانه این قطعه 
آمده است:»یه چیزایی به یادم مونده 
از تو/ كه داره تو خیالم راه میره/تو رو 
حس می كنم آروومــه حالم/دلم با 
دیدنت تا  ماه میره/تو می دونستی 
این دل، دل نمیشه/واسه اومدنت 
تأخیر كردی/تو می دونستی عكساتو 
می بوسم/ واسه برگشتنت هم دیر 
كردی/عاشــق یعنــی من/من كه 
می خوامت تو رو دیوونه وار/اسمتو 
میگم همش بی اختیار/واسه با من 

بودنت شرطی نذار...«.

تا  ماه می رم

پنجشنبه

شماره 111
16 بهمن 1399 

 گفت وگو با عنایت آتشی كه بعد از پیروزی انقالب
 نخستین مدیر باشگاه استقالل شد 

»پله« گفت در سطح بهترین 

باشگاه های دنیا هستید 
در بحبوحه روزهای بعد از انقالب و در فضای ملتهب آن روزها، كمتر مدیری مسئولیت اداره 2تیم 

بزرگ پایتخت را می پذیرفت. عنایت آتشــی، كاپیتان اسبق تیم بسكتبال تاج در چنین فضای 
پرمخاطره ای و به واسطه آشنایی قبلی با حسین شاه حسینی، نخستین رئیس سازمان تربیت بدنی 
در سال های پس از انقالب، روی صندلی مدیریت باشگاه تاج نشست تا كشتی طوفان زده آبی های 
پایتخت را به ساحل امن برساند. عنایت آتشی تخصص اش در بسكتبال است اما بین اهالی فوتبال 

چنان وجاهت و مقبولیتی داشت كه توانست ماموریتش را در باشگاه تاج به سرانجام برساند و یكی 
از كسانی بود كه نام استقالل را برای این باشگاه انتخاب كرد. او به واسطه حضور طوالنی مدت در عرصه ورزش، وفاق را به 

وحدت بدل كرد و تاج را از روزهای بحرانی عبور داد و به استقالل رساند. نخستین مدیر باشگاه استقالل در سال های بعد از 
انقالب بر این باور است كه سكان ورزش ایران در پنجمین دهه انقالب باید در دست اهالی ورزش باشد.

    بعد از وقوع انقــالب57 ورزش 
به خصوص فوتبال هم دســتخوش 
تغییر و تحوالت زیادی شد اما اینكه 
چرا باشگاه تاج بیشتر در كانون این 
تحوالت قرار گرفت و چه روزهایی را از 
سر گذراند هنوز هم یك عالمت سؤال 
است. شما كه از اواخر سال1357 تا 
ســال 1361 مدیریت این باشگاه را 
در اختیار داشتید بهتر از هر كسی 
می توانید به این پرسش پاسخ بدهید.
واقعیت ماجرا این اســت كه قبــل از انقالب هم 
عده ای بودند كه نمی توانستند موفقیت های این 
باشگاه را ببینند. تاج باشگاهی بود كه در رده زنان 
و مردان  فعالیت می كرد و در 17رشــته ورزشی 
جمعی از بهترین بازیكنان و مربیــان ایران را در 
اختیار داشت. همان موقع خیلی ها می گفتند چرا 

سایر باشگاه ها چنین امكانات و تشكیالتی ندارند.
    می خواهید بگوییــد عده ای به 

باشگاه تاج حسادت می كردند؟
یك مقدار حسادت بود اما فكر می كنم یك عده ای 
می خواســتند به لحاظ ســاختاری، تشكیالت 
خودشان را به باشگاه تاج نزدیك كنند و چاره را در 
دشمنی و به زیر كشیدن این باشگاه می دیدند؛ مثال 
تیم فوتبال تاج قهرمان آسیا شده بود و خیلی ها 
نمی توانستند این توفیق را ببینند. همین ها باشگاه 
تاج را به ارگان های دولتی و دربار منتسب می كردند 
اما بعدها ثابت شد كه چنین چیزی نبوده و باشگاه 

تاج به واسطه مدیریتی كه در جهت اعتالی ورزش 
ایران گام بر می داشت به چنین جایگاهی رسیده 

بود.
    در آن مقطع خیلی ها تاج را یكی از 
بهترین باشگاه های دنیا می دانستند. 
این تعریــف و تمجیدها اغراق آمیز 
بود یا اینكه تاج به لحاظ ساختاری و 
تشكیالتی خودش را از ورزش ایران 

و آسیا جدا كرده بود؟
وقتی پله در سال1351 به ایران آمد و از باشگاه 
تاج بازدید كرد گفت این باشگاه در سطح بهترین 
باشــگاه های دنیاســت. بعد گفتند امكانات و 
تشكیالتش در سطح باشگاه رئال مادرید است. 
اوزه بیو، ســتاره پرتغالی فوتبال دنیا هم وقتی 
به ایران آمد از این باشــگاه دیدن كرد. تیمسار 
خسروانی در ســال1324 و با كمك جمعی از 
بازیكنان خوشــنام فوتبال ایران مثل ســیدآقا 
جاللی، عنایت جانپور و علی دانایی فرد باشــگاه 
دوچرخه سواران را تاسیس كرد كه بعدها به تاج 
تغییر نام داد. این باشگاه با كمك بازیكنانش به 

چنین جایگاهی رسیده بود.
    یعنــی دربار هیچ نقشــی در 

اوج گیری تاج نداشت؟
خیلی ها می گفتند تاج وابســته به دربار اســت. 
یك عالئقی هم وجود داشــت كه این وابستگی 
ایجاد شــود اما موضــوع مهم این بــود كه دربار 
نمی خواســت باشــگاه یا تیمی به نام تاج وجود 

نداشته باشــد و به واســطه نامش در 
امجدیه مورد اهانت قرار بگیرد. قبل از 
انقالب یك بار بخشنامه كردند كه نام 
تاج را تغییر بدهنــد اما مدیریت وقت 
باشگاه با ترفندهای مختلف جلوی این 
كار را گرفت. باشگاه تاج هم مثل همه 
باشگاه های دیگر هر سال یك مبلغی را 
به عنوان بودجه از دولت دریافت می كرد.

    باشگاه تاج بعد از پیروزی 
انقالب بیش از سایر باشگاه ها 

مورد هجمه قرار گرفت و آسیب 
دید. فكــر نمی كنیــد بخش 
قابل مالحظه ای از این آسیب ها 

به خاطر نام باشگاه بود؟
در جریان پیروزی انقالب همه تشــكیالت 
وابســته به دولت تحت تأثیر وقایع آن روزها 
قرار گرفــت و باشــگاه تاج یكــی از همین 
تشكیالت دولتی بود. یادم هست كه چند ماه 

قبل از انقالب هم 12- 10 گروه سیاسی مختلف 
اتاق های باشگاه را گرفته بودند و در برخی از این 
اتاق ها تمرین تیراندازی با كلت می كردند. بعد 
از پیروی انقالب هم ساختمان مركزی باشگاه 
تاج در پارك امین الدوله و در نزدیكی بهارستان 
بود و عده ای در نخستین اقدام تابلوی باشگاه را 
تخریب كردند. بروز این اتفاقات در آن روزهای 

پرالتهاب كامال طبیعی بود.
اد    شما در همان روزهای پرالتهاب 
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مهرداد رسولی

با برنامه های ورزشی خاطره انگیز آشنا شوید

صدا، تصویر، ورزش
این روزها بیشتر مسابقات و رویدادهای مهم ورزشی به طور زنده از شبكه های 
مختلف تلویزیونی پخش می شود اما بچه های یك نسل قبل خوب می دانند كه 
تماشای یك مسابقه زنده ورزشی به خصوص فوتبال به این آسانی نبود. پخش 
مسابقات ورزشی در تلویزیون از اواخر دهه 50 و با روی آنتن رفتن مسابقات 
ضبط شده فوتبال استارت خورد و تا حدودی به عطش مردم برای تماشای 
مسابقات لیگ های معتبر فوتبال اروپا پاسخ می داد. پخش نصفه و نیمه فوتبال، 
آرام آرام به سر و شكل گرفتن ژانر جدیدی در زمینه برنامه سازی  به نام برنامه 
ورزشی منجر شد و ورزش به واسطه طیف گسترده مخاطبانش مورد اقبال 
مدیران صدا و سیما هم قرار گرفت. این گزارش برنامه های ورزشی خاطره انگیز 

تلویزیون در دهه 60 و 70 را معرفی می كند.

آموزش ورزش های رزمی
اكبر محمدی بقا را باید یكی دیگر از مجریان كاركشته برنامه های ورزشی بدانیم كه با اجرای برنامه»آموزش ورزش های رزمی« وارد تلویزیون 
شد و برنامه هایی كه اجرا می كرد به دل مخاطبان تلویزیونی می نشست. او از سال1358 به عنوان تهیه كننده و مجری برنامه های ورزشی كارش 
را در شبكه یك شروع كرد و در آن سال ها دغدغه اش این بود كه مردم بین كاراته، جودو و تكواندو تفاوت قائل شوند. این برنامه و اجرای دقیق 
و با حوصله محمدی بقا به معرفی ورزش   های رزمی كمك كرد و خیلی زود به نخستین برنامه تخصصی و پربیننده تلویزیون در ژانر ورزش 
بدل شد. بعد از تعطیلی این برنامه، محمدی بقا برای مطالعه درباره سبك های مختلف كاراته به خارج از كشور رفت و تالش های او به معرفی 

4سبك رسمی كاراته و شروع فعالیت 2سبك شیتوریو و گوجوریو در ایران منجرشد.

همگام با ورزش 
واگذاری اجرای برنامه های ورزشی به گزارشــگران و مفسران ورزشی آرام آرام به یك روال طبیعی بدل شــد و در ابتدای دهه70 برنامه ای 
به نام»همگام با ورزش« با اجرای علی منصوری راد كه گزارشگر تخصصی سواركاری بود روی آنتن رفت.»همگام با ورزش« جزو نخستین 
برنامه های ورزشی شبكه سوم سیما بود و بیشتر آیتم های آن به مسابقات غیرفوتبالی به خصوص سواركاری اختصاص داشت. علی منصوری راد 
از جمله گزارشگران تحصیل كرده تلویزیون در آن سال ها بود كه دستی هم در دوبله داشت و به  عنوان گوینده هم شناخته می شد. كمتر كسی 
می دانست كه او عالوه بر اجرای برنامه های ورزشی و گزارش مسابقات سواركاری، كتاب ها و مقاله های مختلفی با موضوع سواركاری تالیف 

كرده و داور مسابقات پرش با اسب هم بوده است.

كشتی ورزش كهن
اكبر محمدی بقا؛ تهیه كننده یكی دیگر از پربیننده ترین برنامه های دهه70 به نام»كشتی ورزش كهن« هم بود. او در این برنامه سراغ قهرمانان 
پرآوازه و نوابغ كشتی ایران می رفت كه دســت بر قضا خیلی مورد توجه مخاطبان تلویزیونی قرار گرفت. عمر این برنامه چندان زیاد نبود اما 
درهمان بازه زمانی نسبتا كوتاه، نسل جدید را با بسیاری از مفاخر كشتی ایران آشــنا كرد. قهرمانانی مثل عبداهلل موحد، امامعلی حبیبی، 
منصور برزگر و سایر بزرگان كشتی ایران خاطراتی را روایت می كردند كه شنیدنی بود. اكبر محمدی بقا راوی خاطرات ناب اهالی كشتی بود 
و به خاطر تهیه این برنامه بارها مورد تحسین اهالی كشتی قرار گرفت. كركره این برنامه بعد از معرفی همه قهرمانان كشتی پایین كشیده شد 

و محمدی بقا هم با اجرای برنامه ورزشی در تلویزیون خداحافظی كرد.

ما، شما، ورزش 
جواد خیابانی را باید در زمره تهیه كننده های پركار تلویزیون در زمینه ســاخت برنامه های ورزشی كم مخاطب قرار بدهیم. او از سال 1373 
كه با قبولی در آزمون جذب گزارشگر و مجری ورزشی وارد تلویزیون شد تاكنون، در بیش از 40برنامه به عنوان مجری و تهیه كننده حضور 
داشته است. »ما، شما، ورزش« عنوان جدی ترین برنامه ای است كه جواد خیابانی اجرا و تهیه كنندگی آن را بر عهده داشته و این برنامه در 
دهه70 و به قصد تحلیل و بررسی اتفاقات روز ورزش از شبكه سوم پخش شد. آیتم های این برنامه به حدی معمولی بود كه هرگز در ورزش 
ایران جریان ساز نشد و خیلی زود رقابت را به برنامه های پر مخاطبی همچون»نود« واگذار كرد. خیابانی بعد از»ما، شما، ورزش« برنامه »در 

جست وجوی ورزش« را ساخت كه كپی برابر اصل برنامه های قبلی بود و در جذب مخاطب ناكام.

ورزش از نگاه پنج
شــبكه تهران یا همان شــبكه پنج تلویزیون هــم با پخش 
برنامه »ورزش از نگاه پنج« كــه از روی برنامه ورزش از نگاه 
دو الگوبرداری شده بود از قافله ســاخت برنامه های ورزشی 
عقب نماند. ایــن برنامه اتفاقــات روز ورزش ایران را تحلیل 
و بررســی می كرد و چیزی فراتر از ســایر برنامه هایی كه با 
همین فرم ساخته شده بود به مخاطب ارائه نداد و سرانجام از 
فروردین سال1397 جای خودش را به برنامه»ورزشگاه« داد. 
محمدرضا منصوریان و مرتضی اسماعیلی برنامه ورزش از نگاه 
پنج را اجرا می كردند و این برنامه بعدها با اجرای مهدی واعظی 
روی آنتن رفت كه همــواره مورد انتقاد مخاطبان برنامه های 
ورزشی قرار داشت. همین فراز و نشیب ها در نهایت به تعطیلی 

یكی دیگر از قدیمی ترین برنامه های تلویزیون منجر شد.

دایره طالیی
كمی جلوتر كه بیاییم به برنامه »دایره طالیی« می رســیم 
كه دومین برنامه تخصصی كشتی تلویزیون است و هنوز هم 
بعد از ظهر شنبه هر هفته به مدت 60دقیقه روی آنتن شبكه 
ســوم می رود. دایره طالیی در دهه70 با اجرای رضا جاوانی 
روی آنتن رفت و بعد از چند ســال، اجرای آن متوقف شد اما 
چند ماهی می شود كه شهاب قاســمی، یكی از كارشناسان 
فوتبالی كه قبال برنامه »شــب های فوتبالی« را در شــبكه 
ورزش اجرا كــرده بود آن را اجرا می كند. این برنامه شــامل 
آیتم های مختلفــی مثل گفت وگــو با مشــاهیر، تحلیل و 
بررسی مسائل روز كشتی و روزشمار المپیك است. آیتم »با 
 قهرمانان« را هم هادی عامل، گزارشگر شناخته شده كشتی 

اجرا می كند.

ورزش و مردم
با تشكیل گروه ورزش در شــبكه یك تلویزیون، سنگ بنای 
برنامــه »ورزش و مردم« هم گذاشــته شــد و تعــدادی از 
گزارشــگران مطرح ورزشــی اجرای این برنامــه را برعهده 
گرفتند. به همین دلیل ورزش و مــردم خیلی زود به برنامه 
تخصصی ورزش بدل شــد. این برنامه ابتدا بــا اجرای احمد 
خجسته كه گزارشگر تخصصی والیبال بود و عباس بهروان، 
گزارشگر پیشكسوت فوتبال روی آنتن رفت و بهرام شفیع كه 
در آن سال ها مطرح ترین گزارشگر فوتبال بود از سال63 تا 97 
در مقام مجری ورزش و مردم مقابل دوربین نشست. برنامه 
ورزش و مردم از بخش های مختلفی تشــكیل شــده بود اما 
آیتم هایی كه به بررسی متن و حواشی مسابقات لیگ فوتبال 

اختصاص داشت با اقبال مخاطبان تلویزیونی مواجه می شد.

گزارش ورزشی
 ابتدای دهه60 و زمانی كه برنامه های تلویزیونی به شبكه های 
یك و دو محدود می شــد، برنامه ای به نام»گزارش ورزشی« 
روی آنتن شبكه دو رفت و برای نخستین بار در سال های بعد 
از انقالب، مسابقات فوتبال از تلویزیون پخش شد. جهانگیر 
كوثری كه تهیه كننده و گزارشگر این برنامه بود درباره ماجرای 
پخش فوتبال بوندس لیگا در تلویزیون می گوید: »نوار مسابقات 
بوندس لیگا بابت طلبی كه صدا و ســیما از آلمانی ها داشــت 
به دست مان رسیده بود. روی نوار مسابقات هیچ مشخصاتی 
وجود نداشت و مجبور بودم با تماشای بازی ها، اسم بازیكنان 
دو تیم را پیدا كنم تا بشــود بازی را گزارش كرد.« این برنامه 
سنگ بنای ساخت برنامه ورزشــی مفصلی شد كه با همان 

عنوان »ورزش از نگاه دو« روی آنتن رفت.



خانه گردی13توپ خانه

  بازی موبایلی لبه آسمان
یادتان مانده كه در روزگار مدرسه، 
خیلی از بچه ها دوست داشتند كه 
خلبان شــوند و به آسمان بروند؟ 
خب، حاال اگر خلبان نشــده اید، 
می توانید نقش اش را بازی كنید. 
مثل این بازی موبایلی لبه آسمان 
كه ایرانی ها هــم طراحی كرده و 
ساخته اند. این بازی، درست مثل 
بازی های ماشــینی، یــك بازی 
شبیه سازی پرواز اســت. شما در 
نقش گیمــر، در مراحل مختلف 
بایــد هواپیمــای خودتــان را به 
سالمت نگه دارید و هدف هایی را 
كه در آن مرحلــه برایتان درنظر 
گرفته شده، شــكار كنید. بازی، 
مرحله های جالــب و مأموریت ها 
و دشــمنان مختلف و همچنین 
گرافیك و محیــط بصری خوبی 
دارد كــه حســابی می تواند برای 
شــما آن را جذاب كند. بازی در 
سطح بازی های ایرانی، قابل قبول 

و استاندارد به نظر می رسد.

پنج فصل رؤیا

  بازی موبایلی دالی
این دیگر یــك موقعیت خیلی 
آشناســت كــه گوشــی های 
همــراه پــدر و مادرهــا، غالباً 
دست بچه هاســت و با آن  بازی 
می كنند و فیلــم می بینند. اما 
حاال كه گاهی تلفن همراه شما 
دست آنهاســت، بهتر است هر 
از چندی بازی های آموزنده ای 
را هم دانلود كنید تا دســت كم 
بچه ها چیزی هم یــاد بگیرند. 
یكــی از بازی هــا، همین بازی 
دالی است. این بازی، یك بازی 
ایرانی در سبك آموزشی است 
كه می خواهد حیوانــات را در 
3دســته، به بچه ها یــاد بدهد. 
دسته اول حیواناتی كه در جنگل 
زندگی می كنند، دسته دوم هم 
حیواناتی كه  در مزرعه یا همان 
اصطبل زندگی می كنند و مورد 
آخر هم كه پرندگان هســتند. 
كودكان در ایــن بازی، عالوه بر 
اســم حیوانات، با صدا و محل 
زندگی شان هم آشــنا خواهند 

شد.

كدام حیوان؟ كجا؟

تابستان های غمگین

  بازی تابستان سیاه
بازی ها در واقع صرفا بازی نیستند، 
خودشــان نوعی فرهنگســازی و 
نوعی انتقال پیام و داده و اطالعات 
هم هستند. به همین دلیل است 
كه معموال برای آنها داســتان ها 
و روایت هایی هــم درنظر گرفته 
می شــود؛ درســت مثل همین 
بــازی رایانه ای تابســتان ســیاه 
كه بــه موضــوع صــدر انقالب و 
ترورهایی كه در آن موقع توســط 
منافقین انجام شــده، می پردازد. 
این بــازی با مشــاركت 20تیم و 
طی 2ســال طراحی و ســاخته 
شده اســت. بازی را هم طبق اول 
شــخص طراحی كرده اند كه شما 
به عنوان بازی كننــده، باید دنبال 
معماهای اتفاق افتاده و ترورهای 
صورت گرفتــه برویــد. مهم ترین 
روایت صورت گرفته در این بازی 
هم ترور نافرجــام رهبر انقالب در 
مسجد ابوذر است كه درست 3سال 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی بود.

پنجشنبه

شماره 111
16 بهمن 1399 

آشنایی با ورزش هایی كه تمركز را افزایش می دهند 

یك تیر و دو نشان 
قریب به اتفاق مربیان و كارشناسان ورزشی معتقدند ورزشكارانی كه حین تمرین و مسابقه تمركز بیشتری دارند، كیفیت به مراتب باالتری 
را بروز می دهند و به همین دلیل آمادگی جسمانی را در درجه دوم اهمیت قرار می دهند. این قاعده در بیشتر رشته های ورزشی رعایت 
می شود اما در برخی ورزش ها یك ركن اساسی است و برخی مربیان شگردهای مختلفی را برای باالبردن تمركز ورزشكاران به كار می گیرند. 
انجام ورزش هایی كه به تمركز باالیی نیاز دارند نوعی تمرین برای تقویت قوای ذهنی است و به همین دلیل در همه جای دنیا طرفداران 

زیادی دارد. این گزارش ورزش هایی را كه انجام آنها نوعی تمرین تمركز است معرفی می كند.

دوچرخه سواری 
حتما تاكنون با تصاویر زمین خوردن یا حتی مرگ برخی دوچرخه سوارها حین مسابقات 

مهم دوچرخه سواری مواجه شده اید یا خبر عبور نكردن دوچرخه سوار از خط پایان را 
شنیده اید. اتفاقاتی از این دست معموال برای دوچرخه سوارهایی رخ می دهد كه از تمركز 

باالیی برخوردار نیستند. در این ورزش اگر از تمركز الزم برخوردار نباشید، كنترل اعصاب تان 
را از دست خواهید داد و نمی توانید تعادل الزم را بین ركاب زدن و حركت صحیح پاها برقرار 
كنید. ورزش دوچرخه سواری بهترین تمرین برای انتخاب استراتژی های درست در شرایط 

سخت است و اگر به لحاظ ذهنی خودتان را تقویت نكنید، آمادگی جسمانی هم چندان 
به كار نمی آید.

قایقرانی
این ورزش هم در نگاه اول بسیار مفرح و آسان به نظر می رسد اما پای صحبت قایقران های 
حرفه ای كه بنشینید از تمرین های سخت و فشرده ذهنی برای موفقیت در این ورزش 
برای شما می گویند. قایقران حرفه ای در هر دقیقه باید حدود 30بار پارو بزند و این كار هر 
بار باید با كیفیت بهتری انجام شود. ایجاد هارمونی در قایقرانی دو نفره و دراگون بوت كه 
20نفر به طور همزمان پارو می زنند اهمیت زیادی دارد و تمركز بیشتری را می طلبد؛ چرا  كه 
یك حركت اشتباه می تواند روی حركت سایر پاروزن ها تأثیر منفی بگذارد و حركت قایق 
را مختل كند. به خاطر همین قواعد سختگیرانه است كه خیلی ها قایقرانی را كابوسی در 
بیداری می دانند.

ژیمناستیك
اگر به ژیمناستیك عالقه دارید قبل از هر چیز باید بدانید كه این ورزش یك چالش ذهنی 

تمام عیار است و به حافظه، قدرت بدنی و تمركز نیاز دارد. ژیمناستیك كار حرفه ای مثل 
دانش آموزی است كه در روز امتحان باید همه مسائل را در ذهنش حل كند و سپس روی 

كاغذ بیاورد. حركات آكروباتیك كه در این ورزش انجام می شود فی البداهه نیست و حاصل 
آمادگی ذهنی ورزشكار برای مرور حركات از پیش طراحی شده، قوای جسمانی و تمركز 

است. تمرین هایی كه مربیان ژیمناستیك برای باال بردن تمركز ورزشكار درنظر می گیرند، 
شامل 5جلسه سه ساعته در هفته است و اگر از حوصله تان خارج است باید سراغ ورزش 

دیگری بروید.

فری استایل
فوتبال نمایشی یا همان فری استایل یكی از ورزش های نوپا به شمار می رود اما كارشناسان 
این رشته ورزشی مهیج درهمین مدت زمان نسبتا كوتاه به این نتیجه رسیده اند كه آمادگی 
ذهنی و تمركز باال در این ورزش حرف اول و آخر را می زند. در فری استایل كه تركیبی از 
حركات فوتبال، بسكتبال، ژیمناستیك و پاركور است، صدم ثانیه ها سرنوشت ورزشكاران 
را در مسابقات مهم تعیین می كند. این ورزش در سه وقت 30ثانیه ای برگزار می شود و 
ورزشكاری كه در همین سه وقت كوتاه، بیشترین و زیباترین حركات را با توپ انجام بدهد، 
امتیاز بیشتری می گیرد.

