
احتمال بازگشایی مشاغل
از شنبه 

نمايندگان اصناف پيشنهاد بازگشايي همه مشــاغل را، البته با رعايت سختگيرانه 
پروتكل هاي بهداشتي،  به ستاد ملي مقابله با كرونا ارائه داده اند. اصناف مي گويند؛ 
عالوه بر تداوم فعاليت 1.2ميليون واحد صنفي در گروه يك شــغلي ،  1.8ميليون 
واحد صنفي در گروه 2 شغلي نيز در شهرهاي قرمز و نارنجي فعال شوند و فعاليت 
۳۰هزار واحد صنفي در گروه ۳ و ۴ نيز در ادامه رفع محدوديت ها ميســر شــود. با 
ابراهيم درستي، نماينده وزير صنعت در اتاق اصناف و نايب رئيس اتاق اصناف تهران  

گفت و گو كرده ايم. صفحه۴ را بخوانيد.

ركوردشكني مترو  با دستان خالي

شكست
تحريمها

 رئيس جمهوری با دفاع از
 روند مذاكرات وين ازبرداشته شدن تحريم ها 

در آينده نزديك خبرداد
 ۳سناريو براي هزينه كردن دالرهای برجامي

هيات دولت امروز در مورد جزئيات بازگشايی مشاغل 
در شهرهای قرمز و نارنجی تصميم گيری مي كند

نگاهي به كارنامه مترو در ۴سال گذشته: ۳2 ايستگاه جديد، بهره برداري از 1۳۳واگن، توسعه خطوط۳ ، ۴، 6 و 7
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HAMSHAHRI   ISSN 1735- 6386  Vol.29  No.8213  THU  MAY.6 8صفحه راهنما ويژه تهران  3000تومان 2021  24صفحه شماره 8213   سال بيست و نهم 23 رمضان 1442   پنجشنبه 16  ارديبهشت 1400  

برنامه هاي روزقدس

يادداشت
ميرفاضل نيكزاد؛ كارشناس ارشد حمل ونقل و ترافيك

حمل ونقل مبناي توسعه است. در اين محور نيز حمل ونقل 
ريلي ستون فقرات توسعه محسوب مي شود. اين موضوع را 
نخستين بار جورج واشنگتن در كنگره آمريكا مطرح كرد 
و بر همين اساس، آن زمان دولت آمريكا مبالغ بسياری را 
به توسعه حمل ونقل ريلي اختصاص داد. نتيجه آن نيز توسعه اي است كه حاال در اين 
كشور مي بينيم و همگان اعتراف مي كنند حمل ونقل ريلي سبب پيشرفت هاي بزرگي 
در آمريكا شده است.  حمل و نقل ريلی اقتصادی ترين نوع حمل و نقل است و در ميان 
مدهاي مختلف حمل ونقل، مترو كم آالينده ترين و ارزان ترين شكل جابه جايي انسان 
و كاال محسوب می شود. البته حمل ونقل ريلي با همه ويژگي هاي مهم خود سفرهاي 
به  اصطالح » در به  در« را انجام نمي دهد و بايد در كنار آن در مجتمع هاي ايستگاهي 
مترو؛ تاكسي و اتوبوس هم حضور داشته باشند تا جا به جايی افراد به مقاصدشان كامل 
انجام شود. به اين ترتيب، مسافراني كه از مترو پياده مي شوند، با تاكسي يا اتوبوس به 
 محل مورد نظرشان می رسند؛ يعني حمل ونقل عمومي چند گزينه اي است و نمي تواند 
تك گزينه اي باشد. مترو نقش بسيار مهمي در توسعه درست حمل ونقل عمومی دارد. 
درواقع حمل ونقل ريلي بايد با برنامه به  پيش برود تا شهر را كه يك موجود زنده است، 

بتوان به طور صحيح و درست اداره و مديريت كرد. تعجب مي كنم 
كه مترو چطور بدون كمك دولت و با نرخ بليت تصويب شده كه 

بسيار ارزان قيمت است تاكنون سرپا مانده، آن هم در شرايطی كه فعاليت هاي توسعه ای 
در متروی تهران ادامه داشته و حتی در 2سال گذشته شتاب گرفته است.

مترو تنها مانده است

ديدگاه
روزبه كردوني؛ رئيس مؤسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

رومن روالن، نويسنده شــهير فرانسوي مي گويد امروز 
قهرمان الزم است و ســپس عنوان مي كند: »من اين 
عنوان)قهرمان( را به كساني كه از راه انديشه يا زور پيروز 
شده اند نمي دهم بلكه كساني را قهرمان مي نامم كه قلب 
بزرگي داشته اند.  ولي بياييد اين كلمه را وسعت دهيم! »قلب« تنها اندامي براي درك 
حساسيت  نيست. من آن قلمرو پهناور زندگي دروني را به اين نام مي خوانم«.  در فيلم 
»دشمن پشت دروازه« »Enemy at the Gates« در سكانس هاي ابتدايي فيلم يك 
سرباز به ژنرال روسي كه براي جلوگيري از سقوط استالينگراد تقال مي كند مي گويد: 
»)براي پيروزي( اما راه ديگري وجود دارد، راه شجاعت، راه عشق به سرزمين مادري. ما 
بايد داستان هاي باشكوه، داستان هايي كه فداكاري، شجاعت را تسبيح مي كنند، بگوييم. 
ما بايد به آنها اميد، غرور و آرزوي جنگيدن بدهيم. بايد به پيروزي آنها  ايمان آوريم. بله، 
ما بايد مثال بزنيم. اما نمونه هايي براي دنبال كردن آنچه ما نياز داريم... ما به قهرمان 
نياز داريم.« مصطفي ملكيان هم تعبيري دارد كه فرزانگان اكسيرهاي جامعه هستند و 
مي نويسد:  »فرزانگان كساني هستند كه حضورشان اكسيري داشت كه انسان را مبدل 
مي كرد. اينان اكسيرهاي جامعه بودند كه به مس هركس كه مي خوردند طال مي شد.« 

به باور من امروز جامعه ما به قهرمانان نياز دارد. به روح هاي بزرگ 
نياز دارد، به انســان هاي فداكار، به انسان هايي كه الهام بخش 

باشند. درجامعه مملو از ستيزه و نزاع امروز ايران، ما به افرادي نياز داريم كه جامعه 
آنها را قهرمان و ميانجي حس كند و به شجاعت، صداقت و مهارت آنها افتخار كند.

ما به قهرمانان نياز داريم

صفحه2صفحه2

وزير بهداشت روز گذشته از شناسايي موتاسيون هندي كرونا در ايران 
خبر داد. سعيد نمكي اعالم كرد: »در مورد موتاسيون هندي كرونا، در كرونا

استان قم ۳مورد تأييد شــده كه از بين هندي هاي استان شناسايي 
شــده اند و داريم تمام تماس نزديك آنها را رصد مي كنيم و تمــام اين مجموعه را 
قرنطينه كرده ايم و در حال پايش شــرايط هســتيم. همچنين متأسفانه در استان 
آذربايجان غربي در مجموعه اي كه توســط كارگران هندي اداره مي شــد حداقل 
1۰مورد جديد پيــدا كرديم كه اين 1۰مــورد يك نوع ويــروس هيبريد هندي-

كاليفرنيايي است كه يكي از بدترين انواع سوغاتي است كه مي شد براي كشور آورد. 
اين ويروس در  ماه جديد شناسايي شده و به سرعت خود را به آذربايجان غربي رسانده 
است كه متأسفانه در استان يزد هم در يك كارخانه فوالد كه هم كارگر هندي و هم 
كارگر ايراني داشت مشاهده كرديم كه بالفاصله همكارانم را فرستادم. تمام اين افراد 
در قرنطينه اند و تمام افراد در تماس با آنها با فرماندهي بنده هر روز رصد مي شوند و 
گزارش هاي لحظه اي دارم.« او ادامه داد: »ويروس هر دو از نوع هيبريد است كه يكي 
از چموش ترين ويروس هايي است كه تاكنون گزارش شــده و اين نوع كاليفرنيا- 
هندي است. درحال رصد شرايط هســتيم و نمونه هايي از آشتيان، ورامين، تهران، 
بيمارستان شهداي پاكدشت گزارش كردند كه ديروز شخصا آنجا بودم. موارد بررسي 
شده و در بين آنها با اينكه تبعه افغانستاني و برخي كشورها داشتيم هيچ موتاسيوني 
يافت نشد و همه آنها واريانت انگليســي بود.« او همچنين درباره موارد شناسايي 
ويروس آفريقاي جنوبي هم گفت: »پيش از اين در اســتان هرمزگان ۳نمونه محرز 
شده ويروس آفريقاي جنوبي را پيدا كرديم، اين ۳نمونه از نظر ابتالي قطعي به 5مورد 
و از نظر ابتالي مشكوك به ۳۰مورد جديد رسيد كه بين ۳5 تا ۳8مورد جديد ويروس 

موتاسيون يافته آفريقاي جنوبي را دراين استان خواهيم داشت.«

 شناسايي موارد 
كروناي هندي  و كاليفرنيايي - هندي در كشور
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با بهزاد فراهانی؛ از روزهای سخت 
كارگری تا چهره ماندگار بازيگری

ما فداییان هنر 
بودیم

در اين روزها، سفر به روستای افجه 
می تواند گزينه كم خطری برای 

گشت و گذار نيم روزه باشد

بهشتی  در  
نزدیكی تهران

 گفت وگو با سجاد ساالروند 
دونده ای كه رؤيای قهرمانی  در 
دوی 1۰۰متر پارالمپيك را دارد

 بولت ایرانی 
با پاهای كربنی
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كانديداهاييكهناكامميمانند
با اعالم خبر ابالغ اصالحيه اجراي قانون انتخابات رياســت جمهوري ازسوي شوراي نگهبان به وزارت 
كشور، به نظر مي رسد شرايط براي حضور برخي چهره هايي كه در روزهاي اخير در مظان كانديداتوري 
بودند، غيرممكن شده است. برهمين اساس، محمدجواد آذري جهرمي، حجت اهلل عبدالملكي كه متولد 
سال۱۳۶۰ هستند، محمد غرضي با ۷۹ سال و اسداهلل بادامچيان با ۸۰سال سن از حضور در انتخابات۱۴۰۰ 
منع شدند. مصطفي تاج زاده هم شــاخص ترين كانديدايي است كه احتماال به دليل داشتن محكوميت 

كيفري از حضور در رقابت ها ناكام خواهد ماند.

 تحريم ها شكسته شده است؛ اين جمله اي است 
كه رئيس جمهوري آن را در آستانه دور چهارم ديپلماسی

مذاكرات احياي برجام در وين وعده داده است؛ 
وعده اي كه وقتــي كنار اظهارنظر ديپلمات هــاي اروپايي و 
آمريكايي درباره پيشرفت مذاكرات قرار بگيرد، مي تواند خبر از 
نزديك شــدن به توافق بدهد؛ چراكه در سوي ديگر آنتوني 
بلينكــن، وزيرخارجه آمريكا نيز در گفت وگويــي با روزنامه 
فايننشال تايمز ادعا كرده در مذاكرات وين ثابت شده آمريكا در 
تالش براي بازگشت متقابل به اجراي تعهدات براساس برجام 
جدي است. هرچند وزيرخارجه آمريكا همزمان از پيشرفت 
مذاكرات و البته موانع و چالش هاي آن صحبت كرده و گفته كه 
راه درازي براي روشن شــدن نتايج مذاكرات وين باقي مانده 
است، اما هرچه هست طبق گزارش ها هيأت هاي مذاكره كننده 
اين هفته تصميم هاي مهمي در پايتخت ها گرفته اند و دوباره 

براي رايزني راهي وين مي شوند.

روحاني: راهي جز اجراي كامل برجام نيست
به گفته رئيس جمهوري اگر طرف مقابــل در مذاكرات وين 
به طوركامل به »قانون« عمل كند، گفت وگوها به زودي به نتيجه 
مي رسد: »كاري كه مذاكره كنندگان ما در زمينه تحريم در وين 
انجام دادند كار بزرگي بوده است و اگر طرف مقابل به طوركامل 
به قانون عمل كند، زود تمام مي شــود و كار ما در چارچوب 
درستي پيش مي رود و مسير صحيحي است.« روحاني گفته 
مردم ثمره ايستادگي، صبر و مقاومت خود را در وين مي بينند 
و »اگر گزارش درست باشــد و دغلكاري و جناح بازي نشود و 
گزارش را درست به مردم برسانيم، نشان عظمت ملت ايران 
است و اينكه طرف هاي ما در برجام فهميدند راهي جز اجراي 
قانون و تعهدات قطعنامه 2231وجود ندارد و اين پيروزي دولت 
در ماه هاي پاياني است.« رئيس جمهوري اضافه كرد: »به عنوان 
رئيس دولت به مردم مي گويم كه تحريم شكسته شده است و 
اگر همه با هم و متحد باشيم، به زودي تحريم برداشته مي شود و 
طرف ما مي داند كه راهي جز انجام تعهدات و موافقتنامه برجام 
نيســت و امروز در دنيا يك صدا وجود دارد و همه مي گويند 
راهي جز اجراي كامل برجام براي صلــح و امنيت منطقه و 
جهان نيست.« روحاني در ادامه به تالش رژيم اسرائيل براي 
اخالل در روند مذاكرات هم اشاره كرد و گفت: »ممكن است 
يك رژيم دغلكاري مانند رژيم صهيونيستي چيزي بگويد، ولي 
مهم نيست و دنيا هم صدا هستند و اين مهم است.  البته اين 
روزها فقط رئيس جمهوري ايران نيست كه اخبار نويدبخشي 

از مذاكرات وين مي دهد. 2رسانه آمريكايي آسوشيتدپرس و 
بلومبرگ نيز از احتمال توافق در آينده نزديك خبر داده اند. 
خبرگزاري آسوشيتدپرس نوشته كه براساس گزارش ها ايران و 
آمريكا در يك قدمي توافق هستند و خبرگزاري بلومبرگ هم به 
نقل از مقام هاي آگاه اروپايي از تمايل قدرت هاي جهاني براي 

توافق پيش از پايان ارديبهشت خبر داده است. 

 نبرد داخلي ديپلمات ها با منابع آگاه 
وزارت خارجه پيش از آنكه وارد كارزار مذاكرات وين شــود، 
همچنان با اخبار صداوسيما و منابع آگاه آن مقابله مي كند. 
شبكه انگليسي زبان صداوســيما با حفظ رويه پيشين خود 
از قول منبع آگاهي نوشــته كه »آمريكا بر حفظ ســاختار 
تحريم هاي فلج كننده و به ويژه عدم لغو قانون كاتســا اصرار 
دارد.« سخنگوي وزارت خارجه اما گفته كه »اگر آمريكا اصراري 
بر حفظ تحريم هاي فلج كننده عليه ايران داشت، قطعا تا كنون 
گفت وگوها متوقف شده بود.« سعيد خطيب زاده تأكيد كرد كه 
نكات اختالفي ميان ايران و آمريكا در وين كم نيستند و برخي 
مواضع آمريكا در وين قابل قبول نبوده اســت و از اين روست 
كه هيأت ايراني گفت وگو هاي وين را با دقت و نكته ســنجي 

به پيش مي برد. 

اختالف ها بر سر چيست و چگونه حل مي شود؟
آمريكا تاكنون بارها اعالم كــرده آماده لغو تحريم هاي مغاير 
با برجام است؛ هرچند اين تحريم ها شامل بخش عمده اي از 
تحريم هاي فعلي مي شود، اما همه را در برنمي گيرد؛ چراكه 
دونالد ترامپ در دوران رياست جمهوري خود دامنه تحريم ها 
عليه نهادهاي حقوقي و حتي اشخاص حقيقي را بسيار گسترده 
كرد. به همين دليل ايران خواهان لغو تمام تحريم هايي است 
كه رئيس جمهوري پيشــين آمريكا وضع كــرده و به گفته 
عباس عراقچي شــامل 1۵00 تحريم مي شود. موضع ايران 
از ابتداي مذاكرات تاكنون لغو يكباره همه تحريم ها و سپس 
راســتي آزمايي آنها و بعد بازگشت به تعهدات برجامي است. 
آمريكا نيز انتظار روندي متفاوت براي بازگشت به برجام داشت و 
به نظر مي رسيد كه گرهي كور در مسير احياي برجام ايجاد شده 
است. اما به تدريج در وين راهكارها و گزينه هايي مطرح شده كه 

مي تواند دوطرف را به نقطه اي مشترك براي توافق برساند. 
به گفته رئيس هيأت مذاكره كننده ايران در وين، زمان گفت وگو 
بر سر جزئيات فرارســيده اســت. اين زمان به دليل روبه رو 
نشدن هيأت ايرانی و آمريكايی مي تواند زمان بر باشد. اعضاي 
كميسيون مشترك برجام پس از جلســات رسمي با ايران 
جلساتي غيررسمي نيز با هيأت آمريكا در وين برگزار مي كنند 

و به اين ترتيب مذاكرات در مسير روبه جلو حركت مي كند.

   ۵روز ديگر )سه شنبه 21ارديبهشت(  موعد 
ثبت نام كانديداهاي سيزدهمين دوره انتخابات 
رياست جمهوري فرامي رسد و داوطلبان تصدي 
اين پســت به مدت ۵روز تا 2۵ارديبهشت ماه 
فرصت دارند براي ثبت نــام اقدام كنند. دراين 
ميان از ديروز جــداي از رقابت هايي كه براي 
پيروزي در كارزار انتخابات شكل گرفته، تعيين 
شــرايط ويژه براي كانديداها ازسوي شوراي 
نگهبان موجي از واكنش ها را به دنبال داشــته 
است. براســاس مصوبه جديد شوراي نگهبان 
كه به وزارت كشور ابالغ شده است، از اين پس 
داوطلبــان انتخابات رياســت جمهوري براي 
ثبت نام بايد »در بازه سني 40تا 7۵سال باشند«، 
»حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا 
معادل  آن را داشته باشــند«، »سابقه تصدي 
حداقل 4ساله در سمت هاي مديريتي كشور 
را كه به طوركامل مصاديــق آن ازجمله براي 
وزرا ذكر شده داشته باشد«، »وزرا، استانداران، 
شهرداران شهرهاي باالي 2ميليون نفر جمعيت، 
فرماندهــان عالي نيروهاي مســلح با جايگاه 
سرلشكري و باالتر مي توانند كانديدا شوند« و 
»تمام نامزدها بايد عدم سوء پيشينه ارائه دهند و 
سابقه محكوميت كيفري نداشته باشند.« شرايط 
مذكور كه برگرفته از مصوبه بي سرانجام مجلس 
يازدهمي ها در اصالح قانون انتخابات است، به 
جد مورد انتقاد صاحب نظران سياسي قرار گرفته 
اســت؛ جمعي آن را به واسطه داشتن شرايط و 
سوابق خاص مديريتي به انحصارگرايي توصيف 
كرده اند و جمعي ديگر اين اقدام را بدعت گذاري 

جديد تعبير مي كنند.

  از نامــه ۱۷۱نماينده تا لبيك شــوراي 
نگهبان

اصالح قانــون انتخابات رياســت جمهوري 
دغدغه مشــترك همه ادوار مجلس شوراي 

اسالمي بوده اســت، اما همواره نمايندگان 
در رسيدن به مرادشــان براي اصالح قانون 
انتخابات ناكام مي مانند؛ روندي كه مجلس 
يازدهمي ها از آن بي نصيب نبودند؛ اگرچه از 
روز نخســت ورود به بهارستان طرح اصالح 
انتخابات را در دستوركار قرار دادند و جدي 
و بدون فــوت وقت بــه آن ورود كردند، اما 
ايرادهاي شوراي نگهبان به بندهايي از اين 
قانون و درپي آن مخالفت مجمع تشخيص 
مصلحت نظام با2 بند آن به دليل تناقض با 
سياســت هاي كلي انتخابات سبب ناكامي 
مجلس يازدهمي ها در اصالح قانون انتخابات 
رياست جمهوري شــد. برهمين اساس هم 
بود كه به رغم تعطيــالت 2هفته اي صحن 
مجلس به خاطر موج چهارم شــيوع كرونا، 
171نماينــده مجلس درآخريــن روزهاي 
فروردين ماه امسال در نامه اي به دبير شوراي 
نگهبان، از آيت اهلل جنتي درخواست كردند 
قانون مصوب قبل از انتخابات ابالغ و دراين 

دوره هم اجرايي شود.
اگرچه شــوراي نگهبان به ايــن نامه جواب 
رسمي نداد، اما خبري كه ديروز طحان نظيف، 
عضو حقوقدان شوراي نگهبان منتشر كرد، 
پاســخي مثبت به درخواســت نمايندگان 
بود كه طالب احياي مصوبه جنجالي شــان 
بودند.نظيف در گزارشي از جلسات شوراي 
نگهبان كه در پايگاه اطالع رساني اين شورا 
منتشر شــد، نوشت: »چهارشــنبه هشتم 
ارديبهشت ماه، جلسه شوراي نگهبان برگزار 
شد. دراين جلسه پس از بحث و گفت وگوهاي 
فراوان ميان اعضا، مقرر شد مصوبه سال13۹6 
شوراي نگهبان اصالح شود و براي روشن تر 
شــدن مالك هــاي مذكــور، داوطلبــان 
رياست جمهوري هنگام ثبت نام، حداقلي از 
مدرك تحصيلي، حداقلي از سنوات و سوابق 

مديريتــي و حداقل و حداكثري از ســن را 
داشته باشند و وضعيت ثبت نام داوطلبان نيز 

تا حدي ساماندهي شود.«
اين گاليه هــا درحالي مطرح مي شــود كه 
آيت اهلل احمد جنتي، دبير شــوراي نگهبان 
ديروز در جلســه هيأت مركــزي نظارت بر 
انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهوري 
از كانديداها خواست كه »در فرايند تبليغات 
انتخابات، حرف هاي درســت و كارشناسي 
شده بزنند و در عمل نيز به آن پايبند باشند 
و بدانند مردم از آنهــا مطالبه خواهند كرد؛ 
پس از همين امروز درســت سخن بگويند و 

وعده هاي بدون پشتوانه ندهند.«

پاياني بر حواشي نامطلوب
مصوبــه شــوراي نگهبان بــراي كنترل 
حاشيه هاي ثبت نام كانديداها در انتخابات 
رياســت جمهوري اين ســؤال را مطرح 
مي كند كه اين اقدام تا چه ميزان با شرح 
وظايف اين شــورا همساز اســت و اصوال 
چنين اقدامي امكان پذير هست؛ موضوعي 
كه نايب رئيس كميســيون امــور داخلي 
كشور و شوراها در مجلس دهم برآن صحه 
مي گــذارد و آن را در صالحيت شــوراي 

نگهبان قلمداد مي كند.
حميدرضا كاظمي دراين باره به همشهري 
مي گويد: براســاس قانون اساسي تشخيص 
موضوع »رجل سياســي« برعهده شوراي 
نگهبان گذاشته شــده و اين موضوع حتما 
در صالحيت اين شوراســت. ازسوي ديگر 
يكي از موضوع هايي كه در ســال هاي اخير 
حواشي بسياري پيرامون ثبت نام كانديداها 
ايجاد كرد، شرايط ثبت نامي افراد بود كه بايد 

ساماندهي مي شد.
وي تصريح مي كند: در گذشته درباره اصالح 
قانون انتخابات بحث هــاي مفصلي صورت 
گرفته اســت كه تا االن هم ادامه دارد، اما تا 
به سرانجام رســيدن آن، بايد سروساماني به 
وضع آشــفته كنوني داد؛ چراكه ادامه روند 
كنوني در ثبت نام ها به نظر من وهن جايگاه 
رياست جمهوري است و هرچه سريع تر بايد 

اصالح شود. 

 رئيس جمهوري با دفاع از روند مذاكرات وين از برداشته شدن تحريم ها در آينده نزديك خبر داد

داوطلباني كه سابقه اجرايي در تراز وزير نداشته باشند و داراي محكوميت كيفري باشند، نمي توانند 
كانديداي انتخابات رياست جمهوري شوند شکستتحريمها

قانون نويسي شوراي نگهبان براي كانديداهاي1400

اميرمحمد حسيني
خبر نگار

رهبری

شوراها

 سخنراني رهبرمعظم انقالب
 در روز قدس 

رهبرمعظم انقالب در آخرين جمعه   ماه مبارك رمضان مصادف با 
روز قدس، خطاب به امت اسالمي و ملت ايران سخن خواهند گفت.

به گزارش پايــگاه اطالع رســاني دفتــر مقام معظم رهبري، اين 
سخنراني ساعت 14:30 روز 17 ارديبهشت 1400 به صورت زنده 
از شبكه هاي داخلي و برون مرزي صداوسيما و سايت و حساب هاي 

KHAMENEI.IR در شبكه هاي اجتماعي پخش خواهد شد.

 چه كساني داوطلبان شوراها را 
رد صالحيت كردند؟

  از مجموع ۵1هزارو1۹7ثبت نام كننده ششمين دوره 
انتخابات شوراها، ۹/8درصد ردصالحيت ها از سوي 

هيأت هاي اجرايي و 12/2درصد نيز از سوي هيأت هاي 
نظارت انجام شده است 

اختالف نظرها درباره موج گســترده رد صالحيت هاي داوطلبان 
ششمين دوره انتخابات شــوراهاي شــهر باال گرفته و عالوه بر 
رودررويي كه در اين زمينه ميان دولــت و مجلس به وجود آمده 
است، حاال شاهد دودســتگي ميان اعضاي شوراي ۵نفره هيأت 
مركزي نظارت بر انتخابات شورا هســتيم؛ چنان كه در روزهاي 
اخير بيانيه اي به اسم اين شورا منتشر شد كه ساعتي بعد يك عضو 
شورا آن را رد كرد؛ بيانيه اي كه در آن از محدود كردن اختيارات 
هيأت نظارت در بررسي صالحيت ها انتقاد شده بود و آن را »خالف 

قانون« قلمداد مي كرد.
انتقادها به عملكرد سليقه اي هيأت هاي نظارت درحالي است كه 
به نظر مي رسد عملكرد هيأت هاي اجرايي كه زيرنظر فرمانداري ها 
فعاليت مي كنند هم چندان قابل دفاع نيست. به گفته علي ربيعي، 
ســخنگوي دولت ميزان ردصالحيت شدگان آنچنان است كه در 
21شهر فرصت رقابت از دست رفته است و ۵0شهر هم تهديد به 

نداشتن شرايط برگزاري رقابت هاي انتخاباتي شده اند.
در همين راســتا، يك منبع آگاه به همشــهري خبر داده است 
كه هيأت هــاي اجرايــي در سراســر كشــور ۵هزارو82نفر را 
ردصالحيت كرده انــد و هيأت هاي نظارت نيــز به ردصالحيت 
6هزارو318داوطلــب رأي داده انــد؛ آمــاري كــه مجمــوع 
ردصالحيت شــدگان را به حدود 11هزارو400نفر مي رســاند. 
براين اســاس ازمجموع ۵1هزارو1۹7ثبت نام كننده، ۹/8درصد 
ردصالحيت ها ازسوي هيأت هاي اجرايي و 12/2درصد نيز ازسوي 

هيأت هاي نظارت انجام شده است.
اين درحالي اســت كه در اطالعيه اي كه به نــام »هيأت مركزي 
نظارت بر انتخابات شــوراهاي اســالمي« در واكنش به نشست 
مشــترك رئيس مجلس و وزير كشــور براي بررســي موضوع 
رد صالحيت ها منتشر شده، آمده اســت كه »مطابق قانون، نظر 
نهايي و رســمي را درباره صالحيت نامزدهاي انتخابات شوراها، 
هيأت مركزي نظارت اعالم مي كنــد و هرگونه طرح بحثي براي 

محدود كردن اختيارات هيأت نظارت خالف قانون است.«
اين اطالعيه اما با واكنش محسن پيرهادي، عضو هيأت مركزي 
نظارت بر انتخابات شوراها مواجه شد. او در گفت وگو با ايسنا اعالم 
كرده است: »متني كه منتشر شــد، صرفا نظر شخصي بعضي از 
اعضاي هيأت نظارت بود وگرنه چنانچه بيانيه اي بخواهد ازسوي 
هيأت نظارت صادر شــود، بايد با نظر جمعي و هماهنگي باشد.« 
پيرهادي با بيان اينكه حدود ۵0درصــد ردصالحيت داوطلبان 
ششمين دوره انتخابات شوراهاي شهر ازسوي هيأت هاي اجرايي 
و نيم ديگر ازســوي هيأت هاي نظارت شهرستان صورت گرفته 
است، گفت: به طور دقيق تر ۵082 نفر در هيأت اجرايي و 6318 
نفر توسط هيأت نظارت از مجموع ۵11۹7 داوطلب، ردصالحيت 
شده اند. از آنجا كه اين رد صالحيت براساس گزارش هاي مستند 
و رسمي مراجع اســتعالمي بوده، عجيب است كه برخي به جاي 
انتقاد از عملكرد دولت در اين ميدان هدف انتقادات شان را مجلس 

قرار داده اند.