تالو 
ورزش هایی كه شامل انجام حركات نمایشی می شوند ناخودآگاه به افزایش قوای ذهنی 

كمك می كنند اما تالو یا همان اجرای فرم در رشته ووشو، بدون داشتن تمركز معنای 
چندانی ندارد. تالو، مجموعه ای از حركات آكروباتیك در حالت ایستاده و نشسته است و 

گاهی ضربات قدرتی را هم در بر می گیرد. تالوكارهای حرفه ای می گویند برای اجرای فرم 
باید مثل شاعری كه می خواهد یك شعر ناب بگوید از تمركز و آرامش باالیی برخوردار باشید 
وگرنه یك حركت اشتباه، سناریوی شما برای یك اجرای دقیق و صحیح را بر هم خواهد زد. 

در برخی از فرم های تالو، ورزشكار از سالح سرد هم استفاده می كند و عدم تمركز ممكن است 
عواقب جبران ناپذیری داشته باشد.

شنا 
پریدن در آب و حركت به سمت نقطه پایان با استفاده از حركات هماهنگ دست و پا حتما به 
تمركز باالیی نیاز دارد. شناگران حرفه ای به خوبی با چنین قاعده ای آشنایی دارند اما گاهی 
اوقات ناخواسته وارد »چرخه خرابكاری« می شوند و این همان وضعیتی است كه در چشم 

بر هم زدنی آنها را از كورس رقابت خارج می كند. الكا گراهام، یكی از قهرمانان سرشناس شنا 
معتقد است  كه شناگران در تمرین 90درصد روی قدرت بدنی و 10درصد روی تمركز تكیه 
می كنند اما حین مسابقه این روال بر عكس می شود چون شناگر موفق كسی است كه حین 

مسابقه استرس و اضطرابش را به خوبی كنترل كند.

سنگ نوردی 
خیلی ها تصور می كنند باال رفتن از صخره های صعب العبور صرفا به قدرت  بدنی و آمادگی 
جسمانی نیاز دارد و عده ای دیگر هم آن را یك ورزش آسان و سرگرم كننده می دانند. 
كارشناسان این رشته ورزشی بر این باورند كه سنگ نوردی یكی از چالش برانگیز ترین 
ورزش ها به شمار می رود و بیش از آمادگی جسمانی به قوای ذهنی نیاز دارد. به همین دلیل 
بسیاری از مربیان سنگ نوردی تمرین های ذهنی مثل یوگا را به شاگردان خود توصیه 
می كنند و آمادگی جسمانی را در اولویت بعدی قرار می دهند. یك سنگ نورد حرفه ای ابتدا 
باید مسیر مسابقه را در ذهنش تصویر سازی  كند وگرنه  در طی كردن مسیر ناكام خواهد 
ماند.

تنیس 
اگر مسابقات تنیس را از تلویزیون تماشا كرده باشید، حتما با سكوت محض تماشاگران 
هنگام برگزاری مسابقه مواجه شده اید. تنیس ازجمله ورزش هایی محسوب می شود كه 

تمركز باالیی را می طلبد و یكی از قوانین كلیدی تماشای مسابقات آن، سكوت برای 
جلوگیری از بر هم خوردن تمركز تنیسورهاست. توماس بردیچ، تنیسور معروف اهل 

جمهوری چك هم تمركز را مهم ترین وجه بازی تنیس می داند و معتقد است تنیسوری برنده 
خواهد شد كه حین مسابقه تمركزش را از دست ندهد. بیشتر تنیسورهای مطرح دنیا عالوه 

بر پشت سر گذاشتن دوران بدنسازی، مربیانی را استخدام می كنند كه روی باالبردن قوای 
ذهنی مهارت داشته باشند.

بوكس 
شاید باورش برای تان كمی سخت باشد كه بوكس به رغم خشونت ذاتی اش یكی از 
ورزش هایی به شمار می رود كه تمركز باالیی را می طلبد. بوكس به عنوان یك ورزش آزاد و 
نفسگیر شناخته می شود و یك بوكسور نمی داند در طول مسابقه چه سرنوشتی در انتظارش 
خواهد بود. بوكسوری كه با تمركز باال وارد رینگ می شود به راحتی از صدم ثانیه ها برای 
به گوشه رینگ بردن حریف یا در امان ماندن از مشت های ناگهانی بهره خواهد برد و شاید 
به همین دلیل بسیاری از اسطوره های بوكس با كری خوانی های نامتعارف برای بر هم زدن 
تمركز حریف تالش می كنند.

آرامش روی چمن سبزدر روزهای كرونایی روی چمن قدم بزنید و گلف بازی كنید 

شیوع كرونا و اعمال محدودیت ها عمال زنگ تعطیلی ورزش های 
گروهی را به صــدا درآورده اما همه كســانی كه با ورزش خو 
گرفته اند خوب می دانند كه در سخت ترین شرایط چگونه ورزش 
كنند و روح و جسم شان را جال بدهند. گلف، یكی از معدود رشته های ورزشی است كه 
در دوره شیوع كرونا هم از رونق نیفتاده و حتی در دوره پیك بیماری كرونا این امكان 
برای عشاق ورزش وجود داشت كه روی چمن سبز زمین های گلف قدم بزنند و ذهن 
و جسم شان را توأمان به چالش بكشند. گلف به شكل عجیبی با شرایط نامتعارف این 

روزها سازگار است؛ چراكه در فضای باز و با رعایت كامل 
فاصله اجتماعی انجام می شود و هیچ خطری بازیكن را 
تهدید نمی كند. به همین دلیل پیشــنهاد ما به شما در 
این روزهای كرونایی، قــدم زدن روی چمن زمین گلف 
و تجربه كردن چالش های این ورزش مفرح اســت. نگار 
صیادی، ســرمربی تیم ملی گلف بانوان هم چالش ها، 
جذابیت و قواعد این ورزش گرانقیمت و البته ایمن را به 

ما معرفی می كند.

احترام به بهنام سلطانی 
محیط زیست

ورزش در فضای باز یكی از نیازهای اصلی هر شهروند در روزهای 
شیوع كروناست. گلف هم یكی از ورزش هایی به شمار می رود كه همواره 

در دل طبیعت انجام می شود و لوكیشن این ورزش به حدی طبیعی است كه 
گاهی اوقات حیوانات اهلی از كنار گلفرها عبور می كنند. در برخی از كشورها 

مثل تایلند حتی میمون و روباه در نزدیكی زمین های گلف آفتابی می شوند و این 
هم یكی از جذابیت های این ورزش است. یكی از اصول گلف این است كه گلفرها از 
آسیب رساندن به طبیعت منع می شوند و حین بازی باید احترام به محیط زیست 
را هم تمرین كنند. در گلف وسیله ای وجود دارد به نام»تی« كه توپ را روی آن 

قرار می دهند و آماده ضربه زدن می شوند. انواع تی در گذشته از جنس فلز یا 
پالستیك تولید می شد اما امروزه نوع چوبی آن مورد استفاده قرار می گیرد 

تا راحت تر در طبیعت تجزیه شود. آسیب رساندن به طبیعت هم در 
بازی گلف جریمه در پی خواهد داشت. مثال اگر توپ شما داخل 

رودخانه كوچك اطراف زمین گلف بیفتد و با چوب گلف 
آن را خارج كنید یا اگر به درخت تكیه بدهید 

جریمه خواهید شد.

آزمون صداقت 
گلف، تنها ورزشی است كه داور ندارد و مبنا را بر 

صداقت و راستگویی بازیكنان می گذارند. پس این فرصت 
را دارید كه در داخل زمین، پارتنر یا همبازی تان را مورد ارزیابی 

قرار بدهید. به همین دلیل در همه جای دنیا سیاستمداران و تاجران 
سرشناس قبل از نشست و برخاست با افراد مختلف آنها را در داخل 

زمین گلف محك می زنند تا به درستكاری یا عدم صداقت آنها پی ببرند. 
در این ورزش داوری كه بازیكن را زیرنظر بگیرد و امتیازها را ثبت كند، 
وجود خارجی ندارد و تنها در مواردی كه 2بازیكن اختالف رأی پیدا 
می كنند فردی به نام »مارشال« وارد كارزار می شود و 2نفر را مأمور 

حل و فصل موضوع می كند. اساس و بنای ورزش گلف صداقت 
و راستگویی است اما اگر اثبات شود كه در ثبت امتیاز 

تقلب كرده اید مجازات سنگینی مثل خارج شدن 
از دور مسابقه برای شما درنظر 

می گیرند. ورود آماتورها 
ممنوع

ورزش گلف به طور كلی از زمین تمرین شروع می شود و 
بازیكنی كه هنوز قواعد ضربه زدن به توپ را آموزش ندیده، 

نمی تواند وارد زمین اصلی شود چون ممكن است به چمن مخصوص 
زمین آسیب وارد كند. گلفرهای آماتور تنها درصورتی می توانند وارد 
زمین اصلی شوند كه تعداد قابل توجهی جلسه تمرینی را پشت سر 
گذاشته باشند و بتوانند توپ را تا 100یارد )91/5 متر(پرتاب كنند. 
دلیل اعمال چنین قانونی این است كه پرتاب های كوتاه و متوالی 

در زمین 70هكتاری گلف، عالوه بر آسیب دیدگی چمن، 
بازیكن را خسته می كند اما پرتاب های بلند و حداقل 

100یاردی، جذابیت گلف را برای بازیكن 
دوچندان خواهد كرد.

تلفیق تكنیك و 
تمركز 

گلف یك ورزش كامال تمركزی است و قوای ذهنی شما را تقویت 
می كند. به همین دلیل برخی والدین كه فرزندان بیش فعال دارند چاره 
را در ثبت نام آنها در دوره های آموزشی گلف می بینند. گلفرها انرژی و 

تمركز زیادی را صرف یادگیری پوزیشن هایی می كنند كه هنگام ضربه زدن 
به توپ بسیار مهم است و باید رعایت شود. بازیكن گلف باید یاد بگیرد كه 
چگونه چوب گلف را در دست بگیرد و در یك صفحه نسبتا كوچك به توپ 
46گرمی ضربه بزند. این كار هم در نگاه اول چندان دشوار نیست اما اگر 
تمركز الزم را نداشته باشید هنگام ضربه زدن به توپ و چرخش بدن، از 

داخل صفحه خارج می شوید و مرتكب خطا خواهید شد. بنابراین 
تمركز، بیش از قدرت بدنی و زور بازو در این ورزش تعیین كننده 

است چنان كه اگر بازیكن هنگام ضربه زدن به توپ نیروی 
بیش از حدی وارد كند باعث شكستگی چوب 

گلف می شود.

ورزش با خانواده 
یكی از امتیازهای ویژه گلف این است كه 

به صورت خانوادگی هم انجام می شود. بنابراین 
می توانید به اتفاق خانواده یك روز مفرح را با ورزش و 

قدم زدن روی زمین چمن گلف كه نوعی مدیتیشن است 
تجربه كنید. در این حالت هر نفر ضربه خودش را می زند 

اما مجموع ضربه ها در نهایت خانواده را با یك چالش 
جذاب مواجه می كند. این امكان در بسیاری از 
ورزش ها مهیا نیست و در همه جای دنیا، گلف 

را نوعی پیك نیك ورزشی می دانند.

این ورزش گران است
اگر می خواهید گلف را به صورت آكادمیك یاد بگیرید و به طور اصولی با قواعد این ورزش آشــنا شوید، مراجعه به آكادمی گلف در 
مجموعه ورزشی انقالب را به شما پیشنهاد می كنیم. این آكادمی به پیشرفته ترین وسایل مجهز است و همه وسایل كمك آموزشی 
برای مراجعه كننده ها مهیاســت. مربیان آكادمی نقاط ضعف را با نرم افزارهای پیشرفته آنالیز می كنند و برای آموزش به مبتدی ها 
از متد روز دنیا استفاده می شود. تعارف كه نداریم گلف ورزش گرانقیمتی است و تهیه یك ست كامل شامل توپ، دستكش، كفش 
مخصوص و 11نوع چوب گلف كه از هر كدام برای پرتاب توپ تا یك مسافت مشخص استفاده می شود، بین 10تا 50میلیون تومان 
آب می خورد. همه این وسایل در آكادمی گلف مهیاست اما توصیه مربیان این است كه بعد از یك سال هر گلفر یك ست كامل ورزشی 
را برای خودش تهیه كند. دوره های آموزشی گلف شامل 2جلسه در هفته است و هر جلسه با احتساب ورودی زمین چمن، استفاده 
از وسایل گلف و دستمزد مربی 400هزار تومان هزینه در بر دارد. برای اینكه توپ را تا فاصله 100یاردی پرتاب كنید و اجازه ورود به 

زمین اصلی برای شما صادر شود باید بین 15تا 20جلسه آموزشی را پشت سر بگذارید.

یكی دیگر از مزیت های گلف این است كه 
محدودیت سنی وجود ندارد و گلفرها از 

شش ساله تا 90ساله می توانند با هم رقابت 
كنند. جالب است بدانید كه جك نیكالس، 

گلفر حرفه ای و سرشناس آمریكایی كه 
ركورددار قهرمانی در مسابقات جهانی 
است 81سال دارد. فیزیك بدنی هم در 

گلف اهمیت چندانی ندارد و چاقی و 
الغری و كوتاهی و بلندی قد در این ورزش 
تعیین كننده نیست. البته این نسخه فقط 

برای افرادی كه به صورت آماتور گلف 
را دنبال می كنند تجویز می شود و سن 
مناسب برای شروع یادگیری اصول و 

قواعد این ورزش 6سالگی است.

یكی دیگر از مزیت های گلف این است كه 
محدودیت سنی وجود ندارد و گلفرها از 

شش ساله تا 90ساله می توانند با هم رقابت 
كنند. جالب است بدانید كه جك نیكالس، 

گلفر حرفه ای و سرشناس آمریكایی كه 
ركورددار قهرمانی در مسابقات جهانی 
است 81سال دارد. فیزیك بدنی هم در 

گلف اهمیت چندانی ندارد و چاقی و 
الغری و كوتاهی و بلندی قد در این ورزش 
تعیین كننده نیست. البته این نسخه فقط 

برای افرادی كه به صورت آماتور گلف 
را دنبال می كنند تجویز می شود و سن 
مناسب برای شروع یادگیری اصول و 

قواعد این ورزش 6سالگی است.



رضا در سریال محبوب »خانه ســبز«  كه نقش اش را خسرو شكیبایی بازی 
می كرد، یك جمله معروف داشــت كه در همه این سال ها بارها تكرار شده، 
همان جمله كه موقع قهر با همســرش عاطفه گفــت: »قهریم، اما چه معنــی دارد با هم حرف 
 نزنیم؟« وقتی موضوع بحث درباره قهر اســت، همه چیز به همین جملــه برمی گردد، حرف زدن. 
دكتر سیما فردوسی، روانشناس، از بی كاركرد بودن قهر در رابطه ها و اهمیت حرف زدن برای حل 
مسئله، به جای قهر كردن های پشت سر هم می گوید. او معتقد است كه افراد رشدیافته از نظر روانی، 

به جای قهر كردن با هم حرف می زنند.

نیلوفر  ذوالفقاری
باید قهر كنیم یا نه؟

بدون اجازه آشتی ندهیدپیشقدم شوید

اگر رنجیدیم چه كنیم؟

مهارت آشتی كردن

شاید با خودمان فكر كنیم وقتی كسی ناراحت مان كرده، طبیعی 
اســت و حق داریم كه قهر كنیم اما اینطور نیست. همه ما حق 
داریم از شنیدن یك حرف ناراحت كننده یا رفتاری كه آزارمان 
می دهد، برنجیم و بار ناراحتی برایمان آنقدر ســنگین باشد كه 
در رفتار و برخوردمان با طرف مقابل نمود بیرونی داشته باشد. 
تا اینجا همه چیز طبیعی اســت اما ماجــرای قهر فرق می كند، 
وقتی اخم می كنیم، حرف نمی زنیــم، ارتباط را قطع می كنیم 
و واكنش هایی از این دســت نشــان می دهیم، یعنی وارد بازی 
كودكانه قهر شده ایم. بنابراین حق داریم ناراحت و دل شكسته 
باشیم و شــدت ناراحتی، رفتار ما را تغییر دهد اما این به معنای 
قهر كردن نیســت. باید بین دلخوری و قهر كردن فرق بگذاریم، 
ممكن است كســی از دیگری دلخور باشد و این دلخوری را هم 
بروز دهد اما به این معنا نیست كه قهر كرده باشد. جمله معروف 
خسرو شكیبایی در سریال خانه سبز در واقع همین را می گفت 
كه حتی اگر دلخوریم نباید راه گفت وگو را ببندیم. ممكن است 
مدتی طول بكشد تا روابط ما دوباره به صمیمیت و گرمای قبل 
از یك اتفاق ناراحت كننده برگردد اما این بخشــی از مسیر حل 

مشكل است و با قهر كردن فرق دارد.

حتی اگر معتقدید تقصیری ندارید، حرف بدی نزده اید، رفتار اشــتباهی نكرده اید و 
همسر، دوســت، یكی از اعضای خانواده و یا همكارتان، بی دلیل با شما قهر كرده، باز 
هم باید برای گفت وگو با او پیشقدم شوید. گاهی قهر كردن، محصول یك سوءتفاهم 
ساده است كه با حرف زدن به راحتی برطرف می شود. به هر حال ما برای روابط خود 
با اطرافیان و حفظ آنها، اهمیت قائل هستیم و نمی خواهیم بر اثر یك سوءتفاهم، آنها 
را از دست بدهیم. كســی كه قهر كرده، حتما دلیلی برای این موضوع دارد و البته كه 
ممكن است اشتباه كرده باشد اما تا با او حرف نزنیم نمی توانیم او را متوجه اشتباهش 
كنیم. بسیاری از روابط دوستانه با همین سوءتفاهم های رفع نشده، سرد شده اند و از 
بین رفته اند. واقعیت این است كه افراد درجه حساسیت های متفاوتی با هم دارند، حتی 
ممكن است بعضی افراد دچار شك و بدگمانی باشند و رفتارها و حرف های دیگران را 

بد تفسیر كنند و همین بهانه ای برای قهر شود. 

برای بسیاری از ما پیش آمده كه به عنوان نفر سوم، شاهد قهر دو نفر از عزیزان یا آشنایمان باشیم و حتما 
بیشتر ما دوست داریم هرچه زودتر آنها با هم آشتی كنند و شاید برای این اتفاق، قدم جلو بگذاریم یا نقشه 
بكشیم. مثال ســعی كنیم آنها را در یك مهمانی با هم روبه رو كنیم یا با اصرار آشتی دهیم. یادمان باشد 
در این مواقع، باید به جای هر برخورد هیجانی و ناشی از احساسات، از دوطرف آن رابطه اجازه بگیریم و 
بپرسیم كه آیا دوست دارند ما به مسئله آنها ورود و پادرمیانی كنیم یا نه؟ نباید خودسرانه رفتار كنیم. 
ابتدا باید مطمئن شویم كه میزانی از رضایتمندی برای آشتی در افراد وجود دارد و بعد به فكر آشتی دادن 
آنها باشیم. با گفتن جمالتی مثل اینكه »چیزی نشده«، »مهم نیست و گذشت كن« یا اصرار به آشتی، 
فقط اوضاع را بدتر می كنیم. حتی ممكن اســت بتوانیم با اصرار، 2نفر را ظاهرا آشتی دهیم، اما تا وقتی 
حس درونی آنها واقعا تغییر نكند، یعنی ناموفق بوده ایم. می توانیم اگر خودشان تمایل داشتند، فضای 
گفت وگوی دوستانه را برایشان فراهم كنیم یا اگر اجازه دادند، در مسیر آشتی كردن آنها حضور داشته 

باشیم؛ بدون اینكه جانبدارانه حرفی بزنیم یا قضاوتی كنیم.

قهر بعد از به وجود آمدن یك مشكل اتفاق می افتد؛ یعنی مسئله ای برای 
حل كردن وجود دارد كه باید سراغ آن برویم. گفت وگو كردن، نخستین 
و بهترین راه حل برای حل مسئله اســت. با پیش آمدن هر موضوعی كه 
باعث دلخوری شده، باید در نخستین قدم، با شفافیت و صداقت با طرف 
مقابل وارد فضای گفت وگو شویم. با این كار نه فقط به خودمان فرصت ابراز 
دلخوری و صحبت كردن درباره احساسمان را داده ایم بلكه برای طرف مقابل 
هم فرصت توضیح دادن درباره رفتارش را ایجاد كرده ایم. باید علت قهر كردن 
را به طرف مقابل بگوییم چون ممكن است او نداند حرف یا رفتارش روی 
ما چه تأثیری گذاشته یا اصال كدام حرف و رفتارش باعث شده ما ناراحت 
شویم. واقعیت این است كه قهر، هیچ كاركرد مثبتی در روابط ما ندارد و 
مخصوصا اگر بارها تكرار شود، نه تنها مشكل را حل نمی كند بلكه مشكالت 
تازه ای هم به رابطه ما با دیگران اضافــه می كند. قهر روش بیان اعتراض 
نیســت، طرف مقابل را تنبیه نمی كند و مانع از ایجاد مشــكالت بعدی 
نمی شود. ضمن اینكه حرف نزدن درباره دلخوری ها، می تواند پیامدهای 
روانی برایمان داشته باشــد. دلخوری ها خودبه خود و بدون حرف زدن، 

برطرف نمی شوند.

وقتی یكی از طرفین رابطه قهر می كند، طــرف مقابل باید خیلی زود و 
قبل از اینكه دیر شود، سراغ حل مســئله برود و برای آشتی اقدام كند. 
رها كردن طرف مقابل و موضوع پیش آمده در این مواقع اشتباه بزرگی 
است. اگر قهر طوالنی شود، تبدیل كردن آن به آشتی و صمیمیت سخت 
می شود. 2نفری كه برای مدت طوالنی قهر كرده باشند، بعد از مدتی انگار 
دیگر حرفی برای گفتن به هم ندارند. ممكن اســت خشم و ناراحتی در 
وجودشان به كینه تبدیل و ماندگار شود. كسی كه موجب قهر شده و به 
هر دلیلی، مثل توجه نكردن یا گفتن حرفی ناراحت كننده، باعث دلخوری 
دیگری شده، باید قدم پیش بگذارد و عذرخواهی كند. این یك راه ساده 
اما كاربردی است. عذرخواهی خشــم را در طرف مقابل از بین می برد، 
دلخوری را كاهش می دهد و مانع شكل گرفتن كینه ها می شود. گاهی یك 
دلخوری ساده، تا سال ها در حافظه فرد باقی می ماند و بار روانی سنگینی 
به روحیه او تحمیل می كند. بنابراین باید در روابط خود، مسئولیت پذیر 
باشیم و حتی اگر طرف مقابل آن قدر رشدیافته نیست كه موقع ناراحتی، 
سراغ بیان موضوع برود و راه حل كارآمد را انتخاب كند، ما گزینه درست 

را انتخاب كنیم و اجازه ندهیم قهر ادامه پیدا كند.

چه كسانی قهر می كنند؟
نداشتن اعتماد به نفس و انعطاف پذیری، زودرنجی 
و نداشتن رشــد روانی، باعث می شــود افراد موقع 
بروز مشكل، دســت به دامان قهر شوند. افرادی كه 
رشد روانی باالیی داشته باشند، معموال از قهر كردن 
به عنوان یك راه حل استفاده نمی كنند. آنها خودشان 
را به اســتراتژی های حل مســئله مجهز می كنند. 
احتماال از این واقعیت خوشمان نیاید اما باید بپذیریم 
كه قهر كردن رفتاری كودكانه و نابالغانه اســت. این 
بچه ها هستند كه در بازی هایشان با هم قهر می كنند 
چون مهارت حرف زدن ندارند. بنابراین می توان گفت 
بزرگسالی كه قهر می كند، از نظر شخصیتی ویژگی 

كودكانه را بر رفتار خود حاكم كرده است.

وقتی بچه ها قهر 
می كنند

قهر، رفتــاری كودكانه اســت و 
البته كه آن را میان بچه ها بیشتر 
مشــاهده می كنیم. آنها ممكن 
است بر سر ساده ترین موضوعات، 
با همدیگر یا بــا والدین خود قهر 
كنند. روش مواجهه با قهر كردن 
بچه ها، اهمیت زیادی دارد. گاهی 
بچه ها از قهر به عنوان اهرم فشار 
برای رسیدن به خواسته هایشان 
اســتفاده می كنند. پــدر و مادر 
باید به فرزند خــود بیاموزند كه 
راه حل برطرف شــدن مشكالت 
و اصال داشــتن یك ارتباط سالم، 
حرف زدن اســت. الزم نیســت 
حتما اتفاقی بیفتــد و قهر پیش 
بیاید تا ســراغ حرف زدن بروند، 
می توانند هفته ای یك بار، قرارهای 
گفت وگوی خانوادگی بگذارند. به 
این ترتیب بچه هــا یاد می گیرند 
بــدون خجالت، از احساســات و 
مشكالتشان حرف بزنند. والدین 
باید عــادت بــه صحبت كردن را 
در فرزندانشان ایجاد كنند. وقتی 
آنها این مهارت را یــاد بگیرند و 
نگران واكنش منفی و عصبانیت 
والدین نباشند، سراغ رفتارهایی 
مثل قهر كــردن نمی رونــد. اگر 
ارتباط مؤثر بین والدین و فرزندان 
شكل نگیرد و باب گفت وگو بسته 
شــود، در واقع یكی از مهم ترین 
ابزارهای رشــد روانــی كودكان 
ناكارآمد خواهند ماند و مسیر رشد 

اجتماعی آنها هم بسته می شود.

قهر كردن چه پیامدهایی 
در ارتباط ما با اطرافیان دارد؟

مكتب خانه 14 خانه گردی

شخصیت شناسی راجر فدرر؛ برترین بازیكن تاریخ تنیس

قهرمان سختكوش و بی حاشیه
اگر تا به حال یك بار اخبار ورزشی را دنبال كرده باشید، حتما نام راجر فدرر سوئیسی را شنیده اید. نام او در تاریخ ورزش تنیس 
به عنوان برترین بازیكن ثبت شده و تا سال های طوالنی، هرچه جایزه و جام و مدال در این ورزش اهدا شده، متعلق به او بوده 

است. شخصیت سختكوش این قهرمان ورزشی، ویژگی های به خصوصی دارد.

  بازی بهبود
 تبریزی ها در صنعت بازی سازی
رایانه ای و موبایلی حســابی 
پیشتاز هســتند و خبرهای 
خوبی از آنها می شنویم. یكی از 
بازی های خوب و به روزی هم 
كه برای این روزهای كرونایی 
ساخته اند، بازی رایانه ای بهبود 
اســت. این بازی توسط گروه 
»starjam« از دانشــگاه هنر 
اسالمی تبریز ســاخته شده 
است. آنها حتی در رقابت های 
بازی های تبریز هم رتبه اول 
را كسب كرده اند. این بازی در 
واقع زندگی روزمره جوانی را 
روایت می كند كه در قرنطینه 
است و باید در خانه بماند  اما 
دچار افســردگی شده چرا كه 
نمی توانــد كاری انجام بدهد. 
اما شــما به عنوان كســی كه 
دارد گیــم را بــازی می كند، 
باید بــه او كمك كنیــد تا بر 
مشكالتش چیره شده و بتواند 
راه حل هایی بــرای فرار از این 

شرایط ایجاد كند.

بازی قرنطینه

  گلدا ن های پالستیكی
بطری های پالستیكی معموالً 
جزو زباله های ما محســوب 
می شــوند كه حاال یا تفكیك 
می كنیــم و دور می اندازیم، 
یا رعایت نكــرده و همینطور 
قاطی زباله هــای دیگر، راهی 
ســطل های زبالــه شــهری 
می شــوند. نكته اینجاســت 
كه شــما از ایــن بطری های 
پالستیكی كه در قالب نوشابه 
و دوغ و شیر و مواد شوینده و 
بهداشتی و شبیه آن استفاده 
می شود، می توانید گلدان های 
زیبایی هم تولیــد كنید و در 
نقاط مختلف خانه تان یا بالكن 
و... بگذاریــد. همیــن فرایند 
تبدیل این بطری ها به گلدان 
و خاك ریختــن و آبیــاری، 
می تواند كلی زندگی تان را از 
یكنواختی دربیــاورد. به این 
منظور به بطری تمیز، روزنامه 
یا كاغذ كرافت، رنگ آكریلیك، 
نوارچســب پالســتیكی یا 
كاغــذی، خاك، ریســمان، 
قلم مو برای رنــگ، قیچی و... 

نیاز خواهید داشت.

بطری های سبز

پنجشنبه

شماره 111
16 بهمن 1399 

پیدا كردن هدف
راجر فدرر، جزو قهرمانانی است كه خیلی زود هدف خود را 

پیدا كرد و به جای از این شاخه به آن شاخه پریدن، روی همان 
هدف تمركز كرد. راجر از همان 6سالگی عالقه و استعداد خود 

را در رشته تنیس به اثبات رساند و همین موضوع باعث شد 
پدرش او را در 8سالگی در كالس های آموزش تنیس ثبت نام 

كند. اگرچه پیشرفت در این رشته چندین سال وقت نیاز دارد، 
با این حال راجر در همان سال های اول شروع این ورزش، 

موفق شد نگاه بسیاری از افراد را به طرف خود جلب كند. در 
سن ده سالگی برای نخستین بار به عنوان آینده دارترین بازیكن 

تنیس معرفی شد و همین موضوع، مسیر را برای پیشرفت او 
هموارتر كرد. با این حال مسیر موفقیت او و حضور در عرصه 
مسابقات حرفه ای با مشكالت بسیاری همراه بود. با توجه به 
اینكه راجر در یك خانواده غیرورزشی متولد شده، داستان 

موفقیت او می تواند الهام بخش باشد. 

                      تالش تا پیروزی
سختكوشی و تالش مداوم، از ویژگی های شخصیتی مهم این قهرمان 

تنیس است. بعد از بازی های ویمبلدون سال 2016، فدرر اعالم كرد كه 
تا پایان سال دیگر در هیچ رقابتی شركت نخواهد كرد و تصمیم گرفت 

تا بهبودی جراحت زانویش استراحت كند. اما در سال 2017 او با قدرت 
به عرصه رقابت ها بازگشت. او بازگشت را با مسابقات تنیس آزاد استرالیا 
آغاز كرد و در فینال این رقابت ها حریف قدر و اصلی خود، رافائل نادال را 
در 5ست هیجان انگیز شكست داد. خبرنگاران از فدرر پرسیدند با توجه 
به جراحت اخیر، باال رفتن سنش و عدم حضور در چندین رقابت، چطور 

توانسته در این مسابقات بهتر از قبل ظاهر شود، فدرر جواب داد: »با تیم ام 
بسیار سخت كار و تالش می كردم كه سخت ترین كارها را انجام دهم. هیچ 

راهی جز سخت تالش كردن وجود نداشت و ما آن را پذیرفتیم«.

یادگیری مهارت های تازه
یكی دیگر از رازهای موفقیت این قهرمان ورزشی، توانایی و انگیزه او برای یادگیری مهارت هایی 
است كه باعث افزایش استعدادهایش به عنوان بازیكن تنیس شد. او همیشه خود را یك آموزنده 
باهوش و سریع می داند كه می تواند مهارت های خود را خیلی زود پرورش دهد. خودش می گوید: 
»یكی از بزرگ ترین نقاط قوت كه فكر می كنم در شخصیت من وجود دارد، این است كه می توانم 
به سرعت یاد بگیرم. اصال الزم نیست كه یك موضوع را بارها به من بگویید تا متوجه آن شوم، كافی 
است كه فقط چند مرتبه آن را به من گوشزد كنید. یادتان باشد مهارت هایی را كه برای بهتر شدن 
در كارهایتان به آن نیاز دارید، شناسایی كنید و مدام در پی یادگیری و پرورش آن مهارت ها 
باشید«. اینكه یك قهرمان ورزشی به جای مغرور شدن و ادعای بی نیازی از یادگیری، به یاد گرفتن 
ادامه دهد، می تواند بین او و باقی رقیبانش فاصله ای زیاد ایجاد كند.

دوری از استرس
فدرر اهل وارد كردن استرس به خود نیست و معتقد است كه استرس بیش از حد، به طور جدی 
عملكرد را با مشكل مواجه می كند و برای قدم گذاشتن در مسیر پیشرفت و كسب موفقیت های 
مورد نظر، الزم است از ذهنی آرام برخوردار باشید. فدرر درنظر دارد كه هیچ فردی همواره پیروز 
نخواهد بود، به همین دلیل نگرش ویژه ای به پیروزشدن دارد و به جای استرس داشتن، تنها 
به اقدامات بعدی توجه دارد. برای مثال در سال2011 فدرر در نیمه نهایی مسابقه تنیس آزاد 
استرالیا از نواك جوكوویچ شكست خورد. اگرچه رسانه ها این شكست را پایان دوران درخشان 
او تلقی كردند، با این حال این گفته ها و فشار رسانه ای تأثیری در او نداشت و نتوانست او را دچار 
استرس كند. فدرر سال بعد موفق شد كه همه  چیز را جبران كند. به همین خاطر هم او عقیده دارد 
كه شكست در هیچ مرحله ای از زندگی به معنای پایان كار نخواهد بود.

قهر نكنیم
حرف بزنیم

وی
غر

م 
هرا

ح:  ب
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  هنوز داغ مهرداد ميناوند بر دل هاست كه داغ تازه اي از 
راه رسيد تا جوانمرگي سرخ ها واقعا به سنت تبديل شود. 
داغ پشت داغ. مصيبت پشت مصيبت. اندام رعناي علي 
انصاريان، آقاي بخيه سرخپوشان پايتخت را چگونه بايد در گور گذاشت؟ چگونه بايد با 
شماره8 پرسپوليس )كه يك فصل هم در استقالل بازي كرد( خداحافظي كرد؟  همين 
چند روز پيش فيلم »رمانتيسم عماد و طوبي« با بازي انصاريان در جشنواره فجر به 
نمايش درآمد. انصارياني كه فوتبالش تمام شد ولي حضورش در رسانه ها تمام نشد. 
فوتباليست ديروز و هنرپيشه و مجري امروز، ناباورانه تمام شد. مثل رفيقش مهرداد 
كه تا ديروز همه نگران بودند كه چگونه خبرش را به او بدهند؛ در كمتر از يك هفته 

نگراني تمام شد و علي به مهرداد پيوست.
  مدافع جنگنده فجرسپاسي با مهار مهدوي كيا در بازي با پرسپوليس چهره شد. 
مدافع بلندقامت و مستحكمي كه چشم سلطان را گرفت و فصل بعد پيراهن تيمي را به 
تن داشت كه از كودكي عاشقش بود. داستان آقاي بخيه از سال۷۷ شروع شد. انصاريان 
وقتي به پرسپوليس آمد كه پيرواني، هاشمي نسب، رهبري فر و نادر محمدخاني در تيم 
بودند. جوان ۲1ساله پرسپوليس خيلي زود به تركيب راه يافت و زياد نيمكت نشين نشد. 
وقتي مهدي هاشمي نسب در جنجالي ترين انتقال تاريخ فوتبال ايران راهي تيم رقيب 
شد جا براي انصاريان بيشتر باز شد. انصارياني كه فوتبال برايش ميدان جنگ بود و هر 
بازي برايش حكم ديداري حيثيتي را داشت. داستان زخم ها و بخيه ها از همين جا شروع 
شد. »علي بخيه« نه لقبي كنايي كه عنواني براي ستايش از مرام و مردانگي جواني بود 
كه با تمام وجود براي پرسپوليس مي جنگيد. پيش از آن وقتي در ويتنام و در بازي تيم 
ملي اميد اخراج شد و علي كريمي در حمايتش داور را زد، مشخص شد رفاقت جوان هاي 
پرسپوليس چقدر عميق است و »بچه هاي پايين« چطور مسابقه اي رسمي و در سطح 

بين المللي را با فوتبال محالت و زمين خاكي يكسان گرفته اند.
علي انصاريان خيلي زود به تيم ملي دعوت شــد ولي فقط ۶بار پيراهن تيم ملي را 
پوشيد. دليلش هم فقط ترافيك شديد در خط دفاع نبود و خيلي وقت ها انصاريان 
در اوج آمادگي از پيراهن تيم ملي دور ماند. همــان زمان هايي كه مدام روي جلد 

روزنامه هاي ورزشي بود. با درخشــش با پيراهن پرسپوليس و با مصاحبه هايش. در 
دعواهاي مديريتي پرســپوليس هيچ بازيكني به اندازه علي انصاريان به روزنامه ها 
تيتر يك نمي داد. در دفاع از سلطان عليه هركس در هر مقام مصاحبه كرد و چوبش 
را هم خورد. »حاشيه« براي او بخشي تفكيك ناپذير از »متن« بود. دوره كوتاهي سر 
همين حاشيه ها از پرسپوليس جدا شد و چند بازي هم براي سايپا انجام داد. اين زماني 
بود كه پروين بازي را به اكبر غمخوار باخته بود و در پرسپوليس بدون پروين، جايي 
براي آماده ترين و گلزن ترين مدافع سرخ ها وجود نداشت. سلطان كه بازگشت، علي 
انصاريان هم دوباره پيراهن پرسپوليس را بر تن كرد؛ هرچند اوضاع خيلي به سود تيم 
اول پايتخت پيش نرفت. در اوج پختگي فوتبال انصاريان، پرسپوليس روزهاي بدي را 
پشت سر گذاشت. فصل85-84 كه تمام شد، پرسپوليس يكي از بهترين بازيكنانش 
را نخواست تا بعد از مهدي هاشمي نسب ياغي جديدي در فوتبال ايران متولد شود. 
انصاريان به استقالل رفت ولي هرگز هاشمي نسب نشــد. كسي از جايگاه۳۶ به او 
فحاشي نكرد و براي پرسپوليسي ها همچنان »داش علي انصاريان« باقي ماند. موعد 
داربي كه رسيد علي نيكبخت پيراهن سرخ بر تن داشت و علي انصاريان پيراهن آبي. 
وقتي پرسپوليســي ها براي گرم كردن به زمين آمدند هواداران استقالل حسابي از 
خجالت نيكبخت درآمدند ولي وقتي انصاريان به زمين آمد كل استاديوم تشويقش 
كرد. هيچ كس به او اسكناس نشان نداد و هيچ كس فحاشي نكرد. آن همه زخم و آن همه 
بخيه چيزي نبود كه از خاطر هوادار رفته باشد. انصاريان فصل را بي حاشيه با استقالل 
به پايان رساند و پيشــنهاد تمديد را رد كرد و رفت ليگ يك. جايي كه علي پروين 
استيل آذين را راه انداخته بود و چهره هاي مطرح زيادي را جذب مي كرد. استيل آذين 
كه به نوعي قرار بود پرسپوليس را تداعي كند، در نهايت آن سال ليگ برتري نشد. 
در ســال هاي بعد انصاريان هر فصل را در يك تيم گذراند. استقالل اهواز، گسترش 
فوالد، شهرداري تبريز و ايستگاه آخر هم شاهين بوشهر بود. دهه نود كه شروع شد، 

انصاريان كفش ها را آويخت.
  علي انصاريان را در اين سال ها با تله فيلم هاي اغلب اكشن و ملودرام و برنامه هاي 
فان و مجريگري اش به خاطر مي آوريم. مثل مهرداد ميناوند در انصاريان هم روحيه اي 

آرتيستي به چشم مي خورد. مثل دوران فوتباليســت بودنش كه در هر دعوا و زد و 
خوردي حاضر بود، اينجا هم بيشتر دوست داشت اكشن كار كند كه البته روزگارش 
در سينماي ايران سپري شده بود. پس تله فيلم ها از راه رسيدند و انصاريان در آنها 
رسما نقش بازي مي كرد. هم دزد شد و هم پاسبان؛ هم بچه پايين هم مرد متمول. از 
تله كم كم به سينمايي رسيد و برنامه هاي فان اش هم اغلب مي گرفت. چهره تقريبا 
فعال شبكه نمايش خانگي، همچنان در اذهان همان مدافع متعصب كه زياد آسيب 
مي ديد و تنش پر از بخيه بود. مدافعي كه لقب ياغي را براي خود نمي پسنديد هميشه 
رفتن به استقالل را بزرگ ترين اشتباه زندگي خود مي دانست. انصارياني كه ترجيح 
مي داد سيم خاردار و علي بخيه خوانده شود. بخشي از تعصبي كه در زمين به نمايش 
مي گذاشت و شمايي از مردانه جنگيدن و هراس نداشتن از مصدوميت )و چقدر هم 
زياد مصدوم مي شــد( از محله اي مي آمد كه علي انصاريان در آنجا بزرگ شده بود. 

جايي كه بچه پايين بودن امتياز بود نه ويژگي.
   در محله غياثي و خيابان عارف پسربچه ها با فيلم هاي سياه و سفيد بزرگ مي شدند 
و برايشان همان قدر فيلم هاي كيميايي عزيز بود كه فيلم هاي ايرج قادري. انصاريان 
محصول خرده فرهنگي بود كه يك سويش »قيصر« و »گوزن ها« بود و سوي ديگرش 
»كوچه مردها« و »حكم تير«. براي آرتيســت شدن فيلم هاي سياه و سفيد فارسي 
دير به دنيا آمده بود ولي در چند تجربه اول حضورش مقابل دوربين كوشيد تا نسخه 
به روزشده قهرمان هاي همان فيلم ها باشد. او كه در دوران اوجش خوب مي دانست 
چطور ديده شــود و چگونه دلبري كند )اولين بازيكني بود كه موهايش را در داربي 
تهران مدل سامورايي بست و بابتش توبيخ شــد( تازه داشت در حرفه نمايش جا 
مي افتاد و تازه داشت نقش هاي منطبق با زمانه اش را تجربه مي كرد كه قصه اش تمام 
شد. قصه شماره هشتي كه اين پيراهن را از ناصر محمدخاني، مرتضي كرماني، مجتبي 
محرمي و علي كريمي به ارث برده بود. اين قصه يكي از آن 8 هاي اســتثنايي است 
كه چنين تلخ و تراژيك تمام شد. كوچه مردها را بايد حجله زد. بچه محله غياثي و 
 خيابان عارف كه هيچ وقت خاستگاهش را فراموش نكرد، حاال همه ما را سوگوار كرده

 است.

حجله اي براي كوچه مردها

 پا شو؛ االن وقت خوبی
  برای شوخی نیست

محمدرضا نصیــري| فاصله بین خداحافظی با دو ســتاره 
فوتبال آن قدری زیاد نبود که بعد از خداحافظی اول لباس 
مشکی را از تن درآوریم. ویروس چینی آن قدر عزا بر سرمان 
ریخته که دیگر فرصت عزاداری نمانده. دیگر حتی فرصت 
نداریم خرید واکسن خارجی را مطالبه کنیم. باید لباس سیاه 
قبلی را از تن خارج کنیم و لباس سیاه تازه ای بپوشیم. روی 
سیاه قبلی کلی غصه ریخته و برای غصه ای دیگر جا ندارد. 
باید برای روزنامه آگهی تسلیتی بنویسیم. همیشه پیش از 
آن که فکر کنیم اتفاق می افتد. کی فکرش را می کرد با آن 
همه دعا و انرژی مثبت مجبور شــویم از علی انصاریان هم 
خداحافظی کنیم؟ و خاک، خاک پذیرنده، اشــارتی است 
به آرامش. میناوند و انصاریــان که در زمین فوتبال آرامش 
و بنای نشستن نداشــتند، زیر خاج به آرامش می رسند و 
آرامش را از ما می گیرند. مهرداد تــازه دو ماه بود که داماد 
شده بود؛ برای ادامه زندگی به اندازه کافی انگیزه داشت. علی 
تازه همین امسال برای اولین بار فیلمش به جشنواره فجر راه 
یافته بود. فرصت نکرد روی فرش قرمز جشنواره قدم بزند و 
کانون فالش دوربین ها باشد. وقت نکرد با پرویز پرستویی و 
عادل فردوسی پور برود روی سن و همگی ماسک شان را برای 
عکس یادگاری از روی صورت بردارند و ما هم در شبکه های 
اجتماعی از آنها انتقاد کنیم که چرا کرونا را جدی نمی گیرید. 
کرونا مدتی اســت در زمین فوتبال در حــال روپایی زدن 
و گرفتن قربانی اســت. دو تن از بهتریــن بازیکنان تاریخ 
فوتبال مان حریفش نشدند. آخر االن چه وقت خداحافظی 
بود؟ چه وقت زیر خاک رفتن بود؟ بیایید برای رقیب کری 
بخوانید، بیا با جواد کاظمیان شوخی کن و عکس او را کنار 
مونیکا بلوچی بگذار. بیا با شریفی نیا به »کلوپ همسران« 
برو. در »زیر آسمان شــهر« جایت خالی است. بیا آهنگ 
»شدید«ت را ادامه بده. شــاید از خوانندگی خوشت آمد. 
»رمانتیسم عماد و طوبي« بدون تو نه عماد دارد نه طوبي، 
نه رمانتیسم سرش می شود. پا شو بابا خودت را لوس نکن! 

هیچ کس باور نمی کند که رفته ای...

نمونه ای از تعصب مثال زدنی علی انصاریان، 
وقتی اون موقع رسم بود بازیکنان به نشانه تعصب 

سرشان را جلوی توپ بگذارند

عکس دو نفره از دو علی و دو شماره هشت ابدی و 
دوست داشتنی پرسپولیس. خدا بقیه هشت های 
اسطوره ای سرخ ها از جمله علی کریمی، ناصر 

محمدخانی و مجتبی محرمی را برای ما حفظ کند

تیپ خوراک فرش قرمز؛ حیف که عمرش قد نداد تا 
 با اولین فیلم جشنواره ای اش » رمانتیسم عماد

 و طوبي« در جشنواره فجر حاضر باشد

یاد آر ز شمع مرده یاد آر. البته شمع انصاریان 
نمی میرد. خودش می گفت » به مو می رسد ولی 

پاره نمی شود« چون یکی آن باالست که هوای ما را 
دارد. حاال آن باالیی هوس کرده علی انصاریان اش 

را پیش خودش ببرد
تصویری از مرحوم در شهرآورد تهران 
با لباسی که کسی انتظارش را نداشت. 
او با پیراهن هر دو تیم در داربی گل زد

علی تازه جوان در کنار اسطوره محبوب فوتبال 
ایران. عابدزاده از مبارزه با مرگ پیروز بیرون آمد، 

انصاریان به استقبال مرگ رفت

باال بردن جام قهرمانی لیگ توسط علی انصاریان در اولین 
دوره لیگ برتر. پرسپولیس بعد از این جام چندین سال 

برای لمس دوباره آن صبر کرد

گریم داش آکلی علی انصاریان که در نگاه اول 
در فیلم »هدیه« که خودش تهیه کنندگی آن را به عهده نمی شود او را از پشت آن گریم غلیظ تشخیص داد

داشت و در آن بازی کرد

در اوج محبوبیت و جوانی، زمانی که 
روزنامه ها برای مصاحبه با ستاره های نسل 
او سرودست می شکستند و مخاطبان شان 

از آنها پوستر می خواستند

عکسی سینمایی اما شبیه به واقعیت. گریم 
انصاریان از جنس همان زخم هایی بود که در 

فوتبال برمی داشت اما واقعی

فروشندگان کابوس، گدایان توجه
رســول بهروش| روح همه رفتگان کرونا شــاد و خداوند به تمام 
مبتالیان به این ویروس، تندرســتي و ســالمتي ببخشد؛ چه آنان 
که از عنصر شهرت برخوردارند و هزاران دست براي بهبودي شان 
رو به آسمان بلند مي شــود، چه آنها که بي پول و گمنام روي تخت 
مریضخانه خوابیده انــد. کووید- 19یک مصیبــت جهاني بود که 
روزهاي نگران کننــده و اندوه باري براي ســاکنان کره زمین رقم 
زد؛ برخي بیشــتر رنج بردند و گروهي کمتر. حکایت این بیماري 
همه گیر در تاریخ نوشته خواهد شد و بشر، دیر یا زود از این پیچ تند 
هم خواهد گذشــت. با این همه اما، مصیبت همزیستي با آدم هاي 
پلشــت و بي مقدار، قصه دیگري دارد و انگار خالصي از دست آن 

ممکن نیست.
خداوکیلي خبر مرگ این و آن را با عطــش و عجله، زودتر از خود 
واقعه منتشــر مي کنید که چه بشــود؟ که معلوم شــود آدم هاي 
مطلعي هســتید؟ انتظار دارید بقیه تحسین تان کنند؟ در مغزتان 
چه مي گذرد؟ اگر خبرتان دروغ باشد که طوق ابدي نفرین و لعنت 
را به گردن انداخته اید و اگر راســت گفته باشــید، در عصر انفجار 
ارتباطات نهایتا چند دقیقه از ســایر منابع جلو هستید. این چند 
دقیقه در کانون توجه بودن، چقدر مي ارزد که چنین به آب و آتش 
مي زنید؟ چقدر کمبود عاطفي و شــخصیتي دارید که براي ترمیم 
بخشي از آن، به چنین رذالتي متوسل مي شوید؟ این تقال براي دیده 
شدن بیش از هر چیز دیگري ناشي از حقارت انسان است؛ کسي که 
خودش مي داند لیاقت مطرح شدن در جنبه هاي مثبت و سازنده را 
ندارد، بنابراین به هر خفتي تن مي دهد که یک عده، ولو براي چند 
دقیقه بیشتر دنبالش کنند. براي چنین موجود حقیري، تب و تاب 
و ناراحتي هزاران همنوع دیگر مهم نیست؛ آنچه اهمیت دارد صرفا 
این است که ســایرین براي مدتي نگاهش کنند و رنج یک انزواي 

کهنه در او التیام بیابد.
همین جماعت فالن بازیگر پیشکســوت ســینما را آنقدر به دروغ 
کشتند و زنده کردند که آخر عمرش به زبان آمد و گفت: »ببخشید 
اگر جاي شما را تنگ کردم. نگران نباشید، به زودي مي میرم.« حاال 
هم نکبت کرونــا، ضیافت این زباله هاي دیگــرآزار را تکمیل کرده 
است؛ مشتاقان خبر بد، در سرزمیني که با خشکسالي خوشحالي 
مواجه اســت. درس اول انسانیت این اســت که درد آدم ها اسباب 
تجارت و وقاحت نیست. نفرین بر شــما و اعتیاد ترحم برانگیزتان 

به الیک و کامنت.