منتقدان چه مي گويند؟
در سوي ديگر ميدان محمدجواد حق شناس، عضو شوراي شهر 
تهران با اشاره به حجم گســترده ردصالحيت ها به  مدارا گفت: 
دوستان در موضع رقابت هســتند و اين سؤال ايجاد مي شود كه 
حذف رقيب به هر قيمت و به هر شكلي و به هر صورتي ارزش دارد 
كه اين اقدامات انجام شــود؟ عماًل اين بدين معناست كه رقابت 
سياسي را در فضاي رقابت به رســميت نمي شناسند و احساس 
مي كنند شايد همان اتفاقي كه در سال ۹6 افتاد و در رقابت پاياپاي 

باختند، اتفاق بيفتد.
در واكنشــي ديگر نيز مجمع نيروهاي خط امــام)ره( با صدور 
بيانيه اي، از ردصالحيت گسترده كانديداهاي شوراي شهر انتقاد 
كرد و نوشــت: »تقويت وحدت ملي و باالبــردن اعتمادعمومي 
در داخــل و اســتفاده از ظرفيت هــاي سياســي و فرهنگي و 
اجتماعي موجب تقويت راهبردهاي امنيتي مي شــود و هرگونه 
برخورد جناحي و حذفي و يكســويه با اين موضوع، آسيب هاي 
جدي به دنبال دارد. براين اســاس تقويت مشــاركت سياســي 
مردم كه انتخابات شــوراهاي اسالمي شهر و روســتا و انتخابات 
رياست جمهوري از مصاديق بارز آن به شمار مي آيد و همواره مورد 
تأكيــد مقام معظم رهبري بوده، ضرورتي غيرقابل انكار اســت.« 
حزب اتحاد ملت نيز در بيانيه اي درباره ردصالحيت  ها در انتخابات 
هشدار داده و آن را در تناقض با برگزاري انتخابات پرشور دانسته 
است. تهران، اصفهان، شيراز، اراك، كرج و يزد ازجمله استان هايي 
هســتند كه آمار داوطلبان اصالح طلب ردصالحيت شده آنها در 

انتخابات شوراها بيش از 80درصد اعالم شده است.

ويژه برنامه هاي روزقدس
قائم مقام شوراي هماهنگي تبليغات اســالمي با اشاره به سخنراني 

رهبرمعظم انقالب در روز قدس، درباره ديگر برنامه هاي اين روز گفت: خبر
ضمن اينكه از بيانات رهبرمعظم انقالب در روز قدس بهره مند مي شويم، 
برنامه هاي هم افزاي ديگري نيز درميان تشكل هاي مردم نهاد، ارگان ها و سازمان ها 
مانند سال گذشته برگزار مي شود. اگرچه محدوديت كرونا اجازه راهپيمايي خودرويي 
و تجمعات مردمي را به ما نداده است، اما نشان خواهيم داد كه دل مردم ايران با مردم 
مظلوم فلسطين در مقابل رژيم كودك كش اسرائيل است. به گزارش ايسنا، نصرت اهلل 
لطفي ادامه داد: يكي از برنامه هاي موفق سال قبل كه امسال هم انجام مي شود، برگزاري 
دومين كنگره بين المللي قدس شريف با سخنراني شخصيت هاي بين المللي بيش از 
20 كشور دنياست. وي افزود: همچنين روز پنجشنبه نشست تخصصي درباره تبيين 
روز قدس شريف در مسجد جامع امام صادق با حضور سفير فلسطين و سفير يمن در 
ايران و نمايندگان حماس و جهاد اسالمي و دبيركل مجمع جهاني تقريب مذاهب 

اسالمي صرفا با حضور اصحاب رسانه برگزار مي شود.

  ماجــرای حملــه مداحان به 
سياستمداران و مسئوالن دولتی گزارش

هرچند وقــت يك بار در فضای 
رسانه ای كشور غوغايی می سازد.  از وقتی  كه در 
آستانه دوم خرداد 1376 و نزديك به انتخابات 
رياست جمهوری،  حاج منصور ارضی،  مداح اهل 
بيت،  يكی از مجالس مداحی را تبديل به محفلی 
برای تبليغ و تعريف از نامزد جناح مقابل خاتمی 
كرد تا شب قدر امســال كه محمود كريمی با 
خواندن نوحه ای به محمدجواد ظريف حمله 
كرد،  بارها پيش آمده كه اهالی سياســت به 
بهانه های مختلف هدف اشعار تند مداحان قرار 
گرفته اند؛ از خاتمی و هاشمی بگيريد تا روحانی 
و ظريف. حتی محمدباقر قاليباف هم از گزند 

اين حمالت در امان نبوده است.
زمانی منصور ارضی به حســن روحانی حمله 
كرد و با اشــاره به رابطه او و آيت اهلل هاشمی 
رفسنجانی گفت: »آن يارو آخرش در استخر 
مرد،  اين يارو هم آخرش در استخر می ميرد.« 
بعدها ميثم مطيعی در مداحی معروفی در روز 
عيد فطر درباره صف اول نشينان كه روحانی هم 
در همان صف بود، نوحه ای خواند و در همين 
ايام قدر دو مداح معروف كشور مصاحبه صوتی 

ظريف را بهانه ای برای حمله به او قرار دادند.
حاج منصور ارضی زمانی در واكنش به انتقاد 
از سياسی شدن منابر و جلسات ذكر مصيبت 
اهل بيت گفته بود:»ما اين گونه خط گرفته ايم 
اگر اين مسائل را ما در مداحی مان نگوييم پس 

كجا بايد بگوييم.«

حمله محمود كريمی به محمدجواد ظريف
درست يك سال از زمانی كه محمود كريمی در 
حرم امام رضا)ع( با تعريف كردن داستان مرد 
قمارباز مستی كه پس از تخته نرد بازی كردن 

با امام معصوم،  دچار تحول شد و نفسش حق 
شد،  می گذرد. ماجرايی كه حاشيه های بسياری 
ايجاد كرد و در آخر كريمی واكنش نشان داد كه 
منظور مــن را نفهميده ايد.  محمدتقی فاضل 
ميبدی،  عضو مجمع محققين و مدرســين 
حوزه، حمله به ظريف با اشــعار مذهبی و در 
ليالی قدر را گناه كبيره دانست و گفت: »اخيراً 
ديدم يكی از مداحان در هجوياتی كه سروده، 
وزير امور خارجه را مورد حمله قرار داده است،  
همه می دانند كه تأثير و خدمت ظريف چندين 
برابر بيشتر از چنين افرادی است،  وزن ظريف 
كجا و اين افراد كجا؟ بسيار باعث تأسف است 
كه يك فرد برای فريب مردم، به يك انســان 
بزرگ و خدمتگزار حمله می كند. اينكه نشر 
مصاحبه ظريف به مــذاق برخی خوش نيايد 
را حــق می دهم اما حمله به ظريف با اشــعار 
مذهبی و در ليالی قدر گناه كبيره است. تعجب 
می كنم از مسئولين كه هيچ برخوردی با اين 
افراد نمی كنند. جوان مذهبی كه به اين اشعار 
گوش می دهد چه توقعی از او می رود كه ديندار 
باشد؟!« بســياری ديگر در فضای مجازی به 
انتقاد از توهين به ظريف برخاســتند و حتی 
برخی جوانان مذهبی كه خبرنــگار و يا اهل 
رسانه هستند در كالب هاوس اتاق هايی را برای 
نقد اين جريان راه انداختند و اغلب معتقد بودند 
كه اين رفتارها باعث پياده شدن جوانان از قطار 

دين و دينداری می شود.
اما اتفاق جالب تر وقتی  افتــاد كه مداح جوان 
مهدی رسولی كه چندسالی است معروف شده، 
از قافله حمله به ظريف عقب نماند و درســت 
دو روز بعد از حاج محمود كريمی،  در مراســم 
عزاداری هيأت ثاراهلل زنجان در قالب نوحه ای با 
عنوان »مرد ميدان« به وزير امور خارجه تاخت.

محمدجواد ظريف كه خود در شب ليالی قدر از 
مردم، دوستداران حاج قاسم سليمانی و خانواده 
او عذرخواهی كرده بود، در همان پست نوشته 

بود تهمت زنندگان را می بخشد.

ذكر مصيبت يا نيش سياست؛

حمله به ظريف در ليالی قدر

محمد بياتی
خبر نگار
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 نگاهي به برنامه اجرايي شركت 
راه آهــن شــهري تهــران و دادهنما

حومه)مترو( در سال 1400نشان 
مي دهد كه با افتتاح قريب الوقوع 6ايستگاه ديگر 
تا پايان شهريور ماه امسال، شمار ايستگاه هاي 
بهره برداري شده در 4سال اخير به 32ايستگاه 
خواهد رسيد؛ اين اتفاق يعني افتتاح ميانگين 
8ايســتگاه در هر ســال از آغــاز دوره كنوني 
مديريت شــهري و ثبت يك ركــورد در حوزه 
مترويي كشور. به گزارش همشهري، اقدامات 
توسعه حمل ونقل عمومي شهر تهران به ويژه در 
حوزه ريلــي درحالي رقم خورده كه از يكســو 
هزينه ها به طرز قابل توجهي افزايش يافته و از 

سوي ديگر، كرونا طي 14ماه گذشته، خسارات 
سنگيني را به اين بخش وارد كرده است. مقايسه  
ريالي و دالري هزينه هاي اجرايي براي ساخت و 
تجهيز يك كيلومتر تونل مترو نسبت به يك دهه 
پيش كامال نشان خواهد داد كه چطور با دستان 
خالي مترو در اين مدت زمان روي ريل توسعه 
پيش رفته است؛ از حفاري تونل در بخش هاي 
جنوبــي خــط 6و آغــاز عمليــات اجرايــي 
خط10گرفته تا تكميل و افتتاح ايستگاه ها در 
خطوط مختلف براي رسيدن به كاركرد واقعي 
خود. تامين تجهيزات و ســاخت نخستين رام 
قطار ملي مترو با اتكا بــه ظرفيت 85درصدي 
توليد داخل نيز از ديگر اقداماتي اســت كه در 
دوران تحريم و كرونا انجام شده است. بر همين 
اســاس، در قالب يك اينفوگرافي)داده نماي( 
توسعه مترو را در بازه اي 4ساله بررسي كرده ايم 

كه نشــان از ركوردزني اين بخش دارد. اين در 
حالي اســت كه به گفته علي امــام، مديرعامل 
شركت متروی تهران، اگر كمك هاي دولتي و 
تامين منابع مالي الزم طبق قانون و بموقع تامين 
شــود، توســعه حمل ونقل ريلي درون شهري 
پايتخت با سرعت بيشتر صورت مي گيرد. او با 
بيان اينكه رقم بودجه هاي دريافتي مترو را بايد 
با هزينه هاي امروزي فعاليت هاي ساخت و سازي  
و تجهيزاتي مقايسه كرد، مي گويد: »مترو طي 
4سال اخير در شرايط سختي توسعه يافته كه در 
آن هزينه احداث و تجهيز يــك كيلومتر تونل 
مترو از يك هزار ميليارد تومان فراتر رفته است. 
ساخت و تجهيز هر ايستگاه نيز به طور تقريبي 
حدود 300ميليارد تومان پول نيــاز دارد؛ هر 
پســت برق با هزينه هــاي امــروزي حداقل 
150ميليــارد تومان پــول نقــد مي خواهد و 

ورودي هاي جديد نيز كمتر از 50ميليارد تومان 
خرج برنمي دارد.« به گفته امام، ارزش تجهيزات 
و امكانات اضافه شده طي 4سال اخير، به شبكه 
خطوط هفت گانه مترو با قيمت هاي امروز حدود 
30هزار ميليارد تومان است. او تأكيد مي كند، 
برآورد ارزش ريالي ايســتگاه ها و متعلقات آنها 
)ورودي ها، پله برقي و آسانســورها، پست هاي 
برق، ســامانه هاي تهويه هوا و ساير تجهيزات 
تاسيساتي( براساس قيمت هاي كارشناسي روز 
انجام شده و عددي خيالي يا طبق حدس و گمان 
نيست. او در عين حال مي گويد كه تمام اقدامات 
و تالش هاي صــورت پذيرفته در قياس با صبر، 
تحمل و متانت مردم شريف تهران كه مشكالت 
را با بزرگ منشــي تحمــل می كننــد، انجام 
وظيفه اي بيش نبوده و مانع عذرخواهي متوليان 

امر از پايتخت نشينان نمي شود.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ركوردشكني مترو با دستان خالي
حامدفوقاني
دبير  گروه شهر

خبر

شهردار تهران در مراسم امضاي تفاهم با سازمان اورژانس كشور:

بايدبرايشرايطحادآمادهباشيم
رئيس سازمان اورژانس كشور: نيمي از پايگاه هاي اورژانس با 

كمك شهرداري ساخته شده اند

با هدف توسعه پايگاه هاي اورژانس در ايســتگاه هاي آتش نشاني و 
افزايش فضاي استقرار بالگرد هاي اورژانس هوايي،  تفاهمنامه اي بين 

شهرداري تهران و سازمان اورژانس كشور امضا شد. 
به گزارش همشهري،  شهردار تهران در مراسم امضاي اين تفاهمنامه 
گفت: اقداماتي كه با همكاري اورژانس كشور در تهران انجام مي دهيم 
در حد مانور است زيرا هنوز بحراني رخ نداده و بايد براي وقوع شرايط 

حاد آماده باشيم.
پيروز حناچي  با اشاره به اينكه امروز زيرساخت هاي الزم در تهران 
فراهم شده اســت و بايد كاري كنيم كه بهره وري اين زيرساخت ها 
باال رود گفت: ما هنوز با شرايط حاد در تهران مواجه نشده ايم و همه 
اقداماتي كه انجام مي دهيم مانند مانور است. اگر در تهران زلزله اي 
رخ دهد بايد آماده باشــيم. بايد همكاري ها ميان مديريت شهري و 
ساير دستگاه هاي امدادي و خدماتي نظير اورژانس بيشتر شود و در 
اين مسير همزمان توانمندي مردم براي مقابله با حوادث و بحران ها 

هم افزايش يابد.
حناچي از همكاري و انعطاف سازمان اورژانس كشور و تهران قدرداني 
كرد و گفت: همكاري ما با اورژانس خيلي بيشــتر از وزارت بهداشت 

است و اميدواريم از اين همكاري بهره بيشتري عايد مردم شود.
رئيس ســازمان اورژانس كشور در اين مراســم كه در دفتر شهردار 
تهران برگزار شد،  از همدلي شــهرداري تهران با سازمان اورژانس 
قدرداني كرد و گفت: اين همدلي با توسعه پايگاه هاي اورژانس توسط 
شهرداري منجر به نجات جان شهروندان شده است. مجموعا اگر 225 
پايگاه ثابت اورژانس در تهران به فعاليت مشغول هستند 125 پايگاه 

آن با كمك شهرداري ساخته و راه اندازي شده است.
پيرحسين كوليوند ضمن قدرداني از شهرداري تهران گفت: شهرداري 
كارهاي بزرگي براي اورژانس انجام داده كه نتيجه آن باعث افزايش 
كيفيت كار و سرعت خدمت رساني و رضايت شهروندان شده است. 

افزون بر پايگاه هاي اورژانس،  آموزش عمومي را از طريق شهرداري 
تهران به ميان مردم برديم و از ظرفيت سراي محالت ، ايستگاه هاي 
مترو و تابلوهاي شهري استفاده زيادي شد. حتي مقرر شد 60 ثانيه 
در ابتداي پخش فيلم هاي سينمايي به آموزش موضوعات اورژانس 

اختصاص يابد.
او با اشــاره به اينكه بين نيروهاي شهرداري و آتش نشاني هم افزايي 
ايجاد شده است،  بيان كرد: اورژانس هوايي يكي از دغدغه هاي اصلي 
ما بود كه به لطف همكاري شهرداري جمعا در تهران باالي ۷0 مركز 
تدارك ديده شده كه در انتقال اعضاي پيوندي و مريض هاي بدحال 

بسيار مؤثر بوده و جان خيلي از افراد را نجات داده است.
كوليوند افزود: قبل از امضاي اين تفاهمنامه اقداماتي كه در دل آن 
قيد شده انجام شده و اين كارها در عمل صورت گرفته است. به وزير 
بهداشت هم گفته ام كه شهرداري براي اورژانس سنگ تمام گذاشته 
است.  رئيس ســازمان اورژانس كشــور درباره زمان رسيدن عوامل 
اورژانس به صحنه حادثه نيز گفت: موتورالنس ها در كمتر از ۹ دقيقه 
و آمبوالنس ها در 14 دقيقه به مقصد مي رســند كه اين عدد با دنيا 
رقابت مي كند. معاون خدمات شهري شهرداري تهران هم درباره اين 
تفاهم گفت: اورژانس تهران همكاري خيلي خوبي با شهرداري دارد 
و اين تفاهمنامه كمك خواهد كــرد كه در چند بخش نظير موضوع 
اورژانس هوايي و محل اســتقرار بالگردها اقدامات سريع تری انجام 
شود. اين اقدامات در 3 فاز طراحي و بر سر آن تفاهم شده است. بخش 
ديگر اين تفاهمنامه مربوط به افزايــش پايگاه هاي اورژانس و ايجاد 
فضاي بالگرد و اورژانس هوايي است كه سازمان آتش نشاني در اين 

زمينه همكاري خوبي داشته است.
مجتبي يزداني ادامه داد: هم اكنون در 64 ايســتگاه آتش نشــاني 
موتورالنس و در 18 پايگاه خودروي اورژانس مســتقر شــده است. 
همچنين 65 پايگاه اورژانس راه اندازي شده و 5 پايگاه بحران در پهنه 
شمال،  شرق،  غرب،  مركزي و جنوب هم تعيين شده و آماده ساخت 
است. معاون خدمات شهري شهرداري تهران گفت: فاز اول اين تفاهم 
مربوط به تجهيز 122 پايگاه اورژانس است. همانطور كه مي دانيد 34 

پايگاه از اين تعداد به صورت كانكسي فعال و داير است.
يزداني افزود: در فاز دوم قرار شد اســتانداردهايي تبيين شده و به 
پايگاه هاي فعلي اضافه شود. اشكاالت و ايرادات در مناطق مختلف 
شناسايي و برطرف شده و همزمان در مناطق يك نماينده از خدمات 
شــهري و يك نماينده از اورژانس موضوعــات را تا حصول نتيجه 
بررسي و پيگيري می كنند. او توضيح داد: در حال حاضر به طور كلي 
122 پايگاه اورژانس در تهران وجود دارد كه 5۹ پايگاه در سوله ها،  
34 پايگاه در كانكس،  2 پايگاه در ايستگاه هاي مترو و 2 پايگاه در 

معابر قرار دارند.
در اين مراســم مصطفي كاظمي،  مشــاور و مديركل دفتر شهردار 
تهران،  حميد چوبينه،  مديرعامل شــركت شــهر ســالم و  مهدي 
داوري دولت آبادي،  مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني 

حضور داشتند.

ارزش ماليعمليات صورت گرفته
)ميليارد تومان(

401620 كيلومتر تونل

12150 ورودي جديد

322196 ايستگاه

5280 پست برق

78533 سامانه تهويه

ارزش ماليعمليات صورت گرفته
)ميليارد تومان(

6260 دستگاه آسانسور

280636 رشته پله برقي
تكميل تجهيزات 30 

ايستگاه 
2952

191197 رام قطار

9624جمع

اقدامات انجام شده در 4 سال اخير

كل بودجه دريافتي:

 6700ميليارد تومان

اقدامات اصلی 
صورت گرفته

و از  بودجه تزريق شده به متر
آبان 1396تاكنون

اقدامات تكميلی 
صورت گرفته

 ساخت و 
بهره برداري 

از 32ايستگاه 
جديد

 آغاز عمليات 
اجرايي خط 10

 احداث و 
بهره برداري از 

40كيلومتر مسير 
تونل هاي مترو

 بهره برداري از 
پايانه اكباتان و 
فاز دوم پايانه 
شهيدكالهدوز 

در خط 4

 بهره برداري 
از 19رام قطار 

)133واگن(

 آغاز عمليات 
اجرايي پايانه 

آزادگان در خط 3

 توسعه خطوط 3، 
4، 6و 7

 طراحي و ساخت 
قطار ملي مترو 

براي نخستين بار 
در كشور

ساخت 12ورودی 
جديد

راه اندازي 
280رشته پله برقي

احداث 5پست 
برق

نصب 78سامانه 
تهويه هوا

تعبيه 62دستگاه 
آسانسور

رفع نواقص، تكميل 
تاسيسات و تجهيزات 

30ايستگاه 

راندمان فعاليت های اجرايی شركت مترو 
در دوره كنونی مديريت شهری:

144   درصد 

 1. بودجه سنواتي دريافت شده 
از سوي دولت:

 246ميليارد تومان بوده است.
 از اين مبلغ 93ميليارد تومان به خط 

متروی تهران - شهر جديد پرند اختصاص 
داشته و 153ميليارد تومان در خطوط 

هفت گانه درون شهري هزينه شده است.

2. بودجه تخصيص يافته 
شهرداري تهران:

 4380ميليارد تومان، در قالب 
830ميليارد تومان بودجه غيرنقد 
و 3550ميليارد تومان بودجه نقد 

بوده است. 
از اين ميزان، حدود 1020ميليارد 
تومان صرف تاديه بدهي طلبكاران 

پيشين و نيز پرداخت هزينه هاي جاري 
شركت از قبيل ماليات، بيمه و حقوق و 
دستمزد پرسنل شده است؛ بنابراين 

حدود 3360ميليارد تومان براي 
پيشبرد عمليات اجرايي ايستگاه ها و 

خطوط باقيمانده است.

3.پول حاصل از فروش اوراق 
مشاركت: 

در سال  1396شركت مترو هيچ گونه 
عايدي از اين محل نداشته و صرفاً 

بابت فروش اوراق در سال هاي بعد در 
مجموع 2080ميليارد تومان دريافت 

كرده است.

 برآورد ارزش ريالي سرمايه هاي
افزوده شده به شبكه خطوط مترو 

 برحسب قيمت هاي پيشين 
)ميانگين قيمت ها در 4سال گذشته(: 

 بيش از
 9630ميليارد تومان 

30000
ميلياردتومان

 ارزش تجهيزات و امكانات اضافه شده
 4 سال اخير به شبكه خطوط هفت گانه مترو

 با قيمت هاي امروز

نكته: 
محاسبهراندمان

وبهرهوريازطريقمقايسه
بينبودجهوهزينهصورتگرفته
باارزشسرمايههاياضافهشدهبه
شبكهحملونقلريليپايتختاست؛
بهعبارتسادهترميتواندريافت
چهميزانپولخرجشدهوچه

مقدارخروجيكاربوده
است.

رئيس كميسيون حمل ونقل شوراي اسالمي شهر تهران درخصوص ورود اتوبوس  هاي برقي به تهران 
گفت: نخستين اتوبوس برقي در راه و قيمت هر اتوبوس 10ميليارد تومان است. محمد عليخاني در 
گفت وگو با فارس از ورود 50دستگاه اتوبوس برقي خارجي خبر داد و گفت: 30درصد پول هر اتوبوس 
را شهرداري و دولت پرداخت كرده و الباقي را سرمايه گذار مي دهد و بعد از آن از محل فروش بليت 
و تبليغات هزينه هاي سرمايه گذار تأمين مي شــود. به احتمال زياد اين اتوبوس ها در مسير خيابان 
جمهوري مورد استفاده قرار مي گيرند. او گفت: البته قرار است دولت نيز 160ميليارد تومان براي 

خريد اين اتوبوس ها پرداخت كند و اگر اين پرداخت انجام شود، كار سريع تر انجام خواهد شد.

در ۹ ماه نخست سال 13۹۹ دســت كم 5 هزار و 124 پروانه ساختماني در تهران صادر شده 
درحالي كه در زمان مشابه آن در سال ۹8 تعداد 6 هزار و ۹30 پروانه در تهران صادر شده بود. 
در حقيقت تهران در سال ۹۹ نسبت به سال ۹8 كاهش 26 درصدي صدور پروانه ساختماني 

را تجربه كرده است.
به گزارش پايگاه خبري شهر، در ۹ ماه نخست سال ۹۹ پهنه هاي اين ساخت و سازها شامل 4 
هزار و ۷43 پروانه مسكوني، 285 پروانه مختلط )تجاري، اداري و مسكوني(، ۹5 پروانه كار و 

فعاليت و يك پروانه فضاي سبز توسط مديريت شهري صادر شده است.

اتوبوسهايبرقي10ميلياردتومانيدرراهتهران

كاهش۲۶درصديپروانههايساختماني

مطالعاتي كه انجام شده، نشان 
مي دهد نــرخ بليــت مترو در 
شرايط فعلي با توجه به تورم اقتصادي و بر مبناي 
سبد كاالهاي اختصاصي حداقل بايد  16هزار تومان 
باشد. اگر آمار دقيق را عنوان كنم،  15500تومان 
است. حاال كه قيمت بليت اين رقم نيست و دولت 
هم كمك نمي كند، در نتيجه مترو تنها مانده است. 
به نظرم باتوجه به اين شــرايط بايــد راهكارهايی 
طراحی شــود تا مردم بتوانند به صورت مستقيم 
و بــا ايجاد صندوق هايــی ويژه در مترو ســرمايه 

گذاری كنند و سهامدار شــوند. البته دولت بايد به 
مترو كمك كند تا حمل ونقل ريلي از اين وضعيت 

خارج شود.
ســال 1381در مجلس شوراي اســالمي قانوني 
تصويب شد كه براســاس آن، 5درصد مبلغ فروش 
ســوخت بايد در اختيــار حمل ونقل و ســازمان 
شهرداري هاي كشور قرار بگيرد. اما آن طور كه بنده 
اطالع دارم، متأســفانه اين منابع و پول به حساب 
دولت واريز مي شود و از طريق سازمان شهرداري ها 
در اختيار ساير شهرها به غير از تهران قرار مي گيرد. 
عرض بنده اين نيست كه اين مبلغ به ساير شهرها 
تعلق نگيرد، اما دليل اينكه تهران سهمي نمي برد 
را نمي دانم. البته قرار بود اين 5 درصد به 10درصد 

افزايش يابد كه هنوز اقدامي براي آن صورت نگرفته 
است.

به نظرم، مهم ترين مشكل ما در سيستم قانونگذاري 
اســت و قوانين مصوبه ما دايناميك و پويا نيستند. 
الزم است وقتي كه مشكالتی در جامعه وجود دارد، 
مجلس به فرياد برســد و قوانيني كه الزم است را 
تصويب كند و در جايــي كه بايد، بودجه اختصاص 
داده شــود.  تأكيد من به برنامه ريزي در انجام هر 
كاري از جمله توســعه حمل و نقــل عمومی و به 
صورت مشخص مترو است. يكي از برنامه ريزي ها 
مي تواند جذب بخش خصوصي در توســعه مترو و 
به ويژه در بخش بهره برداري باشــد؛ چرا كه ورود 

بخش خصوصي در مترو يك ضرورت است.