بدتر از كرونا، خود شماييد
يادداشت

داغ از دست دادن علي و مهرداد خیلي سنگین بود
   علي دایي اولین نفري بود که  دیروز به خبر فوت انصاریان واکنش نشان 
داد و با انتشار پستي در اینستاگرام نوشــت: »واقعا حرفي براي گفتن باقي 
نمي ماند. به شکلي باور نکردني عزیزانمان را از دست مي دهیم و فقط غمي 

بر غم هایمان افزوده مي شود. خدا به مادر علي صبر بدهد.«

   انصاریان یکي از شاگردان وفادار سلطان بود و حتي با او به لیگ یک هم 
رفت. علي پروین در واکنش به خبر فوت شــاگرد سابقش نوشت: »تسلیت 
به هواداران فوتبال. داغ از دست دادن علي و مهرداد خیلي سنگین بود. خدا 

به مادرش صبر بده.«

   یحیي گل محمدي سرمربي پرسپولیس هم یکي دیگر از فوتبالي هایي 
بود که خیلي زود به خبر فوت انصاریان واکنش نشان داد و براي او نوشت: 
»بي تو با خاطره هایت چه کنیــم. خداحافظ علي. دلمون براي صدات تنگ 

مي شه. سالم ما رو به مهرداد برسون.«

   احمدرضا عابدزاده هم با انتشــار عکس انصاریان در اینستاگرام نوشت: 
»علي آســوده بخواب و نگران نباش. ما در کنار مادرت هســتیم. مي دونم 
هیچ کالمي تســلي بخش درد و غم مادرت نیست اما خواستم بدوني ما در 

کنارت هستیم.«

بي تو با خاطره هايت چه كنيم؟
واكنش

سي
عبا

اد 
رش

ي/ ف
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سعيد مروتي
روزنامه نگار



2 پنجشنبه 16 بهمن 99  شماره 8153 16 3 0 2 3 6 9 3 ورزش

گفتوگو

  فكري و يحيي؛ چالش حرفه و حيثيت
  چرا مسابقات اين هفته براي سرخابي ها اهميت مضاعف دارد؟  

 گولسياني: بي جهت داربي را از دست دادم
كاپيتاناينفصلسپاهانيهامدعياستتمامتيم

بهمحرموفلسفهاشاعتقادكاملدارند
اميرحسيناعظمي|جورجي گولســياني همراه با لوسيانو پريرا، 
خاص ترين چهره هاي ليگ بيستم به حساب مي آيند، خارجي هايي 
كه بازوبند كاپيتاني تيم هايشان را به بازو مي بندند. البته گولسياني 
كه امســال كاپيتان ســپاهان بوده، به دليل اخراج در بازي با 
شهرخودرو، داربي اين هفته اصفهان را از دست داده و بايد از روي 
سكو بازي تيمش را تماشا كند. با او درخصوص اخراج در بازي قبل و 

شرايط اين فصل خودش و سپاهان گفت و گويي داشته ايم.

 قبول داري در بدترين زمان ممكن مقابل شهر 
خودرو شكست خورديد؟

بههرحالاينفوتبالاستوهراتفاقيممكناستدرزمينرخدهد.ما
بهزمينرفتيمتا3امتيازرابگيريموموقعيتخودمانرادرجدولبهتر
كنيم،البتهنهاينكهفقطبهصدرنشينيفكركنيمچونهماكنونچيزي
كهاهميتدارد،امتيازجمعكردناســت.مابازيراهمخوبشروع
كرديموبهگلرسيديمولييكپنالتيبهشهرخودروداديمكهاينكار
راسختكرد.درنيمهدومهمغافلگيرشديموليديگرفكركردنبه
اينباختچيزيراعوضنميكندوبايدبهبازيهايبعديفكركنيم.

 در دقايق پاياني به شكل عجيبي اخراج شدي. 
فكر نمي كني بايدخودت را كنترل مي كردي؟

منهيچاقداميانجامندادمكهمستحقگرفتنكارتزرديااخراجباشم.
دروازهبانحريفدريكصحنهبعدازاينكهضربهسرمراگرفت،شروع
بهوقتكشيكرد،منهمنزديكگلرشهرخودروشدموبهاوگفتمكه
ازرويزمينبلندشود،همين.منديگرهيچحرفينزدموليديدمكه
داوركارتزردنشانداد.منكاپيتانتيمهستموميدانمچگونهبايد
رفتاركنمودرآنصحنههمكاريانجامنــدادمكهداوربهمنكارت
بدهد.منهمعصبانيشدموچندثانيهبعدداوركارتزرددومرانشان

دادواخراجمكرد.متأسفمكهبيجهتبازيذوبراازدستدادم.
 بعد از بازي هم ظاهرا گفته بودي كه داوران عليه 

سپاهان سوت مي زنند؟
شمابهتراستبازيهايگذشتهسپاهانرانگاهكنيد.مندشمن
داوراننيستموهرگزدوستندارمعليهآنهاصحبتكنموليببينيد
چقدردرموردتيممااشتباهصورتگرفتهاست.مادرمسيريسخت

قرارداريموايناتفاقاتممكناستبهسپاهانضربهبزند.
 فكر مي كني ســپاهان امسال قهرماني در ليگ 

برتر را تجربه كند؟
شــمانميتوانيدازحاالآينــدهراببينيدوپيشبينــيدرفوتبال
غيرممكناست.مسئلهمهمايناستكهمسيرمانرابهخوبيادامه
دهيموباكسبنتايجيخوبهوادارانراخوشحالكنيم.سپاهان
هممثلچندتيمديگردنبالقهرمانياست،بايدديددرادامهچه
اتفاقاتيرخخواهدداد.مابايدكماشتباهباشيمتابههدفمانبرسيم.
بازيبعديباذوبآهنهميكبازيمهماستوكسب3امتيازاين

مسابقهميتواندباختقبليراجبرانكند.
 كار كردن با محرم نويدكيا 

چطور است؟
نويدكياباانگيزهباالواشتياقفراوانكارشرا

انجامميدهدوتمامتيمبهمحرموفلسفهاش
اعتقادكاملدارند.اوبراينخســتينباردراين
فصلسرمربيگريراتجربهميكندوميتوانددر

كارشموفقباشد.
 سپاهان امســال نسبت به 
فصل گذشته متفاوت تر بازي مي كند. 

آيا سبك بازي شما به راحتي در تيم جا 
افتاده است؟

ايندرفوتباليكموضوعســادهاست.ماهم
بازيكنهســتيموهمهبامربيانمختلفيكار

كردهايمكهســبكهايمتفاوتيدارند.مهماين
اســتكهبتوانيمخودمانراباتفكراتســرمربي
هماهنــگكنيم.امســالبهمرورزمانشــرايط
بهترشــدواميــدوارمدرآيندهبهتــرازاينهم

شود.

هفته چهاردهم از رقابت هاي ليگ برتر فوتبــال امروز و فردا برگزار 
مي شود. 2بازي عصر امروز و 6بازي هم فردا )جمعه( انجام خواهد شد 
كه جدال امروز تراكتور-پرسپوليس و مصاف فرداي ذوب آهن-سپاهان 
مهم ترين بازي ها خواهند بود. استقالل صدرنشين هم ميزبان نساجي 

قعرنشين است.

  تراكتور – پرسپوليس؛ پنجشنبه ساعت 15
جدالهميشهحســاستراكتوروپرســپوليساينباردرشرايطيبرگزار
ميشودكه2تيمدررتبههايپنجموششــمجدولهمسايهاند.تيمهاي
يحييومسعودشجاعيمالكانهترينبازيهايليگجاريراارائهكردهاند.
پرسپوليسباميانگين56.3درصدوتراكتوربا55.6درصدتيمهاياولودوم
ليگدرزمينهمالكيتتوپبودهاند.محمدعباسزاده7گلهخطرناكترين
بازيكنحاضردراينميداناســتوپرســپوليسهمهمچنانحســين

كنعانيزادگانرادراختيارندارد.
  شهرخودرو – مس رفسنجان؛ پنجشنبه ساعت 15

تيممهديرحمتيبا2بردمتواليكامالشارژشدهاست.بهخصوصبرددوم

كهبا3گلدرزمينسپاهانبهدستآمد.ستارهشهرخودروقاسمينژاداست
كهبا8گلزدهونمره7.50ازمتريكا،دومينبازيكنبرترليگتااينهفتهبوده
است.مسرفسنجانهمداوودنوشيصوفيانيراداردكهتااينجاچهارمين

گلربرترليگجاريبودهاست.
  ذوب آهن – سپاهان؛ جمعه ساعت 15

داربياصفهاندرحاليبرگزارميشودكه2تيمدرجدولفاصلهزياديبا
همدارند.سپاهانبابردناينداربيشانسصدرنشينيدارداماذوبآهن
درصورتپيروزيهمازرتبهچهاردهمباالترنميآيد.ذوبآهنهفتهقبل

نخستينبردشرادشتكردوسپاهانبهسومينباختشرسيد.
  آلومينيوم – سايپا؛ جمعه ساعت 15

جدال2تيمچغروســختكوشليگبيســتم.آلومينيومدر2هفتهاخير
پرســپوليسوتراكتوررابردهوقاعدتابردنســايپانبايدكارسختيبراي
اينتيمباشد.امابردنســايپاهميشهسختاست،شكنكنيد!سايپاجزو
4تيمآخرجدولاستاماتعدادباختهايشباتيمهايدوموسومجدول

مساوياست.
  پيكان – ماشين سازي؛ جمعه ساعت 15

پيكاراوتاندازهاوخوداندازها!بازيكنانماشينسازيهفتهقبلدرمقابل
پرسپوليسركوردتمارضووقتكشيراجابهجاكردند.پيكانهمبانادر
محمدياينباردرزمينيخشكوغيراستانداردبهمصافحريفميرود.
اگرماشينهمانماشينهميشگيباشد،پيكانازنتايجبدهفتههاياخير

فاصلهميگيردودوبارهبهنيمهبااليجدولبرميگردد.
 گل گهر – نفت مسجدسليمان؛ جمعه ساعت 15:30

2تيمخوبليگجاريكهازلحاظفنيازبهترينهاي13هفتهگذشــته
بودهاند.گلگهرشوتزنترينتيمليگاستوبا14.6شوتدرهربازيكه
4.7تاازآنهادرچارچوبدروازهحريفانبودهدراينزمينهركوردداراست.
نفتمسجدســليمانهماگرچهتيمدهمجدولاستامابهلحاظعملكرد
فنيبانمره7.07از10باالترازنفتآبادانومسوتراكتور،ششــمينتيم

برترليگبودهاست.
 نفت آبادان – فوالد؛ جمعه ساعت 16

درميان3تيمخوزســتاني،نفتآبادانبهلحاظحضوربازيكنانبوميدر
تركيبشخوزستانيترينتيمليگاست.اينتيمالبتهباحضوردررتبهدوم
موفقترينتيمهمبودهاست.نفتباكاپيتانموفقشطالبريكانيوباحامد
فالحزادهكهدرمتريكااورابانمره7.24درصدرجدولدروازهبانهاميبينيم
ميزبانتيمنكوناماســتكهدردفاعموفقبودهونســبتبه15تيمديگر،

كمترينفرصتشوتزنيرابهحريفانشدادهاست.
  استقالل – نساجي؛ جمعه ساعت 17

نساجياز9بازياخيرشبه2مساويو7باخترسيدهاست.بردناينتيم
بايدكارراحتيبراياستقاللصدرنشــينباشد.اينطوركهبهنظرميرسد
محمودفكريبعداز2هفتهسختمقابلسايپاونفتمسجدسليمانكه
فقطيكامتيازبرايتيمشداشت،مقابلتيمسابقشكارراحتيبرايپيروز
شدنخواهدداشت.استقاللآنقدرپرمهرهاستكهبراساسآمارهايمتريكا
مهديقائديوورياغفوريرادرجمع10بازيكنبرترليگدارد.امابهترين
بازيكننساجيميالدكمندانياستكهرتبه64رادرجمعبازيكنانليگ

داردودراينجدولهمسايهعارفغالمياست.

  هفته فرار استقالل؟
  امروز و فردا در هفته چهاردهم ليگ برتر همه 

باالنشين ها بازي هاي سختي دارند به جز استقالل كه 
ميزبان تيم قعرنشين نساجي است

دمتعمتداهشگرا
راوداورسامرفس

اهسهجدوبيهار
پيلكليسيرايمه
هاتداعتخانشي
يزاردلادنوكچ
تشگناتايايراك
يخيمشاهينبارا

رالدالوديميلك
انورهارنادجو

ژنتخيراوتفكف
هتساشنشيرنالا
نورنوالسايوخ
لوادرفنمسيردت
سرنهفالكناجيه
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افقي:
1-مهرهايدرشطرنج-عضو

محاكمعالي-خالفكار
2-عشق-جشنواره

3-مرغابــي-اينكشــوراز
بزرگترينتوليدكنندگانگاز

درجهاناست-دوستي
4-قاتــل-صاحــبكتــاب

ارژنگ-رودمرزي
5-درسنگارشي-اهليزد-

قلعه
6-هديهچهرهگشاييعروس-

خدمتگزار-بسيارآشكار
7-ظاهرانخســتينباربراي
موشاختراعشــد-تكراري-

شيوه
تلفــن- پيششــماره -8
دريغ-ازشخصيتهايرمان

بينوايان-عظمت
9-قارچذرهبينــيدرخمير
ترش-دريچــهدهانهدوربين

عكاسي-سفيدمايلبهزرد
10-موضوع-پيشكش-سقز

11-دورازانتظار-جاودانگي-
شهريدرافغانستان

12-بيهوده-انجمنبينالمللي
حملونقلهوايي-ميسربودن

13-ضميراول-درياســاالر
آمريكايــيوكاشــفقطب

شمال-روستا
14-درياساالر-مركزاستان

لرستان
15-ريختهشدن-شهريدر

استانايالم-محرمانه
 

عمودي:
1-لقمانازبيادبانآموخت-
انجامجــرم-فرزندياســرو

سميه
2-نامفرزندموالنا-روانشدن
دســتگاههاوقطعــاتموتور

خودروهاينو
3-ناپسند-خنجركوچك-
عيدبيستوهفتمرجب-ترش

وشيرين
4-تمامكردن-جهانپهلوان

كشتيايران-زخم
5-سند-پيشوا-سرزمين

6-فيلمــيســاختهبهــرام
بيضايــيبــابــازيمــژده
شمسايي-عالمتزيرحرف-

پابرجا
7-گــروهورزشــي-ســوره
چهلوســومقرآن-نخستين

فيلمناطقسينمايايران
8-مرطوب-سازمانپرورش،

صيدوفروشماهي
9-اصطالحــيدرفوتبــال-

سبزيساالد-توزيع
10-روئيــدن-جوانمردي-

شكليهندسي
11-توبهكننده-چندوزير-

سنگيزينتي
12-كاشــتنيانفجاري-آفتها-

كدخدا
13-اتمســفر-درياچهايبزرگدر
شرقدريايخزر-مفيدومؤثر-كافي
14-ازالحانباربدي-باالترينمقام

اداريدرشهرستان
15-لبــاسپوشــيده-درياچه
طبيعيشهرســتانســوادكوه-

گوسفندقرباني

 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 | 3862
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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هفته چهاردهم ليگ برتر

هفته پانزدهم ليگ برتر

معوقه هفته  نهم ليگ برتر

معوقه هفته دهم  ليگ برتر

تراکتور-پرسپوليس

نفت  مسجدسليمان-آلومينيوم اراک

سايپا-تراکتور
مس رفسنجان-ذوب آهن

پرسپوليس-پيکان

پرسپوليس-مس رفسنجان

گل گهرسيرجان-پرسپوليس

شهر خودرو-مس رفسنجان

ماشين سازی تبريز-صنعت نفت آبادان

نساجی مازندران-گل گهرسيرجان

فوالد-شهر خودرو

سپاهان-استقالل

ذوب آهن-سپاهان
آلومينيوم اراک-سايپا

پيکان-ماشين سازی تبريز

گل گهرسيرجان-نفت  مسجدسليمان

صنعت نفت آبادان-فوالد

استقالل-نساجی مازندران
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در جريان مسابقات هفته چهاردهم ليگ برتر، امروز تراكتور در تبريز 
ميزبان پرسپوليس است و فردا استقالل در تهران از نساجي پذيرايي 
مي كند. اين مسابقات نه تنها از نظر جدولي بسيار براي پرسپوليس 
و استقالل مهم هســتند، بلكه برخي جزئيات باعث مي شود ارزش 

ديدارهاي امروز و فردا براي سرمربيان 2 تيم مضاعف شود.

  يحيي به دنبال اثبات كيفيت
اززمانحضوردرپرسپوليسيحييگلمحمديهرگزتاايناندازهزيرفشار
نبودهاست.تيماوخوببازينميكندوحاالقبحانتقادازاينمربيهمازبين
رفتهاست.نهتنهابرخيپيشكسوتانبهآسانيسرمربيفيناليستآسيارابه
نقدميكشند،بلكهبينهوادارانهمكمنيستندكسانيكهاشكالبگيرند
وبهكموكاستيهايفنياشارهكنند.يحيياگربازيباماشينسازيرااز
دستميدادشرايطبرايشبسياردشوارميشد،امااحمدنوراللهيفرشته
نجاتكادرفنيشد.بازيباتراكتورالبتهآساننيست،اماخبپرسپوليس
باتيميمسابقهداردكهفاقدســرمربيمتخصصاستوچندهفتهپيش
درزمينخودش3گلازاستقاللخورده.بازندهاحتماليبازيامروز،چه
گلمحمديباشــدوچهمسعودشــجاعيبايدنقدهايآتشينزياديرا
تحملكند.ديگرجنبهحيثيتياينديدارنيزبهتقابلمحمدعباسزاده
باپرسپوليسمربوطميشود؛بازيكنيكهيحييگلمحمديبهحضورش
درجمعسرخپوشــانعالقهنشــاننداد،امادرتراكتورعملكرديبسيار

موفقيتآميزداشتهاست.
    فكري و تيمي كه ولش كرد

والبتهآنطرفهمتقابلبانساجي،برايمحمودفكريدرحكمرويارويي
حيثيتيباتيمياســتكهقربانيحضوراينمربيدراستقاللشد.حتما
قيلوقالهايابتدايفصلرابهيادداريد.محمــودفكريزيرقراردادش
بانساجيزد،باشگاهمازندرانيغرامتخواست،فكريگفتمتنقرارداد
رانخواندهامضاكردهوحاضراستخانهاشرابفروشدوبهاستقاللبرود.
بعدهمشيشهماشينفكريراشكستندوسايرمسايل.جدايياينمربي
ازنســاجي،تأثيربديرويتيمقائمشهريگذاشــتهوآنهادرردهماقبل
پايانيجدولردهبنديقرارگرفتهاند،اماشــايدانگيزهانتقاميباعثشود
فردانمايشمتفاوتيازاينتيمببينيم.مديرانباشــگاهشماليدريكياز
بيانيههايمشهورشــانعليهفكريادعاكردهبودنداينمربيهرگزليگ
برترينبودهوبهلطفنساجيحضوردرليگبرترراتجربهكرد.حاالبايد

ديدفكريدرزمينبراياينكريسنگينجوابيخواهدداشتيانه.
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  پيادروي ايستگاه متروي دروازه دولت در قرق دستفروشان
شمار زياد دستفروشان مستقر در پياده روي دروازه دولت،  براي خيل 
عظيم مسافران مترو ايجاد مزاحمت كرده و معلوم نيست شهرداري 
چرا با اين ها برخورد نمي كند. اين دستفروشان اغلب زيرنظر دسته و 
گروه خاصي كار مي كنند و اگر دستفروش غريبه اي بيايد با تهديد او را 
دور مي كنند. از شهرداري منطقه12 تقاضا داريم، نسبت به ساماندهي 

اين پياده رو اقدام كند.
جعفري از تهران 

  پرونده مالباختگان مفتاح خودرو 2ساله شد
1400نفر شاكي شركت خودرويي مفتاح - رهنورد هستيم كه از 2 
سال پيش دنبال اصل پول يا دريافت خودرو هستيم؛ ولي هنوز كسي 
به دادمان نرسيده درحالي كه كل سرمايه زندگي ما از كف رفته است. 

صداي ما را بشنويد.
رئيس سادات از تهران

  ساعات كار ادارات خوزستان كافي نيست 
ساعات كار ادارات استان خوزســتان به داليلي همچون آلودگي هوا، 
 كرونا و... از مدت ها قبل به 8 تا 13:30 كاهش پيدا كرده است كه براي 
انجام امور محوله و رفع مشكالت مراجعان كافي نيست. تقاضا داريم 

ساعات كار ادارات خوزستان مانند تهران 7:30 تا 14 باشد.
ناصري از اهواز

  نظارتي بر پاركينگ هاي خودرويي پليس نيست
خودرويم را به دليل تخلف بــه پاركينگ پليس منتقل كردند و برايم 
پيامك آمد كه 4هزار تومان بابت پاركينگ بپردازم. وقتي به پاركينگ 
مراجعه كردم دوباره 15هزار تومان از مــن گرفتند و گفتند آن رقم 
قبلي درست نبوده است. چرا هيچ نظارتي بر اين دريافت هاي به ظاهر 

خرد نمي شود.
قاسمي از تهران

  يك رستوران خيابان فخار مقدم در شهرك غرب را قرق كرده است
در خيابان فخار مقــدم، نبش كوچه گلبرگ دوم غربي، رســتوراني 
اســت كه ميزهاي آن در پياده رو چيده مي شــود. روبه روي آن هم 

بستني فروشي است. اين دو مكان آسايش اهالي را سلب كرده اند.
حسيني از شهرك غرب 

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

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

با مردم

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

پاسخ مسئوالن

كوتاه از حادثه

 شليك مرموز 
به دختر 13ساله 

به دنبال قتل دختر 13ســاله آبادان به ضرب 
گلوله كلــت كمري، تحقيقــات پليس براي 

كشف راز اين جنايت آغاز شده است.
به گزارش همشهري، شامگاه 14بهمن پيكر 
غرق خون دختري 13ســاله توسط اعضاي 
خانواده اش به بيمارستان شهيد بهشتي آبادان 
منتقل شد. پزشكان پس از معاينه اوليه متوجه 
شــدند كه اين دختر بر اثر اصابــت گلوله به 
پهلويش دچار خونريزي شديد شده و جانش 
را از دست داده است. در اين شرايط ماجرا به 
پليس گزارش شــد و تيمي از مأموران راهي 
بيمارستان شدند. خانواده دختربچه مي گفتند 
كه دخترشان در حياط خانه شان در روستاي 
خرخره آبادان ســرگرم بازي بوده كه افرادي 
ناشناس به او شليك كرده اند. آنها مي گفتند 
كه ضاربان را نديده اند و از اينكه آنها چه كساني 
بوده اند خبر ندارند و از طرفي با كسي دشمني 

و خصومت نيز ندارند.
با اين اظهارات، پرونده اي تشكيل و تحقيقات 
پليسي براي كشــف راز اين جنايت آغاز شد. 
مأموران راهي محــل حادثه شــدند، اما در 
تحقيقات از همسايه ها هيچ سرنخي به دست 
نيامد. هيچ كس متوجه حادثه نشده و ضاربان 
را نديده بود. در اين شرايط مأموران بار ديگر به 
تحقيق از خانواده دختر پرداختند، اما بررسي ها 
نشــان مي دهد كه اظهارات آنها درباره نحوه 
گلوله خوردن دختر نوجوان و همچنين محلي 
كه او هدف اصابت گلوله قرار گرفته، متفاوت 
است؛ بنابراين بررســي هاي تخصصي براي 
كشــف راز اين تيراندازي مرموز و شناسايي 

ضارب دختربچه ادامه دارد.