متروتنهاماندهاست
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تنها قرباني مداخله ارزي
دادســتان تهران خبر داده كه پرونده 
رئيس كل سابق بانك مركزي به دادگاه 
ويژه اخالل در نظام اقتصادي ارســال 
شده و او در نتيجه نقض مقررات و ترك 
فعل ها از ســوي ولي اهلل سيف، عالوه 
بر وقوع اخالل در نظام اقتصادي، 30 
ميليارد و 200 ميليون دالر منابع ارزي و 60 تن ذخاير طال تضييع 
شده است. روشن است كه سكاندار پيشين بانك مركزي برخالف 
روساي كل بانك هاي مركزي پس از انقالب قرار است در محكمه 
به اتهام اجراي يك دســتور براي مداخله در بازار ارز در سال آخر 

حضورش در بانك مركزي حاضر و از خود دفاع كند.
حال آنكه به گفته اقتصاددانان و كارشناسان، مداخله در بازار ارز 
جزو وظايف بانك مركزي و مبتني بر دســتورات صادره از سوي 
دولت اســت و اگر نقض هم در مقررات صورت گرفته بايد منشا 
اصلي اين نقض مقررات ارزيابي و آسيب شناسي شود. بي ترديد 
روســاي بانك مركزي پيش از ولي اهلل سيف هم با هدف مداخله 
در بازار ارز، اقدام به ارزپاشــي در چارچــوب قوانين و مقررات و 
دســتورهاي صادره كرده اند و تاكنون رسم بر اين نبوده كه براي 
ديگران پرونده قضايي تشكيل شود. براساس آمارهاي رسمي در 
فاصله سال هاي 82تا 86و دوران رياست ابراهيم شيباني بر بانك 
مركزي 57ميليارد دالر براي كنترل بازار ارز تزريق شده و در دوران 
يكساله طهماسب مظاهري در سال هاي 86تا 87هم 30ميليارد 
دالر ديگر هزينه شده تا جلوي اصالح واقعي قيمت ارز گرفته شود. 
نكته ديگر اينكه بيشــترين ارزپاشــي در دوران رياست محمود 
بهمني در دولت محمود احمدي نژاد در فاصله ســال هاي 87تا 
92، به ميزان 160ميليارد دالر صورت گرفته و در 5سال رياست 
ولي اهلل ســيف هم 30ميليارد دالر مداخله ارزي صورت گرفته و 
مقايسه عملكرد ارزي در دوران رياست بهمني و سيف هم نشان 
مي دهد قيمت دالر آمريكا در دوران بهمني با تزريق 160ميليارد 
دالري 3برابر شده و در دوران رياست سيف هم با تزريق 30ميليارد 
دالر در 5سال كه بخشــي از آن در دوران ارز 4200توماني بوده، 

قيمت دالر آمريكا 2.4برابر شده است.
حال اين دستگاه قضاست كه الزم است شفاف سازي كند كه آيا 
اتهام ترك فعل تنها محدود به يك دوره خاص مي شود و يا اينكه 
قصد دارد به پرونده روساي ديگر بانك مركزي هم رسيدگي كند؟ 
وراي آنكه در پشت پرده چه مي گذرد، مداخله ارزي بانك مركزي 
در طول تاريخ رخ داده و امكان تكرار آن در آينده هم وجود دارد. در 
چنين وضعيتي ورود دستگاه قضا به اين ماجرا، البته تعيين كننده 
نقش سياستگذار در بازار ارز خواهد بود و ممكن است در آينده از 
بيم اتهام ترك فعل و نقض مقررات روساي بانك مركزي انفعال 
به خرج دهند. آيا ولي اهلل  سيف قرباني مداخله ارزي خواهد شد و 
به عنوان مجري يك دستور در محكمه حاضر مي شود؟ اين يك 

داستان تاريخي خواهد شد.

گفت وگو چهره روز

احتمال بازگشايي مشاغل از شنبه 
نمايندگان اصناف پيشنهاد بازگشايي 
همــه مشــاغل را، البته بــا رعايت 
سختگيرانه پروتكل هاي بهداشتي،  به 
ستاد ملي مقابله با كرونا ارائه داده اند. 
اصناف مي گويند؛ عالوه بر تداوم فعاليت 
1.2ميليون واحد صنفي در گروه يك 

شغلي ،  1.8ميليون واحد صنفي در گروه 2 شغلي نيز در شهرهاي 
قرمز و نارنجي فعال شوند و فعاليت ۳۰هزار واحد صنفي در گروه ۳ 
و 4 نيز در ادامه رفع محدوديت ها ميسر شود. با ابراهيم درستي، 
نماينده وزير صنعت در اتاق اصناف و نايب رئيس اتاق اصناف تهران  

گفت و گو كرده ايم.
  احتمال بازگشايي كدام مشاغل از شنبه  وجود دارد؟

پيشنهاد مشخص اصناف آن اســت كه مشروط به اجراي سختگيرانه تر 
پروتكل هاي بهداشتي،  از شنبه هفته آينده همه مشاغل باز باشند و اگر 
واحدهاي صنفي در رعايت دقيق ايــن پروتكل ها كوتاهي كردند،  با آنها 

برخورد و واحد صنفي متخلف پلمب شود. 
آيا امكان تداوم تعطيلي كسب و كارها وجود ندارد؟

با توجه به تعطيلي طوالني مدت و ركود كســب و كارها،  هزينه تعطيلي 
اصناف بسيار زياد شــده،  صنوف شرايط ســختي را مي گذرانند،  با اين 
شرايط امكان تداوم تعطيلي مشاغل وجود ندارد. تعطيلي مداوم يا مقطعي 
واحدهاي صنفي به مدت 15 ماه،  يعني از بهمن ماه سال 98 تاكنون،  فشار 
سنگيني را به مشاغل وارد كرده است. بسياري از مشاغل مانند گردشگري،  
قهوه خانه هاي ســنتي و تاالرهاي پذيرايي عمال ورشكســت شده اند و 
واحدهاي صنفي مشمول گروه 2 مشــاغل نيز به دليل ركود بازار،  تداوم 
تعطيلي ها و كاهش شديد ميزان فروش به سختي روزگار مي گذرانند. در 
نتيجه اصرار بر تعطيلي مشاغل باعث ورشكستگي باقي مانده واحدهاي 
صنفي مي شود. تداوم تعطيلي ها فشار سنگيني را به كسبه تحميل كرده؛  
چون با وجود تعطيلي اصناف،  دريافت انواع عوارض شهرداري،  ماليات،  
بيمه و... تعطيل نشده و اغلب واحدهاي صنفي كه 15ماه است درآمدي 
نداشته اند،  با برگه هاي جريمه ديركرد ماليات،  بيمه،  عوارض  و  چك هاي 

برگشتي بانك ها مواجهند. 
 راهكار درست چيست؟

همزمان با تعطيلي اصناف،  بايد برخي سازمان هاي مرتبط مانند سازمان 
امور مالياتي،  ادارات دولتي،  بيمه ها و بانك ها نيز تعطيل مي شدند. اصناف 
از سال99 عمال كار نكرده اند و قادر به پرداخت ماليات بر درآمد يا ماليات 
ارزش افزوده نيستند. ســازمان امور مالياتي بايد مالك محاسبه ماليات 
صنوفي را كه عمال تعطيل بوده اند،  خوداظهاري آنها و نه عملكرد سال98 

قرار دهد.
يعني معتقديد به صاحبان مشاغل و اصناف ظلم شده 

است؟
متأسفانه در موج چهارم شيوع، همه مشــكالت متوجه اصناف شد.  در 
شرايطي كه شاهد ازدحام جمعيت در خطوط تاكسيراني،  مترو،  اتوبوسراني 
و حمل ونقل ريلي و هوايي بوديم و در بســيار از ادارات دولتي و بانك ها 
پروتكل ها رعايت نمي شود،  اينگونه وانمود شد كه تجمع چند نفر در يك 

مغازه مشكل ساز خواهد شد.
البته گزارش هايي هم از رعايت نشدن پروتكل ها در برخي 

صنوف موجود است....؟
مي پذيريم كه بخشي از تعطيلي مشاغل،  به دليل رعايت نشدن پروتكل هاي 
بهداشتي در برخي صنوف در دور قبلي بازگشايي بوده است؛ به طور مثال 
تاالرهاي پذيرايي قول داده بودند كــه حداكثر با ظرفيت 40 تا 50 نفر و 
رعايت همه پروتكل هاي بهداشتي،  كســب و كار خود را از سرگيرند، اما 

متأسفانه به دليل اطالع رساني نادرست،  به اين تعهدات عمل نكردند.
ميزان آسيب وارد شده به مشــاغل بر اثر تعطيلي ها 

مشخص است؟
به جز برخي مشــاغل گروه يك مانند ميوه فروشــي ها،  فروشگاه هاي 
زنجيره اي و واحدهاي صنفي خرده فروشي،  بقيه مشاغل از جيب مي خورند 

و با توجه به اين وضع امكان تداوم تعطيلي آنها وجود ندارد. 
پيشــنهاد مشــخص اصناف براي بازگشايي مشاغل 

چيست؟
در نشستي كه يكشنبه هفته جاري در كميته كاري استانداري تهران برگزار 
شد،  نمايندگان اصناف،  پيشنهاد بازگشايي همه مشاغل،  البته با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي را ارائه كردند . پيشنهاد حداقلي اصناف اين است كه 
در شهرهاي قرمز و نارنجي عالوه بر مشاغل گروه يك،  مشاغل گروه2 نيز 
بازگشايي شوند. اصناف بايد هم اجاره مغازه و هم اجاره خانه را در شرايط 
تعطيلي كسب و كارشان بپردازند.  بر اين اساس بايد همه صنوف بتوانند با 
رعايت دقيق پروتكل هاي بهداشتي فعاليت كنند و در عين حال بازرسان 
اتاق اصناف،  وزارت بهداشت ،  تعزيرات حكومتي و بسيج اصناف بر رعايت 
اين پروتكل ها نظارت كنند. تأكيد مي كنم اصناف تابع تصميمات ستاد ملي 
مقابله با كرونا هستند؛  اگرچه سهم آنها در شيوع كرونا حتي با رعايت نشدن 

دقيق پروتكل هاي بهداشتي حداكثر 10 تا 15 درصد است. 
با اين شرايط احتمال بازگشايي مشاغل از هفته آينده تا 

چه حد است؟
با ارائه پيشنهاد هاي اصناف، در نشســت امروز، پنجشنبه  هيأت دولت 
در مورد كم و كيف بازگشايي صنوف تصميم گيري مي شود. مبناي اين 
پيشنهاد بازگشايي همه مشاغل يا حداقل مشاغل گروه يك و2 در شهرهاي 
قرمز و نارنجي است.  درصورت بازگشايي مشــاغل گروه يك و 2 امكان 

فعاليت تدريجي مشاغل گروه 3و 4 نيز فراهم خواهد شد. 

صدور مجوز تاسيس 7منطقه آزاد جديد
يك عضو مجمع تشخيص مصلحت  نظام از تصويب 7منطقه آزاد جديد 
در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد. به گزارش صداوسيما 
غالمرضا مصباحي مقدم گفت: پرونده 8منطقه آزاد تجاري- صنعتي در 
استان هاي گلستان)اينچه برون(، ايالم)مهران(، اردبيل)اردبيل(، سيستان 
و بلوچستان)سيستان(، كردستان)بانهـ  مريوان(، هرمزگان)جاسك(، 
بوشهر)بوشهر( و كرمانشاه)قصرشيرين( در جلسه ديروز مجمع بررسي 
شد كه به غير از منطقه جاسك در استان هرمزگان، با تاسيس 7منطقه 
آزاد جديد موافقت شد و مجمع آن را مصوب كرد. وي همچنين گفت: 
براي احداث منطقه آزاد اردبيل، مجلس 4نقطه را در نظر گرفته بود كه 
مجمع با تاسيس منطقه آزاد در يك نقطه آن هم با انتخاب دولت موافقت 
كرد. مصباحي مقدم افزود: در تصويب مناطق آزاد جديد همه مالحظات 
مربوط، رعايت و ضعف هاي مناطق آزاد قبلي اصالح شد؛ ضمن اينكه 

قانون مناطق آزاد نيز در مجلس شوراي اسالمي در دست بررسي است.
عضو مجمع تشخيص مصلحت  نظام گفت: همه زمين هايي كه در محدوده 
منطقه آزاد در نظر گرفته شده، دولتي است؛ بنابراين شايعه شكل گيري 
بورس بازي زمين هم رد مي شود. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ، 
اسفندماه سال گذشته در كرمانشاه تأكيد كرده بود كه افزايش نامتوازن و 
غيرمنطقي مناطق آزاد و ويژه اصال به مصلحت كشور نيست و آسيب هايي 
را به همراه دارد. تغيير رويكرد برخي از اين مناطق از صادرات به واردات 
و تغيير كاربري اراضي واقع در ايــن مناطق 2معضل جدي پيش روي 

مناطق آزاد و ويژه است.

ديروز هم بار ديگر حسن روحاني، رئيس جمهوري 
از توافق در وين ســخن گفت، اين گفته به سقوط 
قيمت دالر به كانال 21هزار تومان منجر شد با اين 
حال فعاالن بازار با استناد به روايت هاي چندگانه، 
در رسانه هاي ايراني و غربي از نتايج مذاكرات وين، 

همچنان جانب احتياط را رها نكرده اند.
به گزارش همشهري، حسن روحاني رئيس جمهوري 
ديروز گفت: به مردم اعالم مي كنم؛ تحريم شكسته 
شده، در زمينه تحريم كاري كه مذاكره كنندگان ما 
در وين انجام دادند كار بزرگي بوده، طرف مقابل اگر 
به طور كامل به قانون بازگردد به نظــر من كار زود 

تمام مي شود.
چند روز پيش عباس عراقچي، معاون وزير خارجه 
از انجام توافق برسر رفع تحريم صنايع خبر داده بود. 
مخابره اين خبرها بر شتاب نزول قيمت دالر افزود. 
قيمت دالر ظرف 10روز گذشته با 13درصد نزول به 
سرعت از محدوده 24هزارو 200تومان به محدوده 
21هزارو 100تومان در روز چهارشنبه رسيد. قيمت 
دالر از 13فروردين؛ يعني همزمان با آغاز مذاكرات 
وين، تاكنون 17درصد افت كرده اســت. اين نزول 
پرســرعت انتظار براي كاهش شديدتر قيمت دالر 
را بيشتر كرده است. برخي بر اين باورند كه احتمال 
نزول بيشتر قيمت دالر، وجود دارد. استناد آنان به 
ميزان نزول قيمــت دالر در زمان امضاي توافقنامه 
برجام در سال 1394است. برخي برآوردها حاكي 
است؛ درصورت دستيابي به توافق در مذاكرات وين، 
100ميليارد دالر از دارايي هاي ارزي در دســترس 
دولت ايران قرار مي گيرد كه براســاس تخمين ها 
70ميليارد دالر آن ناشــي از آزادشــدن دالرهاي 

بلوكه شــده ايران و 30ميليارد دالر هم درآمدهاي 
حاصل از محل فروش نفت خواهد بود. سؤال اصلي 
اما اينجاست؛ با دالرهاي آزادشده چه كار بايد كرد؟ 
منتقدان بارها نسبت به احتمال كاهش تصنعي نرخ 
ارز درصورت آزادي دارايي هاي ارزي هشدار داده اند.

هيزم تورم يا موتور توسعه؟
همزمان با افزايش اميدها به انجــام توافق در وين، 
سرنوشت دالرهاي بلوكه شــده ايران در بانك هاي 
خارجي، به مهم تريــن معما براي اقتصــاد ايران 
تبديل شده است. بررســي هاي همشهري نشان 
مي دهد دست كم 3سناريو براي استفاده از دالرهاي 
بلوكه شــده، درصورت آزادي از حصر مالي مطرح 
است، سناريوي نخســت اختصاص بخش زيادي 
از اين دالرها به واردات كاالهاي اساســي و مصرفي 
براي پايين آوردن تب قيمت هاســت، ســناريوي 
دوم تزريق مستقيم و غيرمستقيم آن به بازار ارز و 
سناريوي سوم هزينه كردن اين ارزها در زيرساخت ها 
و پروژه هــاي اقتصادي داراي بازده ارزي از مســير 
صندوق توسعه ملي اســت.مصاحبه ها و اظهارنظر 
بســياري از سياســتمداران داخلي نشان مي دهد 
اغلب آنان انتظار دارند دالرهاي آزادشده، درصورت 
انجام توافق، صرف كاهش نرخ دالر و تامين كاالهاي 
مصرفي شود، اينها سناريوهايي است كه از هم اكنون 
اقتصاددانان را نگران كرده، نگراني اينجاســت كه 
سياســتگذاران به جاي انتخاب يك راه درست، در 
بيراهه كاهش تصنعي قيمت دالر گام بگذارند يا با 
تبديل دوباره آن به ريال، هيزمي روزافزون براي آتش 

تورم فراهم كنند.
 

انتظار بازار و روايت هاي دوگانه
در ميانه فضاســازي رســانه اي، از ديروز مسابقه 
مقام هاي سياســي براي اعالم نظر و تعيين هدف 
قيمتي نرخ دالر در روزهاي آينده  آغاز شــده، اين 
موضوع به افزايش انتظارات براي نزول بيشتر قيمت 
دالر منجر شــده اســت. ديروز عبدالناصر همتي 
رئيس كل بانك مركزي تلويحــا نزول قيمت دالر 
را مرتبط با نحوه مديريت بانك مركزي دانســت. 
او گفت: اين روزها تالش مي شــود اقدامات بانك 
مركزي بــراي تعديل نرخ ارز را اقدامي سياســي 
جلوه دهند، درحالي كه احتمــال رفع تحريم ها و 
آزادي منابع بانك مركزي، انتظــارات مثبتي در 
بازار ارز ايجاد كرده اســت و كاهش نرخ ارز در اين 
بازار امري منطقي است. محمدرضا پورابراهيمي، 
رئيس كميســيون اقتصادي مجلس هم با بيان 
اينكه نرخ كنوني ارز فراتر از ارزش واقعي آن است، 
گفت:نــرخ ارزدر روز هاي آينــده كاهش مي يابد.

محمد صفايي دلوئي، عضو كميســيون اقتصادي 
مجلس هم پيش بيني كرد قيمت دالر تا 17هزار 

تومان كاهش يابد.
ديروز حســن روحاني در واكنشــي غيرمستقيم 
به كاهش قيمــت ارز در بــازار آزاد ارز اعالم كرد: 
اينكه قيمت دالر كاهش پيدا مي كند، يعني ارزش 
پول ملي باال مي رود، معنايش كاهش تورم است، 
معنايش اين است كه مردم راحت تر بتوانند اجناس 
مورد نياز خودشان را با قيمت عادالنه تري خريداري 
كنند. چندي قبل هم اسحاق جهانگيري، معاون 
اول رئيس جمهوري، از اينكه برخي اجازه كاهش 
نرخ ارز را به بانك مركزي نمي دهند، گاليه كرده بود.

به نظر مي رســد چنين روايت هايي در مورد تداوم 
نزول قيمــت دالر، متكي بر وقــوع توافق قطعي 
در وين اســت، درحالي كه آنتونــي بلينكن وزير 
خارجــه آمريــكا بــه فايننشــال تايمــز گفته 
اســت؛ هنوز راه درازي باقي اســت تا معلوم شود 
 گفت وگوهاي وين به نتيجه خواهد رســيد يا نه.

تقابل دالر و انگيزه هاي سياسي
ايــن روزها بــا توجــه بــه برگــزاري انتخابات 
رياست جمهوري و روي كار آمدن دولت جديد در 
نيمه دوم امسال، نگراني ها از هزينه كردن زودهنگام 
منابع ارزي با تكيه بر انگيزه هاي سياســي شدت 
گرفته اســت.  اقتصاددانان بر اين باورند كه نزول 
شــديد قيمت دالر براي اقتصاد ايران در شرايط 
فعلي زيانبار اســت زيرا اقتصاد ايران ظرف چند 
سال است با نرخ جديد ارز تطبيق پيدا كرده و اين 
موضوع به تقويت توليد و افزايش صادرات غيرنفتي 
منجر شده بنابر اين ريزش شديد قيمت دالر آثار 
نامطلوبي بر اقتصاد و بخــش توليد به همراه دارد. 
به گفته كارشناسان نزول شديد قيمت دالر از يك 
طرف منجر به خروج ســرمايه از كشور مي شود 
و از طرف ديگر توليد داخلــي را در برابر كاالهاي 
وارداتي غيررقابتي مي كند و جذابيت صادرات را 

كاهش مي دهد.
 پيش از اين حسين عبده تبريزي، اقتصاددان درباره 
آثار نزول شديد قيمت دالر گفته بود: كاهش بيش 
از حد قيمت ارز به خروج ســرمايه از ايران منجر 
مي شود. وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان هم در 
گفت وگو با همشــهري درباره آثار كاهش قيمت 
ارز به زيــر 20هزار تومان گفت: اقتصــاد ايران در 
3 سال گذشــته خود را با قيمت هاي كنوني دالر 
به تعادل رسانده، نزول قيمت دالر به زير 20هزار 
تومان داراي آثار زيانباري براي اقتصاد ايران است، 
يكي از اين عوارض ورشكستگي برخي بنگاه هاي 
اقتصادي خواهد بود. علي سعدوندي، كارشناس 
اقتصادي هم در پاسخ به اين پرسش كه آيا احتمال 
كاهش 20 درصدي قيمت دالر همانند سال 1394 
وجود دارد؟ گفت: بله. احتمال ريزش 20درصدي 
قيمت دالر وجود دارد اما اين ريزش به ضرر اقتصاد 
ملي و به نفع واردكنندگان است. به عبارت ديگر، 
تحت تأثيرنزول قيمت دالر بخش بازرگاني رشد و 

توليد داخلي صدمه خواهد ديد. 

شوك دوم به نرخ دالر

شاخص مديران خريد به زير 40واحد سقوط كرد
سكته اقتصاد در ورودي 14۰۰

آمارها نشــان مي دهد فعاليت هاي اقتصادي در فروردين امسال تحت تأثير تعطيالت 
نوروزي، ماه رمضان و محدوديت هاي موج چهارم كرونا، با انقباض شديد مواجه شده اند

نيمه تعطيل بودن فروردين ماه هميشه بهانه كافي براي معلق بودن فعاليت هاي اقتصادي در 
ورودي هرسال بوده؛ اما امسال، اقتصاد ايران تحت تأثير چند عامل دچار انقباضي شديد شده 

و وضع آن از تعليق به سكته تغيير كرده است.
به گزارش همشهري، يكي از نكات جالب شامخ فروردين ، ركوردشكني شاخص انتظارات در 
ميزان فعاليت اقتصادي در ماه آينده است كه با رسيدن به رقم 62.98واحد، بيشترين مقدار 
خود را از ابتداي شروع طرح شــامخ در 19 ماه اخير به ثبت رسانده و بيانگر اميدواري فعاالن 

اقتصادي به بهبود و رونق فعاليت ها در ارديبهشت ماه است.
در فروردين امسال، شــامخ كل اقتصاد با ســقوط 27.5درصدي به 39.65واحد رسيده كه 
كمترين نرخ از فروردين پارسال تاكنون بوده است. دليل اصلي اين سقوط تعطيالت نوروز و 
موج تازه شيوع كرونا بوده كه در هر دو فروردين 1399و 1400مشترك بوده؛ اما در فروردين 
امسال در حالي اين سقوط اتفاق افتاده كه، شــامخ به مدت 6 ماه در روند صعودي قرار داشته 
و فعاالن اقتصادي چشم انداز روشــن تري براي آن متصور بودند. در فروردين امسال 2 عامل 
ديگر يعني آغاز ماه رمضان و به خصوص روي گرداني نيروي كار از پذيرش شغل، به دليل نبود 
تناسب ميان دستمزد دريافتي و مخارج معيشت، باعث شده انقباض فعاليت هاي اقتصادي 
بيش ازحد انتظار باشد. در اين ماه حتي برخي بنگاه هاي اقتصادي به دليل همين بي ميلي نيروي 
كار به اشتغال، با كمبود نيروي مؤثر مواجه بوده اند. طبق نظرسنجي انجام شده از بنگاه هاي 
اقتصادي، شاخص مديران خريد اقتصاد ايران، در مقايسه با ماه قبل، با افول همه مؤلفه هاي 
اصلي مواجه شده؛ به گونه اي كه شــاخص ميزان فعاليت هاي كسب وكار در اين ماه با سقوط 
38درصدي نسبت به اسفند 99مواجه شده است. در فروردين بيشترين كاهش شاخص ميزان 
فعاليت هاي كسب وكار، ناشي از كاهش شديد ميزان توليد در بخش صنعت بوده كه همواره 
اثرپذيري كمتري از محدوديت هاي كرونا داشته است. شايد بدترين نشانه بارز در گزارش شامخ 
فروردين 1400اين نكته باشد كه؛ شاخص قيمت خريد مواداوليه يا لوازم خريداري شده براي 
توليد در اين ماه، با 4.2درصد افزايش به 81.86واحد رسيده كه باالترين رقم در 5 ماه گذشته 
محسوب مي شود و حاكي از اين است كه؛ توليدكنندگان  همچنان بايد منتظر افزايش هزينه 
توليد باشند. در كنار اين اتفاق، شاخص قيمت فروش محصوالت و خدمات قيمت محصوالت 
توليدشده يا خدمات ارائه شده نيز با شــيب باالتري افزايش يافته و با رشد 11.2درصدي به 

65.73واحد رسيده است كه بيشترين مقدار در 6 ماه گذشته محسوب مي شود.

   بي احتياطي ممنوع
همانطور كه قبال رئيس كل بانك مركزي در چند نوبت تأييد كرده؛ دولت قبال در قالب بودجه هاي سنواتي ريال 
دالرهاي بلوكه شده در بانك هاي خارجي را دريافت و خرج كرده، به اين ترتيب اين منابع ارزي درصورت آزادسازي 
مي بايست، در اختيار بانك مركزي يا صندوق توسعه ملي قرار  گيرد و منابعي كه سهم صندوق مي شود، براساس 
قوانين و مقررات ناظر بر آن مي بايست عمدتا در قالب مصارف ارزي در بخش هاي خاصي هزينه شود. برنامه بانك 
مركزي هم براي مصرف دالرهاي آزادشونده در 2سطح قابل تحليل است، سطح نخست عرضه بخشي از اين ارزها و 
جمع كردن نقدينگي و كنترل نرخ تورم و سطح دوم پوشش تقاضاي ارز تجاري با رويكرد تامين كاالهاي واسطه اي، 
مواد اوليه و سرمايه اي نظير ماشين آالت و تجهيزات خط توليد. البته خطر اصلي اينجاست كه دولت و مجلس با هدف 
كسب محبوبيت كوتاه مدت به بانك مركزي فشار بياورند تا منابع ارزي را در مسيرهايي هزينه كند كه نتيجه آن 
ارزان  شدن قيمت كاالهاي توليد داخل و به صرفه شدن واردات باشد. درصورت محقق شدن چنين بيم آن مي رود كه 
كشور با 2پديده خروج سرمايه و همچنين تزلزل در صنايع داخلي مواجه شود و بازار داخلي به محل عرضه گسترده 
كاالهاي خارجي عمدتا مصرفي تبديل شود. علم اقتصاد و تجربه دوران گذشته به ما آموخته نبايد در مديريت منابع 
ارزي بي احتياطي و ارزپاشي صورت بگيرد و اين منابع مي بايست در قالب مصارف ارزي، در امور زيربنايي يا خريد 
تجهيزات و ماشين آالت و تامين مالي پروژه هاي داراي درآمد ارزي صرف شود و راه براي برداشت از صندوق توسعه 
ملي سخت شود و نگاه هاي كوتاه مدت و منافع زودگذر اولويت پيدا نكند. ماه هاي آينده سرنوشت ساز خواهد بود.
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06
افجه؛ بهشتی در 

نزدیكی تهران

در این روزهای كرونایی، سفر به 
روستای افجه می تواند گزینه كم خطری 

برای گشت و گذار نیم روزه باشد

08
جغرافیای ماه خدا در 

چهارگوشه دنيا

 نگاهی به 
سنت های رمضانی در پنج كشور 

مسلمان دنیا

یادگاری آقای 
مستوفی  الممالك

گشت وگذار در یكی از نخستین 
مجموعه های باغ ایرانی كه در تهران 

بازسازی شد

13
زولبیا و بامیه از 
مولوی تا مونیخ

چراغ مغازه »بابا علی« 
با گذشت بیش از یك قرن هنوز هم 

روشن است 

15
خودت را 

باور كن

 راه هایی برای 
 تقویت اعتماد به نفس 
و اطمینان به توانایی ها

روبه رو با بهزاد فراهانی؛ از روزهای سخت كارگری
تا چهره ماندگار بازیگری ایران

ما فداییان هنر 
بودیم

09

اين چهل وسه هزار دسته گل، واكسن زده اند؟
يكي از آن 43هــزار نفر را كمي 
دور كمي نزديك مي شــناختم؛ 
ســروچمان باشــكوه تر از بهار، 
محترم، بي توقع و انتظار كه تكيه 
داده بود بــه نيمرخ قاب پنجره و 
چشم به آسمان مشوش داشت! 
نرم تر از نسيم در هواي معطر اتاق 
چرخيدم تا خط و عمق نگاهش را جويا شــوم، پيدا نكردم، 
چيزي را نمي كاويد حتي پاره ابر بيقراري كه خون غروب، 
مثل كاكل خروس قرمز كرده بود!چرا چنين بود! كه حالش 
صدرنشين دردهاي من شد در آن غروب سال هاي دور؟ مثل 
اكنون من و شما و يا اغلب ما در روزگار تلخ وترك خورده كه 
احســاس بيهودگي و بي تفاوتي مي كنيم چون هر موضوع 
ساده اي تبديل به مسئله الينحل، سرگرداني و ياس و بحران 
مي شود! چنان گردبادي كه ما را تك و تنها در بياباني بي پايان 
دربرمي گيرد! راستي كه دريغ از ساعتي خوش كه كنارهم 
بنشينيم و بستني ناني زخمي كنيم تا يكي آواز بنان و يا نغمه 
نوري شود، دريغ! همين ديروزها تصويري ديدم كه خبر از 
توفان مي داد و در يك آن شاخه اي شكست پيش پاي عابري 
كه احتماال جعبه در دستش باميه و زولبيا بود. شاخه تنومند 
سقف ماشينش را زخمي كرد و خودش تلو خورد اما نيفتاد 
حتي باميه و زولبيا هم لطمه اي نديدند و رفت و نشست بر 
لب جوي و دو دستش را ستون سِر بي ســامان كرد تا البد 
آتش نشاني بيايد و جاِن توسري خورده ماشينش را نجات 
دهد! به گمانم او در آن غروب داشــت از خودش مي پرسيد 
بهتر است بروم كرونا را در آغوش بگيرم و جهان را ترك كنم 
تا پيش از آن كه جهان مرا ترك كند! شك ندارم بايد چيزي 
در او شكسته باشــد وقتي تبريزي پير، پرايد ميانسالش را 
سقف شكن كرد؛ آن هم در روزگاري بي شخصيت، شورشي، 
ويرانگر با همراهاني چون كرونا، گراني، تحريم و بيكاري كه 
تعادل و توازن روحي و روانــي ما را به هم ريخته اند. افزايش 
16درصدي بيماران روحي و رواني در بيمارستان ها نشانه 
حداقلي از يك بحران حداكثري اســت مثــل خود من كه 
روان سپرده روانپزشــك شــدم و هر روز قرص آرامبخش 
مي خورم مبادا تبرزين بردارم سر بشكنم! حاال حال آن سرو 
قامتان و دليرمرداني كه نگاه مبهوت، خاطراتي زمين خورده 
و گم كرده از جواني دارند چه مي شــود؟ آن 43هزار جانباز 
اعصاب و روان ســال هاي جنگ و جبهه كه قريب 40سال 
 اســت بي تبســم خورشــيد و دلبري  ماه شــب چهارده، 
خرده نفسي مي كشند با آن دوچشم محزون تر از كبوتران 
حرم! چه دســته گل هايي كه حاال جامانده در گلدان ترك 
خورده زندگي در آسايشگاه ها شده اند!دريغ و درد.بروم حال 

شاعر را بپرسم پيش از آن كه حالتان آخر پاييز شود!
بر گلبرگ هاي صبح

مثل شبنم مي كوشم
زالل بينديشم

و پرخاش بادهاي ولگرد را
به هيچ بگيرم

آن سال هاي دور و دير كه يك روز واقعا يك روز بود و نه يك 
هفته و يك ماه، يعني به وقت اين روزگار هر روز جهاني تازه 
متولد مي شود پس بايد گفت، هزارسال پيش، يعني آخرين 
روز تابستان سال 1359 كه بمباران تهران خبر از آغاز جنگ 

عراق و ايران داد، سروقامتان و دلير و دالورمرداني به جبهه ها 
رفتند تا از خاك ميهن دفاع كنند. درطول آن جنگ توانفرسا 
بيش از 200هزارنفر شهيد، جمعيت بسياري جانباز جسمي 

و43 هزارتن جانباز اعصاب و روان شدند.
كه حاال در اين بيمارستان و آن آسايشگاه  يا در اتاقي خالي تر 
از تنهايي معصومانه دارند پير مي شوند. آنان گرچه آزادند و 
ظاهرا درد دست و پا ندارند اما گروگان جنون روان خويشند! 
چقدر اين جمعيت معصوم و عزتمند دركنار بيماران زخم و 
درد كشيده شيميايي و قطع نخاعي درد و شرم به جانمان 
مي ريزند در روزگار ماليخولياي كرونا و هزار و يك درد ديگر! 
آيا كسي خبر دارد كه اينان واكسن زده اند؟ يادم هست يكي 
از آن دسته گل ها وقتي پيدايش مي شد از ذوق آن سيماي 
محجوب و محترم ميدان 12 نارمك، غرق عطر حضورش 
مي شد تا اينكه جانباز شــيميايي رواني شد و سرانجام در 
شب باران خورده اي از بام به حياط افتاد تا ميدان در وداع با 
شقايق جوانش، سياهپوش شود تا ما شرمنده هزاران هزار 

بلندبااليي باشيم كه ستاره خاك شدند.
نسيم

با زبان روشن برگ و
دهان خوشبوي ارديبهشت

هرچه گفت 
نشان از تو داشت 

مي دانيد در اين روزهاي ملتهــب، مهمل و ترس خورده از  
بازي خطرناك كرونا، حال ما پريشــان تر از گردباد ره گم 
كرده شده است. گويي تك و تنها در بياباني بي پايان چنان 
گرفتار شده ايم كه ره به رهايي نداريم.وقتي خودم را در آينه 
در نگاه همسايه و در چشم شيشه مغازه ها مي بينم احساس 
بي وزني و بي انگيزگي مي كنم اما به خودم دلداري مي دهم. 
نااميدي دشمن زندگي است از آن پرهيز كن و چقدر سخت 
است اين كار وقتي حالمان از بس تير و تبر خورده خبرهاي 
نااميد كننده است! وقتي با كفش غبار گرفته، شلوار خط اتو 
شكسته و دهان بســته براي نگفتن و نخوردن با ماسك پا 
بيرون مي گذاريم، گاه به جاي رسيدن باز مي آييم، گاه مقصد 
را گم مي كنيم و چون مستاصل مي شويم عصبي و پرخشم 

مي خواهيم زمانه را خط خطي كنيم!
راســت اين اســت چون زورمان به مســئوالن و مديران 
ناكارآمد، غافل و احيانا دزد و دغل نمي رسد به هر بهانه اي 
به جان يكديگر مي افتيم. كلمــات ركيك، پيراهن زخمي، 
پاي چشم كبود و دماغ رنگي از نتايج پرخاشگري به دليل 
آوار فشــارهاي رواني اســت! آيا ما مردمان معصوم داريم 
كم كمك به جمع جانبازان اعصاب وروان سال هاي جنگ 

اضافه مي شويم؟
پرســش ناجوانمردانه و غيرواقع بينانه اي است! بهتر است 
سري به شاعر بزنم چون همواره بر اين باورم تا قلب مي تپد 
اميد هست پس بايد عاشق شد و رفت با رؤيا ماست ميوه اي 

خورد!
اين خيال من نيست

كه نرده هاي خيس جوانه زده است
و قطره هاي شفاف خفته در يخ

نه رؤياهاي منند

فریدون صدیقی

استادروزنامهنگاری

یادداشت 

  همه شعرها از عباس صفاری
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امیرحسین مدرس، مجری، بازیگر و 
خواننده، از بازتاب تیتراژ سریال  ماه رمضانی 
متهم گریخت بعد از 16سال می گوید

گپ و گفتی صمیمانه با كارگردان 
»ایرانگرد«؛ مستندساز گردشگری كه به 

نقاط دورافتاده و اصیل سفر می كند

تیتراژ را 
نيمه شب خواندیم

مستندسازی  برايم 
مثل خود زندگی است

12

07 11

گفت وگو با سجاد ساالروند
دونده ای كه رؤیای قهرمانی 
در دوی 100متر پارالمپیك را دارد

یوسین بولت ایرانی
با پاهای كربنی

می خواهم به مردم بگویم زندگی زیبا و جذاب است 
و بدون اعتنا به اتفاقات حاشیه ای باید از آن لذت 
ببریم. من با این شرایط برای زندگی و برای رسیدن 
به هدفم می جنگم و این سبك زندگی شاید برای 
خیلی ها الهام بخش باشد. اولویت بعدی ام گرفتن 
مدال در پارالمپیك توكیو است

16
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تا پیش از اینكه كرونا خانه نشین مان كند، 
بسیاری از ما شهروندان پایتخت نشین، 
هر وقت دلمان فضای سرسبز و جای خوش 
آب و هوا می خواست، راه شهرهای شمالی 
را در پیش می گرفتیم. چند ساعتی در راه 
بودیم تا بتوانیم خودمان را از بند ترافیك، 
هوای آلوده و سر و صدای شهر رها كنیم و میهمان بهشتی شویم كه 
در چند ساعتی مان قرار دارد. غافل از اینكه درست زیر گوشمان، 
روستایی وجود دارد كه اگر از سرسبزی و طراوت و زیبایی چیزی از 
شهرهای شمالی بیشتر نداشته باشد، كمتر هم ندارد. روستای زیبا 
و چهارفصل افجه را می گوییم؛ روستایی در 5كیلومتری لواسان 
كه این روزها در هنگامه ممنوعیت ســفر، گزینه بسیار خوب و 
كم خطری برای یك گشت و گذار نیم روزه به حساب می آید. دشت 
هویج، آبشارهای پسچویك و موآب، قصر ناصرالدین شاه، قلعه 
ســاكا، حمام تاریخی و درخت چنار 400ساله، ازجمله جاذبه های 

گردشگری روستایی است كه كمتر از یك ساعت با ما فاصله دارد!

كتاب گردی

دنبال یك رمــان جدید و جذاب 
می گردید؟ پس حتمــا »كالرا و 
خورشــید« را بخوانید؛ كتابی كه 
داغ داغ، همین فروردین ماه امسال 
به فارسی ترجمه شده و ششمین و 
جدیدترین اثر كازوئو ایشی گورو، 
نویســنده پرافتخار ژاپنی است. 
كازوئو ایشی گورو، نویسنده بسیار 
بااستعدادی است كه در سبك های 
گوناگون ادبی مانند تخیلی، درام، 
تاریخــی و... طبع آزمایی كرده و 
در كارنامــه درخشــان ادبی اش، 
حتی جایزه نوبل ادبیــات هم به 
چشــم می خورد! حاال به تازگی او 
كتابی با عنوان كالرا و خورشــید 
نوشته كه این اثر در همین مدت 
كوتاهی كه از انتشارش می گذرد، 
یكــی از پرفروش ترین كتاب های 
نیویورك تایمز شــده است. كالرا 
و خورشید داســتان روباتی است 
كه می خواهد رابطه ای دوســتانه 
با انســان ها برقرار كنــد؛ روایتی 
جــذاب و خواندنــی كــه نگاهی 
 نو بــه تغییــر جهان امــروزی و 

ماهیت بشر دارد.

كالرا و خورشید

اگــر بخواهیم 10رمــان مطرح 
ایرانی را فهرســت كنیم، حتما 
»چشم هایش« بزرگ علوی هم 
در این فهرســت قرار می گیرد؛ 
كتابــی كــه همیشــه در تمام 
دوران تحصیل مــان زیاد نامش 
را شــنیده ایم، اما خیلی های مان 
هنــوز این اثــر مانــدگار بزرگ 
علوی را نخوانده ایم. داستان این 
كتاب از آنجا شــروع می شود كه 
اســتاد »ماكان«، استاد نقاشی، 
درحالی كــه بیش از 3ســال در 
تبعید بوده، به صورت مشكوكی 
می میرد. در نمایشــگاهی كه از 
او برگزار می شود، تابلویی هم به 
نمایش درمی آید كه دو چشم را 
به تصویر كشیده. داستان در پی 
كشــف راز این تابلو و پیداكردن 
صاحب ایــن چشم هاســت كه 
همین موضــوع خواننــده را تا 
انتهای قصه با خود همراه می كند. 
داستان عشق پنهان فرنگیس را 
در شاهكار بزرگ علوی بخوانید و 

لذت ببرید.

یادی از چشم هایش

»پسر بچه 9ســاله ای به نام اسكار 
شل، پدرش را در جریان حمله به 
برج های تجــارت جهانی در یازده 
سپتامبر از دست می دهد و حاال در 
نیویورك در جست وجوی معمایی 
است كه پدر برایش باقی گذاشته 
است؛ كلیدی كه پسر نمی داند قرار 
اســت كدام قفل را باز كند«. این 
خالصه كتــاب »بی نهایت بلند و 
به غایت نزدیك« اســت؛ رمانی با 
موضوع خانواده ،نوشــته جاناتان 
ســفران فوئر كه نخســتین بار در 
سال2005 وارد بازار نشر شد. در 
این اثر پسر بچه قصه ما كه عالیق 
و توانایی های زیــادی دارد، برای 
حل كردن معمــای كلیدی كه در 
كمد پدرش پیدا كرده، به زندگی 
افراد غریبــه و جاهــای مختلف 
نیویورك می رود و درنتیجه داستان 
هیجان انگیزی خلــق می كند كه 
مخاطبان را به وجد آورده و با خود 

همراه می كند.

بی نهایت بلند و...

پنجشنبه

شماره 118
16  اردیبهشت 1400 

در این روزهای كرونایی، سفر به روستای افجه می تواند گزینه كم خطری برای گشت و گذار نیم روزه باشد

افجه؛ بهشتی در نزدیكی تهران

پرنیان سلطانی

دارای آب فراوانروستای 800ساله

اگرچه اطالع دقیقی از زمان پیدایش روســتای افجه وجود ندارد، 
اما به گواه سنگ نوشته ای كه در مسجد روستا وجود دارد، می توان 
گفت احتماال این روســتا قدمتی 800ســاله دارد! درواقع به نظر 
می رســد روســتای افجه از قدیمی ترین نقاط جمعیتی منطقه 
به حســاب می آید و پیش تر از آنكه تهرانی وجود داشته باشد، این 
روستا راه ارتباطی شهر ری به مازندران بوده. به این ترتیب می توان 
گفت كه روستای افجه، كاروانسرای مسافرینی بوده كه از شهر ری 
به مازندران می رفتند یا برعكس از شــهرهای شمالی خودشان را 
به شهر ری می رســاندند. محمدجعفر محجوب، نویسنده كتاب 
»طرائق الحقایق« كه در ســال1315 هجری قمری از روســتای 
افجه دیدن كرده، این روستا را اینطور توصیف كرده است: »افجه 
جای بسیار باصفا و خوبی است. باغات زیاد و آبشارهای بسیار دارد؛ 
درواقع پایتخت لواسان كوچك است. به قدر لزوم دكاكین هم دارد. 
جوراب بافی در آنجا كســب معتبری است. ازجمله عمارات خوب 
افجه، قصر رفیع و بنای منیع مرحوم میرزا آقاخان صدراعظم نوری 

است، اگر چه محتاج مرمت است.«

اما درباره وجه تسمیه روستای افجه باید بگوییم كه 
به نظر می رسد تلفظ دقیق افجه، اوجه بوده؛ كلمه ای 
مركب از دو كلمه »او« به معنای آب و »جه« به معنای 
جا. این كلمه كه تشابه بســیار زیادی به زبان مازنی 
دارد، درواقع به معنای جــای آب یا دارای آب فراوان 
بوده؛ یعنی در گذشته از آنجا كه این روستا پر از رودها، 
چشمه ها و آبشارهای پرآب بوده، به آن »اوجه« گفته 
می شد كه بعدها به مرور زمان با تغییر در نحوه تلفظ 
آن، افجه نامیده شــد. در این روستای دیدنی، چند 
آبشــار زیبا هم وجود دارد كه مهم ترین آنها آبشــار 
پسچویك و موآب است. آبشــار پسچویك 15متر 
ارتفاع دارد و در نزدیكی دشت هویج است. به آن آبشار 
افجه یا پسكوهك هم گفته می شود. اما بدون شك 
زیباترین و خروشان ترین آبشار این محدوده، آبشار 
موآب است؛ آبشاری با 180متر ارتفاع كه از قله ساكا 

به دشت هویج می ریزد.

دشت هویج
همه ما حتی اگر نام روستای افجه را هم نشنیده باشیم، حتما اســم »دشت هویج« به گوشمان خورده است. 
این دشت یكی از زیباترین جاذبه های طبیعی و معروف روستای افجه است كه اگر چه دیگر كسی در آن هویج 
نمی كارد، اما به واقع یك دشت بسیار بسیار زیباست. براساس آنچه از كتاب های تاریخی به دست ما رسیده، دشت 
هویج در دوران صفویه، شكارگاه شاهان بوده. ضمن اینكه این دشت در مسیر شاهان قاجار ازجمله ناصرالدین 
شاه قرار داشته و راه مالرویی كه امروزه به راه شاه عباسی معروف است، آنها را از تهران به دشت الر یا دیگر مناطق 
ییالقی مورد عالقه شان می رسانده. اگرچه روزگاری این دشت محل كشت هویج بوده و به همین دلیل ما امروز به 
آن دشت هویج می گوییم، اما محلی ها این منطقه را »گرچال« می نامند. عده ای معتقدند كه گرچال یا گیاه چال 

به معنای محلی است كه در آن گیاه می روید و این نام اشاره به كاشت انواع سبزی و صیفی در این دشت دارد. 

كجا برويم؟

  صعود به ساكا، آتشكده، یخچال و مهرچال
این دشــت و دره شــمالی روســتای افجه، محل گذر 
كوهنوردان هم هست. از آنجا كه روستای افجه در منطقه 
كوهســتانی قرار گرفته، بســیاری از كوهنوردان برای 
فتح قله های آتشكده، ساكا، یخچال و مهرچال به افجه 

می روند.
  قصر ناصرالدین شاه

مهم ترین اثر تاریخی روستای افجه، قصر ناصری است؛ 
قصری كه گفته می شود توسط اعتمادالدوله، صدراعظم 
ناصرالدین شاه قاجار در شمال روستای افجه ساخته شد. 
البته امروز چیز زیادی از این بنای دوره قاجار به جا نمانده و 
آنچه از آن با عنوان قصر ناصری روستای افجه نام می بریم، 
درواقع پی قصر، دیواری به ارتفاع 5متر و طول یك متر و 

انبوهی از آجرهای قرمزرنگ است!
  حمام تاریخی

اما همه جاذبه های تاریخی روستای افجه به قصر ناصری 
و قلعه ساكا محدود نمی شود، این روستا دارای یك حمام 
بسیار قدیمی است كه قدمت آن به عصر صفوی می رسد. 
جالب اینكه این حمام هنوز هم فعال است و محلی ها برای 
استحمام از آن استفاده می كنند! در تابلوی معرفی این 
حمام كه سال1382 به ثبت ملی رسیده، آمده است: »این 
حمام از دو قسمت زنانه و مردانه تشكیل شده كه حمام 
زنانه نوسازی شده و شكل آن تغییر كرده است. مجموعه 
بناهای حمام مردانه دارای تاق گنبدهای عرقچین قوس 

جناغی اســت. بدنه نمای داخلی حمام به ارتفاع حدود 
1/5متر با كاشی پوشیده شده و سطوح باالتر آن با سیمان 

سفید اندود شده است.«
  چنار 400ساله

نمی شــود نامی از روستای افجه برده شــود و از درخت 
چنار 400ساله این روستا سخنی به میان نیاید. یكی از 
محله های قدیمی روستای افجه، محله »چراغان« است كه 
در آن سقاخانه حضرت ابوالفضل)ع( قرار دارد. در مجاورت 
این سقاخانه، درخت چناری وجود دارد كه عمر آن را بیش 
از 400سال تخمین زده اند. داخل تنه این درخت كهنسال 
خالی است و گفته می شود حدود نیم قرن پیش، تا مدت ها 
فرد قصابی از فضای داخلی این چنار قدیمی به عنوان مغازه 

استفاده می كرد و به كار و كاسبی می پرداخت!
  قلعه سربند یا ساكا

یكی دیگــر از جاذبه های تاریخی افجه، قلعه ســربند یا 
ساكا اســت كه گفته می شــود تا زمان حكومت صفویه 
مورد استفاده قرار می گرفته! این قلعه كه از سنگ الشه، 
مالت گچ، ساروج، آجر و خشــت ساخته شده و احتماال 
قدمت آن به قرن های دوم و سوم هجری برمی گردد، به 
تمام ارتفاعات مناطق لواسان اشراف دارد و در فهرست 
آثار ملی هم به ثبت رسیده است. اگرچه این قلعه هم به 
سرنوشت قصر ناصری دچار شده و امروز چیز زیادی از آن 
باقی نمانده، اما در مشخص شــدن قدمت روستای افجه 

اهمیت بسیاری دارد.

درباره وجه تسمیه محله »منیریه« چه می دانید؟

یادگار منیرالسلطنه
محله منیریه امروز یكی از محله های مركزی و جنوبی پایتخت به حساب می آید كه بیشتر شهرتش را مدیون بورس 
لوازم ورزشی است كه در این محله قرار دارد. این تقریبا همه اطالعات بیشتر ما از این محله قدیمی است. حاال 
شاید اگر كمی به تاریخ تهران عالقه مند باشیم و آثار چند تهران پژوه را دنبال كرده باشیم، بدانیم منیریه در دوره 
حكومت قاجار، یكی از بخش های اعیان نشین پایتخت به حساب می آمده و در آن روز و روزگار این محله باالشهر 
تهران بوده! اما به هر حال اطالعات ما از این محله همین قدر محدود است. حتی خیلی هایمان نمی دانیم اسم این 
محله قدیمی از كجا آمده و چرا ما به آن منیریه می گوییم. در این گزارش كوتاه سعی داریم تاریخ محله منیریه را 

ورق بزنیم و از وجه تسمیه این محله قدیمی بگوییم.

منیریه امروز در محدوده منطقه 11شهرداری تهران قرار دارد و به نوعی یك محله 
مركزی یا جنوبی پایتخت است. این محله كه این روزها از سمت غرب به خیابان 
كارگر جنوبی، از شــمال به خیابان امام خمینی)ره(، از جنــوب به خیابان های 
ابوســعید و خیابان معیری و از شــرق به خیابان ولیعصر)عج( محدود می شود، 
روزگاری نه چندان دور پر از دار و درخت و باغ های سرسبز بود و تفرجگاهی برای 
شهروندان پایتخت نشین به حساب می آمد. در آن زمان این محله، یكی از محله های 

اعیان نشین شهرمان به حساب می آمد و درواقع شمال شهر تهران بود.

در روزگار قاجار برای نامگذاری بســیاری از محــالت از نام مالك عمده 
زمین های آن محدوده یا شخصیت برجســته و شاخصی كه در آن محله 
زندگی می كرد، استفاده می كردند. به عنوان مثال زمین های محله فرمانیه 
بیشتر در اختیار عبدالحسین میرزا فرمانفرما بود، یا اقدسیه را ناصرالدین 
شــاه قاجار به یكی از همســرانش به نام »امینه اقدس )اقدس الدوله(« 
پیشــكش كرده بود. همچنین دلیل نامگذاری محله جمــاران این بود 
كه زمین های این محله متعلق به ســید محمدباقر جمارانی از روحانیان 
معروف زمان ناصرالدین شاه قاجار بود. كامرانیه زمین های كامران میرزا، 
پسر بزرگ ناصرالدین شــاه بود و محمودیه به خاطر حضور محمود خان 
احتشام الســلطنه به این نام خوانده می شد. یوســف آباد را میرزا یوسف 
آشتیانی مستوفی الممالك آباد كرده و امیرآباد را میرزا تقی خان امیركبیر و 
با همین دست فرمان می توان گفت نام منیریه هم از یكی از شخصیت های 

قاجاری برداشته شده است؛ منیرالسلطنه!

در روزگار حكومت ناصرالدین شاه قاجار، هر سال در سالروز تولد حضرت فاطمه)س(، جشنی در قصر شاه 
قاجار برگزار می شد كه برگزاری آن به عهده »مهدعلیا« مادر ناصرالدین شاه بود. بعد از درگذشت مهدعلیا، 
برگزاری این مراسم به عهده منیرالسلطان قرار گرفت. این مراسم هر سال در منزل منیرالسلطان واقع در 
محله منیریه امروزی برگزار می شد و در آن زنان حرم، همسران سفرا و هیأت های خارجی حضور داشتند. 
ناصرالدین شاه و كامران میرزا، همسر و پسر منیرالســلطنه نیز تنها مردانی بودند كه اجازه حضور در این 

مهمانی به آنها داده شده بود.

 تاریخچه محله منیریه
این شــرایط به همین شــكل ادامه داشــت تا اینكه با ترور ناصرالدین شاه قاجار، 
مظفرالدین شاه به سلطنت رسید. او بعد از تاجگذاری دستور داد تا همه زنان پدرش 
را از دربار بیرون كنند. منیرالســلطنه كه پیش از این دستور شاه، خودش متوجه 
شده بود كه جایی در دربار شاه جوان ندارد، منزلش در سروستان را تخلیه كرد و به 
خانه پسرش كامران میرزا در همین محله منیریه رفت. او تا پایان عمرش در همین 
عمارت و باغ منیریه كه محدوده امروزی منیریه علی، خیابان ولیعصر، خیابان سپه و 
همچنین دانشگاه افسری را شامل می شد، زندگی كرد و به همین دلیل از آن زمان تا 

به امروز، این محله را به نام منیریه می شناسند.

یكی از كوچه های منحصر به فرد محله منیریه، كوچه »انشــا« 
اســت كه دارای ارزشــی تاریخی است. در ســال های ابتدایی 
دهه 30، در این كوچه مردی به نام »ناصر خان انشــا« زندگی 
می كرد كه نخستین كارشــناس خودروهای سواری و كامیون 
در ایران بود؛ درواقع او نخستین كســی بود كه با گرفتن آزمون 
از متقاضیان، برای آنها گواهینامه رانندگی صادر می كرد! یعنی 
كار آموزشگاه های رانندگی امروز را انجام می داد و به همین دلیل 
چهره شناخته شده ای بین مردم پایتخت نشین به حساب می آمد. 
همین شــده بود كه كوچه ای كه او در آن زندگی می كرد، به نام 
كوچه انشایی شناخته می شــد تا اینكه در نامگذاری های جدید 

معابر پایتخت، این كوچه به نام كریمی طینت درآمد.

 محل زندگی منیرالسلطنه، منیریه شد

 كوچه انشا در محله منیریه

  چرا منیریه؟

  نخستین تصادف خودرو در منیریه  برگزاری جشن تولد حضرت زهراس

منیرالسلطنه كه بود؟
اگر كنجكاو شــده اید بیشــتر درباره منیرالسلطنه ای بدانید 
كه نامش هنوز روی محله منیریه باقی مانــده، باید بگوییم 
كه منیرالسلطنه یكی از همسران ناصرالدین شاه قاجار بود. 
او دختر محمدتقی خــان معمارباشــی آذربایجانی بود كه 
ساختمان دارالفنون را ساخت و رئیس اداره بنای دیوان اعلی 
بود. گویا در اثر رفت وآمد محمدتقی خان معمارباشی در دربار 
قاجار، ناصرالدین شاه با دخترش منیرالسلطنه آشنا شد و او را 
به عنوان یكی از همسرانش انتخاب كرد. منیرالسلطنه به خاطر 
اصل و نســبش كه به معمارباشیان برمی گشــت، در دسته 
همسران غیردائم ناصرالدین شاه قرار گرفت. اما در نتیجه این 
ازدواج، كامران میرزا نایب السلطنه به دنیا آمد. كامران میرزا 
چهارمین پسر ناصرالدین شاه بود و اتفاقا محبوب ترین پسرش 
به حساب می آمد. تا جایی كه گفته می شود اگر منیرالسلطنه 
فقط دختر یك نفر از معمارباشــیان قدیم نبود، پســرش به 
والیتعهدی منصوب می شد! اما اصل و نســب مادر، كامران 
میرزا را به مقام نایب السلطنگی رساند. مورخان و تهران پژوهان 
درباره شخصیت منیرالسلطنه می گویند كه او زنی نیكوكار بود 
و ثروت فراوانش را وقف امور خیریه می كرد. بعد از فوت برادرش 
امیرنظام با ارث به جا مانده از او مدرسه ای در گورستان مجاور 
بقعه امامزاده سیدنصرالدین ســاخت كه به مدرسه منیریه 
معروف شد. مسجد منیریه در كنار بقعه امامزاده نصرالدین هم 
یكی دیگر از بناهایی است كه به دستور منیرالسلطنه ساخت 
شــد. موقوفات زمین غیرمزروع، كاروانسرا و هفتاد و سه باب 
دكان كه برای مدرسه و مسجد منیریه وقف شده است، از دیگر 

موقوفات اوست.