 درگيري زن 70ساله
با دزدان مسلح 

زن 70ساله وقتي 2دزد مسلح را در خانه اش 
ديد با آنها درگير شــد، اما سارقان مسلح او را 
كتك زدند و پس از سرقت 500ميليون توماني 
از خانه اش، گريختند. به گزارش همشهري، 
دوشنبه شب گذشــته مأموران پليس آبادان 
در جريان دستبرد مسلحانه مأموران قالبي به 
خانه اي در كوي وليعصر قرار گرفتند و راهي 
آنجا شــدند. سرقت توســط 2مرد كه لباس 
مأموران پليس به داشــتند رخ داده بود و آنها 
بعد از دستبرد 500ميليون توماني به اين خانه 
سوار بر يك خودروي پرايد متواري شده بودند.
بررسي ها نشان مي داد كه در زمان سرقت، زني 
70ساله در خانه تنها بوده است. او در تحقيقات 
گفت: قرار بود به زودي مراسم عروسي پسرم را 
جشن بگيريم. به همين دليل حوالي غروب، 
همگي اعضاي خانواده ام براي خريد عروسي 
از خانه خارج شــدند و به بازار رفتند. من هم 
در خانه ماندم و ســرگرم تماشاي تلويزيون 
بودم كه ناگهان در باز شد و 2مرد وارد شدند. 
آنها لباس مأموران پليس را به تن داشــتند و 
وقتي پرسيدم اينجا چه مي كنيد؟ لوله اسلحه 
كالشنيكف را روي ســرم گذاشتند و تهديد 
كردند كه اگر سر و صدا كنم، شليك مي كنند.

اين زن ادامه داد: من هميشــه مقدار زيادي 
طالي قديمي كه ارزش زيادي دارند همراهم 
است و آنها قصد سرقت طالها را داشتند كه با 
آنها درگير شدم. اما سارقان مسلح مرا كتك 
زدند و درحالي كه بي حال شــده بودم، همه 
طالهايم را به همراه مقداري طالي ديگر كه در 
خانه بود و لوازم باارزش كه حدود 500ميليون 

تومان قيمت داشتند سرقت و فرار كردند.
پس از اظهارات اين زن معلوم شد كه در زمان 
سرقت يك خودروي پرايد مقابل خانه پارك 
بوده و دزدان پس از ارتكاب سرقت با استفاده 
از اين خــودرو گريخته اند. بــا اين اطالعات، 
تحقيقات پليسي براي يافتن ردي از سارقان 

مسلح و دستگيري آنها آغاز شده است.

ديه 8ميليارد توماني براي 
نجات پسر جوان از چوبه دار

گريم حرفه اي دختر سارق براي سرقت ميليوني
دختر جوان كه براي پرســتاري از 

پيرزن ثروتمند استخدام شده بود، داخلي
او را با نوشيدني مسموم بيهوش كرد 
و با گريم حرفه اي خودش را به شكل او درآورد تا 

حساب بانكي اش را خالي كند.
به گزارش همشــهري، زن جوان هر چه با مادرش 
تماس مي گرفت، او جواب تلفن را نمي داد. مادرش 
زني تنها بود كه در يك خانه وياليي حوالي شمال 
غرب تهران زندگي مي كــرد و فرزندانش از مدتي 
قبل دختري را بــراي مراقبت و پرســتاري از او 
اســتخدام كرده بودند. اين دختر هفته اي 3 روز 
براي انجام كارهاي پيرزن به آنجا مي رفت اما حاال 
او هم جواب تلفنش را نمي داد. زن جوان كه نگران 
مادرش شده بود خودش را به خانه او رساند و وقتي 
وارد شد، مادرش را در حالي پيدا كرد كه بيهوش 
در يكي از اتاق ها افتاده بود. او ماجرا را به اورژانس 

گزارش كرد و زن تنها به بيمارستان منتقل شد.

بازگشت از كما 
زن مسن دچار مسموميت دارويي شده بود و تحت 
مراقبت هاي ويژه قرار گرفت.او به كما رفته بود و 
اگرچه اميدي به بازگشت وي نبود اما تالش براي 
نجات او ادامه يافت تا اينكه به طرز معجزه آسايي 
به زندگي بازگشت. او كه 3روز بيهوش بود پس از 
نجات از مرگ به مأموران گفت: همه اين اتفاقات 
زير سر دختري به نام پرستوست. او چند ماه قبل 
براي مراقبت از من استخدام شد غافل از اينكه يك 

خالفكار حرفه اي است.

چاي مسموم 
اين زن ادامه داد: پرستو هفته اي 3بار براي انجام 
كارهاي خانه و مراقبت از من به خانه ام مي آمد. اما 
اين اواخر كارش را به خوبي انجام نمي داد. از سوي 
ديگر مرتب پول هايم كم مي شــد. اين اتفاق مدام 
تكرار مي شــد تا اينكه آخرين بار انگشتر عتيقه ام 
گم شد. من آن را روي ميز گذاشته بودم اما هرچه 
مي گشــتم پيدايش نمي كردم. همه جاي خانه را 
به دنبال انگشتر گشتم اما اثري از آن نبود. مطمئن 
بودم كار پرستو اســت و به همين دليل تصميم 
گرفتم او را اخراج كنم. آن روز او با ناراحتي خانه ام 
را ترك كرد و روز بعد تماس گرفت تا براي برداشتن 

وسايلش به خانه ام بيايد.
وي گفت: او به خانه ام كه آمد شروع كرد به جمع 
كردن وسايلش. بعد برايم يك فنجاي چاي ريخت. 
چاي را كه نوشيدم دچار سرگيجه و خواب آلودگي 
شدم. به سمت اتاق خواب رفتم كه كمي استراحت 
كنم اما ديگــر چيزي نفهميدم. چشــمانم را كه 
باز كردم در بيمارســتان بودم. پرستو مرا بيهوش 
كرد و همه پول ها، طالها و دالرهايم را كه حدود 
150ميليون تومان بود بــه همراه عتيقه هايي كه 
داشــتم ســرقت كرد. او حتي 50ميليون تومان 
پولي را كه در يكي از حساب هايم داشتم را خالي 

كرده است.

بازداشت 
با شــكايت مالباخته، تيمي از مأموران به دستور 
بازپرس دادســراي ويژه ســرقت تحقيقات براي 

دســتگيري دختر سارق را شــروع كردند. آنها با 
ســرنخ هايي كه از پرستو به دســت آورده بودند، 
 محل زندگي وي را شناســايي و او را دســتگير 

كردند.
 پرستو در بازجويي ها به سرقت از خانه پيرزن اقرار 
و انگيزه اش را انتقام جويي بيان كرد. با اعترافات او 
براي وي قرار قانوني صادر شد و تحقيقات در اين 

پرونده ادامه دارد.

دختر سارق خود را شبيه مالباخته گريم كرد تا حساب او را خالي كند

ساعت حركت نخستين قطار پرند - تهران 6و 5دقيقه است
روابط عمومي شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران پيرو چاپ پيام 
مردمي با عنوان »كندي كالفه كننده قطارهــاي پرند به تهران« در 
ستون با مردم روز دوم بهمن پاسخ داده است: »برابر برنامه ريزي اعالم 
شده از سوي اداره كل سير و حركت راه آهن، ساعت مقرر ورود قطار 
پرند - تهران )751( به تهران ســاعت 6و5دقيقه است كه مسافر به 
اشتباه ساعت را 5و45دقيقه اعالم كرده است. همچنين با بررسي هاي 
ميداني به عمل آمده مشخص شده كه قطار يادشده در هفته منتهي به 
درج مطلب به طور ميانگين روزانه با 5دقيقه تقدم به تهران وارد شده و 

تأخير عنوان شده از سوي مسافران گزارش نشده است.«

گامي به سوي بودجه ريزي نوين
يكي از ابزارهاي مهم براي ايجاد و توسعه  2

ادامه از 
زيرساخت هاي شــهري، بودجه ريزي صفحه اول

مشاركتي )سرمايه گذاري( است. از اين رو بودجه مشاركتي با هدف 
استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در جهت تامين مالي پروژه هاي 
شهري با وجود هزينه هاي هنگفت پروژه ها و كسري منابع شهرداري 
در بودجه سال آتي شــهرداري در اولويت قرار گرفته است. احصای 
پروژه هاي شهري با قابليت مشــاركت مدني يا عمومي-خصوصي و 
برآورد منابع مورد نياز براي سال آتي از طريق برگزاري نشست هاي 
تخصصي با صاحب نظران و كارشناســان امر و اســتفاده از تجارب 
بين المللي در اين زمينه مورد تأكيد مديريت شهري قرار گرفته است.

بودجه تكميلي)Budgetplus( سال1400 شهرداري نيز از  ديگــر وجوه پررنــگ اليحه بودجه شــهرداري اســت كه 3
نشان دهنده انعطاف پذيري بودجه ســال آينده خواهد بود. در واقع 
شهرداري تهران در راستاي تامين مالي پروژه هاي با اهميت شهري 
قصد دارد با ارائه ســناريوهاي مختلف و درصورت تحقق درآمدهاي 
شهرسازي نســبت به اجراي آن پروژه ها اقدام كند. از اين رو بودجه 
پيشنهادي سال1400 شهرداري تهران در دو سطح يا سناريو تدوين 
شده است. در سطح اول بودجه بالغ بر 47هزار و 687ميليارد تومان 
است كه بودجه اصلي رديف ها 36هزار و 333ميليارد تومان و بودجه 
انتقالي از تبصره ها 11هزار و 354ميليارد تومان است. در سطح دوم 
عالوه بر اعتبــارات فوق، بودجه تكميلي ويژه 32پروژه در راســتاي 
توسعه شــهري به مبلغ 2هزار و 274ميليارد تومان تعريف شده كه 
مجموع بودجه اصلي و تكميلي بالغ بر 49هزار و 961ميليارد تومان 

است.
اصالح ساختار بودجه سال1400 شهرداري تهران از طريق  پياده سازي  دستورالعمل »طرز تهيه و تدوين، تفريغ و اجراي 4
بودجه« وزارت كشور از نكات حائز اهميت بودجه سال آتي شهرداري 
تهران است. از اين رو طبقه بندي اقتصادي و عملياتي بودجه سال آتي 
دســتخوش تغييرات زيادي شده اســت، اما نكته قابل توجه بودجه 
سال1400 شــهرداري تهران اصالح كدينگ مصارف بودجه است. 
كدينگ بودجه كه تبلور ويژگي هاي يك فعاليت يا پروژه است براساس 
دستورالعمل وزارت كشور با اضافه شــدن ارقامي جهت نمايش نوع 
مصرف )اعتبارات هزينه اي، تملك دارايي سرمايه اي و مالي( و نوع منبع 
)عمومي، اختصاصي و مشاركتي( شكل كامل تر و جامع تري به خود 
گرفته اســت. از طرفي تعريف منابع اختصاصي در كدينگ بودجه 
فعاليت ها و پروژه هاي شــهري و در واقع اتصال كد مصارف به منابع 
خاص و عدم اجازه هزينه كرد منابع خاص در ساير موارد در راستاي 

شفافيت مالي و بودجه اي شهرداري است.
بديهي است يكي از شاخص هاي بودجه ريزي نوين، تخصيص بهينه 
منابع به اهداف مرتبط با آن است. گامي كه مديريت شهري با اصالح 
ساختار بودجه بر مبناي دستورالعمل ها و سياست ها و الزامات تدوين 
بودجه ســال1400 و با تأكيد بر نظر خبرگان در حوزه هاي مختلف 
مديريت شهري درخصوص پيوســت هاي بودجه )بودجه تكميلي و 
مشاركتي( و احصا و برآورد بار مالي تبصره هاي بودجه سال آتي و تبلور 

آن در بودجه سال آتي در تالش جهت تحقق آن است.

اين روزها حالمان زياد خوب نيســت. 
كسي نمي تواند اين موضوع را انكار كند. ادب وهنر

اينها را يكي از رهگذران خيابان شهريار 
مي گويد كه در كنار خيابان ايستاده و به صحبت ها و 
حركت بازيگراني چشــم دوخته كه در محوطه تاالر 
وحدت به اين طرف و آن طــرف مي روند. نگاهي به 
بازيگران مي اندازد و گاهي به ديالوگ ها گوش مي دهد. 
باز ســر برمي گرداند: »خيلي خوب است كه در اين 
وضعيت تالش مي كنند. سعي مي كنند با مردم باشند. 
من بودم حوصله اش را نداشتم.« نمايش بعد از چند 
دقيقه تمام مي شــود. مردم كف مي زننــد، اما كف 
زدنشان از سر خوشحالي نيست. مي خواهند گروهي را 
تشويق كنند كه برايشان نمايشي اجرا و چند دقيقه 
مفرح را ايجاد كرده است. تماشاگران در يك چشم بر 

هم زدن پراكنده مي شوند و گروه شروع به جمع كردن 
وسايل خود مي كند؛ گروه نمايشي كه معتقد است اين 
جشنواره بعد از مدت ها تعطيلي تئاتر يك كورسوي 
اميدي براي خودشان بوده كه همان اميد كوچك را 

بتوانند به رهگذران خسته هديه بدهند.
جشنواره فجر امســال پذيرای 25نمايش در بخش 
خياباني است كه اين گروه هاي نمايشي عالوه بر تهران 
از ديگر شهرهاي كشور نيز حضور دارند و در روزهاي 
برگزاري جشــنواره آثارشــان را در ميدان وليعصر، 
محوطه تاالر وحدت و ايران مــال در 2 يا 3نوبت اجرا 

مي كنند.
ســميه مهري، كارگردان تئاتر امســال بــا نمايش 
»مضحكه در مضحكه« در بخش نمايش هاي خياباني 
در جشــنواره فجر حضور دارد. مهري بــا عنوان اين 
مطلب كه گفته مي شود، اميد بعد از روح از بدن خارج 
مي شــود درباره تأثيرگذاري نمايش هــاي خياباني 
مي گويد و اينكه در شرايط سخت مي توانيم با اجراهاي 

گفت وگو با شركت كنندگان در بخش خياباني تئاتر فجر

تئاتر خياباني عالوه بر فرهنگسازي و آگاهي بخشي مي تواند اميد و نشاط به جامعه تزريق كند

خسته ايم اما اميدوار
متنوع خياباني در تزريق نشاط مؤثر باشيم و عالوه بر 
نشاط و اميد، فرهنگسازي و آگاهي بخشي 2موردي 
است كه تئاتر خياباني مي توانند تأثير خود را بگذارند.

مهري كه به تازگــي كتاب »از تئاتــر بيروني تا تئاتر 
خياباني« را ترجمه و جديدترين مقاالت در اين حوزه 
را در كتاب گرد هم آورده است، به همشهري مي گويد: 
»قبل از آغاز كرونا به خاطر مشكالت مختلف اقتصادي 
و... جامعه تقريبا افسرده اي داشتيم و شيوع بيماري 
كرونا مزيد بر علت شد. حاال از شدت روزمر گي به مرور 
روزمرگ رسيده ايم و اين بسيار آسيب زننده است.« 

اين كارگــردان در ادامه با بيان ايــن مطلب كه هيچ 
منبع تفريحي و رفاهي نداريم و مردم در سخت ترين 
شرايط زندگي مي كنند به نقش تئاتر خياباني اشاره 
مي كند: »البته اين خودش يك درد بزرگ است كه ما 
تئاتر خياباني و تأثيري كه روي روح و روان افراد يك 
جامعه مي گذارد را هم نمي شناســيم. تئاتر خياباني 
درصورت توليــد و اجراي مســتمر مي تواند اتفاقات 
اميدواركننــده اي را رقم بزند. جز آگاهي بخشــی و 
واداشــتن به تفكر مي تواند در ايجاد محيط  بانشاط 
كمك كند. تئاترهاي طنز خياباني و تئاترهايي كه در 
آن موسيقي و ترانه وجود داشته باشد، بيشترين تأثير 

را خواهند داشت.«
مهري البته مي گويد با نگاهي كه بــه تئاتر خياباني 

مي شود اين گونه نمايشي خودش پردازش بيشتري 
مي خواهد؛ چراكه خــودش نيازمند توجه و حمايت 
بيشتر اســت و مظلوم ترين بخش هنرهاي نمايشي 
به حســاب مي آيد. وي اجراي نمايش در جشــنواره 
را براي گروه هاي تئاتر خياباني يك كورســوي اميد 
مي داند و اينكه اگر برنامه ريــزي صورت گيرد، تئاتر 
خياباني كم خطرترين و در دســترس ترين هنر براي 
عرضه در ميان مردم اســت؛ مردمي كــه اين روزها 
نيازمند شادي و نشاط هســتند. وي معتقد است كه 
تئاتر خياباني به يك جامعه مي تواند كمك كند و عالوه 
بر آموزش و فرهنگســازي در هر موضوع و مقوله اي 

باعث مي شود روح افراد مقاوم شود.
در ميان گروه هاي نمايشي مشــكالت زيادي وجود 
دارد؛ مشكالتي كه از عدم حمايت ها ايجاد شده و اين 
مشــكالت در ميان كارگردانان گروه هاي شهرستان 
بيشــتر هم هســت. مهدي صالحيــار،  كارگردان 
»ساري گلين« از مرند در جشنواره تئاتر فجر شركت 
كرده. وي به همشهري مي گويد: »تأثيرگذاري كه يك 
نمايش خياباني بر عموم مردم دارد، بيشتر از تئاترهاي 
صحنه اي است كه مخاطبان خودشان انتخاب كرده و 
تماشــا مي كنند. در تئاتر خياباني همه حضور دارند. 
رهگذري كه شــايد داســتان برايش جذاب باشــد،  
مي ايستد و تماشــا مي كند و به طور حتم تأثيرش را 

هم خواهد داشت.«
وي با بيــان اين مطلب كه تئاتــر خياباني تنهاترين 
رشته اي اســت كه به عموم مخاطبان نزديك بوده و 
مردمي ترين هنر محسوب مي شود،  اضافه مي كند: 
»اما همين گروه هاي نمايشي به خصوص در شهرهاي 
دور از پايتخت بيشترين مشكالت را دارند. يك سري 
از مشكالت از مناســبات اداري اســت كه به دليل 
عدم شناخت مسئوالن شــهر باعث شده اين هنر در 
كنار مردم نباشــد و مشــكل ديگر در حمايت هاي 
مادي اســت. ما حتي براي گرفتن يك مجوز اجرا در 
شــهر بايد روزها وقت بگذاريم و اين موضوع بسيار 

فرسايشي است.« 
صالحيار معتقد اســت كه ارگان هاي مرتبط با ارشاد 
هيچ دغدغه هنري ندارند و همين موضوع را پيچيده تر 
مي كند. هيچ تفاوتي در پروسه توليد تئاتر خياباني و 
صحنه اي وجود دارند،  اما هميشه در تخصيص بودجه 
اين تفاوت ديده مي شود؛ به خصوص در شهرستان ها 
كه ارزش تئاتر را فقــط تئاتر صحنــه اي مي دانند، 
ســازوكارهاي اجرايي پيچيده است و كسي پاسخگو 
نيست و همين باعث دلســردي گروه هاي فعال تئاتر 
خياباني مي شود؛ درصورتي كه تئاتر خياباني درصورت 
حمايت مي تواند پوياترين هنر نمايشــي نزديك به 

مردم باشد.

 فهيمه پناه آذر
خبرنگار

      قتل معين شريفي محرز شد
چند روز پس از كشف جسد جواني كه از 4 ماه قبل به شكل مرموزي ناپديد 

شده بود يافته هاي پليس نشان مي دهد كه او به قتل رسيده است.
به گزارش همشهري، معين شريفي، جوان 37ساله اهل كردكوي بعدازظهر 
25شهريور براي پياده روي به مناطق باالدست پارك جنگلي كردكوي رفت 
و مفقود شد و جست وجوها براي يافتنش ثمري نداشت تا اينكه بقاياي جسد 
منتسب به وي 27دي و پس از 123روز در جنگل كردكوي كشف شد. هرچند 

به درستي معلوم نبود معين به چه دليلي جانش را از دست داده است اما روز 
گذشته رئيس پليس آگاهي استان گلستان اعالم كرد كه مرد جوان به قتل 
رسيده است. ســرهنگ مجتبي مروتي در اين باره گفت: در پرونده معين 
شريفي قتل وي براي ما اثبات شــده و از لحاظ سيستم تحقيقات قضايي، 
مشخص شده عليه اين جوان جرم رخ داده است. پليس آگاهي هم با فرضيه 
قتل پيش مي رود و تحقيقات در حال انجام است و مرتبطان با اين پرونده 
شناسايي شده اند. قطعا معين شريفي تحت رصد مجرمان بوده كه در جنگل 

كردكوي وي را گير آوردند و مرتكب جنايت شدند.

اولياي دم جواني كه 5سال قبل در جريان درگيري در 
پمپ بنزين انديمشك جان خود را از دست داده بود، پيگيري

براي بخشش قاتل ديه سنگيني تعيين كرده اند. آنها  
عالوه بر تصاحــب 20هكتار زمين متعلق به اقــوام قاتل كه حدود 
5ميليارد تومان ارزش دارد، 3ميليارد تومان هم پول نقد خواسته اند.

به گزارش همشهري، اين درگيري مرگبار سال94 در يكي از پمپ 
بنزين هاي شهرستان انديمشــك اتفاق افتاد. در جريان آن جواني 
به نام بهزاد جان خود را از دســت داد. در همان تحقيقات مقدماتي 
مشخص شد طرف مقابل درگيري جواني به نام عرفان است. به همين 
دليل او به اتهام دست داشتن در قتل عمدي بازداشت شد. متهم به 
قتل كه آن زمان دانشجوي حسابداري بود در جريان بازجويي ها به 
مأموران گفت: در پمپ بنزين مشغول بنزين زدن بودم كه مقتول و 
2نفر ديگر سررسيدند. مدتي قبل در ماجراي ديگري من با يكي از 
برادران مقتول درگير شده بودم و كار به كالنتري كشيده شده بود. 
سر همين موضوع آنها از من كينه به دل داشتند و شروع به فحاشي 
كردند. من وقتي ديدم آنها به دنبال درگيري هستند جواب شان را 
ندادم. سوار ماشين شدم تا بروم اما ناگهان مقتول جلويم را گرفت و با 
من درگير شد. دو نفر ديگر هم چند لحظه بعد وارد دعوا و سه نفري 
با من درگير شدند. در اين درگيري مقتول ناگهان روي زمين افتاد 
و بعد فهميدم كه فوت شده است. با وجود ابراز بيگناهي متهم، پس 

از تكميل تحقيقات، پرونده اتهامي او با صدور كيفرخواست به شعبه 
چهارم دادگاه كيفري يك استان خوزستان فرستاده شد.

در جلسه محاكمه اولياي دم گفتند تنها خواسته شان قصاص است و 
قاتل بايد تاوان كاري را كه انجام داده پس دهد. در اين جلسه متهم 
باز هم به دفاع از خود پرداخت. او گفت: من هيچ قصد و نقشه قبلي 
براي آســيب زدن به بهزاد نداشــتم. با اينكه ما قبال با هم اختالف 
خانوادگي داشتيم، اما آن روز به طور اتفاقي بهزاد را در پمپ بنزين 
ديدم و درگيري ناگهاني شروع شــد. او از من بزرگ تر و قوي تر بود. 
وقتي درگير شديم فقط تالش كردم از خودم دفاع كنم. باور كنيد 
هيچ نيتي براي آسيب زدن به او نداشتم و نمي دانم چطور شد كه او 
جانش را از دست داد. من بيگناهم و از اولياي دم درخواست مي كنم 

من را ببخشند.
با وجود اين دفاعيات قضات دادگاه متهم را گناهكار تشخيص دادند 
و او را به قصاص محكوم كردند. اين رأي چندي بعد در ديوان عالي 
كشور نيز تأييد و حكم قصاص آماده اجرا شــد. از آن زمان خانواده 
محكوم به اعدام براي جلب رضايت اولياي دم به تكاپو افتادند. اما آنها 
حاضر به بخشش نبودند. در اين شرايط بود كه او دو مرتبه پاي چوبه 
دار منتقل شــد اما هر دو مرتبه با پادرمياني مسئوالن شوراي حل 
اختالف و بزرگان منطقه اجراي حكم متوقف شد تا اينكه چند روز 
قبل اولياي دم شرطي را براي بخشش قاتل تعيين كردند. آنها گفتند 

خانواده عرفان بايد همه زمين هاي كشاورزي خود و نزديكان شان 
را همراه با 3ميليارد تومــان پول به آنها بدهند تــا از اجراي حكم 

صرف نظر كنند.
سجاد شيرمهد، برادر عرفان در اين باره به همشهري مي گويد: آنها 
گفتند بايد 20هكتار زميني كه براي خودتان و اقوام تان است را به ما 
بدهيد. ما هم همه 20هكتار را كه حدود 5ميليارد تومان ارزش دارد 
به آنها داديم. بعد هم گفتند بايد تا آخر بهمن ماه 3ميليارد تومان پول 
نقد هم بدهيد و اگر اين پول تا آن روز فراهم نشود برادرم را قصاص 
مي كنند. در اين شرايط ما توانستيم حدود 500ميليون تومان فراهم 
كنيم اما هنــوز 2ميلياردو500ميليون تومان ديگــر كم داريم و از 
همه افرادي كه توانايي دارند درخواست مي كنم براي نجات برادرم 

كمك كنند.