خانه تاریخی مینایی
یكی از ساختمان های تاریخی محله منیریه، خانه مینایی 
اســت؛ ســازه ای تاریخی كه در كوچه »كریمی طینت« 
امروزی واقع شــده و گفته می شــود این خانه در شمار 
دارایی های منیرالســلطنه بوده است. ظاهرا پس از مرگ 
او و پسرش كامران میرزا، این خانه به عبدالحسین میرزا 
فرمانفرمــا از سیاســتمداران نامدار عصــر قجر فروخته 
شــد. او هم این خانــه را فروخت تــا اینكــه درنهایت 
 در ســال 1345خورشــیدی، این خانه پــس از چندبار 
دست به دست شدن، به فرهاد مینایی رسید؛ به همین دلیل 
نام مینایی روی این خانه تاریخی باقی ماند. درحالی كه این 
خانه مثل بسیاری دیگر از امالك و باغ های محله منیریه، 

متعلق به منیرالسلطنه بود.

و درنهایت اگر بخواهیم درباره وقایع تاریخی مهم در محله منیرالســلطنه بگوییم، باید به نخســتین تصادف 
خودروی تهران در محدوده میدان منیریه اشاره كنیم. این تصادف در شب دوم آذرماه سال 1305اتفاق افتاد 
كه طی آن درویش خان، یكی از مفاخر موسیقی دوره قاجار درگذشت. داستان این تصادف تلخ از این قرار است 
كه درویش خان از محفل موسیقی برگزار شده در منزل یكی از دوستانش، قصد برگشت به منزل را داشت كه در 
مسیر درشكه اش با یك خودروی فورد تصادف كرده و او به دلیل ضربه وارد شده به سرش، در سن 54سالگی از 

دنیا رفت. از این تصادف به عنوان یكی از مهم ترین وقایع تاریخی میدان منیریه یاد می كنند.



كتاب گردی7تماشا خانه

اگر به كتاب های حــوزه موفقیت 
عالقه مندید، كتــاب »اثر مركب« 
را از دســت ندهید. این كتاب هم 
یكــی از پرفروش ترین كتاب های 
ســال99 بود كه برای موفقیت در 
تمام عرصه های زندگی و برای تمام 
افرادی كه خواهان تغییر و پیشرفت 
هستند، نوشته شده. نویسنده این 
كتاب دارن هاردی، نویسنده كتاب 
پرفروش »دیوانگان ثروت ســاز«، 
ناشر و سردبیر ماهنامه »موفقیت« 
و صاحب دو شــبكه »مــردم« و 
»موفقیت« اســت. او معتقد است 
برای رســیدن بــه موفقیت های 
بزرگ، نیاز به قدم های بزرگ نیست. 
با قدم های كوچك هم می توان به 
نقطه اوج رسید. تمام حرف كتاب 
این است: اهداف زندگی خود را به 
عادت های كوچك تبدیل كنید و 
عادت های روزانه را به طور مداوم در 
بلندمدت انجام دهید. به این ترتیب 
تركیب عادت های كوچك، تأثیرات 
بزرگ خودشان را در زندگی نشان 

خواهند داد.

قدم های موفقیت 

كتــاب »تكه هایــی از یــك كل 
منســجم« كتــاب پرطرفــدار 
دیگــری اســت كــه آن را پونه 
مقیمی، روانشناس بالینی، نوشته 
اســت. درواقع این كتاب حاصل 
یادداشــت های خانم روانشناس 
در صفحه اینســتاگرامش است. 
این متن ها در طول 3سال نوشته 
شــده و در هركدام از آنها نكته ای 
وجــود دارد كــه خواننــده را به 
دنیای درونی خــودش نزدیك تر 
كرده و كاری می كنــد تا با تعمق 
بیشتری با دنیای ناشناخته روانش 
ارتباط برقرار كند. در ابتدای این 
كتاب می خوانیم: »شــاید زندگی 
پیدا كردن بخش هایی از خودمان 
در تكه تكه هایی از یك كل منسجم 
است؛ پیدا كردنی كه به اندازه یك 
عمر طول می كشد. و تكه هایی كه 
همه جا حضور دارند و فقط كافی 
است ما در مسیرشان قرار بگیریم. 
آن وقــت اگر هوشــیار باشــیم، 
 شــاید بخش هایی از خودمان را 

ببینیم.«

یك كل منسجم

اثری از اسكاول شین

كتاب »چهار اثر از فلورانس اسكاول 
شین« ســال گذشــته هم مانند 
سال های قبل، جزو پرفروش ترین 
كتاب های بازار نشر ایران بود. پس 
اگر هنوز فرصت نكرده اید این كتاب 
را بخوانید، بهتر اســت در همین 
روزهــای قرنطینــه، دوركاری، 
كالس هــای مجــازی مــدارس 
و دانشــگاه ها و تعطیلــی مراكز 
فرهنگی و تفریحــی، زمانی برای 
مطالعه این كتــاب پرفروش تمام 
دوران ها خالی كنیــد. این كتاب 
كه یكی از موفق ترین كتاب ها در 
زمینه قانون جذب و موفقیت است، 
برای نخستین بار در سال1373 در 
ایران ترجمه و منتشر شد و حاال به 
بیش از 60بار تجدید چاپ رسیده 
است. »بازی زندگی و راه و رسم این 
بازی«، »كالم تو عصای معجزه گر 
توســت«، »دِر پنهاِن موفقیت« و 
»نفوذ كالم«، 4نوشتاری است كه 
فلورانس اسكاول شین، نویسنده، 
تصویرگر و هنرمنــد آمریكایی به 

آنها پرداخته است.

پنجشنبه

شماره 118
16  اردیبهشت 1400 

امیرحسین مدرس، مجری، بازیگر و خواننده، از بازتاب تیتراژ 
سریال  ماه رمضانی متهم گریخت بعد از 16سال می گوید

تیتراژ را 
نيمه شب خواندیم

»پی خوشبختی همش صبح تا شــب دویدم من/ حتی یك آشنا/ یك آشنا 
ندیدم من/ بگو آخر این سفر می رســم كجا/ تو منو تنها نذار  ای خدا/ خدا«؛ 
كمتر كسی است كه صدای گرم امیرحســین مدرس در تیتراژ سریال متهم 
گریخت را فراموش كرده باشد. سریال طنز و خاطره انگیزی كه در  ماه رمضان 
پخش می شد و حاال بعد از 16سال حتی تكرار مكرر آن هم برای مخاطبان حال 
خوب كن و دیدنی است. گرچه مدرس را بیشتر به عنوان مجری توانمند و بازیگر 
می شناسیم اما دلیل بر آن نمی شود كه به استعداد موسیقایی او كمتر توجه كنیم. مدرس در زمینه 
موسیقی، با سازهای سه تار، تنبور و دف آشنا بوده و توانسته ۵آلبوم موسیقی با صدای خودش منتشر 
كند. اجرای تیتراژ پایانی چندین برنامه تلویزیونی هم از دیگر فعالیت های هنری او در زمینه خوانندگی 
است. با این حال این روزها ترجیح می دهد اجراهای رادیویی خود را دنبال كرده و در كنارش، زمان 
بیشتری برای تحقیق، پژوهش و تالیف كتاب صرف كند و می گوید: »كتاب همیشه ماناست و به نظرم 

باقی كارها مانایی این متن مكتوب را ندارند و البته این كار تالیف كتاب ماناتر هم است.«

    این روزها ســریال خاطــره انگیز »مهتم 
گریخت« دوباره مهمان خانه ها شــده و تیتراژ 
این ســریال با صدای گرم شما پخش می شود. 
برای سؤال نخست اجازه دهید كمی به گذشته 
برگردیم و از این تیتراژ به یادماندنی بپرسیم. 
خاطره ای از همكاری تان با آقای عطاران در این 
زمینه دارید؟ اگر اشتباه نكرده باشیم در نوع 

خودش بدعت و نوآوری خاصی داشت؟
با رضا عطاران دوســتی قدیمــی دارم. خوش خلق، حرفه ای 
و هوشمند اســت. تیتراژ ســریال متهم گریخت، به تنظیم 
حمیدرضا صدری و ترانه ای از یغما گلرویی است كه نیمه شبی 
در اســتودیوی خانگی حمیدرضا صدری ضبط كردیم. البته 
ملــودی از آِن یك گروه موســیقی معروف بــود كه كالمش 
به اصطالح ایرانیزه  شد. یادم است در آن شب، چون موسیقی، 
گام باالیی داشت و عبارت »ای خدا، خدا« را در اوج می خواندم، 
یكی از همسایگان حمید كه تصور كرده بود مجلس مناجاتی 
در حال برگزاری اســت، وســط ضبط در زد و گفت: »قبول 
باشه ان شــااهلل، ولی كمی آروم تر لطفاً. به هرحال نیمه شبه!« 

سپیده دم، ضبط ما تمام شد.
    بازتاب و فیدبك هایش میان مردم چطور بود؟ 

خاطره خاصی از این تیتراژ دارید؟
 این ترانه، با استقبالی فوق تصور ما روبه رو شد، تا جایی كه افراد 
بسیاری آن را زنگ تلفن همراه خود قرار دادند. هنوز هم مردم 
این ترانه را دوست دارند. در كوچه و خیابان، بسیار شنیده ام كه 

به من می گویند: »این وصف حال همه ماســت. انگار این خدا 
خدا را از حنجره ما فریاد زده ای«.  این اقبال و توجه مردم برای 

من تاج افتخار است.
    شــما در حوزه های مختلــف گویندگی، 
بازیگری، اجــرا، ترانه ســرایی و... به صورت 
حرفه ای فعال بودید خودتان كدام رشــته را 
بیشتر دوست داشــته و عالقه دارید كه ادامه 

دهید؟
مطمئناً اگر به هركدام از اینها عالقه كمتری داشــتم رها 
می كردم. واقعاً نمی توانم انتخاب كنم. همه این رشــته ها 
را دوســت داشــتم كه انتخاب كردم. برای همه آنها وقت 
گذاشتم و از این رو انتخاب یكی از آنها برای من كار مشكلی 
است. عمری برای اینها وقت گذاشــتم و نتیجه اش در هر 
شاخه برای من بســیار لذتبخش بود. اگر بخواهم كارنامه 
خودم را مرور كنم كمتر پیش می آید كه از كاری كه كرده ام 
پشیمان شده باشم. كار خودم را انجام می دهم؛ به موسیقی، 
خوانندگی، ادبیات، خطاطی، بازیگری و اجرا پایبندم. منتها 
هركدام از اینها شرایط و زمان خاص خودش را می خواهد. 
زمانی كه ببینم به هر دلیلی امكان اجرا نیست كار دیگری را 
پیش می گیرم. هیچ وقت اجازه نداده ام تحت هیچ شرایطی 
بیكار بمانم. همیشــه برای خودم برنامه داشــته ام. همین 
االن می توانم قطعاً به شما برنامه 5سال آینده  ام- اگر زنده 
باشم- را بگویم. از االن می دانم كه 5سال آینده  ام چه كاری 
را باید انجام دهم. البته ناگفته نماند كه دوست دارم شرایط 

درستی فراهم شــود چون در همه این حوزه ها هرگز به هر 
قیمتی كار نكرده ام. اتفاقاً خیلی هم خیلی سخت است. در 
شرایطی كه به هرحال از نظر معیشتی و گذران زندگی باید 
به مسائل اقتصادی هم توجه كرد سعی نكردم كه تحت هر 
شرایطی كار كنم. تالش كردم آن كاری را كه درست است 
و با عقل و منطق و برنامه من هماهنگ است انجام دهم. اگر 

شرایط مهیا باشد دوست دارم به كارهایم ادامه دهم.
    چند سالی اســت كه در تلویزیون كم پیدا 
شده اید. با این توضیحاتی كه دادید پس فرض 
بر این اســت كه این كم كاری به اراده و تمایل 
خودتان بوده؟ یا اینكه پیشنهادها در این زمینه 

كم شده است؟
پیشنهاد هســت، اما دالیل دیگری برای حضور نداشتنم در 
تلویزیون وجود دارد. شــاید زمانی مناســب در آینده آنها را 

بیان كنم.
    درعوض مدتی است كه در رادیو فعال بوده و 
در كنار سایر اجراها، امسال  ماه رمضان با برنامه 
متفاوتی راهی آنتن رادیو صبا شــده اید. كمی 
درباره این فعالیت های تــان برایمان توضیح 

دهید.
فعالیتم در رادیو از ســال1370 آغاز شــد. رادیو ایران، اداره 
نمایش، رادیو جوان و چندسال اخیر در رادیو صبا. سه برنامه 
در صبا دارم: »قندپارســی« كــه ویژه معرفــی و بازخوانی و 
شرح منتخبی از متون كهن ادبی )شــعر و نثر( است با هدف 
حفظ هویت ملی و زبان فارســی. نویسندگی و گویندگی این 
برنامه را برعهــده دارم. دیگری، »قصه ظهر صبا« اســت كه 
فقط گوینده  اش هســتم. ســومی هم »جدی نگیرید/ جدی 
بگیرید« كه در آن نیز فقــط گویندگی را برعهــده دارم. در 
برنامه »بهارســتان«، ویژه  ماه مبارك رمضان نیز به خوانش 
مناجات های منظوم )به انتخاب خودم(، منتخبی از داســتان 
راستان و پرسش های مســابقه مربوط به این داستان ها را به 

انجام رسانده ام.
    این روزها با كرونا، ایــن ویروس منحوس، 
چطور كنار آمده ایــد؟ در دوران قرنطینه چه 

كرده و می كنید؟
در شرایطی هستیم كه كرونا درون ماست، نه كنار ما! و ایضاً در 
شرایطی هستیم كه فقط با توكل به خدا و همت خودمان باید 
مراقب خود و خانواده مان باشیم. جز رعایت و پرهیز، چاره  ای 

نیست. به همین مشغولم.
    در ادامــه می خواهیــم از بازتــاب  برنامه 
رادیویی»جدی نگیرید/ جدی بگیرید« سؤال 
كنیم. آیا پیش آمده كــه به خاطر اجرای این 
چنین برنامه طنز انتقادی از ســوی مسئوالن 
مورد بازخواســت قرار گرفته باشید یا تذكر 
بشــنوید؟ به عبارتی جامعه ما ظرفیت چنین 

طنز هایی را دارند؟
تعدادی از مســئوالن، خودشان شوخی هســتند و نیازی به 
شــوخی كردن با آنها نیســت. گرچه بسیاری شان با شوخی 
میانه  ای ندارند و برنمی تابند، اما اسم شــان كــه بیاید، مردم 
می خندند. خدا خیرشان دهد كه خنده بر لب مردم می نشانند.
    شما در چند ماه اخیر فیلم سینمایی ای به نام 
»نرگس مست« را داشتید كه اكران آنالین شد؛ 
باتوجه به این تجربــه، به نظرتان راهكارهایی 

چون اكــران آنالین و شــبكه نمایش خانگی 
می تواند صنعت سینمای كرونازده را نجات داده 

و هنرمندان را بیش از این متضرر نكند؟
طول می كشــد تا تماشــاگران با اكران آنالین خو بگیرند. اما 
شدنی اســت. برای نمونه، فیلم »شنای پروانه« با اقبال خوبی 

روبه رو شد.
    هم اكنون مشغول چه كاری هستید؟ در فیلم 

جدیدی بازی كرده اید؟
پیشنهاد بازی در فیلم و سریال داشته  ام، اما شرایط طرفین 
به گونه ای نبوده كه به نتیجه برســد. در چندســال اخیر، 
فرصت بیشتری را به مطالعه و پژوهش و نوشتن اختصاص 
داده ام. یافتن نسخه های خطی مهجور )در موضوع ادبیات، 
موسیقی، خوشنویسی و معارف اسالمی( و تدوین و تصحیح 
و شــرح آنها، مهم ترین فعالیت من در این زمان اســت كه 
ان شااهلل به تدریج منتشر خواهد شد؛ آثار و نام هایی كه حتی 
اكثر دانشگاهیان ما نیز نه شنیده  اند و نه خبری از وجود آنها 
دارند. اكنون، یكی از آنها )در موضوع شعر( با حجمی نزدیك 
به هزار صفحه، در آستانه انتشار است كه در مجال مقتضی، 

اطالع رسانی می شود.

الناز عباسیان

بازیگری نه به هر قیمتی!
امیرحسین مدرس فارغ التحصیل رشته  زبان و ادبیات فارسی و دانش آموخته بازیگری از مركز فیلمسازی وزارت ارشاد بوده و 
از سال1365 در صداوسیما مشغول به كار شده است. درباره شروع فعالیت او خوب است بدانید كه در سن هفده سالگی كار را با 
گروه كودك نوجوان شبكه یك شروع كرده و بعد از 5-4 سال، وارد رادیو شده  است. پس از آن فعالیت حرفه ای خود را از سال70 
با برنامه »انتهای حضور« به عنوان گوینده و بازیگر شروع كرده است. گفتنی است او با اجرای برنامه متفاوت »نیمرخ« در دهه70 
شناخته شد و به شهرت رسید. اجرا  در مسابقه »هوش برتر«، »سین مثل سریال« و »ساعت ۲5« هم از دیگر فعالیت های او در 
این زمینه است. در زمینه بازیگری و نقش آفرینی مدرس هم باید گفت كه او در فیلم های سینمایی »نرگس مست«، »در امتداد 
شهر«، »ما همه گناهكاریم« و »گرگ و میش« هنرنمایی كرده و در مجموعه های تلویزیونی »راستش را بگو«، »یوسف پیامبر«، 
»یادآوری«، »ستاره های سربی«، »سیر و سركه«، »تاریكی شب« و »روشــنایی روز« بازی كرده است. خودش در این زمینه 
می گوید: »بازیگری را خیلی دوست دارم، اما دلم نمی خواهد به هر قیمتی در این عرصه حضور داشته باشم و از آنهایی نیستم 
كه دوست داشته باشم حتما در كار های تصویری دیده شوم و به اصطالح از یاد مردم نروم. معتقدم اجرا با بازیگری قابل مقایسه 

نیست. هركدام از اینها فضا و ویژگی های خاص و متفاوت خود را دارد«.

نگاهی به 1۰سریال نوستالژیك  ماه رمضانی

از طنزهای عطاران 
تا قصه های ممنوعه

بیش از دودهه است كه به پخش سریال های مناســبتی در  ماه رمضان از شبكه های تلویزیونی عادت كرده ایم؛ 
سریال هایی كه با زبان هنرهای تصویری و ادبیات متفاوت خود، نگاه مخاطب را در میان دغدغه های روزانه  اش به 
معنویت و ارتباط بیشتر با خدا سوق می دهند. گاهی چنان لطیف و دوست داشتنی به بیننده خود تلنگر می زنند كه 
تأثیرش تا مدت ها در او می ماند. گاهی هم با زبان طنز حال و هوای بعد از افطار خانه را غرق شادی می كنند. در این 
سال ها برخی از سریال ها بیشتر از بقیه مورد توجه قرار گرفتند و در یادها ماندگار شدند. در ادامه با هم تعدادی از 

این مجموعه های نوستالژیك را مرور خواهیم كرد.

آغاز تولید و پخش سریال های مناسبتی شاید به اوایل 
دهه70 بازگردد ولی نخستین مجموعه  ای كه به یك 
الگوی رفتاری برای مخاطب و تلویزیون منجر شــد، 
سریال »گمگشــته« به كارگردانی رامبد جوان بوده 
است؛ مجموعه  ای كه در رمضان سال ۸0 پخش و خیلی 
زود همه گیر شد. بازی فراموش نشدنی آتیال پسیانی در 
دونقش و قصه اقتباسی از رمان شاهزاده و گدا )مارك 
تواین( از نكات و دالیل محبوبیت ســریال محسوب 
می شود. از سوی دیگر اســتقبال از ترانه تیتراژ این سریال با صدای مجید اخشابی 
جریانی را ایجاد كرد كه تا ســال ها رقابت بر سر اجرای تیتراژ سریال های مناسبتی 
میان خوانندگان باالگرفته بود. این مجموعه شروع خوبی برای ساخت سریال های 
مناسبتی در این  ماه مبارك بود و مخاطب را در شب های رمضانی پای تلویزیون نشاند.

 گمگشته
در میان سریال های مناسبتی  ماه رمضان نباید سریال 
»دودكش« به كارگردانی محمدحســین لطیفی را از 
قلم انداخت؛ سریالی كه با بازی هومن برق نورد، بهنام 
تشكر، امیرحسین رستمی، سیما تیرانداز، نگار عابدی، 
الناز حبیبی، جواد عزتی، محمدرضا شیرخانلو و یاس 
نوروزی از شبكه یك پخش شد. این مجموعه درباره دو 
خانواده است كه زندگی ساده ای دارند و یك قالیشویی 
را اداره می كنند، اما هر بار ماجراها و مسائلی برای آنها 

اتفاق می افتد؛ مثاًل كارگاه شان پلمب می شــود یا ماشینشان توسط پلیس توقیف 
می شود و از جهت دیگر داماد آنها نصرت مسائل مالی  اش به مشكل خورده است. این 
سریال هم چنان مورد توجه مخاطب قرار گرفت كه فصل بعدی آن با عنوان پادری 

)دودكش۲( در  ماه رمضان سال بعد )95( پخش شد.

 دودكش

سریال »خداحافظ بچه« به كارگردانی منوچهر هادی 
هم یكی از جذاب ترین سریال های  ماه رمضانی است. 
آتیال پسیانی، بهاره رهنما، شــهرام حقیقت دوست، 
مهراوه شریفی نیا، بهنوش بختیاری، ناصر گیتی جاه و 
شهین تسلیمی بازیگران این سریال بودند. خداحافظ 
بچه، روایتگر داســتان زوجی خوشــبخت است كه 
در آرزوی تولد فرزند به ســر می برنــد و در این میان 
وقوع اتفاقی غیرمنتظره زندگی آرام این زوج را به هم 

می ریزد. این دو با انجام آزمایش درمی یابند مشكل ناباروری دارند و به همین دلیل 
تصمیم می گیرند سرپرستی كودكی را برعهده بگیرند. ناگفته نماند این مجموعه مورد 
انتقاد بهزیستی قرارگرفته و البته چند سكانس از قسمت های پایانی این سریال را 

بهروز افخمی كارگردانی كرده است.

 خداحافظ بچه

فصل های سریال »پایتخت« با وجود حواشی اخیر هنوز 
هم جذاب و پر مخاطب  هستند. نمونه اش »پایتخت4« 
كه در  ماه رمضان پخش شــد و مثل اكثــر مواقع به 
محبوبیت و مقبولیت باال بین مخاطبان تلویزیون رسید. 
محسن تنابنده و سیروس مقدم در سریال »پایتخت« 
كه حاال به یك برند مردمی تبدیل شده است، توانستند 
با ترسیم كاراكترهایی آشــنا، تكیه بر لهجه و فرهنگ 
بومی و شوخی با اتفاقات و گرفتاری روزمره یك خانواده 

ایرانی، موفقیت خود را تضمین كرده و ادامه دهند. داستان این مجموعه از این قرار 
است كه همسر ارسطو )چو چانگ( یكی از سرنشینان پرواز شماره370 هواپیمایی 
مالزی است كه پس از سقوط این هواپیما، مفقود می شود. محور این مجموعه برپایه 

اتفاقات پس از این حادثه است.

 پایتخت ۴

سریال »زیرخاكی« به كارگردانی جلیل سامان یكی از 
جدیدترین سریال های مناسبتی پرمخاطب تلویزیون 
بود. این سریال روایتگر داستان مردی است كه مصرانه 
به دنبال پیداكردن گنج و زیرخاكی است و در این حین 
درگیر ماجراهایی می شــود كه داستان هایی كمدی 
و هیجان انگیز را رقم می زند. پژمان جمشــیدی، ژاله 
صامتی، هــادی حجازی فر، گوهــر خیراندیش، نادر 
فالح، امید روحانی، اصغر نقی زاده، ایرج ســنجری و 
رایان نصیری در این سریال به ایفای نقش پرداخته اند. 

زیرخاكی مقطعی از تاریخ ایران و تحوالت و اتفاقات سیاسی و اجتماعی آن دوران را 
این بار با زبان طنز به تصویر می كشد. ساخت چنین آثاری، دشواری های خودش را 
دارد، زیرا پرداختن به سیاست و تاریخ، آن هم با زبان طنازانه سخت است و سازندگان 

باید هوشمندانه به آن بپردازند.

 زیرخاكی

بی شــك »میــوه ممنوعه« 
محبوب تریــن  از  یكــی 
مجموعه هــای مناســبتی 
تاریخ تلویزیون است. حسن 
فتحی كــه توانایــی  اش در 
ترسیم عشق های نامتعارف 
را به اثبات رســانده است در 
میوه ممنوعه نیز با یك قصه 

تابوشكن به تلویزیون آمد و یك ماجرای جذاب را به تصویر 
كشید. این سریال با بازی علی نصیریان، هانیه توسلی، امیر 
جعفری، طناز طباطبایی و گوهر خیراندیش تبدیل به یكی 
از ماندگارترین سریال های تلویزیون شد. ساختارشكنی این 
سریال در روایت قصه پیرمردی مذهبی كه عاشق دختری 
جوان شــد، یكی از دالیل اقبال مخاطبان به این ســریال 
بود. جالب اینجاست كه حتی با گذشــت سال ها از پخش 
این ســریال هنوز هم »حاج یونس« میوه ممنوعه یكی از 
كاراكترهای ماندگار  ماه رمضانی تلویزیون محسوب می شود.

عطــاران در ادامــه ســاخت 
سریال های كمدی در  ماه رمضان 
»متهم گریخــت« را بــا بازی 
سیروس گرجســتانی ساخت. 
قصه این سریال از این قرار بود كه 
هاشم و خانواده اش در شهرستان 
زندگی ســاده ای دارند. تا اینكه 
دختر دانشجویش در تهران برای 
او شغلی پیدا كرده و هاشم به ناچار به تهران مهاجرت می كند. 
آمدن این خانواده به تهران ماجراهای زیادی برایش رقم می زند. 
جالب اینجاســت كه همه این حوادث با روزهای  ماه رمضان 
همراه اســت و بیننده را با حال و هوای ســحر و افطاری های 
سریال همراه می كند. عطاران بازهم تالش می كند با نگاهی تلخ 
و با زبانی كمدی به تاریك ترین بخش های اجتماع اشاره كند. به 
تصویركشیدن كمبودهای فرهنگی و اقتصادی و درعین حال 
نشــان دادن چهره واقعی از مردم مهربان، سازگار و مظلوم، از 

ویژگی های سریال های عطاران است.

 متهم گریخت میوه ممنوعه

»او یك فرشته بود« به كارگردانی علیرضا افخمی و با 
بازی بهاره افشاری، حسن جوهرچی، مریم كاویانی و 
ثریا قاسمی از دیگر مجموعه های مناسبتی این  ماه 
بود. علیرضا افخمی در این سریال ماجرای دختری 
به نام فرشــته را روایت می كند كه در یك ســانحه 
رانندگی حافظه خود را از دســت می دهد و به ناچار 
وارد زندگی یك خانواده پنج نفره می شود. درنهایت 
مشخص می شود كه او شیطان بوده است. سریالی كه 
از جهاتی در تلویزیون ایران تابوشكن بود و تجسمی به مفهوم شیطان و فرشته داد؛ 
تصویری كه تا مدت ها در ذهن مخاطبان ثبت شده بود. مجموعه او یك فرشته بود 
البته به همان اندازه كه مورد استقبال قرار گرفت مخالفانی جدی در میان مخاطبان 

و منتقدان پیدا كرد كه كیفیت سریال را مورد تمسخر قرار دادند.

  او یك فرشته بود

از ســریال »خانه به  دوش« به كارگردانی رضا عطاران 
به عنوان یكی از پرمخاطب ترین سریال های مناسبتی 
 ماه رمضان یاد می شود؛ سریالی كه بعد از گذشت سال ها 
و تماشــای چندی  باره آن، هنوز هــم برای مخاطب 
جذاب و حال خوب كن اســت. این ســریال كه سال 
13۸3 از شبكه 3 پخش شد داستان زندگی آقاماشااهلل، 
دستفروش ساده دلی را روایت می كند كه سعی دارد از 
راه  حالل روزی به دست آورد ولی در گذراندن زندگی 
خود و خانواده اش دچار مشكل می شود. حمید لوالیی، مریم امیرجاللی و علی صادقی 
از نقش های كلیدی این مجموعه   هستند كه دیالوگ های طنزآمیز آنها هنوز هم در 

محافل و شبكه های اجتماعی مختلف دست به دست می چرخد.

 خانه به  دوش

سریال »صاحبدالن« یك  ســریال  ماه رمضانی خاصی 
بود كه با زبان تصویر و هنر، مفاهیــم قرآنی و اخالقی 
را به مخاطب نشــان می داد. جلب مخاطب حداكثری 
این ســریال در آن مقطع زمانی )سال ۸5( و ماندگاری 
آن بعد از ســال ها از ویژگی های این ســریال است. تم 
مذهبی داســتان صاحبدالن در كنار ژانر ماجراجویانه 
آن و قصه پركشــش و جذابش از دالیل مقبولیت این 
مجموعه محسوب می شود. صاحبدالن شاید به عنوان 
یك مجموعه برتر در نگاه منتقدان و كارشناسان سینمایی محسوب نشود ولی بی شك 
جزو مطرح ترین سریال های مناسبتی تلویزیون ایران شناخته می شود. در این سریال 
عالوه بر قصه گیرایش، حضور باران كوثری و پوریا پورسرخ نیز یكی از برگ برنده های 

آن بود و بسیار هم مورد توجه قرار گرفت.

 صاحبدالن

ور
هپ

پنا
یر 

  ام
س:

عك



سفارت خانه 8
ماه مبارك رمضان برای كشورهای اسالمی، به واقع 
ماهی پر از شــادی و مهمانی و دورهمی و سبكی 
معنوی و حتی سبكی جسمی است. به همین دلیل است كه در كشورهای 
مختلف، غالب گردهمایی ها و دورهمی ها در ایــن  ماه صورت می گیرد. 
همچنین شب نشینی های تا سحر نیز در بیشتر كشورهای اسالمی جریان 
دارد. اوج این شادی ها و دورهمی ها هم عیدفطر است كه با تعطیلی چند 
روزه همراه است؛ هرچند كه كرونا باعث شده تا تغییرات و محدودیت هایی 
در این مراســم اتفاق بیفتد. باهم نگاهی به سنت های رمضانی پنج كشور 

مسلمان  یا دارای جمعیت مسلمان می اندازیم.

فیلم گردی

چندي پيش مراســم اســكار 
2021 برگــزار شــد و در آن 
فيلم های مختلفی به معتبرترین 
جایزه سينمایی دنيا دست پيدا 
كردند. یكی از این فيلم ها كه در 
6بخش نامزد دریافت اسكار شده 
بود، فيلــم »Nomad land« با 
معنی فارسی »خانه به دوش ها« 
یا »ســرزمين آواره ها« بود كه 
به تنهایــی 3جایزه اســكار را از 
آِن خود كرد. این فيلم عالوه بر 
كسب جایزه بهترین فيلم، اسكار 
بهترین فيلم و اســكار بهترین 
بازیگــر نقــش اول زن را هم به 
دســت آورد تا به این ترتيب در 
صدر فيلم هایی قــرار گيرد كه 
باید هر چه سریع تر آن را ببينيم. 
این فيلم هاليودی ساخته كلویی 
ژائو است كه براساس كتابی به 
همين نــام، اثر جســيكا برودر 
ساخته شده و داستان زنی به نام 
 »فرن« در ایالت نــوادا را روایت 

می كند.

برنده اسكار

در ميان فيلم های برنده اسكار در 
نودوسومين دوره این جایزه معتبر 
جهانی، فيلمی به نام »ميناری« 
هم به چشــم می خورد كه همه 
عوامل آن اصالتا اهل كره جنوبی 
هســتند. این فيلم داستان یك 
خانواده كــره ای - آمریكایی را 
روایت می كند كه در دهه 1980 
به آركانزاس نقل مكان كردند تا 
یك كار كشاورزی را شروع كنند. 
فيلم مينــاری در 6بخش جایزه 
اسكار، نامزد دریافت جایزه شده 
بود كه درنهایت اســكار بهترین 
بازیگر نقــش مكمــل زن را به 
»یون یو- جانگ« رســاند. نكته 
جالب توجه دربــاره این فيلم كه 
پيش از این هم موفق به دریافت 
جایزه گلدن گلوب بهترین فيلم 
غيرانگليسی زبان سال2021 شده 
بود، این است كه لی ایزاك چانگ، 
كارگردان كشور كره، این فيلم را 
با الهام از كودكی خودش ساخته 

است.

داستان خانواده كره ای

این شــماره كه پيشــنهادهای 
سينمایی مان همه حول محور 
جایزه اســكار می چرخــد، بد 
نيســت نيم نگاهی هم به فيلم 
Two Dis�»كوتاه »دو غریبه دور 

tant) Strangers( بيندازیــم. 
این فيلم كه جایزه اســكار فيلم 
كوتاه امسال را از آن خود كرده، 
درباره بی رحمی پليس است كه 
مســتقيما از قتل جورج فلوید 
الهام گرفته اســت. نویسنده و 
كارگردان این فيلــم كوتاه هم 
تراون فری اســت؛ نویســنده 
نام آشنایی كه جایزه امی را هم 
در كارنامه هنــری اش دارد. این 
درام 29دقيقه ای داســتان مرد 
جــوان سياهپوســتی را روایت 
می كند كــه قرار اســت بعد از 
یك شــب كار به خانه برود اما با 
خشونت پليس روبه رو می شود 
كه منجر به مرگش می شود. این 
چرخه مرگ بارها و بارها تكرار 
می شود و او را مجبور به زندگی 
مجــدد در همــان روز افتضاح 

می كند!

دو غریبه دور
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نگاهی به سنت های رمضانی در پنج كشور مسلمان دنیا

جغرافیای  ماه خدا 
در چهارگوشه دنیا

رمضان در میان جزایر
اجازه بدهيد از اندونزی شروع كنيم؛ چهارمين كشــور پرجمعيت دنيا با 270ميليون نفر جمعيت. از این ميزان، 
نزدیك به 85درصد آن را مسلمانان تشــكيل می دهند. اسالم به وسيله بازرگانان به این نقطه جنوب شرقی آسيا 
رسيده؛ جایی كه نزدیك به 17.5هزار جزیره دارد. البته این چيزهایی كه می گویيم برای رمضان های عادی است؛ نه 
رمضان های كرونایی. طبيعی است كه در زمانه كرونا این سنت ها تغييراتی هم می كند. رمضان در اندونزی، همراه با 
شادمانی های شبانه است؛ تفریحات و بازي های مختلف و غذاها و مهمانی ها و... . اساساً در غالب كشورهای جهان،  ماه 
رمضان یك ماه شاد محسوب می شود چراكه هم شادی معنوی دارید و هم آدم سبك است و سنگينی دیگر ماه های 

سال را ندارد و غالب دورهمی ها هم شبانه است. پس از رویت هالل ماه مبارك در این كشور، برخی از افراد تا صبح طبل می زنند تا رسماً فرارسيدن این ماه 
را اعالم كنند. آنها مراسمی به نام »حالل به حالل« هم دارند كه در مساجد برگزار می شود؛ به معنای روز مصالحه و آشتی. مردمان این كشور یك روز 
و یك شب را هم به عنوان شب و روز نزول قرآن می شناسند كه برای شان اهميت زیادی دارد. بزرگ ترین مراسم این روز هم در قصر ریاست جمهوری 
این كشور برگزار می شود. آنها همچنين 10شب آخر را به شب زنده داری می گذرانند؛ معتقدند كه یكی از این شب ها شب قدر است. پيش از فرارسيدن 

رمضان هم مراسمی برای تميزكردن دارند كه شامل استحمام و خوشبو كردن و... برای ورود به  ماه مبارك است.

اندونزی

رمضان در حاشیه مدیترانه
یكی از جالب ترین كشــورهایی كه درباره ســنت های 
رمضانی می شود به آن اشــاره كرد، تركيه است. تركيه، 
كشــوری اســت كه مردمانــی مســلمان دارد و یكی 
از غنی ترین ســنت های رمضانی را باید در این كشــور 
جست وجو كرد. مســاجد تركيه  در  ماه مبارك رمضان، 
شلوغ تر و پرشورتر از ماه های دیگر هستند؛ به خصوص 

مساجد بزرگ این كشور كه روزه داران سعی می كنند هر كجا كه هستند، خودشان را به آنها 
برسانند. همچنين قرائت و تفسير قرآن در مساجد بسيار رایج است. یكی از سنت های خاص 
اهالی تركيه این است كه برای جلسات قرآن یا سفره های افطاری و سحری كه به خانه خدا 
می آیند، خودشان را با عطری به نام »كولونيا« خوشبو می كنند؛ این سنت در دیگر مراسم  
همچون عيد قربان و عيد فطر و... هم برقرار است. از دیگر سنت های جالب ترك ها، باید به 
چاوش خوانی اشاره كنيم؛ البته هنگامه سحرها، بانك مناجات مساجد كه بلند است. اما در 
كنار آن، بخشی از سخرخوان ها یا چاوش خوان ها با خوانش اشعار و دعاهایی خاص، در كوچه ها 
و خيابان ها دور می چرخند تا مردم را بيدار كنند. خرید خوراكی ها از بازارها برای ماه مبارك 
رمضان نيز در این كشور رایج است. به اضافه اینكه زنان نيز در خانه ها شيرینی هایی چون 
كانفه و باقلوا تهيه می كنند. نان مخصوص رمضان نانواها هم »پيده« نام دارد كه ترك ها 
پيش از افطار، به نانوانی هایی می روند تا تازه اش را بخرند. خاص ترین مراسم هم عيد فطر 
است كه با شكوه هرچه تمام تر در این كشور برگزار می شود؛ كه سه 

روز هم به مناسبت آن تعطيل عمومی است.

رمضان های لبنانی
لبنان هم از آن دست كشورهای جالبی است كه 
به نوعی، نشانه  و نمادی از همزیستی مسالمت آميز 
معتقدان به مذاهب مختلف و حتی بی مذهب هاست. 
در لبنان، رویت هالل  ماه توسط مسلمانان، به ستبانه 
یا سيبانه مشهور اســت كه از قدیم ها چنين عنوانی را 
داشته است. كسانی كه  ماه را رویت می كنند به دادگاه شرعی 
می روند تا درباره مشاهده  ماه كامل شهادت دهند. در صورتی كه 
مفتی لبنان و قاضيان شرعی هم تشخيص دادند كه شهادت این شهروندان 

درست است، به طور رسمی آغاز  ماه مبارك رمضان اعالم می شود. چاوش خوان در تركيه كه به آن اشاره كردیم، در 
لبنان به نام »مسحراتی« معروف است. گروهی در ساعت های دو تا سه نيمه شب، در كوچه ها و خيابان های شهر دور 
می چرخند و بر طبل می كوبند و اشعاری را هم می خوانند. مسحراتی ها غالبا لباس محلی هم می پوشند. آنها شعری 
می خوانند كه چنين مضمونی دارد: »خفتگان برخيزید. برخيزید و خداوند را در باقيمانده شــب عبادت كرده و سحری 
بخورید كه رمضان به دیدار شما آمده است«. مثل هر كشور دیگر مسلمان، موقع افطار خيابان ها خلوت می شود و همه برای 
صرف افطاری و مختصری استراحت و نماز و...، به خانه های خود می روند. جالب اینكه حتی محله های مسيحی نشين این 
كشور هم در لحظه افطار خلوت می شوند. اما درست سه ساعت بعد از افطار است كه همه جا شلوغ شده و رفت وآمدها هم 
آغاز می شود. این رفت وآمدها تا سحر ادامه دارد و لبنانی ها شب ها را غالبا در كافه ها و رستوران ها و اماكن دیگر تفریحی 

می گذرانند و كمتر تا سحر می خوابند.

هندوستان

مصر

رمضان های نیل
دو سوی نيل نيز از آن دست مناطقی است كه جزو كشورهای خاص جهان اسالم و حتی 
جهان دانسته می شود. تاریخ كهن و البته عدم هضم شدن در فرهنگ عربی شبه جزیره، 
باعث شده است تا سنت های رمضانی خاصی در این كشور در جریان باشد. فانوس های 
رمضان، تجمع خانوادگی در روز نخست  ماه مبارك رمضان و پخت غذاها و شيرینی های 
ویژه این ماه مبارك از سنت های جالب مصری ها محسوب می شود. از جالب ترین سنت های 
مصری ها، شليك توپ هنگام رسيدن وقت افطار و نماز مغرب است. در قدیم به آن المدافع 
می گفتند. همين كه صدای شليك توپ ها می آمد یعنی كه افطار شده و همه می توانند 
روزه شان را باز كنند. اما داســتان این توپ هم جالب است. محمد علی، سلطان محبوب 
مصری، توپی از خارج به كشــور آورده بود. می خواست آن را آزمایش كند. دست بر قضا 
زمان آزمایش آن مصادف با زمان افطار بود. مردم هم خيلی شاد شدند. او هم تصميم گرفت 

كه این امر را یك سنت قرار دهد. از دیگر سنت های 
جالب مصری ها فانوس های رمضانی است. می گویند 
زمانی كه خليفه فاطمی، كه بنيانگذار قاهره بود، به 
این شهر بازمی گشــت، برای خيرمقدم به ورود او، 
مردم فانوس هایی را با خود به همراه بردند. به همين 
دليل این سنت پابرجا ماند و امروزه جزو معروف ترین 
نمادهای رمضانی جهان است. مصری ها هم درست 

مثل مردم دیگر كشورهای مسلمان، غذاها و نوشــيدنی های خاص ماه مبارك دارند كه 
یك پای هميشگی رمضان آنهاست؛ غذاهایی چون محشی، پاستا بشامل، مولوخيا و... و 

نوشيدنی هایی چون كامار الدین یا آب زردآلود، كركاد كه نوعی چای است و تمر هندی.

تركیه

لبنان

رمضان در هند
هند از كشورهایی است كه دارای بيشترین مسلمان در جهان است. تنها كشورهای 
اندونزی، بنگالدش و پاكستان هســتند كه از این كشور بيشتر مسلمان دارند. البته 
هند كشور مسلمانی نيست و هندو محسوب می شود. این اواخر نيز زدوخوردهایی 

بين هندوهای افراطی و مســلمانان صورت گرفت كه بخشــی از آن به دولت 
افراطی این كشــور بازمی گردد. برگزاری محافل قرآنی در 

رمضان، برای مسلمانان هندی اهميت زیادی دارد و 
هرطور شده آن را انجام خواهند داد. چنين محافلی 

در جامو و كشمير شــدت و اهميت بيشتری هم دارد؛ 
جایی كه بيشتر مسلمانان هندی آنجا متمركز شده اند. اقامه نماز 

جماعت در شرایط عادی در تاج محل نيز از دیگر جاذبه های رمضانی هند است. 
سحرخوانی به منظور بيداركردن مردم برای 
عبادت و ميل كردن سحری، مثل همه جای 
دیگر در هند هم جریان دارد. مثل اندونزی، 

مسلمانان این كشــور 10روز پایانی رمضان را 
به شب زنده داری می گذرانند. این 10روز پایانی 
به شب بيست وهفتم رمضان ختم می شود و در 
این شب، مســلمانان هندی برای فاتحه خوانی 
به زیارت اموات و قبور خودشان می روند. جالب 

اینكه آنها سعی می كنند در چنين شــب هایی، بهترین لباس های خودشان را 
به تن كنند. هندی ها سعی می كنند براســاس وسع خودشان، برای دیگران 
افطاری یا حتی سحری تهيه كنند. سفره های پهن شده در مساجد و مكان های 

دیگر از دیگر جاذبه های رمضان هندی است. آنها سعی می كنند با شربت، 
ميوه، فرنی و بریانی معروف هندی از نمازگزاران پذیرایی كنند. در مناطق 
مسلمان نشــين نيز بيشــتر هتل ها و اماكن ســياحتی، به احترام رمضان 

در های شان را نيمه باز نگه می دارند.

یكی از مهم ترین منابع شناخت كشورها و البته مهم تر از آن، شناخت فرهنگ و سبك زندگی و باورهای یك كشور، سفرنامه هایی است كه توسط افراد مختلفی كه به آن 
 نقطه سفر كرده اند، نگاشته شده و به یادگار مانده است. البته این سفرنامه ها می تواند دارای اطالعات درست یا غلطی باشد ولی درنهایت اینكه منبع مهمی برای شناخت 
فرهنگ، جغرافیا، سیاست و حتی تاریخ هر كشوری هستند. ســفرنامه های زیادی نیز از جهانگردانی كه به ایران آمده اند، باقی مانده است؛ سفرنامه هایی كه در آنها به 

سنت ها و باورها و سبك زندگی ایرانیان پرداخته شده است؛ ازجمله به رمضان ایرانی. با هم بخشی از این مشاهدات را كه در سفرنامه ها ثبت شده است، مرور می كنیم.
ایرانی ها  صبح بیدار می ماندند

رمضان در ایران به روایت سفرنامه های خارجی ها

تمام شب را بیدار بودندشب های قدر ایرانی ها

نگاه كامل یك ژاپنی 

چند خرده روایت دیگر

بیداری شبانه و خواب روزانه

مشاهدات یك كشیش

انگلبرت كمپفر، شرق شناس آلمانی در سال 1683ميالدی و در دوره شاه عباس اول از 
جانب سوئدی ها به عنوان سفير، راهی ایران شد. دوســالی هم در ایران بود و سفرنامه او 
هم معروف است كه توسط كيكاووس جهانداری ترجمه شده است كه در آن، نگاه یك 
خارجی به سنت های ایرانی ها جالب توجه است. او در بخشی از این سفرنامه خود اشاره 
كرده است: »شب های قدر مردم در مساجد و اماكن معنوی جمع می شوند. این شب ها 
شامل19، 21 و 23  ماه رمضان اســت. مردم این شب ها را شــب های استجابت دعا 

می دانند و در مسجدها و خانه ها به دعا و نيایش سرگرم هستند«.

برادران شرلی، یعنی آنتونی و رابرت نيز از دیگر اروپایيانی بودند كه در سال1598 
ميالدی، از انگلستان راهی ایران شــدند. اینها نيز درباره ســنت های ایرانيان 
مشاهداتی از خودشان به جا گذاشــته اند. ازجمله اینكه آنتونی اشاراتی به نحوه 
عزاداری ایرانيان در سالروز شهادت حضرت علی عليه السالم می كند و اینكه حتی 
برخی از ایرانيان به این مناسبت، قمه زنی هم می كردند. او می گوید: »تقریباً معادل 
همان روزهایی كه در انگلستان پرهيز می كنيم، اینها نيز روزه می گيرند. روزه شان 
29روزی طول می كشــد و در طول روز نيز چيزی نمی خورند و ميل نمی كنند تا 
اینكه غروب می شود و افطار می كنند و سپس تمام شب را به دورهمی و خوش بودن 

می گذرانند.«

از دیگر افرادی كه درباره رمضان های ایرانی صحبت كرده، یوشيدا ماساهارو، نماینده ژاپن در 
ایران بود كه به سال1259 شمسی به دربار ناصرالدین شاه آمده بود. او در این باره می نویسد: 
»ایرانی ها در این  ماه و روزها، به نماز و نيایش و عبادت خداوند مشغولند. آنها عالوه بر روزه داری 
در چنين روزهایی، معتقدند كه در این ماه، روزه فقط نخوردن و ننوشــيدن نيست، بلكه هر 
كسی كه ایمان آورده، باید چشم خود را از نامحرمان بپوشاند و در تجارت خودش دروغ نگوید 

و غيبت هم نكند«.

البته همه مشاهدات و به جا مانده ها این موارد نيستند و موارد دیگری هم هستند. مثل اینكه 
دیوالفوا، كاوشگر فرانسوی هم كه در رمضان1263 خورشيدی می خواست به مساجد و اماكن 
مذهبی اصفهان برود، از سفر ظل السلطان، حاكم مقتدر اصفهان در آن دوره در  ماه رمضان گفته 
بود كه باعث شده بود تا اجازه ندهند در چنين ماهی برای كاوش چنين بناهایی وارد آنها بشود. 
هانری دالمانی فرانســوی نيز كه در سال1286 در ایران بوده، نوشــته است كه در هر افطاری، 
چشمتان به سينی هایی می افتاد كه در آنها زولبيای گرم بود. زولبياها در یك چشم به هم خوردن 
خالی می شد. ظاهراً كه دسر مخصوص رمضان ایرانی ها باید باشد. كالرا كوليور رایس انگليسی نيز 
كه در اواخر قاجارها به ایران آمده بود، می نویسد كه در این روزها بازار دادوستد قنادی ها، قصابی ها 

و شيرینی فروشی ها بسيار گرم است و مردم مدام به آنها رفت وآمد می كنند.

كمپفر، در جایی دیگر از ســفرنامه خودش به جنبه های دیگــری از  ماه رمضان هم 
می پردازد و اهميت آن را نزد ایرانی ها و مسلمانان واكاوی می كند: »از عيدهای مهم 
مسلمانان و ایرانی ها عيد  ماه رمضان است كه آن را فصل روزه می گویند.  ماه نهم سال 
در تقویم اسالمی محسوب می شود. در فصل روزه به تصریح كتاب مقدس مسلمان ها، 
قرآن بر پيامبرشان نازل شده است. در فصل روزه، مردم همه در روز خوابيده و عصرها 

بيدار می شوند. در مركز شهر هم توپ می اندازند تا مردم متوجه شوند كه وقت افطار ِكی است. به 
محض اینكه مردم صدای توپ را شنيدند، بيدار شده و چيزی می خورند. سپس به تالوت قرآن و 
نماز می پردازند. نيمه شب ها هم معموالً غذایی می خورند و تا سحر بيدار هستند. سحر كه می شود، 
نمازی می خوانند و دعایی می كنند و دوباره با سرزدن سپيده، می خوابند. سبك زندگی آنها در 
این  ماه چنين است و به این روال. فصل روزه داری كه تمام می شود، گویا كه سه روزی مسلمان ها 

ضيافت دارند و جشن می گيرند.«

اما برسيم به هنری مارتين، كشيش انگليسی، كه در سال1190 خورشيدی گذرش به ایران افتاد. 
او در نوشته های خود نيز به روزه و  ماه مبارك رمضان اشاراتی می كند. او اشاره می كند كه نزد مردم 
ایران، »شوق آتشينی به دین و هيجان شــدیدی به ریاضت های سفت و سخت« وجود دارد. او 
اشاره می كند كه ظهرگاهان، مردم برای نماز جماعت و قرآن خواندن در مسجد جامع شهر جمع 

می شدند. از سوی دیگر اعضای خانواده نيمه شب برای غذاخوردن بيدار می شدند تا بتوانند خودشان را تقویت 
كنند و در طول روز روزه داری كنند.

تهران نشینی شاه برای گذران  ماه رمضان
از دیگر جهانگردان و نخبگانی كه به ایران آمد، سر ژان شــاردن بود. سفرنامه شاردن هم كه 
معروف است توسط حسين عریضی ترجمه شده است. او در سال1643 در پاریس به دنيا آمد 
و 22سال بعد راهی سفرهای جهانی خود شد. دوباری هم به ایران آمد؛ در مجموع ده سال هم  
این آمدن و رفتنش زمان برد. او در بخشی از این ســفرنامه خود درباره اهميت رمضان در دربار 
شاهان صفوی چنين آورده است: »برای مراسم خداحافظی به پيش صدراعظم رفتم. به من گفت 
كه روز قبل، خبر آورده اند كه شاه به جای اینكه ســفر قزوین را ادامه دهد، از وسط راه برگشته 
و راهش را كج كرده و از طریق قم به شــهرك تهران رفته چراكه قصد كرده كه ایام روزه داری و 
رمضان را در آنجا بگذراند... در روز هشتم برابر با  ماه شوال، آخرین روز  ماه رمضان بود.  ماه دیده 
شد و برای مردم مسجل شد كه عيد آمده است. مردم هم با دیدن  ماه شادمان شدند، چرا كه  ماه 

روزه داری شان پایان یافته بود«.

دورهمی و شادی بزرگ در میدان شهر
از دیگر مشــاهدات به جا مانده غربيان، مربوط به آفانــاس كاتف، جهانگرد روس 
است كه در سال1623 ميالدی به ایران آمده بود. او درباره رمضان ایرانی ها چنين 
می گوید: »از جمله عيدهای دیگر ایرانيان باید به رمضان اشاره كنم؛ عيدی كه در 
آن روزه هم می گيرند. روزه شان چنين است كه كسی در طول روز چيزی نخورده 
و نمی آشــامد. همين كه آفتاب غروب می كند، همه شــروع به خوردن و آشاميدن 
می كنند. سپس در ميدان شهر جمع شــده و تفریح و شادی می كنند. نمایش های 
مختلفی هم برگزار می كنند تا دیگران سرگرم شــوند. همه طول شب، شمع ها و پيه سوزها و 
چراغ ها روشن اســت و مردم در تردد و تفریح اند. البته روزه گرفتن برای شان اجباری نيست و 

كسی كه دوست دارد می گيرد و هر كسی كه دوست ندارد نمی گيرد«.

عیسی محمدی



روبه رو با بهزاد فراهانی؛ از روزهای سخت كارگری
تا چهره ماندگار بازیگری ایران

ما فداییان هنر بودیم

انیمیشن گردی9مهمان خانه

عالقه مندان به انیمیشــن، یك 
گزینه بسیار خوب دیگر هم برای 
 On« تماشــا دارند. انیمیشــن
ward« كه به فارسی معنای »به 
پیش« می دهد، ژانــر فانتزی و 
ماجراجویی دارد. داســتان این 
انیمیشن، داستان دوبرادر است 
كه پدرشــان را از دست داده اند. 
اما پدر برای تولد شانزده سالگی 
پســرش »ایان«، یك هدیه كنار 
گذاشته است؛ یك عصای جادویی 
با ســنگ ققنوس و یك ِورد! كه 
اگر ِورد درســت اجرا می شــد، 
پدر برای یــك روز بــه زندگی 
برمی گشت! این داستان فانتزی 
و هیجان انگیز، یكــی از بهترین 
انیمیشــن های ســال2020 را 
خلق كرده؛ انیمیشنی كه توسط 
پیكسار ساخته شده و والت دیزنی 
پیكچــرز آن را در مارس 2020 
منتشر كرده اســت. تام هالند و 
كریس پرت هم از صداپیشــگان 
اصلــی ایــن انیمیشــن جذاب 

هستند.

جادوی دو برادر

اگر می خواهید در عرض 12دقیقه 
یك فیلم تمام و كمــال ببینید، 
حتما انیمیشــن كوتاه »اگر هر 
اتفاقی بیفتد، من دوستت دارم« را 
تماشا كنید. این انیمیشن با اینكه 
دو بعــدی و بدون رنــگ و بدون 
كالم است، اما عجیب مخاطبش 
 را تحت تأثیــر قــرار می دهــد.
»If anything happens I love you« 

به شكل نقاشــی های آبرنگ وار 
ساخته شده و از حادثه تیراندازی 
در دبیرســتانی در فلوریدا الهام 
گرفته است؛ حادثه تلخی كه در 
ســال2018 اتفاق افتــاد و طی 
آن 17نفر با یك اســلحه كشته 
شــدند. این فیلم كوتاه كارتونی، 
20نوامبر2020 منتشــر شده و 
ساخت كشور آمریكاست. جالب 
اینكه این انیمیشــن كه زندگی 
والدین داغدار دختر كشته شــده 
در حادثه تیرانــدازی را به تصویر 
می كشــد، برنده اســكار2021 
كوتــاه انیمیشــن   بهتریــن 

 شده است.

انیمیشن كوتاه دوبعدی

فانتزی جداشدن روح

نام انیمیشــن»روح« )Soul( را 
احتماال خیلی پیش تــر از اینكه 
جایزه اســكار بهترین انیمیشن 
سال را از آن خود كند، شنیده اید. 
اما بــه هرحال برنده شــدن این 
فیلــم در بزرگ ترین فســتیوال 
سینمایی دنیا بهانه ای شد تا این 
انیمیشن جذاب را هم به فهرست 
دیدنی هایی اضافــه كنیم كه اگر 
ندیده ایــم، حتما ببینیــم و اگر 
دیده ایم، حتی دوباره ببینیم! این 
انیمیشن داســتان فردی به نام 
»جو گاردنر« است كه معلم یك 
گروه موسیقی دبیرستانی است 
و همیشه آرزوی اجرای موسیقی 
جاز بر صحنه را درســر داشــته. 
ســرانجام روزی كه این فرصت 
نصیبش می شــود تا به آرزویش 
برســد، بر اثر حادثه ای روحش 
از بدنش جدا می شــود و به طور 
كامــال اتفاقی ســر از دنیایی در 
می آورد كه مركز رشــد روح های 

متولدنشده است...