   گفت وگو با پرستو
مي داني كه اگر شاكي از كما بيرون نمي آمد، تبديل به قاتل مي شدي؟

تعداد قرص هاي خواب آوري كه پودرشان كرده بودم كم بود. فكر نمي كردم كه خطري تهديدش كند. از طرفي فرزندانش هر روز 
به او زنگ مي زدند. با خودم گفتم حتما آنها او را به بيمارستان مي برند و خطري تهديدش نمي كند اما حاال فهميده ام كه شاكي 

3روز در خانه اش بيهوش افتاده بود. خدا رحم كرد كه به زندگي برگشت.
چه شد كه نقشه سرقت كشيدي؟

هدفم انتقام جويي بود. شــاكي خيلي مرا تحقير مي كرد. مدام به كارهاي من ايراد مي گرفت و واقعا خسته ام كرده بود. اما من 
به خاطر پول ناچار بودم كه بهانه جويي و تحقيرهاي او را تحمل كنم. من از شهرســتان براي كار به تهران آمده بودم و چاره اي 
نداشتم. من با دوستم همخانه بودم كه بايد بخشي از اجاره را خودم تهيه مي كردم. اما شاكي چند روز قبل از سرقت به من تهمت 
دزدي زد. مي گفت انگشتر عتيقه اش را برداشته ام اما اينطور نبود. من وسايل او را برنداشته بودم. هرچه مي گفتم باور نمي كرد 
و مدام مي گفت من دزدم. همان روز با او درگير شدم و اخراجم كرد. همين موضوع باعث شد كه از او كينه به دل بگيرم. به دنبال 
راهي براي انتقام بودم تا اينكه تصميم گرفتم او را بيهوش كنم و تمام پول و طالهايش را سرقت كنم. بعد از دزدي هم از تهران 

خارج شدم اما در نهايت گير افتادم.
سرقت را چطوراجرا كردي؟

به بهانه جمع كردن وسايلم به خانه اش رفتم. از قبل داروي خواب آور پودر كرده بودم كه داخل چايش ريختم. وقتي چايش را 
نوشيد خوابيد. من هم سر فرصت هرچه پول، طال، دالر و عتيقه داشت سرقت كردم. يكي از كارت هايش را هم برداشتم، چون 
رمزش را داشتم. معموال با آن كارت برايش خريد مي كردم. آن را برداشتم و 50ميليون تومان پولي را كه در حسابش بود خالي 

كردم.
چطور حساب او را خالي كردي؟

چند وقت قبل با يك پسر گريمور آشنا شدم. او در تركيه دوره گريم ديده بود. به او گفتم با دوستانم شرط بندي كردم و گفتم تو 
مي تواني مرا شبيه به پيرزن صاحب كارم كني. عكس او را نشانش دادم و دوستم مرا شبيه به شاكي گريم كرد. بعد از آن راهي 

بانك شدم و با مدارك شناسايي شاكي حساب وي را خالي كردم.
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مهينجانبزرگي
روزنامه نگار

جشنواره تئاتر

دردسرهايمجوزوبليت

جشنواره تئاتر فجر به نيمه راه خود رسيد. جشنواره اي كه تمركز 
اصلي اش پخش اجراها در پلتفرم ها بوده و سهم اندكي هم براي 
اجراهاي فيزيكــي در برخي از تماشــاخانه هاي تهران. فعاليت 
تلويزيون تئاتر ايران و دو پلفترم ديگر اتفاق جديد جشنواره سي 
ونهم است كه تجربه اش مي كند و اين رويداد با پخش نمايش ها 
از شامگاه 14بهمن آغاز شد. تالش براي خريد بليت و شوق رفتن 
به سالن هاي نمايشي، تجربه تماشــاي تئاتر از تلويزيون، چاپ 
كتاب عكس هاي تئاتر ايران و مجوز نگرفتن برخي نمايش ها از 
سوي سازمان ســينمايي براي پخش در پلتفرم ها از نكات قابل 

تامل جشنواره تا به امروز بوده است.

نامگذاريروزهايجشنوارهبهيادپزشكانوپرستاران
به گزارش همشــهري، اجراهاي هر شب جشــنواره تئاتر فجر 
با نام و ياد پزشكان و پرستاران درگذشــته نامگذاري مي شود. 
نمايش هاي منتخب هــر روز در 4بخش اجراهــاي صحنه اي، 
گونه هاي نمايشي، نمايش هاي خياباني و نمايش هاي راديويي 
اجرا مي شــوند. هر عصر از ســاعت 18نمايش هــاي صحنه اي 
اجراهاي آنالين خــود )هفت اجرا( را در تلويزيــون تئاتر ايران 
خواهند داشــت. دو پلتفرم ديگر نيز آماده پخــش تئاتر ها بوده 
و تماشــاگران مي توانند بازپخش نمايش ها را مشــاهده كنند.

بازپخش آثار نمايشي 24ساعته خواهد بود.

تالشبرايخريدبليت
هر سال خريد بليت و تمام شدن ناگهاني بليت هاي يك نمايش 
مشــكل و معضل اصلي جشــنواره فجر محســوب مي شد، اما 
امسال اين مشكل به دليل كم بودن ظرفيت فروش بليت هاست. 
تماشاگران ترجيح مي دهند نمايش هايي را در سالن هاي نمايشي 
تماشاكنند و حاال كه بيشــترين ظرفيت جشنواره روي فضاي 
مجازي است، برخي از نبود بليت گاليه دارند؛ گاليه اي كه از سوي 
برگزاركنندگان جشنواره مشــكل اين دوره محسوب نمي شود 
بلكه به خاطر محدود بودن ظرفيت فروش بليت ايجاد شده است. 
بهاي بليت هاي اين دوره از جشنواره براساس سالن هاي مختلف، 
متفاوت است. قيمت بليت در بيشتر ســالن ها 30الي 50هزار 
تومان بوده و اين قيمت در ســالن هايي چون اصلي تئاترشهر به 

كف 40هزار و سقف 60 هزار تومان مي رسد.

ابلقتنهااسمفيلمجديدنرگسآبيارنيست
بلكهرسمفيلمســازياودرپايانقرنهمبه
شمارميآيد.فيلمسازيكهبامروركارنامهاش
ميتواندريافتكههمســعيداشــتهنگاه
حكومتيبرجريانمسلطفيلمسازيكشوررا
راضينگهداردوهمهرزمانموقعيتيبرايش
فراهمبودهاحواالتشراازگامزدندردشــت
دلفريبومعتبرفيلمســازيبــادغدغههاو
سازوكارهايمستقلبينصيبنگذاشتهاست.
اودرسابقهكارگردانياشدردنيايفيلمبلند
ســينمايييكيدرميانگروههايمختلفياز
سياســيونواجتماعيونرابهفيلمشدلگرم
كردهاســتوحاالبعدازفيلم»شبيكهماه
كاملشــد«كههرچقدرهمتالشكندجريان
مسلطبرســاختايناثررابانگاهيعاشقانه
وزنانهوصلهكندبازهمســفارشوحمايتاز
گوشهگوشهاشبهبيروندرزميكند،بهسراغ
سوژهايرفتهكهدرجامعهمدرنوروزگارزنان
امروزدنياهرچقدرهمكهبهمطلوبنرسد،الاقل
خريدارانبسياريدارد.ابلقيكيازتاسهاي
بازياســتكهالبتهاينبــارخوشبرزمين

ننشستهاست.

ابلقويكروز
آبيار قبل از هر چيزي براي روايت فيلم جديدش سعي 
كرده تا در انتخاب لوكيشــن برخي از مسيرها را براي 
خودش كوتاه كند و درك مفاهيم را سرراســت تر جلوه 
دهد. با همين تصميم او ســر از زورآباد كرج درآورده و 
چشم رنگي ها و خوش تيپ هاي سينما را در نقش خير و 
شر ميان انبوهي نكبت و فقر روبه روي همديگر قرار داده 
است. ارتباط خانواده ها در محله هاي فقيرنشين و البته 
جنس دغدغه ها و مشكالت و شايد بي تفاوتي و به آخر 
خط رسيدن اكثر ساكنان را پيش از اين در سينماي ايران 
با ابد و يك روز به دقت و جذابيت به روز كرده ايم ولي آبيار 
هم سعي كرده تا از اين به اصطالح غور در زيرپوست شهر 
به عنوان فيلمسازي متعهد و كشف جريان هاي حاشيه اي 

زندگي در كالنشهرها بي بهره نماند.

جداييجاللازراحله
اصال الزم نيست تا در هنگام تماشاي ابلق به ذهنتان 
فشار بياوريد تا ارجاع هاي ســينمايي تكراري در اين 
فيلم را كشف كنيد. دست روي قرآن گذاشتن در ميانه 
دعوا و دروغ و البته ماشــيني كه از رخ مي افتد خيلي 
سريع شما را ياد جدايي نادر از سيمين مي اندازد. اينها 
در واقع تالش هاي فيلمسازي است كه نمي خواهد به 
قول خودش محدود باشد و فقط فيلم هاي سفارشي و 
ايدئولوژيك بسازد. آبيار حاال مي داند كه در كنار انبوه 
سيمرغ هايي كه به همين چند فيلم قبلي اش رسيده، 

جاي جوايز خوش رنگ و لعاب تر و البته معتبر تر خيلي 
خالي است و به همين دليل بدش نمي آيد همانطور كه 
جلوي دوربين تلويزيون دولتي انگلســتان مي نشيند 
و از فيلمي كامال سفارشــي دفاع مي كند بتواند جوايز 

بين المللي را هم به ويترين افتخاراتش بيفزايد.

Me Tooدرزورآباد
ماجراي مزاحمت و آزار زنان در اين سال ها با جنبش 
بين المللي Me Too  كه از ينگه دنيا آغاز شد و خيلي 
زود همه جهان را فراگرفت تا كنون دستمايه ساخت 
و نگارش آثار تصويري و متون بســياري شده است. 
نرگس آبيــار در ابلق تمام تالش خــودش را كرده تا 
از اين قافله عقــب نماند و به عنوان يكــي از معدود 
فيلمسازان زن اين كشور كه اتفاقا دستش براي ساخت 
اثر سينمايي باز اســت براي همراهي با اين جنبش 
قدمي بردارد. نتيجــه اما چنان ضعيــف و غيرقابل 
تصور است كه گويي بايد يك بار ديگر به اين فيلمساز 
محترم يادآوري كرد كه اتفاقــا اين جنبش به خاطر 
ســكوت نكردن و تن به مصلحت ندادن بدل به يك 
جنبش فراگير شــد وگرنه لب بســتن به روي آزار و 
مصلحت انديشــي هاي كوتاه مدت جمعي يا شخصي 
كه در تمام طول تاريخ در اين زمينه تكرار شده است.

در ابلق بازيگر نقش راحله با بازي الناز شاكردوست كه 
مورد آزار و اذيت قرار گرفته بعد از طغياني روحي باز 
هم به سياق همه سركوب شــدگان تاريخ آزار و اذيت 

زنان، ساكت مي شــود و نه تنها حرف هاي اطرافيان 
درباره وجود موارد مشــابه آزار در او انگيزه اي براي 
اعتراض ايجــاد نمي كند كه تنها با درخواســت زني 
ديگر به بهانه اينكه زندگي اش خراب نشود با سكوت 
و گذشــت و حتي اعتراف به اينكه اصال آزاري در كار 

نبوده، به قهقهرا مي رود.
در واقع نســخه نرگس آبيار براي اين جنبش مهم و 
اثرگذار جهاني تنها همان درمان هاي سنتي هميشگي 

است:صبر، سكوت، از خود گذشتگي و تحمل...

جريانبياثر
نرگس آبيار بــا ابلق كــه گويي بايد بســان معني 

لغوي اش سياه و سفيد توامان باشــد دقيقا نه سياه 
است و نه ســفيد. ابلق البته خاكستري هم نيست 
چون حاال بايد به اين فيلمساز بااستعداد هشدار داد 
كه فيلم آخر شما نه سفارشي است و نه مستقل و نه 
حتي بدون وابســتگي به هيچ سمت و سويي رنگ و 

بوي جريان سازي  دارد. 
ابلق درست شــبيه همان كاراكتر داراي معلوليتي 
است كه شاهد همه اتفاقات است و اصال براي همين 
به حضورش اينقدر در فيلم بها داده مي شــود اما در 
بزنگاه نه تنها اثري ندارد كه بيشتر شبيه يك شوخي 
تلخ فقط اصالــت وجودي اش را بــا بي اثر بودن زير 

سؤال مي برد.

اگر كرونا نبــود، جشــنواره فيلم ســاندنس كه 
بزرگ تريــن جشــنواره فيلم هاي مســتقل در 
آمريكاست، بايد طي 10روز در پارك سيتي يوتا، 
سالت ليك سيتي و اقامتگاه ســاندنس )منطقه اي در شــمال يوتا( برگزار مي شد، اما 
چهل وچهارمين دوره اين جشنواره به دليل شيوع كرونا مثل بسياري ديگر از رويدادهاي 
فرهنگي و هنري بين المللي به صورت مجازي از 9 تا 15بهمن برگزار شد. برگزاركنندگان 
اين جشــنواره ترجيح دادند براي حفظ ســالمتي افراد، فيلم ها را در پلتفرمي آنالين 
به نمايش درآورند و گفت وگوها و رويدادهاي خــود را نيز در همين قالب برگزار كنند. 
ساندنس در ميان جشنواره هاي سينمايي مختلف به اهميت دادن به استعدادهاي نو و 
نگاه هاي خالق معروف است و برگزيدگان اين دوره از جشنواره نيز ظاهرا داراي چنين 

خصلت هايي هستند.
در شــب اهداي جوايز، درام »كودا« كه قلب داوران را ربوده بود، توانست جايزه بزرگ 
داوران، جايزه بهترين كارگرداني، جايزه مخاطبان و جايزه ويژه هيأت داوران براي بهترين 
گروه بازيگران را در بخش رقابتي فيلم آمريكا از آن خود كند. اين براي نخستين بار در 
تاريخ جشنواره ساندنس است كه فيلمي موفق مي شود هر سه جايزه اصلي را در بخش 

سينماي آمريكا از آن خود كند.
كودا )Coda( كه مخفف عبارت child of deaf adult )فرزند يك زوج ناشــنوا( درام 
مستقل دلگرم كننده اي درباره دختر نوجواني اســت كه بين دنبال كردن عالقه اش به 
موســيقي يا ماندن در خانه و كمك به پدر و مادر و برادر ناشــنوايش گير كرده است. 
اين فيلم اقتباسي از فيلم فرانســوي »LaFamille Bélier« ساخته اريك الرتيگو در 
سال2014 است. سيان ِهِدر، كارگردان كودا و امليا جونز، بازيگر نقش اصلي اين فيلم، 
هر دو براي اين فيلم زبان اشاره آموختند و برخي از نقش هاي مهم نيز توسط بازيگران 

ناشنوا ايفا شده است.
كارگردان فيلم، سيان هدر هنگام پذيرش جايزه فيلم منتخب مخاطبان گفت: اميدوارم 
اين دريچه به سوي مخاطباني كه مي خواهند فيلم هايي از اين نوع ببينند باز و فيلم هاي 
بيشتري درباره ناشنوايان ساخته شود. كودا پيش تر در ساندنس ركوردي جالب به نام 
خود ثبت كرده بود؛ در شب افتتاحيه جشنواره، استوديوي اپل با شركت در مناقصه موفق 

شد تا حقوق اين فيلم را به قيمت 25ميليون دالر از آن خود كند.
در بخش بهترين مستند، »تابستان روح )... يا وقتي انقالب نمي تواند تلويزيوني شود(« 
برگزيده شد. اين فيلم كه كارگردان آن احمر تامسوِن آهنگساز، مشهور به كوئست الو، 

است به جشنواره افسانه اي ســال1969 هارلم مي پردازد كه در بزرگداشت فرهنگ و 
موسيقي آمريكايي - آفريقايي برگزار شد. در اين فيلم از تصاويري استفاده شده كه تا 
امروز ديده نشده است. جايزه ويژه هيأت داوران در اين بخش به »يكي براي جاده« اهدا 

شد كه سفر جاده اي 2دوست را در تايلند به تصوير كشيده است.
مستند »فرار« هم جايزه بزرگ داوران در بخش سينماي مستند را از آن خود كرد. در 
بخش سينماي داستاني جهان برنده بزرگ شــب جوايز فيلم »كندو« بود كه 3 جايزه 
شامل جايزه بزرگ هيأت داوران، جايزه مخاطبان و جايزه كارگرداني را برد. بلرتا باشولي 
كارگردان فيلم، آن را با تمركز بر مادري تنها ساخته كه پس از ناپديد شدن همسرش در 
جنگ كوزوو، فرزندش را به تنهايي بزرگ مي كند. در بخش »نكست« نيز جايزه مخاطبان 
به »دختر خوشگل من، زيبايي من« اهدا شد. جايزه مبتكر نيز به انيميشن »كريپتوزو« 
اهدا شد. مراسم اهداي جوايز را پاتون اوسؤالد كمدين ميزباني كرد كه به صورت مجازي 
برگزار شد و افراد برنده در مراسمي آنالين جوايز خود را پذيرفتند و سخنان كوتاهي بر 
زبان آوردند. هدر در حالي جايزه اش را پذيرفت كه در خانه در كنار همسر و 2 فرزندش 
نشسته بود. تامپسون نيز درحالي كه سوار اتومبيل بود تا به كار روزانه اش برسد با ناباوري 

خبر برنده شدنش را شنيد.
جشنواره فيلم ســاندنس را رابرت ردفورد، بازيگر و كارگردان سينما، بنيان گذاشته و 
معموال در شهر پارك سيتي در منطقه كوهســتاني غرب ايالت يوتا برگزار مي شود، اما 
امسال به دليل شيوع كرونا 72فيلم به صورت آنالين در اين جشنواره به نمايش درآمدند.

برجباحداكثرظرفيت
امروز برج ميالد بي ترديد بيشترين آمار مراجعه كنندگان به 
مركز همايش هايش را براي تماشاي فيلم تجربه خواهد كرد. 
آخر هفته و تعطيلي كاري اهالي رسانه در پنجشنبه ها از يك 
طرف و البته به نمايش درآمدن 2 فيلم كنجكاوي برانگيز از 
سوي ديگر، داليل اين ادعا هستند. برج ميالد كه روز گذشته 
حضور افراد بيشتري از گروه ستاد اجرايي جشنواره را براي 
كنترل رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي تجربه مي كرد امروز، 

ظهر و عصر سختي در پيش خواهد داشت.
روز گذشته نمايش 2 فيلم زاالوا و مصلحت توانست توجه 
زيادي را از ميان اهالي رســانه به خود جلــب كند و مركز 
همايش ها روز نسبتا آرامي را پشت سر گذاشت؛ اما نمايش 

فيلم روشن به كارگرداني روح اهلل حجازي و بازي رضا عطاران 
امروز ساعت14 خيلي ها را به كاخ جشنواره خواهد كشاند. 
نكته مهم اينكه فيلم سانس دوم امروز يعني روزي روزگاري 
آبادان ســاخته اول حميدرضا آذرنگ هم با حضور فاطمه 
معتمد آريا براي خيلي ها از همين حاال محل كنجكاوي و 
عالقه اســت. روز جمعه هم با نمايش فيل منصور در واقع 
از مهم ترين فيلم های امســال سازمان ســينمايي اوج در 

جشنواره فيلم فجر رونمايي خواهد شد.
نكته آخر درباره وضعيت كاخ جشنواره سي و نهم هم اينكه 
باالخره بعد از گذشت چند روز از آغاز جشنواره بساط چاي 
و كيك در مركــز همايش ها به راه افتاد كــه البته به گفته 
برگزاركنندگان توزيع اين اقالم با رعايت دقيق پروتكل هاي 
بهداشتي و با نظارت نماينده ستاد ملي كرونا مستقر در كاخ 

جشنواره انجام مي شود.

چرا فيلم جديد نرگس آبيار يك عقبگرد 
براي اين فيلمساز است ابلق يعني هيچ

برندگان جشنواره فيلم ساندنس معرفي شدند
»كودا«دريچهاينوبراينگاهبهمشكالتناشنوايان

جواديهوايوبخانمجوزپخشنگرفتند
محسن حسن زاده، مدير روابط عمومي مركز هنرهاي نمايشي درباره حضور نداشتن 
يك نمايش در جدول نمايش فيلم تئاترها و فعال نشدن گزينه پخش برخي ديگر از 
آثار توضيح داده است. به گزارش همشهري، آثار نمايشي براي حضور در پلتفرم ها 
نياز به مجوز سازمان ســينمايي هم دارند كه اين آثار نيز همزمان با تدوين براي 

دريافت مجــوز پخش آنالين ديده 
مي شوند، اما نمايش هاي »جواديه« 
 بــه كارگردانــي رضــا بهرامي و 
»ايوب خان« بــه كارگرداني امير 
دژاكام با وجود تالش هايي كه تا اين 
لحظه انجام داديم موفق به دريافت 
 مجوز پخش نشــدند. البته نمايش 
»ايوب خــان« از همــان ابتدا در 
جدول قرار نگرفت اما »جواديه« با 
وجود حضور اوليه در جدول موفق 

به دريافت مجوز نشد.
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كيوسك نگاه

شــبكه الجزيره روز گذشته گزارشی را 
منتشر كرد كه نشان مي دهد سازمان گزارش

اطالعــات ارتــش بنــگالدش براي 
جاسوسي از تلفن هاي همراه مخالفان و فعاالن حقوق 
بشر در اين كشــور از يك نرم افزار پيشرفته اسرائيلي 
اســتفاده مي كند. براســاس ايــن گــزارش، رژيم 
صهيونيســتي عالوه بر فروش نرم افزار جاسوســي، 
دوره هاي آموزشــي را هم بــراي نيروهــاي ارتش 
بنــگالدش به منظور انتقــال كامل فنــاوري و نحوه 
استفاده از آن برگزار كرده است. اين دوره هاي آموزشي 
به مدت كمتر از يك هفته در حاشيه شهر بوداپست در 
مجارستان تشكيل شده است. طراح و فروشنده اين 
 )Picsix( نرم افزار جاسوسي، شركت پيكســيكس
معرفي شده كه يكي از شاخه هاي تجارت و تكنولوژي 
موساد به حســاب مي آيد. در گزارش شبكه الجزيره 
آمده است: »اين نرم افزار جاسوسي همانند يك برج 
مخابرات كار مي كند؛ به گونه اي كه قادر است محتواي 
مكالمات و اطالعات 300تلفن همراه را به طور همزمان 
رصــد و ضبط كند.« پيــش از اين در ســال2018، 
رســانه هاي آمريكايي اطالعات ويژه اي را از انتشــار 
نرم افزارهاي جاسوسي غيرقانوني اسرائيل در سطح 
كشــورهاي مختلف جهان منتشــر كرده بودند. اين 
اطالعات نشان مي داد بسياري از شخصيت ها يا حتي 
سازمان هاي بين المللي بدون آنكه اطالع داشته باشند 
مدت ها قرباني استفاده از اين نرم افزارها بوده اند. حتي 
در برخي موارد، اســتفاده از ايــن نرم افزارها بدون 
موافقت نهادهاي قانوني در كشورهاي مختلف صورت 
گرفته اســت. مجموعــه اين تحوالت، حساســيت 
گسترده اي را درباره تجارت خصوصي سازمان موساد 
براي فــروش نرم افزارهاي جاسوســي به طرف هاي 

غيردولتي ايجاد كرد.