پنجشنبه
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    رویكرد اصلی ما در این مصاحبه ها، این است 
كه نورسیدگان و آماتورها و عالقه مندان تئاتر 
و هنرهاي نمایشي كه در ابتدای راه هستند، 
متوجه بشوند قله های رشته آنها نیز زمانی مثل 
خودشان از صفر شروع كرده اند و مرارت های 

زیادی كشیده اند تا خودشان را جا بیندازند...
من قطعاً خودم را در دسته بزرگان رشــته خودم و بزرگان 
هنر نمی دانم. اگر قرار باشد اشخاصی چون مشایخی بزرگ 
را با من مقایسه كنند، قطعاً این مقایسه محل اشكال دارد. 
اما از حیث آنچه هستم و آنچه خودم را باورم دارم، به هرحال 
بازیگری بوده ام كه كارگردانی و نویسندگی و... كرده است و 
معلم هم بوده است و این فرصت به او داده شده تا در زندگی 
خود، احساس امنیت كند نسبت به آنچه انجام داده و آنچه 

شده است.
    چطور شروع كردید این راه دراز را؟

من در خانواده ای به دنیا آمدم كه مادر خانواده شاعر بود و پدر 
خانواده هم دهقان بود و عالوه بر آن تعزیه خوان. در مكتبخانه 
هم  درس خواندم و به همین علت در پنج سالگی خواندن و 
نوشتن می دانستم. ما جزو بخشی از مردم بودیم كه در آن 
خانواده به خواندن و نوشتن ارزش می داد. در هشت سالگی 
هم كه به تهران آمدم و آرزو داشــتم كه در رادیوی مملكت 
جایگاهی داشته باشم. تا اینكه به مدرسه ای رفتم كه چند تن 
از هنرمندان بعدی مملكت در آن بودند و مدیری داشت كه 

اهل ذوق و هنر بود.
    مدرسه تان در نارمك بود؟

نه، چهارصد دستگاه بودیم؛ مدرسه باباطاهر. همان موقع بود 
كه شخصی به نام تفرشی آزاد از جامعه باربد به دعوت مدیر 

مدرسه مان به آنجا آمد تا تئاتر یادمان 
بدهد. در ایــن مدرســه هنرمندانی 
چون بهمن مفید، بهرام وطن پرست، 
مرتضی عقیلی و... بــا ما همكالس و 
همدرس بودند. در كالس های تئاتری 
كه تفرشی آزاد برگزار می كرد، خواستم 
شــركت كنم. چون لهجــه فراهان را 
داشتم قبول نكردند. البته لهجه كه چه 
عرض كنم، در فراهان الف های فارسی 
را كامل می گویند؛ مثــاًل نمی گویند 
»نون« و »خیابــون«، می گویند نان 
و خیابان؛ مثل زبان معیار. من ســوم 
دبستان بودم. پشــت پنجره مشرف 
به ســالن تمرین می نشســتم و نگاه 
می كردم. تا اینكه تفرشــی آزاد تاب 
نیاورده و مرا به كالس برد تا تماشــا 
كنم. در یكی از نمایشــنامه هایی كه 
در مدرسه دخترانه قوام خواست اجرا 
كند، به من گفت رل خوبی برایت دارم؛ 
باید سینی چایی بگیری و بیاوری روی 
میز رئیس بگذاری و بــروی. من هم 
به شدت خوشحال شدم. حواسم نبود 
و از شوق بسیار، پایم به چهارچوب در 
گیر كرده و با سینی فرود آمدم. البته 
سینی چایی را نگه داشتم، ولی دماغم 
به زمین خورده و خون آمد. بیننده ها 
فكر كردند كه این بخشی از میزانسن 
من است و كلی تشویق كردند. وقتی 
پرده اول تمام شــد، كارگردان كه از 
واكنش مخاطبان به وجــد آمده بود، 
ضمن پــاك كردن خــون بینی من، 
خواســت كه دوباره این كار را بكنم. 

گفتم دماغم آسیب دیده. گفت اشكالی ندارد، تئاتر، فدایی 
می خواهد. دو بار دیگر هم این كار را كردم و كلی تشــویق 
كردند. آنجا بود كه برای نخستین بار طعم تشویق مخاطبان 
را چشیدم و عشقم به هنر و تئاتر در من افزون تر شد. بعدها 
كه بیژن مفید صاحب شــهر قصه بود، به خاطر صدایی كه 
داشتم در نمایش رستم و سهراب، رل فردوسی را به من داد. 
ریشی هم به من چسباندند كه چون با مواد استاندارد نبود، 
موقع جدا كردنش از صورت، چهره ام آسیب جدی دید كه 
تا بعدها یادگاری ماند درصورتم. چنین بود كه راهی رادیو 
شــدم و نمایش های رادیویی اجرا و حتی كارگردانی كردم. 
بعدها هم كه با كالس های شاهین سركیسیان آشنا شدیم 
كه تئوری های مدرن و خوب هنــر ملی ایران و... را تدریس 

می كرد.

    كار جدی شما از رادیو شروع شد؟
خیر؛ از تئاتر شروع شده است.

    منظورم این است كه تئاتر آیا عشق و عالقه 
شما نبود و رادیو كار حرفه ای و معیشتی شما؟

نه. در نوجوانی در نمایشــنامه هایی كه شاهین سركیسیان 
روی صحنه می برد، حضور داشــتم. هفده ساله بودم كه در 
نمایش بهاران »از دســت رفته« و »اندربرگ« ایفای نقش 
می كردم كه از تئاترهای مدرن و حرفــه ای آن زمان بود. از 
سوی دیگر چون از شاگردان بیژن مفید هم بودیم، رفته رفته 
راه ما به رادیو هم باز شد. چنین نیست كه من رادیو و تئاتر را 
هم از جدا كنم؛ هر دو را با هم می بینم. چنین بود كه فرصت 

و شانس هر دو نصیب من شد.
    چرا اینقدر به رادیــو عالقه مند بودید؟ 
درحالی كه با هنری مثل تئاتر همراه شــده 

بودید كه خودش یك عشق تمام عیار است...
رادیوهای قدیمی كه به روســتای ما آمده بودند، در بخش 
پشت خودشان المپ هایی داشتند كه تصور می كردیم اینها 
دارند اجرا می كنند؛ مربوط به عوالم دوران كودكی است. از 
روستا هم با این شوق راهی پایتخت شدم كه این آدم هایی كه 
در این رادیوی كوچك پنهان شده بودند را ببینم كه چطور 
هستند. دوســت داشتم از كارشان ســر در بیاورم. تا اینكه 
توانســتم جوان اول نمایش های رادیویی شــوم و حتی در 
22سالگی هم كارگردانی آثار نمایشی رادیویی را انجام بدهم.
    در حرف های خودتان از شــانس صحبت 
كردید. اینكه شانس آوردید كه در مدرسه ای 
ثبت نام كنید كه مدیری هنردوســت داشته 
باشد و اســتعدادهای هنری هم در آن درس 
می خواندند. آیا دانشــجویان و 
عالقه مندان تئاتر و هنر با مطالعه 
این مصاحبه شما، نخواهند گفت 
كه ای بابا، آقــای فراهانی هم كه 
شانس آورده و ما از این شانس ها 

نداریم؟
اجازه بدهید خدمت شما عرض كنم 
كه من در دهــه دوم زندگی ام، كارگر 
كارهای سنگین بودم. در پانزده سالگی 
به اتفــاق ســه نفــر از نوجوانانی كه 
قوم وخویــش بودیم، ماسه شســته 
بار كامیــون می كردیــم. بعدش هم 
كه كارمان تمام می شــد، مســتقیم 
به جلســات تمرین می رفتیم. سبب 
اصلی عشــق من بود، نه شانس من. 
آخر هفته كه می شــد، با دستمزدی 
كه از كار كارگری سنگین می گرفتم، 
از نارمك كه محل كارمان بود ســوار 
اتوبوس شــده و به میــدان توپخانه و 
جامعه باربد می رفتم و نمایشنامه های 
محمدعلی جعفری را نگاه می كردم و 
درحالی كه كیفور شده بودم، به خانه 
بازمی گشــتم. البته هم عاشقی بود، 
هم سختكوشی. از سوی دیگر شب ها 
هم درس می خواندم. معجون عجیبی 
از توســعه فرهنگی و هنری و... شده 
بودم؛ نوجوانی كه دوست داشت از نظر 
فرهنگی توسعه پیدا كند، از نظر هنری 
هم توســعه پیدا كند و سختكوشــی 
هم داشــت تا به هر آن چیز كه دلش 
می خواست، برسد. من دو دانشكده را 
در ایران و اروپا تمام كردم؛ و همه اینها 

در شــرایطی بود كه در این جا مجرد و تنها بودم. ولی به 
 هرحال جان می كندم تا به پیش بروم. كارهای كارگری 
سنگینی را كه می كردم اگر به یك مرد پخته می گفتند 

جرأت نمی كرد انجام بدهد.
    این بخش از زندگی شــما كمتر در 
مصاحبه های شــما گفته شده و شاید 
همین امر باعث شده باشد كه جوان ترها 
چنین تصور كنند كه البد شانس و اقبال 

هم در این امر دخیل بوده...
اجازه بدهید از این فرصت استفاده كرده و نكته ای 
را به نوجوانان و جوانان عرض كنم. ما خانواده اهل 
هنری هستیم و همه می دانند. پسرم كه موزیسین و 

نقاش و بازیگر است؛ دخترانم نیز موزیسین و بازیگرند. 

همسرم نیز بازیگر و نقاش است و دكتری هنر از فرانسه دارد. 
شاید بگویند چون من و همســرم در جامعه هنری فعالیت 
داشــته ایم پس فرزندان ما هم چنین شــده اند. من اینها را 
قبول ندارم. در كتابخانه من شــاید بیــش از 30-20 هزار 
جلد كتاب باشــد! دخترم كه بچه كوچكی بود، یادم هست 
كتاب های انگلیســی مرا می خواند و به جان كتاب های من 
می افتاد. خانه من محل رفت وآمد بزرگان فرهنگ و هنر بود. 
امكان نداشت این بزرگان از سؤال های كوچك و بزرگ این 
دختر رهایی پیدا كنند. پس سبب این نبود كه چون من و 
همســرم هنرمند بودیم فرزندان ما نیز چنین شدند. سبب 
اصلی عشق و شیفتگی و همچنین سختكوشی بوده. من در 
كالس هایم همیشه به بچه ها می گویم كه هنر در كشورهای 
عقب نگه داشته شده یا به قول روشنفكرها جهان سوم، مثل 
دوی ماراتن است. شما وقتی یك ماراتنیست هستید كه این 
42كیلومتر را دویده باشید و به آن كیلومتر آخر رسیده و از 
خط عبور كرده باشید. اینطور نیست كه هر وقت رسیدید و 

هرقدر توانستید بدوید و بعد ماراتنیست لقب بگیرید.
    پــس صرفــًا همه چیز را در اســتعداد 

نمی بینید؟
نه آقا، اینطور نیســت. اگــر امروزه می بینید كــه برخی از 
هنرمنــدان نخوانــده و كارنكــرده و نیاموخته شــده اند 
شخصیت های هنری و نســبت به مفاهیم و مضامین هنر 
بی ســوادند و صرفاً با چهره و قد و قواره مطرح می شــوند، 
چنین چهره هایی مانا نخواهند بود. چنین هنرمندانی فخری 
خوروش و فاطمه معتمدآریا نخواهند شد. برای ماندگار شدن 
جان كندن الزم است. زندگی هر كدام از ما را كه مرور كنید 
متوجه می شــوید چه گردنه ها و گذرگاه های سختی وجود 
داشته كه عبور از آن برای هر كسی امكان پذیر نبوده. نسل 

جوان اگر عاشق ورود به هنر در هر رشته 
است، باید بسیار بخواند و بسیار ببیند و 

بسیار تجربه كند.
    این عشــق و عالقه یك 
امر فردی بود یــا یك امر 
عمومــی كه در بیشــتر 
هنرمندان و شخصیت هایی 
كه در آن دوره ظهور كردند، 
وجود داشــت؟ چون در 
بیشــتر مصاحبه هایی كه 
با هنرمندان پیشكســوت 
داشته ام، این بحث ها وجود 

داشته و عمومی بوده...
ببینید، مــن در دهه ســوم زندگی ام 
كارگری می كردم. عاشق این هم بودم 
كه سر از دانشكده هنرهای دراماتیك در 
بیاورم. كار بسیار سختی بود. اوالً از نظر 
اقتصادی باید با كار رعب آوری كه داشتم 
شرایطی را فراهم می كردم تا بتوانم هم 
زندگی كنم و هم اجاره خانه بدهم و.... 
یعنی قناعت كرده بــودم به اینكه نان و 
پنیری داشته باشم كه از گرسنگی تلف 
نشوم و بتوانم دانشــگاه بروم. ثانیاً برای 
اینكه به دانشــكده بروم و از آن كنكور 
سهمگین بگذرم، به معنای واقعی كلمه 
خرخوانی و سگ جانی كردم. ثالثاً باید 
می توانستم به پرسش های سخت دكتر 
مهدی فروغ، رئیس دانشكده هنرهای 
دراماتیك هم پاســخ بدهم كه خودش 
دنیایی دیگر بود. وقتی به این دانشكده 
نگاه می كنیم، می بینیــم كه محصول 

كار و تالش زحمتكش ترین شــخصیت های بزرگ ما بوده 
است. به واقع مرزی وجود داشت كه برای گذر از آن و شاگرد 
بزرگانی چون سمندریان و... شدن، باید گنجایش فرهنگی 
خاصی در افرادی كه چنین قصد و آرزویی داشــتند، 
به وجود می آمــد. چنین نبود كه بگوییــم وقتی به 
دانشكده رســیدیم دیگر بخوروبخواب است. ابتدای 
دانشكده هنرهای دراماتیك، ابتدای جان كندن بود؛ 

استادان آن جا به این راحتی ها كه نمره نمی دادند.
    یعنی حتی آمــوزش هم چنین هدفمند و 

سختگیرانه بود، نه سهل گیرانه؟
بله. بگذارید مثالی بزنم، دیگر خودتــان همه چیز را درك 
خواهید كرد. بهرام بیضایی، این فیلسوف بزرگ هنر ایران 
و از بزرگ ترین محققان تئاتر در ایران زمین و یكه تاز میدان 

تحقیق و چالش در این حوزه است. او را از ریاست دپارتمان 
تئاتر دانشــگاه تهران برداشــته و به جایش دكتر فالنی را 
جایگزین می كنیم. درحالی كــه می دانید در این چند دهه 
به راحتی دكتری می دهند و دكتری دادن به آقایان راحت تر 
از گرفتن نان سنگك شده است. درحالی كه پای درس های 
استاد آرین پور كسانی می نشستند كه هر كدام شان تبدیل 
به یكی از بزرگان حوزه خودشــان شدند. پس بخشی از آن 
موفقیت را بایــد در پیدا كردن این قابلیت نزد بیشــتر این 
افــرادی بدانیم كه آن موقــع درس می خواندنــد و به هنر 

می پرداختند.
    پس با این توضیحاتی كــه دادید، وضع 
نورسیدگان و آماتورها و عالقه مندان به تئاتر 
و هنرهای دیگر در زمانه ما از شما خیلی بهتر 
است؛ دست كم دیگر جایی دارند و حمایت پدر 

و مادری دارند و.... اینطور نیست؟
من خودم را مثال می زنم، كاری به دیگران ندارم.

    آخر این زندگی سخت و سختكوشی و... را 
در بیشتر هنرمندانی كه پای صحبت های شان 
نشســته ایم، دیده ام. از ایــن بابت عرض 

می كنم...
من در خیابان شهباز در خانه ای زندگی می كردم كه اتاقی 
باالی یــك تنور نانوایی بود. در شــب های ســرد نیازی به 
روانداز نداشــتم. در ورودی خانه همیشه باز بود، چون همه 
مستأجر بودند. وقتی كه می خوابیدم و صبح بیدار می شدم، 
دست كم 10تا مهمان جوان داشتم؛ اعم از شاعر و نویسنده 
و موزیسین و حتی اهل سیاست. جایی نداشتند و می آمدند 
در خانه من بیتوته می كردند كه صبحانه نان و پنیری داشته 
باشــند. به نوعی ســرگردان های هنری بودند، حتی خانه 
نداشتند. ولی بعضی هاشان روشنفكر 
بودند، شاعران خوبی بودند، بازیگران 
بسیار درشــتی بودند. این وضعیت 
 وجود داشت. ما به نوعی فداییان هنر 

بودیم.
    كالم شــما مرا یاد نوشــته 
ابراهیم گلســتان می اندازد كه 
درباره ایرلندی هــا می گوید؛ 
در دوره ای كه تحت اســتیالی 
انگلستان بودند. می گوید با اینكه 
به بیــگاری می رفتند و بناهای 
عظیم لندن را می ســاختند و 
تحقیر می شدند و...، ولی كتاب ها 
و ســنت های فرهنگی و ادبی 
بزرگ از دست شــان نمی افتاد 
و آنهــا را می بلعیدند و چنین 
بود كه بعدهــا تبدیل به یكی از 
بزرگ ترین ســنت های ادبی و 

فرهنگی جهان شدند...
آقای گلستان كه استاد بنده و بزرگ 
همه ما هستند. ببینید، ما وقتی كه 
به كالس های سركیسیان می رفتیم، 
باید از سرآسیاب دوالب راه می افتادیم 
و پیاده خودمان را به خردمند شمالی 
و خانه اســتاد می رســاندیم. موقع 
رفت وبرگشت، دو ســه تا نان تافتون 
می گرفتیم و لقمه لقمه می خوردیم 
تا به منزل استاد برســیم. در این راه 
دراز و برای این شكم های گرسنه، نان 
تافتون مثل ندیمی بابركت، كمك و 
یار ما می شد. هیچ كدام ما وضع مرفه و 
آنچنانی نداشتیم؛ حاال شاید كمی وضع مرتضی عقیلی بهتر 
بود چون پدرش صاحب حمام سید در خیابان دلگشا بود. اما 
روی هم رفته وضعیت همه ما چنین بود. شاید به همین دلیل 
بود كه این چنین شیفته سبك رئالیسم اجتماعی بودیم؛ چرا 

كه در قلب توده های مردم زندگی می كردیم.

با دستمزدی كه از 
كار كارگری سنگین 

می گرفتم، از نارمك 
كه محل كارمان 

بود سوار اتوبوس 
می شدم و به میدان 

توپخانه و جامعه 
باربد می رفتم و 
نمایشنامه های 

محمدعلی جعفری 
را نگاه می كردم و 
درحالی كه كیفور 

شده بودم، به خانه 
بازمی گشتم. البته 

 هم عاشقی بود، 
 هم سختكوشی. 

از سوی دیگر  شب ها 
هم درس  می خواندم

اگر امروزه می بینید 
كه برخی از هنرمندان 

نخوانده و كارنكرده 
و نیاموخته، شده اند 

شخصیت های 
هنری و نسبت به 

مفاهیم و مضامین 
هنر بی سوادند و 

صرفاً با چهره و قد و 
قواره مطرح می شوند 

چنین چهره هایی 
مانا نخواهند بود. 
چنین هنرمندانی 
فخری خوروش و 

فاطمه معتمدآریا 
نخواهند شد. 

برای ماندگار شدن 
جان كندن الزم است

در جست وجوی ناصر
خیلی ناصر خان ملك مطیعی را دوست داشتم. خاطرات خوبی از او دارم. فیلمی بازی كرده بود به اسم »فرزند گمراه«. 
آن موقع خانه خدا بیامرز دایی ام زندگی می كردم و درس می خواندم. به خاله ام گفتم كه به دایی بگوید كه مرا به سینما 
ببرند؛ بچه ها می آیند و از فیلم هایی كه دیده اند تعریف می كنند و دلم می سوزد. آنها هم مرا به سینما بردند. خیلی 
شیفته سینما شدم و بیشتر شیفته ملك مطیعی. یك بار از دیوار مدرســه خامنه در نارمك باال رفتم كه بپرم داخل 
حیاط مدرســه و او را ببینم؛ معلم ورزش بود آن جا. جلو رفتم. اسمم داخل لیست بچه هایش نبود. گفت این جا چه 

می كنی؟ گفتم برای دیدن شما این جا هستم. حتی خانه اش را پیدا كردم و رفتم و دم پاركینگ خانه اش او را دیدم.

روزگار كودكی در فراهان
بهزاد فراهانی می گوید كه دهقان زاده ای است اهل فراهان و تحصیل كرده یكی از بزرگ ترین دانشگاه های فرانسه؛ 
شاگرد شاهین سركیسیان و عباس جوانمرد اســت؛ می نویسد، كارگردانی می كند و گاه می خندد و می خواند 
و كودك درونش به شدت زنده است. از پدرش چنین یاد می كند كه تعزیه خوان روستای شان بود. خودش نیز 
در شش سالگی بچه خوان تعزیه ها بوده اســت. پدرش به روایت او، قد بلندی داشته و عرض سینه اش یك متر 
می شده و وقتی كه در نقش حضرت عباس و... ظاهر می شده، هیبت و شكوه دیگری پیدا می كرد. خودش هم كه 

پسر حر و طفالن مسلم را شبیه خوانی می كرده و البته بعدها كارش به شبیه خوانی علی اكبر هم رسیده است.

تصور كنید كه در سریال »امام علیع« ، قرار بود كه نقش معاویه را كسی دیگر 
غیراز او بازی كند؛ انگار سریال چیزی كم داشت؛ درست به همان نسبت كه 
اگر قرار بود نقش مالك اشتر یا عمروعاص را، كسی دیگر غیراز ارجمند و فتحی 
بازی كنند. هر هنرمندی به چنین جایگاهی نمی رســد كه بتواند نقش هایی 
را، چنان به خود گره بزند كه بدون حضــور او، انگار كه آن مجموعه و فیلم و 
اثر چیزی كم داشته باشــد. بهزاد فراهانی راست می گوید كه به قول عالمه 
طباطبایی، هنرمندان از عمرشان كه عزیزترین چیز آدمی است، می دهند و در نقش ها می دمند و 
آنها را ماندگار می كنند؛ پس الجرم می توان آنها را انسان هایي خاص دانست؛ چرا كه هر كسی این 
جنبه و ظرفیت را ندارد كه از عمرش بگذرد به خاطر چیزی دیگر. بهزاد فراهانی متولد 1323 فراهان 
است؛ بازیگر، كارگردان و البته نویســنده ایرانی؛ و البته پدر یك خانواده كاماًل هنرمند و هنرپرور. 
نقش آفرینی های او در »سگ كشی« بهرام بیضایی و »طوطیا« و »شیدا« و نیز سریال های »امام علیع«، 
»قائم مقام فراهانی«، »پس از باران«، »مدینه« و... برای مخاطب عمومی ماندگار شده است؛ هرچند 
تئاترها و آثار نمایشی رادیویی و فیلم ها و كتاب های بسیاری از او نیز به جا مانده است. مصاحبه با این 

استاد بزرگ بازیگری ایران را می خوانید.

عیسی محمدی

ور
هپ

پنا
ير 

  ام
س:

عك

فیلم قلب هاي ناآرام

فیلم دزد و پري

سریال امام علي ع

فیلم خانوم

سریال كت جادویي

باركد را اسكن كنيد 
و ويديوی اين 
گفت وگو را ببينيد



10 سریال گردی

فیلم »نجات ســرباز رایان« را كه 
دیده اید؟ از این فیلم چقدر خوشتان 
آمده؟ اگر جزو عالقه مندان به این 
فیلم ســینمایی هستید، پیشنهاد 
 Band« می كنیــم حتما ســریال
of Brothers« را هــم ببینید. این 
ســریال كه ترجمه فارســی اش 
»جوخه برادران« می شــود، یك 
مجموعه تلویزیونی كوتاه یا همان 
مینی سری است كه فقط 10قسمت 
دارد و داســتانش در زمان جنگ 
جهانی دوم می گذرد. جالب اینكه 
تهیه كنندگان اصلی این ســریال، 
تام هنكس و اســتیون اسپیلبرگ 
هستند؛ یعنی دقیقا همان تركیبی 
كه منجر به ساخت شاهكار نجات 
سرباز رایان شد. تا یادمان نرفته این 
نكته را هم اضافه كنیم كه مجموعه 
تلویزیونی جوخه برادران محصول 
سال2001 است و داستان گروهی 
از سربازان آمریكایی را از طی كردن 
دوره های آموزشی تا روز پیروزی در 

جنگ به تصویر می كشد.

جوخه برادران

حتما نام ســریال كوتاه »گامبی 
وزیر« را شــنیده اید؛ سریالی كه 
براســاس رمانی به همیــن نام از 
والتر تویس ساخته شده و داستان 
زندگی الیزابت هارمــن، اعجوبه 
شطرنج بازی را روایت می كند كه 
در دنیای كامال مردانه شطرنج در 
دهه  های50 و 60میالدی آمریكا، 
به درجه اســتاد بزرگی می رسد. 
اگرچه داســتان این سریال واقعی 
نیست و شــخصیت»بت هارمون 
زاییــده ذهــن نویســنده كتاب 
»The Queens Gambit« است، 
اما این مینی ســری هفت قسمتی 
به قدری مخاطب جــذب كرد كه 
پرطرفدارترین مینی سریال كمپانی 
نتفلیكس شــد! این ســریال در 
هفتادوهشتمین دوره جوایز گلدن 
گلــوب در ســال2021، موفق به 
دریافت جایزه بهترین مینی سریال 
شد. ضمن اینكه در همین جشنواره، 
جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن 
هم به »آنیا تیلور-جــوی« بازیگر 

نقش بت هارمون رسید.

مینی سریال پرطرفدار

این هــم یــك پیشــنهاد خوب 
برای عالقه مندان به ســریال های 
تاریخــی. ســریال »تــاج« یك 
مجموعه تلویزیونی درام است كه 
داستان سلطنت ملكه الیزابت دوم 
انگلســتان را به تصویر می كشد. 
این سریال كه قســمت اول آن در 
نوامبر2016 منتشــر شده، دارای 
4فصل اســت و پیش بینی شــده 
فصل پنجــم آن در ســال2022 
ســاخته و منتشــر خواهد شــد. 
ســریال »The Crown« توسط 
پیتر مــورگان ســاخته شــده و 
زندگی ملكــه الیزابــت دوم را از 
زمان عروســی اش در سال1947 
تا به امروز نمایش می دهد. در این 
ســریال درام و تاریخی، كلر فوی 
نقش ملكه الیزابت را بازی می كند 
و مت اسمیت، شاهزاده فیلیپ یا 
همان همسر ملكه الیزابت است. اگر 
می خواهید بیشتر درباره خانواده 
سلطنتی بریتانیا بدانید، پیشنهاد 
می كنیم حتما این ســریال را كه 
می توان ژانــرش را زندگینامه هم 

دانست، ببینید.

سرگذشت ملكه الیزابت

پنجشنبه

شماره 118
مطبخ خانه16  اردیبهشت 1400 

رمضان در غرب ایران؛ آش عباسعلی تا كولیره
كشــور ما با دارا بودن اكثریت مسلمان در 
ماه مبارك رمضان آداب و رســوم متنوع 
خود را دارد. در كرمانشاه نیز  ماه رمضان از 
رنگ و بوی متفاوت و پر اهمیتی برخوردار 
اســت. بازار غذاهای سنتی و محلی در این 
 ماه به چشــم می خورند. طعم لذیذ حلیم 
كرمانشاهی، آش عباسعلی، آش ترخینه، 
خورشت خالل، سیب پلو، خوراك چنگال، 
شیر برنج، كوفته، شله زرد و كله گنجشكی 
فقط در این استان اســت كه مزه  ای فراتر 
از تصــور دارد و روزه داری را شــیرین تر 
می كند. شــیرینی های محلی كرمانشاهی 
مانند كاك و نــان برنجی هم پــای ثابت 
سفره های رمضانی مردم هســتند كه در 
كنار نان روغنی، زولبیا و بامیه، شیره انگور، 
حلــوا و خرما قــرار دارند و بــه همه جای 
كشور صادر می شــوند.  آش عباسعلی در 
كرمانشــاه پیشــینه تاریخی جالبی دارد. 
در قدیم آشــپزی به نام عباسعلی، نذری 
داشته تا در  ماه مبارك رمضان، هر روز در 
مســجد محل، برای روزه داران آش مقوی 
آماده كند. به همین ترتیب آش خوشمزه 
عباسعلی كرمانشاهی در  ماه رمضان بیشتر 
از مواقع دیگر مصرف می شود و آداب و رسوم 
خاصی دارد. این  آش شــامل لوبیا چیتی، 
لوبیا سفید، نخود، عدس، جو، گندم و برنج 
می شود و گوشــت دنده گوسفندی هم كه 
كامال پخته و ریش ریش شده به آن افزوده 
می شــود. نان برنجی نیز با تركیب موادی 
مانند كــره یا روغن كرمانشــاهی، گالب، 
زعفران، آرد تهیه شده از برنج، تخم خرفه، 
شكر و سیاهدانه تهیه می شود و پای ثابت 
سفره های افطار اســت. همچنین از دیگر 
شیرینی ها نان خرمایی بوده كه از تركیب 
خرما، آرد گنــدم، ماســت، بكینگ پودر، 
گالب، كره، مغز گردو و زرده تخم مرغ طبخ 
می شــود. حاال نوبت به غذاهای خوشمزه 
استان كردســتان در زمان افطار می رسد. 