ردپاي جاسوسي »پگاسوس« در 45كشور
روزنامه نيويورك تايمز در ســال2018 اسنادي را از 
تحقيقات محرمانه شــركت امنيت تلفن هاي همراه 
به نام »لوك اوت« منتشر كرد كه نشان مي داد محتواي 

صدها تلفن همراه در سراسر جهان توسط يك نرم افزار 
جاسوسي اسرائيلي رصد و رمزشــكافي شده است. 
اين نرم افزار پگاسوس نام داشت و يكي از جديدترين 
محصوالت شــركت »اس ان او«، متخصص در توليد 
محصوالت جنــگ ديجيتال به شــمار مي رفت. در 
بخشــي از متن گزارش »لــوك اوت« براي توصيف 
پگاســوس آمده بود: »اين نرم افزار پيشرفته ترين و 
خطرناك ترين ابــزار براي تجاوز به حريم شــخصي 
شــهروندان به شــمار مي آيد كه تا كنون توليد شده 
است.« براساس اين گزارش، خدمات پگاسوس براي 
مشتريان از ســال2016 آغاز شده و مجموعا بيش از 
170تلفن همراه، متعلق به فعاالن سياسي، امنيتي يا 

اقتصادي را رصد كرده بود.
اگرچه ردپاي خدمات پگاســوس در 45كشور كشف 
شــده، اما اين لزوما به معناي اســتفاده سازمان هاي 
دولتي يا اطالعاتي اين كشورها از نرم افزار جاسوسي 
اسرائيل نيست. به نوشــته نيويورك  تايمز، پگاسوس 
تنهــا »36كاربر« داشــته كــه برخي از آنهــا اصوال 
سازمان هاي خصوصي بوده اند. اسرائيل پس از تشديد 
جنجال ها درباره اين نرم افزار جاسوســي مدعي شد 
فروش پگاســوس بدون مجوز وزارت دفاع اين رژيم 
غيرقانوني بوده اســت. اين در حالي است كه در ميان 
مشتريان پگاسوس نام چند كشور عربي ديده مي شود؛ 
كشــورهايي كه در آن زمان هنوز روابط خود با رژيم 

صهيونيستي را عادي سازي  نكرده بودند.

پايگاه هاي جاسوسي در خاورميانه
براســاس اطالعات منتشر شــده در نيويورك تايمز، 
پگاســوس در ســطح خاورميانه 12كاربر به نام هاي 
مختلف داشــته كه مشــخصا در امارات، عربســتان 
ســعودي، بحرين و ســرزمين هاي اشــغالي مستقر 
بوده اند. بخش جالب تر گزارش اما اين است كه 12كاربر 
مذكور، صدها تلفن همراه را در دامنه نفوذي بســيار 
گســترده، از تركيه گرفته تا فلســطين، اردن، عراق، 
تمامي كشــورهاي عربي خليج فارس، مصر، تونس، 
ليبي و حتي الجزاير و مراكــش رصد كرده اند. در اين 
ميان، ميزان استخدام پگاســوس براي دسترسي به 
محتواي محرمانه تلفن هاي همراه شــهروندان بين 
كاربران ســعودي و اماراتي بيش از ساير كاربران بوده 
است. شبكه الجزيره با گذشت زمان مدعي شد تمركز 
دستگاه هاي اطالعاتي عربستان سعودي در استفاده 
از نرم افزار پگاســوس براي جاسوسي از مخالفان اين 
كشور بوده؛ درحالي كه امارات، به جاسوسي از مقامات 
سياسي و ديپلمات هاي ساير كشــورها اولويت داده 

است.
اگرچه عربستان ســعودي به طور رســمي هرگونه 
خريداري يــا اســتفاده از نرم افزارهاي جاسوســي 
اسرائيلي را تكذيب كرد، اما تحقيقات بين المللي در 
سال2019 نشان داد ســازمان اطالعات اين كشور با 
استفاده از نرم افزار پگاســوس موفق به نفوذ در تلفن 
همراه جمال خاشقجي، روزنامه نگار منتقد سعودي 

و در نهايت قتل وي در تركيه شــده است. از نرم افزار 
پگاسوس، عالوه بر كشــورهاي خاورميانه در آمريكا، 
كانادا، استراليا و برخي كشورهاي اروپايي نظير فرانسه 

نيز استفاده شده است.

مهم ترين قربانيان
در گزارش سال2018 روزنامه نيويورك تايمز، نام چند 
تن از شخصيت هاي ارشد در منطقه خاورميانه به عنوان 
مهم ترين قربانيان نرم افزار جاسوسي پگاسوس اسرائيل 
ذكر شده است. عمليات جاسوسي از تلفن هاي همراه 
اين شخصيت ها از عربستان سعودي و امارات مديريت 

شده است: 
متعب بن عبداهلل )فرزند ملك عبداهلل و فرمانده 

سابق گارد ملي عربســتان(: شاهزاده متعب 1
مهم ترين رقيب محمد بن سلمان در مسير پادشاهي 
آينده سعودي بود. او از ســال2017 پس از بازداشت 
يكســاله عمال از صحنه قدرت كنار گذاشــته شــد. 
مخالفان سعودي مدعي هستند جاسوسي از اطالعات 
شخصي متعب نقش مهمي در حذف او از قدرت داشته 

است.
عمر عبدالعزيز )شاهزاده ســعودي و يكي از 

مخالفان مشهور وليعهد سعودي(: عمر پس از 2
شروع فرايند سركوب مخالفان داخلي محمد بن سلمان 
در ســال2017 به كانادا پناهنده شد. او مدعي است 
ســازمان اطالعات ســعودي برنامه اي مشــابه ترور 

خاشقجي را در سال2018 براي او تدارك ديده بود.
شــيخ تميم بن حمد آل ثاني )امير قطر(: به 

نوشته نيويورك تايمز، تالش ها براي نفوذ به 3
تلفن همراه امير قطر از اواخر ســال2015 و پيش از 
شــروع بحران خليج فارس صورت گرفته اســت. اين 
روزنامه مدعي است عمليات مذكور مستقيما زيرنظر 
شيخ خالد بن زايد، فرزند وليعهد ابوظبي انجام شده 

است.
ســعد حريري )نخست وزير ســابق لبنان(: 

بررسي اســناد نشــان مي دهد آغاز فرايند 4
جاسوســي ديجيتال از نخســت وزير لبنان، تقريبا با 
تشديد تنش ها بين او و عربستان سعودي همزمان بوده 
است. او در سال2017 پس از دعوت به رياض، به مدت 

4روز در اين كشور گروگان گرفته شد.  

صادرات جاسوسي اسرائيل

   نرم افزارهاي جاسوسي چگونه كار مي كنند؟
تحقيقات نيويورك تايمز نشان مي دهد بخش عمده اين جاسوسي ها با ارسال يك پيام براي قرباني آغاز مي شود؛ 
پيام هايي جذاب كه معموال حاوي اطالعات، اخبار يا تصاوير ويژه اي هستند و مخاطب مي تواند با زدن روي لينك به 
محتواي كامل ارائه شده دسترسي داشته باشد؛ لينكي كه البته دروازه ورود بدافزار جاسوسي به تلفن همراه سوژه 
است. به محض زدن روي لينك، فرايند نفوذ پگاسوس به مجموعه اي از حفره هاي ناشناخته سيستم امنيتي تلفن 

همراه آغاز مي شود و درواقع فرد قرباني بدون آنكه خبر داشته باشد، دست به دانلود يك برنامه جاسوسي مي زند!
پس از دانلود پگاسوس، ارتباط اين نرم افزار با كاربر اصلي )براي مثال در عربستان يا امارات( برقرار شده و فرايند 
سرقت اطالعات محرمانه كليد مي خورد؛ از رمزها گرفته تا ليست مكالمات، تماس ها، فايل هاي صوتي و... . كاربران 
پگاسوس حتي مي توانند با اســتفاده از دوربين يا ميكروفون تلفن همراه قرباني، از او به طور دائم جاسوسي كنند. 
در گزارش مفصل شبكه الجزيره از عملكرد پگاسوس آمده است: اين نرم افزار جاسوسي به طور مشخص از 3حفره 
امنيتي ناشناخته در سيستم عامل آي او اس در تلفن هاي اپل استفاده كرده است. در مقابل مسير پگاسوس براي 
نفوذ به سيستم عامل اندرويد به مراتب آسان تر بوده است. براســاس اين گزارش، هويت كاربران پگاسوس هرگز 

مشخص نمي شود.

تركيه و اروپا؛ رابطه پردردسر اما حياتي

پايان رياست جمهوري دونالد ترامپ، 
احياي روابط اروپا و آمريكا را دوباره در 
دستور كار رهبران قاره سبز قرار داده 
است. اما آن وابستگي نزديك در دوره جنگ سرد و زمان بعد از 
آن، يعني وقتي كه آمريكا همه تصميم گيري هاي امنيتي مهم را 
انجام مي داد و اروپا هم تبعيت مي كرد، ديگر تكرار نخواهد شد. 
براي تجديد روابط فراآتالنتيك، اروپا بايد به سهم خود به ايجاد 
امنيت مشترك به ويژه در فضاي ژئوپليتيكي اين قاره كمك كند.

اتحاديه اروپا در همسايگي نزديكش، با 3قدرت جهاني قديمي 
روبه روست كه به امپراتوري قدرتمند خود در گذشته مي بالند: 
روســيه، تركيه و انگليس. هر كدام از اين كشورها رابطه خاصي 
با اروپا داشته و دارند. اين 3كشور تشــابه هايي نيز با هم دارند. 
روســيه به رهبري والديمير پوتين، با ســرافرازي به روزهايي 
كه اتحاديه جماهير شــوروي در كنار آمريكا قدرت برتر جهان 
بود، افتخار مي كند. تركيه تحت هدايــت رجب طيب اردوغان 
دررؤياي دنبال كردن كشورگشــايي فرهنگــي و ژئوپليتيكی 
امپراتوري عثماني از بالكان و بخش هاي غربي آســياي مركزي 
تا مناطق شرقي مديترانه و ساحل آفريقاي شمالي و از جنوب تا 
خليج فارس است. در نهايت انگليس كه به تازگي از اتحاديه اروپا 
خارج شده به دنبال يك كناره گيري خودخواسته از اين اتحاديه 
است. هرچند از طريق پيمان ناتو و به دليل پيشينه هاي تاريخي 

و فرهنگي مشترك، همچنان كنار اروپا مي ماند.
خوب يا بد، اتحاديه اروپا، 3همسايه پردردسر دارد و بايد با آنها 
كنار بيايد. روسيه كشور بزرگي است كه قدرت نظامي و هسته اي 
گسترده اي دارد و اروپا به تنهايي نمي تواند از عهده آن بربيايد. 
در اينجا اروپا نياز به حمايت آمريكا دارد، به ويژه در رويارويي با 
تهديدهايي كه روسيه براي اروپاي شرقي و منطقه بالتيك دارد. 
تهديدهايي كه از ســال2014 با الحاق شــبه جزيره كريمه به 

روسيه و جنگ اوكراين شدت گرفت.
اما چالش اصلي اروپا جاي ديگري است؛ منطقه مديترانه شرقي، 
جايي كه كشف منابع گاز طبيعي در بستر دريا خطر درگيري بين 
اعضاي پيمان ناتو يعني تركيه، يونــان و قبرس را افزايش داده 
است. عالوه بر آن، طرح ناتو براي توقف قاچاق اسلحه در ساحل 
ليبي اخيرا موجب رويارويي خطرناك بين نيروي دريايي فرانسه 
و تركيه شــده و يك چالش ديپلماتيك را به دنبال داشته است. 
رقابت بر ســر منابع گاز طبيعي، دخالت تركيه در جنگ داخلي 
ليبي، درگيري تاريخي بر ســر درياي اژه و مشكالت مرزبندي 
هوايي و دريايي، تنش هايي هستند كه با وجود رقابت هاي كهنه 
قومي و مذهبي در اين منطقه تشديد شده و موقعيت خطرناكي 
را در مرز اروپا ايجاد كرده است. از آنجا كه پاي منافع اروپا درميان 
است، اين قاره مجبور است مشــكالت ذكر شده را شخصا حل 

وفصل كند.
تركيه با حاكميت اردوغان چند سالي اســت كه سياست هاي 
»نئوعثماني« را دنبال مي كند. گرچه دولت حزب توسعه و عدالت 
اين كشور در ابتداي كار خود با نزديك شدن به اروپا براي ائتالف 
با غرب تالش كرد، اما در ســال2006، آنگال مركل، صدراعظم 
آلمان و ژاك شيراك، رئيس جمهور وقت فرانسه، درها را به روي 

استانبول بستند.
در اين زمان، رئيس جمهور تركيه با توجه به شــرايط اقتصادي 
مناسب جهان تصميم گرفت كه كشورش را در مسير مدرن شدن 
هدايت و ســپس به تنهايي بدون نياز به ائتالف با اروپا به عنوان 
يك قدرت بزرگ ظهور كند. اما اردوغان توانايي هاي كشورش را 
خيلي بيشتر از واقعيت، برآورد كرده بود و البته هنوز هم مي كند.

در ســطح منطقه، اردوغان تا قبل از كودتاي2016 روي اتحاد 
سياسي با جنبش اسالمي گولن، حســاب زيادي باز كرده بود. 
او سپس، پيمان جديدي را با ملي گرايان افراطي منعقد كرد. اما 
تغيير متحدان، هيچ وقت عنصر مذهب را در سياست هاي اردوغان 
كمرنگ نكرد. او مدت هاست كه بر تبعيت از اصول اسالمي براي 
ورود به دنياي مدرن تأكيد دارد. كاري كه نشــان دهنده فاصله 
اردوغان با منش ســكوالر كمال آتاتورك، بنيانگذار جمهوري 
تركيه است. اين تعهد به مذهب به ناچار رئيس جمهور اين كشور 

را از غرب، دور و به خاورميانه نزديك كرده است.
روشن است كه اروپا و تركيه هر دو در تله اي كه خودشان درست 
كرده بودند، گرفتار شــده اند: اميد به عضويت اتحاديه اروپا كه 
دســت كم در آينده نزديك عملي نخواهد شــد. متأسفانه هيچ 
مكانيســم جايگزين ديگري براي اتحاد 2طــرف وجود ندارد. 
اما اســتانبول و اتحاديه اروپا نمي توانند به ســادگي راه خود را 
بروند. تركيه نمي تواند به ســادگي از بازارهــاي اروپا، ظرفيت 
ســرمايه گذاري و روابط قاره سبز با روســيه - به عنوان رقيب 
اصلي تركيه - و ايران، چشم پوشي كند. از طرف ديگر، موقعيت 
ژئوپليتيك تركيه بين اروپا، خاورميانه، آسياي مركزي و قفقاز، 

رابطه با اين كشور را براي اروپا حياتي مي كند.
جــدا از اينكه تركيه ســرزمين اجــدادي جمعيــت زيادي از 
اقليت هــاي آلمان، بلژيك و كشــورهاي حوزه اســكانديناوي 
است، اين كشور همچنان به عنوان پل ارتباطي پناهجوياني كه 
مي خواهند از آســيا به اروپا مهاجرت كنند، باقي خواهد ماند. 
بنابراين ضروري است كه هر دو طرف روابط صلح آميز با يكديگر 

را خارج از عضويت اتحاديه اروپا تقويت كنند.
براي اطمينان، فرايند طوالني پذيرش عضويت تركيه در اتحاديه 
اروپا بايد همچنان تا زمان مشخص شدن جايگزين اردوغان ادامه 
داشته باشد. پايان اين فرايند در شرايط فعلي بيشتر از اينكه سود 
داشته باشد، مضر است. اما تا وقتي كه اردوغان در قدرت است، 
همزيستي مســالمت آميز بهترين راهكاري است كه مي توان به 

آن اميدوار بود.
اروپا نبايد خطر چين را نيز از نظر دور داشته باشد. پكن هم اكنون 
در حال تقويت حضور خود در ايران است. اين كشور ثابت كرده 
كه سرمايه، توانايي و تكنولوژي براي توسعه قدرت و نفوذ خود 
در فراتر از مرزهايش را دارد. اگر طــرح »يك كمربند يك راه« 
)يك طرح ســرمايه گذاري اقتصادي بين المللي كه سال2013 
از سوي پكن مطرح شد( موفق شود، ممكن است چين به زودي 
طوري از مرز جنوب شرقي اروپا سردربياورد و قدرت نمايي كند 
كه هيچ كس فكرش را هم نمي كرد. اروپا قطعا از چنين نتيجه اي 
اســتقبال نمي كند، بنابراين رابطه با تركيه همچنان براي اين 

منطقه، به عنوان مسئله اي حياتي باقي خواهد ماند.
ProjectSyndicate :منبع

 يوشكا فيشر
وزير خارجه سابق آلمان

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه فايننشال تايمز ]انگليس[

روزنامه ژاپن تايمز ]ژاپن[

روزنامه اينديپندنت]انگليس[

جنگ موجوديتي براي 
جمهوريخواهان آمريكا

حبس براي منتقد پوتين

ميانمار، آزمون بايدن در آسيا 

انگليس، ديگ جوشان ويروس كرونا

همانطور كه پيش بيني مي شد دونالد ترامپ پس 
از شكســت در انتخابات، بحراني تاريخي براي 
حزب جمهوريخواه آمريكا به ميراث گذاشت. به 
نوشته روزنامه العربي الجديد، هم اكنون دو قطبي 
بي سابقه اي در ميان شخصيت هاي اساسي اين 
حزب به وجود آمده كه مي تواند آن را به طور كامل 
نابود كند. اين دوقطبي حول محور راست هاي 
معتدل و راست هاي افراطي كه همچنان خواهان 

حمايت از ترامپ هستند، تعريف مي شود.

روزنامه اقتصادي فايننشال تايمز، در صفحه يك 
خود به موضوع الكسي ناوالني، منتقد سرشناس 
والديمير پوتين پرداخته و محكوميت به حبس 
او را بازتاب داده است. ناوالني كه بعد از بازگشت 
از آلمان دستگير شــده بود، در دادگاهي در 
مسكو به خاطر نقض شرايط آزادي مشروط خود 
به 3سال و نيم حبس محكوم شده است. صدور 
حكم حبس براي او، با اعتراض شديد هوادارانش 
مواجه شد و نيروهاي امنيتي روسيه، ده ها نفر از 

آنها را بازداشت كردند.

روزنامه ژاپن تايمز، نگاهي تحليلي به كودتاي 
نظامي ها در ميانمار داشته و آن را نخستين مانع 
در راه آمريكا براي مقابله با چين خوانده است. 
موضع چين در مسئله كودتاي نظامي هاي ميانمار 
عليه دولت مستقر اين كشــور كه با اختالفي 
فاحش دوباره در انتخابات برنده شده، مغاير با 
درخواست هاي تند آمريكا براي آزادي رهبران 
سياســي و بازگرداندن قدرت به غيرنظاميان 
است. پكن كه خواســتار خويشتنداري همه 
طرف ها شده، ديروز جلوي محكوميت اين كودتا 

در شوراي امنيت سازمان ملل را گرفت .

مديــــران استيضــــاح
دونالد ترامــپ، در آخرين آمريكا

تالش هايشان پيش از شروع 
محاكمه رئيس جمهور ســابق آمريكا در 
سنا، داليل خود براي گناهكار بودن او را 
تشــريح و تأكيد كرده اند كه او مســئول 
حمله مرگبار به كنگره بوده و بايد محكوم 

شود.
به گــزارش نيويورك تايمــز ، مديــران 
اســتيضاح كــه نماينــدگان مجلــس 
نمايندگان هســتند و از ســوي مجلس 
به عنوان دادستان هاي محاكمه ترامپ در 
سنا پرونده اتهام های او را مطرح مي كنند، 
اســتدالل كرده اند كه ترامــپ به خاطر 
تحريك به آشــوب در كنگره مقصر است 
و به همين خاطر، بايد محكوم شود و ديگر 
اجازه پيــدا نكند كه در هيــچ انتخاباتي 

شركت كند.
9مديــر اســتيضاح، در نامــه توجيهي 
80صفحه اي خود براي پيش كشــيدن 
اين اتهام ها عليه ترامپ كه قرار است هفته 
آينده در ســنا مطرح شود، رئيس جمهور 
ســابق را متهم كرده اند كه معترضان را 
تحريك كرده به كنگــره حمله كنند. در 
اين نامه آمــده اســت: »تهيه كنندگان 
قانون اساســي  از رئيس جمهوري ترس 
داشته اند كه با هرگونه تالش و هدفي براي 
انتخاب مجدد، دفتر رياســت جمهوري را 
آلوده كند. اگر تحريك شورش عليه يك 
جلسه مشترك در كنگره بعد از باختن در 
انتخابات جرمي استيضاح شدني نيست، 

پس چه جرمي استيضاح شدني است؟«
در پاســخ به اين نامه مديران استيضاح، 
تيم حقوقي ترامپ هم در يك نامه كوتاه، 
هرگونه دست داشــتن ترامپ در تحريك 
شورش ها در كنگره را رد كرده  و گفته اند 
كه ســنا صالحيت قضايي ندارد كه يك 

رئيس جمهور سابق را محاكمه كند.
ديگر اســتدالل آنها در نامه 14صفحه اي 
اين است كه صحبت هاي ترامپ در ششم 
ژانويه و هفته هاي قبل از آن، مورد حمايت 
قانون اساسي )آزادي بيان و عقيده( بوده 
است. آنها، برخالف درخواست هاي ترامپ 
به اين مسئله اشــاره نكرده اند كه ترامپ 
از نظرشان برنده انتخابات شده، اما عمال 
ادعاهاي او درباره تقلــب در انتخابات را 

تكرار كرده اند.
آنها نوشــته اند كه ترامپ فكر مي كرده با 
اختالفي فاحش برنده شده است، بنابراين 
از حقي كه متمم اول قانون اساســي به او 
داده اســتفاده كرده تا عقيده اش را ابراز 
كند و بگويد كه از نظــر او نتايج انتخابات 

مشكوك است.
در انتخابات ســوم نوامبر، جــو بايدن با 
7ميليون رأي بيشــتر برنده شــد و ده ها 
پرونــده حقوقي اي كه ترامــپ عليه اين 
نتيجه مطرح كرد، همگي رد شــدند. او و 
تيمش در هفته هاي بعد از انتخابات مدعي 
بودند كه تقلب گسترده اي صورت گرفته 
و بايدن تنها به اين روش از ترامپ پيشي 

گرفته است.
اين ادعاها تا روز تأييد رســمي پيروزي 

بايــدن در جلســه مشــترك مجلــس 
نمايندگان و ســنا در كنگره ادامه داشت 
و ســخنراني ترامپ در ايــن روز در ميان 
هوادارانش در واشنگتن پيامدي فاجعه بار 
را در پــی آورد. او در اين ســخنراني، از 
هوادارانش خواست تا پاي مرگ بجنگند 
و بعد از اين صحبت ها بود كه ده ها هوادار 
ترامپ به كنگره حملــه بردند و آن را فتح 
كردند. درگيري ها در كنگره باعث كشته 

شدن 5نفر ازجمله يك افسر پليس شد.
بعد از اين اقدام ترامپ، مجلس نمايندگان 
بدون توجه به اينكــه او به هر حال از كاخ 
سفيد مي رود، او را به اتهام تحريك شورش 
اســتيضاح كرد و حاال بايد ســنا درباره 

محكوميت او تصميم بگيرد.
براســاس قانون، رئيس جمهــور آمريكا 
تنها درصورتي در ســنا محكوم مي شود 
كه دوســوم ســناتورها، يعني 67نفر به 
محكوميت او رأي مثبــت بدهند. همين 
حاال، اكثريــت به لطــف رأي معاون اول 
رئيس جمهــوري آمريــكا، در دســت 

سناتورهاســت، امــا آنها بــراي به ثمر 
رســاندن اســتيضاح ترامپ، به 17رأي 

جمهوريخواهان نياز دارند.
در روزهاي بعــد از حمله بــه كنگره در 
ششــم ژانويه، برخــي جمهوريخواهان 
ازجمله ميچ مك كانــل كه آن زمان رهبر 
اكثريــت جمهوريخواهان بــود، عمال به 
اســتيضاح ترامپ چراغ سبز نشان دادند، 
اما از آن روز، حمايت ها از ترامپ در ميان 

جمهوريخواهان دوباره اوج گرفته است.
او سال گذشته هم بعد از رسوايي فشار به 
اوكراين براي فعاليت عليه جو بايدن، رقيب 
انتخاباتي اش، به خاطر آنچه سوءاستفاده از 
قدرت و جلوگيري از انجام وظيفه كنگره 
بود استيضاح شد، اما در نهايت  همانطور 
كه پيش بيني مي شــد در محاكمه ســنا 

تبرئه شد.
اين بار هم به نظر مي رســد كــه ترامپ از 
حمايت هم حزبي هايش برخوردار است؛ 
حدود 45ســناتور جمهوريخــواه هفته 
گذشــته به غيرقانوني بودن اســتيضاح 

ترامپ رأي دادند. آنها از اين تفسير قانوني 
حمايت كردند كه رئيس جمهور ســابق 
را چون دفترش را تــرك كرده، نمي توان 

استيضاح كرد.
البته استيضاح مقامات ســابق بي سابقه 
نيست و در اين صورت، آنها از مزاياي بعد 
از پايان خدمت خود بي بهره مي مانند. در 
مورد ترامپ، چيزي كه دمكرات ها به شدت 
به دنبال آن هستند، جلوگيري از شركت 
دوباره ترامپ در انتخابات است. درصورتي 
كه استيضاح ترامپ رأي بياورد، دمكرات ها 
مي توانند طرحي را در صحن سنا مطرح 
كنند كه با اكثريت ساده تصويب خواهد 
شــد و جلوي شــركت دوباره ترامپ در 

انتخابات بعدي را خواهد گرفت.
اما به نظر مي رسد آنها در مرحله اول، يعني 

محكوم كردن ترامپ دچار مشكل باشند.
برخــالف اســتيضاح اول، هــر دو حزب 
مي خواهند اين يكي به سرعت به سرانجام 
برســد و به همين خاطر، دمكرات ها هيچ 

شاهدي را احضار نخواهند كرد.

اصرار دمكرات ها به گناهكاري ترامپ
دادستان هاي استيضاح ترامپ معتقدند؛ ترامپ به خاطر 

تحريك به آشوب در كنگره بايد محكوم شود 

فروش نرم افزارهاي جاسوسي رژيم 
صهيونيستي، امنيت و حريم شخصي 

 ميليون ها كاربر تلفن  همراه در سطح
جهان را در معرض خطر قرار داده است
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جهش هاي نگران كننده ويروس كرونا، مسئله اي 
است كه بسياري را در انگليس نگران كرده و 
روزنامه اينديپندنت هــم در اين فضا، گزارش 
يك خود را به اين مسئله اختصاص داده است. 
براساس گزارش اين روزنامه، انجام آزمايش هاي 
جديد مشخص كرده است كه ورژن انگليسي 
ويروس كرونا، جهش جديد داشته و گمان مي رود 
كه مقاومت آن در برابر واكسن بيشتر شده باشد. 

سياوش فالح پور
روزنامه نگار
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شفافيتآراينمايندگان

ديروز طرح شــفافيت آراي نماينــدگان در مجلس 
شوراي اسالمي از سوي نمايندگان رد شد.

اين اقدام كه برخالف نظر كاربران و مطالب منتشر شده 
از ســوي نمايندگان بود، باعث شد هشتگ #شفافيت 
آرای نمايندگان در فضاي مجازي مورد توجه قرار گيرد. 

كاربري نوشت: در پيشــگاه خدا شرمنده باشيد ان شاء اهلل كه ما را شــرمنده كرديد. كاربر ديگري نوشت: طرح 
شفافيت آرای نمايندگان  به صورت غيرعلني برگزار و با اختالف 3رأي تصويب نشد، اما اگر جمعي از نمايندگان 
خواهان رأي گيري مجدد به صورت علني ياقيام و قعود باشند، رأي گيري دوباره انجام خواهد شد و احتمال تصويب 
قانون وجود دارد. كاربری ديگر هم نوشــت: آقاي قاليباف  اگر مي خواهيد قفل مشكالت باز شود، بايد قانونگذار 
 شفاف  باشد.تا زماني كه عده اي در مجلس نفاق پيشه مي كنند نمي توان انتظار داشت مشكالت كشور حل شود. 
مجددا شفافيت آرا نمايندگان  را در صحن علني مجلس به رأي بگذاريد اما اين بار با روش قيام قعودي يا با برگه.

بورسرويبورسنيست

بازارگردانــی در بورس، دربــاره وقايع ايــن روزها 
نوشت: كســانی كه در #بورس پول از دست دادند يا 
بازدهی شان در مقايســه با بقيه كمتر شده، معموالً 
برای جبران عقب افتادگی روی ســهم های پُرريسک 
شرط می بندند تا زودتر سر به ســر شوند. اين عجله 
خطرناک است و اگر مراقب نباشند می تواند به قيمت 
زيان بيشتر و از دست دادن كل دارايی شان تمام شود. 
كاربري اما از ديد ديگري به بورس نگاه كرده و معتقد 

است؛ بايد آموزش ديد و تجربه كسب كرد: در منفي هاي بازار سخت تر كار كنيد، اعتماد به  نفستان را از دست 
ندهيد؛ هم از نظر رواني و هم دانشي هر روز مي توان بهتر از روز قبل بود.

سالمرگ

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

newspaper.hamshahrionline.ir:سايتروزنامههمشهري 

مادريعنيرنگسبزبرديوارزندگي-تالشمادرانهزنيدرگرگانبرايامرارمعاشدركنارهمسرش،سوژهگزارشتصويريخبرگزاريايرناشد.

به نظر شما چه چيزي باعث شده است كه اپل 
براي 11سال متوالي در ليست »نوآورترين 

شــركت ها« كه همه ســاله توسط گروه 
مشاوران بوســتون تهيه مي شود وجود 
دارد؟ در يک نظرســنجي كه توســط 

شركت فارســتر انجام شــد 82درصد از 
مديران معتقد بودند كه خالقيت در كسب وكار ضروري است و 
ازجمله به مزاياي افزايش درآمد و سهم بيشتر بازار اشاره كردند 
و با اين حال 61درصد از مديران، به درستي شركت هاي خود را 
خالق نمي دانستند. چه چيزي باعث مي شود با اينكه مدير ارشد 
شركت به خالقيت اعتقاد دارد، شركتي كه اداره مي كند خالق 
نيست؟ 2چيز منجر به خالق بودن يک كسب وكار مي شود، اول 
ديدگاه كل شركت در مورد محصولي كه مي فروشد و دوم نحوه 
اداره كسب وكار. در ادامه اين مطلب به ديدگاه شركت در مورد 

محصول خواهم پرداخت.
اول به اين سؤال پاسخ بدهيد: شما چه چيزي مي فروشيد؟ آيا 
موادغذايي مي فروشيد؟ در صنعت مد فعال هستيد و لباس و 
زيورآالت مي فروشيد؟ كتاب و لوازم التحرير مي فروشيد؟ و... 
واقعا هيچ تفاوتي نمي كند، از همين لحظه بايد ديدگاهتان را 
تغيير بدهيد، در واقع شما در حال فروش تجربه اي متفاوت به 
مشتريان خود هستيد. فرقي نمي كند چه چيزي را مي فروشيد 
و آيا براي نخستين بار است كه اين محصول به فروش مي رسد يا 
محصول شما حاوي يک ويژگي منحصربه فرد است يا نه، آنچه 
اهميت دارد، نحوه تجربه اي است كه مشتري از محصول شما 

به دست مي آورد.
به گوشي هاي اپل و سامســونگ نگاه كنيد، درنظر اول هردو 
شــبيه به هم هســتند و حتي در بعضي از تكنولوژي ها مثل 
تشــخيص چهره سامســونگ زودتر اقدام كرده است، اما اپل 
خالقانه تر است، چون تجربه كار با گوشي هاي اپل اين موضوع 
را به مصرف كننده القا مي كند، ســادگي لوگو و گرافيک اپل با 
همين ايده طراحي شده و همه بخش هاي شركت به آن وفادار 
مانده اند، شــما براي اينكه محصولي خالقانه ارائه كنيد الزم 
نيست تكنولوژي اپل را كپي كنيد، كافيست به تجربه مشتري 
از محصولتان دقت كنيد. شــركت اســتارباكس، براي ايجاد 
تجربه اي متفاوت، فضاي كافه هايش را متفاوت طراحي كرده 
است، نوع دكوراسيون و نورپردازي، استفاده از فنجان ها و ميز و 
صندلي هاي متفاوت، تجربه اي جديد را به مشتري ارائه مي كند 
و بسياري از افراد براي اســتفاده از اين تجربه به استارباكس 
مي روند وگرنه آنچه در پشت پيشخوان ارائه مي شود كماكان 
همان قهوه ساده است كه مي توانيد در خيلي جاها پيدا كنيد. 
يک فروشگاه خرده فروشي 2ورودي جداگانه براي مشتريان 
خود طراحي كرده است كه مشتري مي تواند با انتخاب هريک 
از ورودي هــا »ماجراجويي« متفاوتي را تجربــه كند، يكي از 
ورودي هــا به بخش هاي غذا و نوشــيدني ختم مي شــود كه 
تست هاي رايگان متفاوتي از محصوالت را ارائه مي كند و ديگري 
مشتري را به سالن هاي مد، نمايشگرها و لوازم خانگي مي رساند. 
همه اين محصوالت در ساير فروشگاه ها هم وجود دارد اما آنچه 
مشتري را براي بار دوم و چندم به اين فروشگاه مي كشاند تجربه 
خريدي متفاوت است. و اين دقيقاً همان تفاوتي است كه اپل را 
11سال متوالي در بين نوآورترين شركت هاي جهان قرار داده 
است. با طراحي يک گيمي فيكيشن متفاوت، تجربه اي جديد را 

به مشتري خود هديه بدهيد.
امروزه سازمان ها در يک محيط كامال رقابتي و جهاني فعاليت 
مي كنند و اين امر خالقيت را بسيار مهم مي كند. خالقيت همان 
چيزي اســت كه به ايده هاي بزرگ منجر مي شود، طرز تفكر 
كارمندان را به چالش مي كشــد و دريچه اي براي فرصت هاي 
شغلي جديد باز مي كند. »خالقيت« و »نوآوري« اغلب به همين 
دليل به جاي يكديگر استفاده مي شوند، اما 2مفهوم جداگانه 
هستند. شايستگي هاي زيادي براي تحقق يک نوآوري وجود 
دارد. خالقيت متفاوت اســت زيرا خالقيت مكانيسم ابتكاري 
بودن اســت. شــما مي توانيد ايده هاي عالي داشته باشيد، اما 

مبتكر و نوآور نباشيد.
خالقيت در كســب وكار نخستين قدم اساســي است كه بايد 
توسط رهبر ارشد اولويت بندي شود. يک نظرسنجي كه توسط 
IBM از بيش از 1500مدير اجرايي انجام شد به طور قاطع نشان 
مي دهد: خالقيت به عنوان عامل شماره يک موفقيت در آينده 
كسب وكار رتبه بندي مي شود، باالتر از نظم مديريت، صداقت 

و حتي چشم انداز.
به قول تاكر ماريون، دانشــيار دانشكده تجارت دانشگاه نورث 
استرن و مدير برنامه كارشناسي ارشد علوم در نوآوري: اكنون 
ما در حال فروش تجربيات هستيم و اين تجربيات بايد به خوبي 
طراحي شوند، خالقيت با الهام از يک طراحي خوب ابزار اصلي 

ما در اين راه است.

رضايعقوبيقلعهنويادداشت

جابهجايييخشناورباقايقپارويي
هلسينيكي: مردي در فنالند فقط با يک قايق پارويي به 
جنگ تخته يخ شــناور بزرگي رفت كه به سمت خانه اش 
در حركت بود. به گزارش يورونيــوز، فيلمبرداري هوايي 
از تالش اين فرد نشان مي دهد كه يخ بزرگ شناور با پارو 
زدن هاي مداوم، اين مرد تسليم قايق كوچک او شد و در 
جهت ديگري شروع به حركت مي كند. با شيوع ويروس 
كرونا آنها به خانه شان در اين جزيره در فنالند پناه بردند و 

حاال اسير يخ شده اند.

رهاييازكماوبيخبريازكرونا
استافوردشاير: نوجوان 19ساله اي كه بيش از 11 ماه 
در اثر تصــادف رانندگي به كما رفته بــود، از حالت كما 
خارج شد و هيچ اطالعي از شــيوع بيماري كرونا ندارد. 
 به گــزارش اينديپندنت، جوزف فالويل از ويروســي كه 
طي اين 11ماه، 2بار به آن مبتال شــد هيچ خبري ندارد 
و آن را نمي شناســد. او طي اين دوره با مراقبت هاي تيم 
پزشكي بيمارســتاني كه در آن بستري بود سالمت خود 

را باز يافت.

ديواركاذبحاويآثارهنريبود
نيويــورك: وكيــل جوانــي كــه به تازگــي خانه اي 
در آمريــكا خريــده بــود با كشــف يک ديــوار كاذب 
 در اتــاق زيرشــيرواني آن، چندين عكــس  و اثر هنري 
با قدمت بيش از يک صد ســال را كشف كرد. به گزارش 
يو پي آي، پس از بررسي كارشناسان مشخص شد كه اين 
عكس ها متعلق به عكاس مشهور جي ايي هيل بوده است. 
اين عكاس در اواخر قرن 19و اوايل قرن 20 به عكاســي 

مشغول بود.

رئيسجمهوریسابقدرجستوجويكار
ورشــو:رئيس جمهوری سابق لهســتان و برنده جايزه 
نوبل لــخ والســا به دليل همه گيــري ويــروس كرونا در 
جست وجوي كار دوم اســت. به گزارش اسپوتنيک،  او كه 
در رشــته الكترونيک تحصيل كرده گفته است: با كمال 
ميل حاضرم به عنوان برق كار مشــغول كار شــوم. اين 
سياستمدار 77ســاله كه به مبارزات مسالمت آميز خود 
با دولت وقت كشورش مشــهور است پس از بازنشستگي 

معادل 1600دالر حقوق دريافت مي كند.

خالقيتدرتجربهمشتري

رئيس كل بانک مركزي جمهوري اســالمي ايران اعالم كرد: پيش پرداخت گشايش 
اعتبار براي واردكننــدگان از 25بهمن ماه جاري از 60درصــد به 10درصد كاهش 
مي يابد. محسن نوربخش روز دوشــنبه در جمع خبرنگاران، سقف اعطاي تسهيالت 
ارزي به صادركنندگان تا پايان سال79 را يک ميليارد دالر ذكر كرد كه از اين ميزان 
500ميليون دالر به كشورهايي كه خريدار كاال از ايران هستند، اختصاص مي يابد. وي 
به صادركنندگان توصيه كرد: براي تقويت بنيه رقابت و فروش خود، از اين پس كاالهاي 
خود را كه براساس صندوق ضمانت صادرات طبقه بندي شده است، با مهلت به فروش 
برسانند. نوربخش افزود: صادركننده ايراني مي تواند ارز حاصل از صادرات كاالي خود 
را فوري از سازمان بورس اوراق بهادار تهران دريافت كند و درمقابل خريدار خارجي 

بنا به ضمانت نامه اي كه صندوق ضمانت صادرات، صادر كرده است، بدهكار مي شود.

20 سال پيش 
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درخرمِنصدزاهِدعاقلزندآتش
اينداغكهمابردِلديوانهنهاديم

سلطاِنازلگنِجغِمعشقبهماداد
تارويدراينمنزِلويرانهنهاديم

داغ، نشانه اي سوزنده و جوشان است كه چون نقشــي بر پوست و دل، مي مانَد و 
روشن مي سازد كه داغدار، به چه  كســي تعلق دارد. حافظ كه همچو الله، داغداِر 
ازلي ست؛ در آتِش سوداي دوست و بر داِغ عشــق او، دلي صابر دارد و مي سرايد: 
»چنين كه در دِل من، داِغ زلِف ســركِش توســت / بنفشه زار شــود تربتم، چو 

درگذرم«
خاقاني، داغ بر رخ، طوق بر گردن و خروشــان، پند مي دهد: »در داِغ دل، بسوز و 
زمرهم، اثر مجوي« و مي سرايد: »خرمِن اياِم من، با داِغ اوست / او به آتش، قصِد 

خرمن مي كند«
خيام مي گويد: »آن كس كه زمين و چرِخ افالک نهاد / بس داغ كه او بر دل غمناک 

نهاد«
باباطاهر مي پرسد: »ته كه مرهم نه اي بر داِغ ريشم / نمک پاِش دِل ريشم، چرايي؟«

موالنا مدعي است: »بي همگان به سر شود، بي تو به سر نمي شود / داِغ تو دارد اين 
دلم، جاي دگر نمي شود«

سعدي بر آن اســت كه »اگر تو داغ نهي، داغ نيســت، درمان است« و مي گويد: 
»سست مهر است كه بر داِغ جفا صابر نيست«. او داِغ عشق را داغي مي داند كه »تا 

مرگ نيايد، نرود«
بيدل مي پرسد: »جايي كه به داغي نتپد دل، چه مقام است؟« و مي گويد: »هر كجا 

رفتيم، داغي بر دِل ما تازه شد / سوخت آخر جنِس ما، از گرمي بازارها«

نمكپاِشدِلريش

فضاي مجازي

طي ماه ها و هفته هاي پيش، التهاب در بازار 
ارز موجب افزايش قيمت ها در داخل كشور 
شــد. حتي كاالهايي كه توليد و توزيع آن 
هيچ ربطي بــه قيمت دالر و يورو نداشــت 
تحت تأثير اين التهاب دچار افزايش قيمت 

شد. 
طي يكي دو هفته گذشته كه دالر سراشيبي 
قيمت را طــي مي كند، بازاريــان و اصناف 
مختلف در مقابل بازگشت قيمت ها اينرسي 
دارند و قصد همگامي با افت قيمت را ندارند. 
فشــارهاي اقتصادي يک ســال گذشــته 
در اثــر شــرايط پاندمي مهم تريــن دليل 

ســكون قيمت ها در اوج اســت، اما مردم و 
مصرف كنندگان در مقابل چنين وضعيتي 
نقشي به مراتب بيشتر و اثرگذارتر از دولت و 
نهادهاي نظارتي دارند. شهروندان هنوز قدر 
داشته هاي مالي خود را نمي دانند كه حتي 
اندک دارايي هاي چند ميليون نفر روي هم 
اعداد و ارقام بزرگ و قابل توجهي مي شود. 
شهروندان جوامع توسعه يافته براي گذر از 
چنين بحران هايي خود دست به كار مي شوند 
و با پويش و اتحاد سراســري گرانفروشان 
را سر جاي خود نشــانده و با تحريم خريد 
كاالي گران شــده، فروشــندگان را مجبور 

نگاه

نقشمردمدرمبارزهباگرانفروشي

ايمانمهديزاده
پژوهشگر توسعه پايدار

به عقب نشــيني مي كنند. يكي از بهترين 
نمونه ها در اين زمينه رفتار شهروندان ژاپني 
است. رشد تورم در اين كشور معموال نزديک 
به منفي 2درصد اســت. چيزي كه به رغم 
تعهد و وعــده دولتمردان مــا هنوز محقق 
نشده است. دليل ثبات قيمت در ژاپن مردم 

اين كشورند.
 اگــر توليدكننــده اي بخواهــد قيمــت 
محصولــش را افزايــش دهد، بــا تحريم 
عمومي مواجه شــده و فضــاي رقابت را از 
دســت مي دهــد و درصــورت ديركرد در 
عقب نشــيني از بازار حذف خواهد شد. در 
ايران اما متأسفانه عالوه بر بيماري نوكيسگي 
كه باعث بي اعتنايي بــه وضعيت اقتصادي 
همسايگان و همشــهريان مي شود، كاهش 
ســرمايه اجتماعي فضاي اين اتحاد را زايل 
كرده اســت. كما اينكه طــي تحريم بزرگ 
خودرو، ســخنان وزير وقت و شيوه فروش 

اقســاطي با افزايش قيمت مورد استقبال 
شــهروندان زيادي قرار گرفــت و اتحاد و 
همدلي شــهروندان بــراي كاهش قيمت 

درهم شكسته شد. 
جامعه توسعه يافته با شهروندان توسعه يافته 
شــكل مي گيرد و نقش مهم و پررنگ مردم 
به آن شهر و ســرزمين، رنگ و بوي توسعه 
مي دهد. شرايط اقتصادي تحت فشار تحريم 
و كرونا، مردم به ويــژه مصرف كنندگان را 
بيشــتر در مضيقــه قــرار داده و تنها راه 
برون رفت از اين معضل، اتحاد شــهروندان 
در مبارزه با گرانفروشي است. متأسفانه به 
كرات ديده مي شود با كمياب شدن و گراني 
كااليي، خريــد و حضــور آن كاال در منزل 
برخي شهروندان به نوعي موجب افتخارشان 
مي شود. نگاه شهروندان بايد به كاالي گران، 
افراد گران خــر و گرانفــروش تغيير كند تا 

گام هاي توسعه اجتماعي برداشته شود.

»چرا ما خــارج از شــهر زندگــي مي كنيم؟« 
كتابي است نوشته پِتر اِشــتام كه يوتا باوئر آن  را 
تصويرگري كرده اســت. تصويرگــري كه برنده 
جايزه هانس كريستين آندرســن، معتبرترين 
جايزه كتاب هاي كودكان هم شــده اســت. اين 
كتاب 40صفحه اي و خواندني را گيتا رســولي 
به فارسي برگردانده و به تازگي از سوي نشر افق 

منتشر شده است.
داســتان كتاب، درباره خانواده اي عجيب و البته 

دوست داشتني اســت. خانواده اي كه يک روز روي كاله عمو، 
يک بار روي پشت بام كليسا و يک وقت در كره  ماه يا جنگل زندگي مي كنند. 
اما نبايد پرسيد كدام واقعي است و كدام خيالي. فقط در اين قصه پرماجرا 
بايد با آنها همسفر شد، در جهان داستاني شان گشت و چرخ زد و درنهايت 
هم به اين فكر كرد كه اگر ما هم مثل آنها بوديم، دوست داشتيم خانه مان 

كجا باشد و چه جور خانه اي را انتخاب مي كرديم.
در چنين كتاب هاي تصويري اي، نويسنده و تصويرگر دست به دست هم 
مي دهند تا كودكان را به دنياي داســتان ببرنــد و بزرگ ترها را به دنياي 
كودكي. با اين تعريف، كتاب حاضر از آن دسته آثاري است كه بزرگ ترها 
مي توانند در كنار بچه ها به اتفاق از خواندن آن لذت ببرند. نشــر افق حق 
كپي رايت كتاب »چرا ما خارج از شهر زندگي مي كنيم؟« را از طريق عقد 
قرارداد با امتياز ترجمه فارســي كتاب خريداري كرده است. در واقع اين 

كتاب با رضايت نويسنده آن، پتر اشتام به فارسي ترجمه شده است.
اين كتاب با شمارگان 1500نسخه، به بهاي 40هزار تومان، راهي بازار نشر 

ايران شده است.

چراماخارجازشهرزندگيميكنيم؟

ويترين

وانت هايي كه صداي ضبط صوت آنها گوش مردم را خراش 
مي دهد تقريبا بدون انقطاع هر لحظه كوچه هاي شهر را 
اشغال مي كنند يكي بعد از ديگري، بدون توقف و با سرعت 
كم. اينها معموال يكي از عوامــل كندي تردد در كوچه ها 
هستند و برخي اوقات صفي از خودروها را به صورت كاروان 
پشت سر خود درست مي كنند و به اعتراض راننده ها هم 
توجهی نمي كنند. سعي كنيد پشت سر آنها قرار نگيريد يا اگر قرار گرفتيد تالش كنيد از 

آنها عبور كنيد و گرنه مجبوريد تمام طول كوچه را با آنها همراهي كنيد.

وانتهايكهنهخر

دست فرمان
حميدضياييپرور

روزنامه نگار

نخستينمترجم»صدسالتنهايي«
بهمن فرزانه، نويسنده و مترجم شناخته شــده اي است كه بيشتر او را با ترجمه رمان 
»صد سال تنهايي« نوشته گابريل گارسيا ماركز مي شناسند. وي بيش از 80رمان را از 
زبان هاي مختلف به فارسي برگرداند و اينگونه توانست پل ارتباطي ايرانيان با ادبيات 

جهان شود.
فرزانه در انتخاب كتاب براي ترجمه دقت زيادي داشت و هنگامي كه تصميم به ترجمه 
كتابي مي گرفت كار ترجمه را به طور منظم و در ساعت هاي مشخص انجام مي داد. او 
آثاري از تنسي ويليامز، گراتزيا كوزيما دلدا، آلبا دسس پدس، لوئيچي پيراندلو، گابريل 
گارسيا ماركز، اينياتسيو سيلونه، رولد دال، گابريل دانونزيو، واسكو پراتوليني، ايروينگ 
استون، جين استون و... را به فارسي برگرداند. او با بسياری از نويسندگاني كه آثارشان 
را ترجمه مي كرد مكاتبه داشت و با برخي از آنها دوست بود. در واقع ترجمه تنها دريچه 
ارتباطي بهمن فرزانه با ادبيات جهان نبود. او چگونگي دوستي خود با ايتالو كالوينو را 
چنين نقل كرده است: »با كالوينو از طريق يک آرژانتيني  آشنا شدم. ديدمش و گفتم، 

آقاي كالوينو من هم نويسنده ام. گفت، اوه چه خوب تو رو خدا 
فردا شــب بيا خانه  ما. به خانه شان رفتم و چه پذيرايي خوبي 

انجام شد. بعد ديگر اغلب همديگر را مي ديديم.
بهمن فرزانه به زبان هاي ايتاليايي، انگليسي، اسپانيايي 
و فرانسوي مسلط بود. او ســال ها در ايتاليا )شهرهاي 
فلورانــس و رم( زندگي كرد. در بهــار1392 به قصد 
استراحت به ايران بازگشت و گفت ديگر قصد رفتن به 
ايتاليا را ندارد. وي هفدهم بهمن1392 در 75سالگي 

در تهران درگذشت.
بهمن فرزانه )1317 - هفدهم بهمن1392(
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