یكی از نان های معروفی كه در  ماه رمضان 
در ســنندج پخته می شــود، نان برساق 
اســت. این نان در گذشــته دارای اهمیت 
بیشتری بود و پخت آن در كردستان رایج 
بود. امروزه نان برســاق و نان های تاوه ای 
كردستان به روستاها محدود شده و بیشتر 
در نمایشــگاه های قومی این استان عرضه 
می شــود. حلیم یكی از غذاهای معروف بر 
سر سفره افطاری اهالی كردستان است. اما 
از غذاهای مخصوص اهالی كردستان در ماه 
رمضان می توان به »كولیره« اشــاره كرد 
كه در روزهای خاصی از  ماه رمضان پخته 
می شود. در كردستان در روز عید فطر نیز 
نانی خاص با نام »نان جشن« پخته  و میان 
روزه داران پخش می شود. یكی دیگر از مواد 
غذایی پرمصرف در  مــاه رمضان در غرب 
كشور روغن حیوانی كرمانشاهی است كه 
مردم منطقه اعتقاد دارند استفاده از آن در 
غذاهای سحری سبب می شود كه روزه داران 
احساس گرسنگی كمتری كنند. خاصیت 
مقوی بودن این روغن سبب شده در دیگر 
نقاط ایران نیز در غذاهای سحری از روغن 

كرمانشاهی استفاده شود.

توریسم غذایی

آش خوشمزه عباسعلی 
كرمانشاهی در  ماه رمضان 

بیشتر از مواقع دیگر مصرف 
می شود و آداب و رسوم خاصی 

دارد. این  آش شامل لوبیا چیتی، 
لوبیا سفید، نخود، عدس، جو، 
گندم و برنج می شود و گوشت 
دنده گوسفندی هم كه كامال 
پخته و ریش ریش شده به آن 

افزوده می شود

لذیذترین خوراكی های عید فطر
غذا، بخشی جدانشــدنی از جشن عید فطر 
است كه خانواده ها و دوستان را دور هم جمع 
می كند تا از هم نشینی با هم لذت ببرند. در 
ادامه چند نمونه از بهترین غذاهای مخصوص 

عید فطر را به شما معرفی می كنیم.
  غذای عید فطر هند، پاكســتان و 

بنگالدش: شیرخرما
در كشــورهایی نظیــر هند، پاكســتان و 
بنگالدش نوعی غذای خامه ای به نام شیر 
خرما برای عید فطر مشهور است. این غذا 
از ظرفی پر از شیر به همراه رشته ای به نام 
ورمیشل كه به سویان معروف است، درست 
می شود. در برخی مواقع روی آن بادام نیز 
می ریزند. این غذای شیرین به عنوان یكی 
از مشــهورترین غذاهای عید فطر در این 

كشورها معرفی می شود.
  غذای عید فطر فلســطین، سوریه، 
لبنان، مصر و عراق: بیسكوئیت كره ای

ما آنها را بیسكوئیت كره ای می نامیم، این 
نزدیك ترین ترجمه به زبان انگلیسی است. 
یكی از شــیرینی های مورد عالقه مردمان 
فلسطین، سوریه و لبنان است. اینها مردمان 
كشورهایی هستند كه عید به رغم خشونت 
و تهدید در آنجا برگزار می شود. فلسطینی ها 
آن را به نام گریبك می شناسند كه شامل 
آجیل یا بادام می شود. این در حالی است كه 
در سوریه و لبنان آن را مامول می نامند كه 
از گردو و خرما استفاده می كنند. عراقی ها 
آن را به عنوان كلیچا می شناسند، درصورتی 
كه مصری ها، بیسكوئیت را با عسل می پزند 

و كك می نامند.
  غذای عید فطر انگلســتان: بریانی 

كالسیك
یكــی از محبوب تریــن غذاهــای عید در 
انگلستان، بریانی كالسیك است. این غذا 
شامل مخلوطی از گوشت و برنج با طعم های 
تند و تلخ است. طیف گسترده ای از گوشت 
گوسفندی، گوساله و ماهی )با توجه به اینكه 

پروتئین كمتری دارد( در این غذا استفاده 
می شود. این غذا با خیار و ماست، نعنا، ساالد 
و ترشی معموال سرو می شود. كامال روشن 
اســت كه بفهمیم چرا این غــذای لذیذ و 
خوشمزه سال هاســت جزو غذاهای مورد 

عالقه انگلیسی ها بوده است.
  غذای عید فطر مالزی: رندانگ

عید فطر به نام هری رایا در مالزی شناخته 
شده است. همچنان مقدار زیادی غذاهای 
ســنتی مربوط به این جشــن وجود دارد 
كه مهم ترین آن نان تند نارگیل اســت كه 
به عنوان رندانگ معروف اســت. برخالف 
انگلیســی ها، گوشــت گاو یكی از اجزای 
اصلی غذای محبوب عید فطر مالزیایی ها و 
همچنین دیگر اقوام ماالیی مانند سنگاپور، 

فیلیپین و برونئی است.
  عید فطر در افغانســتان: پیراشكی 

خاص 
خوراكی مخصوص مســلمانان افغانستان 
بــرای روز عید فطر »بوالنی« اســت؛ یك 
نوع پیراشــكی كه با اسفناج، سیب زمینی، 
كدو حلوایی و عدس سبز تهیه می شود و با 

ماست میل می كنند.

دانستنی ها

سحری سراغ این خوردنی ها نروید
مهم ترین وعــده در ایام مبــارك رمضان، 
وعده ســحری اســت. تمام روزه داران در 
عین رعایت مناسك و آداب روزه داری باید 
متوجه ســالمت خود نیز باشــند و از این 
وعده حیاتی عبور نكنند. این وعده غذایی 
شما را تا چندین ساعت سرپا نگه داشته و 
هرچه غنی تر باشد، ساعات كمتری مانده 
به اذان احساس گرسنگی و تشنگی خواهید 
كرد. همچنین خوردن سحری، طول مدت 
روزه داری را افزایش می دهد و بدن تا افطار، 
برای تأمین مواد مورد نیاز و انرژی، به وعده 
غذایی قبلی نیاز دارد. با توجه به ســاعات 
طوالنی روزه داری، احتمــال كم آبی بدن 
و احســاس خســتگی در طول روز بیشتر 
می شــود. به عالوه نخوردن سحری باعث 
می شود بعد از افطار، پرخوری كرده كه آن 
هم باعث افزایش وزن ناســالم می شود. در 
ادامه چند نكته مهــم مخصوص این وعده 
بیان خواهد شــد كه با رعایت آنها سالمت 
خــود را تضمین خواهید كــرد. غذایی كه 
در وعده سحری اســتفاده می كنید، نباید 
خیلی تند و شور و شیرین باشد زیرا باعث 
عطش در طول روز می شود. در وعده سحر، 
غذاهایی كه به اصطالح آب می كشند مثل 
ماهی و كبــاب یا غذاهایی كه ســیر و پیاز 
زیادی دارند مناسب نیســتند. همچنین 
مصرف غذاهای پر ادویه در وعده ســحری 
موجب افزایش تشنگی در طول روز می شود. 
مصرف مواد غذایی همچون بادمجان، فلفل 
و ســایر ادویه ها هنگام سحر به دلیل ایجاد 
احساس تشنگی بیشــتر، برای روزه داران 
توصیه نمی شود. بهتر اســت كه در وعده 
سحر، بیشــتر نان استفاده شــود و برنج را 
برای وعده افطار درنظــر بگیرید. میوه ها و 
ســبزیجات فیبر باالیی دارنــد و به همین 
دلیل خوردن آنها در طول ماه رمضان توصیه 
می شود. میوه و سبزی باعث ایجاد احساس 
سیری شده و از یبوست جلوگیری می كند. 

این مواد همچنین حــاوی ویتامین، مواد 
معدنی و مواد شــیمیایی گیاهی هســتند 
كه برای سالمتی انسان بسیار مفید است. 
همچنین غذاهایی با كربوهیدرات و فیبر باال، 
مثل برنج قهوه ای و نان سبوس دار دیرهضم 
هســتند و به حفظ انرژی بدن در طول روز 
به مدت طوالنی تر كمك می كنند. مرغ بدون 
پوست، ماهی و محصوالت لبنی كم چرب نیز 
به رغم محدود كردن میزان چربی دریافتی 
بدن، از منابع غنی پروتئین هستند. به عالوه 
این مواد به مرمت و ساخت بافت های بدن و 
همچنین بهبود وضعیت سیستم ایمنی بدن 
كمك می كند. مصرف فراورده های لبنی پر از 
كلسیم نیز باعث حفظ استحكام استخوان ها 
می شود. كسانی كه دچار مشكل عدم تحمل 
الكتوز هستند، می توانند شیر فاقد الكتوز یا 
شیر سویای غنی شده از كلسیم را انتخاب 
كنند. همچنین توصیه شده در وعده سحری 
از خوردن غذاهای چرب و نوشیدن چای زیاد 
و قهوه به دلیل افزایش ادرار و ایجاد تشنگی، 
خودداری شــود. بهترین سحری برای یك 
روزه صحیح، خوردن غــذای گرم باحجم 

متوسط است.

رژیم خاص

سرآشپز این هفته رسپی های جدیدی برای 
 ماه رمضان پیشنهاد می دهد

افطاری چی بپزم؟ چی درست كنم؟ این 
روزها سؤال بســیاری از خانم های خانه 
است. همه خانم ها دوست دارند سفره افطاری متفاوت از همیشه 
برای اهل خانه و حتی مهمانان خود پهن كنند. سرآشپز این هفته 
ما، برای داشتن این سفره متفاوت و افطاری خاص، چند پیشنهاد 
خوشمزه دارد. پریسا فرهادی گرچه تحصیالت عالیه و شغل مرتبط 
با حسابداری داشته اما مدتی است به واسطه مادرشدن از این فضا 
دور شده و در خانه بیشتر به آشــپزی و پخت نان كه از عالیقش 
است، می پردازد. فرهادی حتی دوره های آموزشی نان های حجیم 
و نیمه حجیم را گذرانده و مدرك سازمان فنی و حرفه  ای دریافت 
كرده است. او حاال چنان مهارت پیدا كرده كه برای گرفتن مدرك 
مربیگری فنی و حرفه  ای در همین رشته اقدام كرده است. البته او 
در بستر فضای مجازی نیز فعالیت داشته و تا امروز ۱۳ ورك شاپ 
مجازی نان برگزار كرده اســت. فرهادی برای بیش از ۳هزار نفر 
دنبال كننده خود در فضای مجازی، آموزش های رایگان ترتیب 
داده است. جالب اینجاست او حتی به طور مستقل اكثر رسپی ها 
را از ســایت های خارجی ترجمه و تغییرات الزم را در آنها ایجاد 
كرده و دستورهای امتحان شده  ای را كه بدون نقص و ایراد هستند 
به دنبال كننده هایش آموزش می دهد. این شما و این دستورهای 

بی نظیر  ماه رمضانی او.

سحر  غفوری 

نان افطار تبریزیلگیمات

بامیه پیچی تركیه  ای

لگیمات، شیرینی عربی خوشمزه  ای است كه در شهرهای جنوبی 
ایران مثل بوشهر هم پخته می شود. این شیرینی شبیه بامیه است و 
برای سفره افطار  ماه رمضان تناسب دارد. البته كمی با بامیه تفاوت 
دارد. به این شیرینی در كشورهای عربی لقمه القاضی یا لقیمات هم 
گفته می شود و در خیلی از كشورهای منطقه مثل مصر و هندوستان 
محبوب است. تجربه پخت این شیرینی خوشمزه را از دست ندهید.

در اســتان آذربایجان شــرقی در  ماه رمضان و به ویژه برای سفره های 
افطاری نوعی نان محلی پخته می شود كه به نان رمضان یا افطار تبریزی 
معروف است. البته محلی ها این نان سنتی و خوشمزه را به نام »اوروشلوخ 
كوكه سی« می شناســند. این نان بسیار مقوی و ســالم بوده و برای 
روزه داران منبعی غنی از مواد خوراكی مفید است. این نان با پوشش انواع 
مغزها سرو شده و مزه  ای بی نظیر و خاص دارد. نان رمضان، جزو نان های 

كم شیرین و بسیار خوش طعم و از نظر بافت بسیار نرم و لطیف است.

كمتر كسی است كه  ماه رمضان را بدون عطر و مزه زولبیا و بامیه تجربه كرده 
باشد. عالوه بر ما ایرانیان، این شیرینی خوشمزه در كشورهای دیگر ازجمله 
تركیه هم تهیه می شود. بامیه تركیه  ای، عطر و طعمی مثل بامیه معمولی دارد. 
فقط یك تفاوت كوچك در روش پخت آن به چشم می خورد و شكل متفاوتی 
نیز دارد. این شیرینی به خاطر ظاهر زیبا و طعم شیرینی كه دارد، گزینه مناسبی 

برای مراسم و سفره های افطار  ماه رمضان است؛ پس دست به كار شوید.

  آرد: ۲پیمانه
  نشاسته ذرت: ۴ قاشق غذاخوری

  شیر خشك قنادی: ۳ قاشق غذاخوری
  روغن مایع: ۴ قاشق غذاخوری

  شكر و عسل )هركدام(: یك قاشق غذاخوری

  خمیرمایه فوری: یك قاشق غذاخوری پُر
  نمك: یك پنس

  ماست: ۱/۲ پیمانه
   آب: یك پیمانه

مواد الزم

  آرد نان فانتزی: ۴ پیمانه
  شكر: ۱/۳پیمانه

  نمك: ۱/۲قاشق چای خوری
  روغن: ۱/۴پیمانه

  كره: ۲۵ گرم
  بهبود دهنده: یك قاشق چای خوری

  خمیرمایه: یك قاشق غذاخوری استاندارد
  تخم مرغ: ۲ عدد )و یك زرده برای رومال(

  آب و شیر )هركدام(: ۱/۲پیمانه
مواد الزم برای رومال

  خامه صبحانه و شیر )هركدام(: یك قاشق غذاخوری
  نمك: یك پنس

مواد الزم

ابتدا آرد ســمولینا و آرد سه صفر و بكینگ پودر را با هم 
مخلوط و یك بار الك كنید. سپس شكر و روغن و زعفران 
دم كرده و آب را اضافه كنید. دقت كنید كه آب را كم كم 
اضافه كرده و در نهایت مواد باید لطیف و كمی چسبناك 
باشند؛ به طوری كه به راحتی از قیف خارج شوند. پس از آماده شدن خمیر، روی 
آن را با نایلون پوشانده و اجازه دهید نیم ساعت استراحت كند. بعد از گذشت 
نیم ساعت داخل ماهیتابه روغن ریخته و اجازه بدهید گرم شود. سپس قیف را 
ماسوره بیندازید. دقت كنید كه از ماسوره بزرگ استفاده نكنید. سایز متوسط و 
كوچك مناسب است و انتخاب مدل به عهده خودتان است. حاال مواد آماده شده 
را درون قیف بریزید و داخل روغنی كــه از قبل گرم كرده  اید به صورت دورانی 
و چرخشی )مانند تصویر( ماسوره بزنید. به این نكته دقت كنید كه بامیه ها را 
زیادی سرخ نكنید چون باعث می شود سفت و خشك شوند. در حدی كه دیدید 
طالیی و خوش رنگ شده است از روغن بیرون بیاورید. حاال بامیه های آماده شده 
را روی توری قرار دهید تا روغن آن گرفته شود و در نهایت برای 10 دقیقه داخل 

شربت قرار دهید تا شیرینی را به خود جذب كند.

طرز تهیه

 بامیه های 
خانگی

ابتدا همه مواد باید به دمای محیط برسند. پس 
از متعادل شدن دمای مواد، خمیرمایه را با شیر و 
شكر مخلوط كرده و بگذارید تا عمل بیاید. تمام 
مواد غیر از آرد )بكینگ پودر و بهبود دهنده( را با هم مخلوط كرده و بعد 
خمیرمایه را به مواد اضافه كرده و دوباره بزنید. سپس آرد را كم كم روی 
مواد الك كنید. بعد خمیر را ورز دهید تا لطیف شده و سپس روی خمیر را 
بپوشانید. در جای گرم بگذارید و تا زمانی كه پف نكرده است شكل ندهید. 
بعد از پف كردن یك بار دیگر خمیر را چند ثانیه ورز دهید. سپس سینی 
فر را چرب كرده و نصف خمیر را با وردنه به اندازه یك سانت باز كنید. بقیه 
خمیر را به شكل رول های باریك درست كرده و با فاصله حالت ضربدری 
شكل دهید. روی نان را نیز با مواد رومال بپوشانید. در این مرحله به نان ها 
حدود چند دقیقه استراحت دوم بدهید. سپس به مدت 20 دقیقه در فر 
از قبل گرم شده روی حرارت 1۸0 درجه قرار دهید و در آخر چند دقیقه 
كوتاه گریل را روشن كنید تا روی نان طالیی شود. بعد از پخت می توانید 

با مواد مورد عالقه تان نظیرعسل و خرما و انواع مغزها تزئین كنید.
نكته: میزان آب بستگی به جذب آرد شما دارد و متغیر است.

طرز تهیه

  آرد سمولینا: یك پیمانه )می توانید آرد ذرت را جایگزین كنید(
  آرد سه صفر: ۱/۲پیمانه

  بكینگ پودر: یك قاشق چای خوری سرپر
  شكر: یك قاشق غذاخوری

  روغن مایع: ۱/۴ پیمانه
  آب و شیر )هركدام(: ۱/۲پیمانه

  زعفران دم كرده: یك قاشق چای خوری

مواد الزم

ابتدا آرد را الك و پس از آن با نشاسته ذرت 
و شیر خشــك و نمك و خمیر مایه فوری و 
شــكر و روغن مایع و ماست مخلوط كنید. 
آب ولرم را به تدریج اضافه و مخلوط كنید تا حدی كه غلظت مواد 
مثل مایه كیك شود. اگر مواد شل شد كمی آرد اضافه كنید. مایه 
لگیمات باید كامال چسبنده و غلیظ باشد. ســپس روی ظرف را 
پوشانده و یك ساعت در محیط آشپزخانه استراحت دهید تا حجم 
آن دوبرابر شود. بعد مواد را در قیف ریخته و از موادتان داخل روغن 
كامال داغ با حرارت متوسط بریزید و بالفاصله هم بزنید تا كامال گرد 
و توپی شود. اگر قیف در دسترس ندارید می توانید مواد را با قاشق 
در روغن بریزید. البته بهتر است قاشــق كمی گود باشد. در طول 
سرخ شدن مدام لگیمات ها را هم بزنید و زیر و رو كنید تا یكدست 
طالیی و سرخ شوند. شربت را از قبل درست كرده و كنار بگذارید تا 
خنك شود. لگیمات ها را از روغن خارج كرده و كمی صبر كنید تا 
روغن آنها خارج شده و بالفاصله در شربت سرد بریزید و یك دقیقه 
بعد از شربت خارج كنید. همچنین می توانید برای شیرین كردن 

لگیمات ها از شیره خرما یا عسل یا نوتال استفاده كنید.
نكته: شیرخشك به حفظ تردی لگیمات كمك می كند.

طرز تهیه

مصرف غذاهای پر ادویه در 
وعده سحری موجب افزایش 
تشنگی در طول روز می شود. 
مصرف مواد غذایی همچون 

بادمجان، فلفل و سایر ادویه ها 
هنگام سحر به دلیل ایجاد 

احساس تشنگی بیشتر، برای 
روزه داران توصیه نمی شود. 

بهتر است كه در وعده سحر، 
بیشتر نان استفاده شود

بیسكوئیت كره ای یكی از 
شیرینی های مورد عالقه 

مردمان فلسطین، سوریه و 
لبنان است. اینها مردمان 

كشورهایی هستند كه عید 
به رغم خشونت و تهدید 
در آنجا برگزار می شود. 

فلسطینی ها آن را به نام 
گریبك می شناسند كه شامل 

آجیل یا بادام می شود



گپ و گفتی با كارگردان »ایرانگرد«؛ مستندساز گردشگری 
كه به نقاط دورافتاده و اصیل سفر می كند

مستندسازی  برايم 
مثل خود زندگی است

مستند گردی11مسافر خانه

می دانستید شهر سوخته قدمتی 
بیش از 5هزار ســال دارد و با این 
حال در آن جمجمه ای یافت شده 
كه روی آن آثــار باقیمانده عمل 
جراحی به چشــم می خورد؟! یا 
اینكه یكی از اجســاد پیداشــده 
در ایــن شــهر، دارای چشــم 
مصنوعی بوده؟! یا جالب تر از این 
دستاوردهای پزشــكی، كوزه ای 
سفالی در این شــهر كشف شده 
كه از آن بــا عنوان نخســتین و 
قدیمی ترین انیمیشــن دنیا یاد 
می شود؟! اگر می خواهید درباره 
این شهر متمدن دوران سپیده دم 
تاریخ بیشتر بدانید، مستند »شهر 
ســوخته« را از دســت ندهید. 
محقق، نویسنده و كارگردان این 
مســتند ناصر پویش است كه اثر 
جالب توجهش را از مرداد ماه سال 
گذشته روی پرده سینماهای هنر 
و تجربه برد. حاال این فیلم مستند 
در سایت »هاشور« اكران آنالین 

شده است.

شهر سوخته

نام عباس كیارســتمی آن قدر 
بزرگ اســت كه اگر سال ها هم 
از او حرف زده شود، بازهم حرف 
تازه ای برای گفتن از این فیلمساز 
فقید پیدا می شود. نمونه اش فیلم 
مستند »كیارســتمی و عصای 
گمشــده« كه روایتی جذاب از 
نوع نگاه كیارســتمی به زندگی 
و سینماســت. حاال این روایت 
چطــور به دســت ما رســیده؟ 
توســط محمودرضــا ثانی كه 
در مدت زمان 4ســال و زمانی 
كــه كیارســتمی كارگاه های 
آموزشی ســینمایی در اسپانیا 
و كلمبیا برگزار می كرد، همراه 
او بــود. این فیلــم نوددقیقه ای 
كه همیــن حــاال می توانید آن 
را در سایت »هاشــور« ببینید، 
در جشــنواره های لراپتــرا در 
یونان، اوراسیا در روسیه، سالتو 
در اروگوئه و كوهســتان سبز و 
تندیس طالیی در آمریكا روی 
پرده رفته و در این جشنواره ها 
جایزه بهترین فیلــم و تندیس 

طالیی را از آِن خود كرده است.

مستند كیارستمی

معلم اختاپوس من!

اســكار بهترین فیلم مستند سال 
2021، به مستند »معلم اختاپوس 
مــن« تعلــق گرفت؛ مســتندی 
درباره یــك فیلمســاز در دریای 
آفریقای جنوبی كه با اختاپوســی 
مواجه می شــود و این دیدار باعث 
یك دوستی غیرعادی می شود! این 
مستند كه محصول كشور آرژانتین 
اســت، درواقع روایت اختاپوسی 
است كه قصد دارد رازهای دنیای 
عجیبش را با فیلمساز این مستند 
جــذاب درمیان بگذارد. مســتند 
معلم اختاپوس من سال2020 به 
كارگردانی پیپا الریخ و جیمز رید 
منتشر شده و مدت زمان آن یك 
ساعت و 20دقیقه است. برای اینكه 
بیشــتر كنجكاوتان كنیم تا حتما 
این مستند حیات وحش و دوستی 
عجیب و جالب فیلمساز و اختاپوس 
را ببینید، این نكته را اضافه كنیم 
كه امتیاز این مستند برنده اسكار 

در سایت IMDB، 8.4 است.
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    مستندسازي مانند همه هنرها بسيار دشوار 
و پيچيده است. مخاطبان مستند، گزينه هاي 
بســياري براي انتخاب، تماشا و دنبال كردن 
پيش رو دارند. چرا از بين اين همه كار در حوزه 
گردشگري، ساخته هاي شما مورد استقبال 

قرار گرفته است؟
احســاس مي كنم اســتقبال از این مجموعه هــا به خاطر 
شــناخت من از كشور و شــناخت مخاطبان است. این كار 
یعني مستند سازي  گردشگري براي من مثل خود زندگي 
است. كارم دلي است و با تمام وجود مستندها را مي سازم. 
معتقدم استقبالي كه مي شود به خاطر كاري است كه سراسر 
با عشق ساخته مي شود. در كارهایم تمام تالشم را مي كنم 
تا با بهترین ارائه و كیفیت، احترام مخاطب حفظ شود. مردم 
این موضوعات را تشخیص مي دهند البته در كنار همه اینها 
به نظر من در این حوزه تا به حال ارائه اي با این سبك و سیاق 

و نگاه در كشور صورت نگرفته است. 
    هر روز در نقطه اي از كشور به سر مي بريد و 
آن را به تصوير مي كشيد، جايي از ايران هست 
كه به آن سفر نكرده باشيد؟ شگفت انگيزترين 

و زيباترين نقطه كشورمان كجاست!؟
تقریبا به همه ایران سفر كرده ام تنها یك استان است كه تا 
به حال به آن سفر نكرده ام. متأسفانه هنوز استان خراسان 
شــمالي نرفته ام. بي تردید در مجموعه مستند بعدي این 
اســتان بســیار پررنگ خواهد بود چون قطعا به آنجا سفر 

خواهم كرد. 
همه ایــران خارق العــاده اســت. جای جاي این كشــور 
شگفت انگیز است. از نظر من تمام جهان، كائنات و كره زمین 
خارق العاده هستند. جهان هستي با این تكامل، نظم و خلقت 
بي نظیر بي شك اعجاب انگیز اســت. به نظر من این پرسش 
كه زیباترین مكان ایران كجاســت، پرسش اشتباهي است 
چون هر نقطه اي زیبایي خاص خودش را دارد. آیا كســي 
مي تواند بگوید كدامیك از انگشتانم زیباتر از دیگري است؟ 
همه انگشتان فوق العاده هســتند و كارایي خاص خودشان 
را دارند. طبیعت هر شــهر و دیاري مانند انگشــتان دست 
هستند و هر كدام كارایي و زیبایي خودشان را دارند. پس در 
مورد زیباترین نقاط كشور هم باید بگوییم از نگاه من همه 

جا زیباست. 
    از ماجراجويي هاي تان تعريف كنيد. نزديك 
به يك دهه است كه به صورت مستمر در حال 
سفر به نقاط ناشناخته كشور هستيد به نظر 

شما بكرترين مناطق ايران كجاست؟
 برخالف تصورها، نقاط بكر در ایران بســیار است. دغدغه 
من كشف و معرفي مكان هاي دســت نخورده و بكر نیست. 
دغدغه ام فرهنگسازي  است. قبل از اینكه نشاني این نقاط 
داده شود باید براي حفظ آنها فرهنگسازي  شود اما متأسفانه 
این روزها با وجود فضاي مجازي نشــاني ها فاش مي شود، 
بي آنكه آموزشي براي حفظ این نقاط باارزش ارائه شود. به 
همین خاطر ترجیح مي دهم نقاط بكر ایران را معرفي نكنم 
تا زماني كه فرهنگسازي  در این باره صورت نگرفته است. این 

موضوع باید تبدیل به یك قانون شود. 
البته به این سؤال طور دیگري پاسخ مي دهم. مثال به نظر من 
خاص ترین و زیباترین كوهســتان ایران، ارتفاعات زاگرس 
است و بهترین جنگل هایي كه در عمرم دیده ام، جنگل هاي 
هیركاني. جنگل هایي كه مربوط به 40میلیون سال پیش 
است. اگر از من پرسیده شــود زیباترین بیاباني كه رفته اي 
كجاست؟ مطمئنا پاسخم كویر لوت اســت. به عقیده من 
زیباترین ســاحلي كه در ایــران وجود دارد ســواحل بكر 

خلیج فارس است. 
    اگر قرار باشــد مقصدي را براي ســفر و 
گشت وگذار انتخاب كنيد ترجيح مي دهيد 

به كجا سفر كنيد؟
 سفر به تمام نقاط ایران براي من هیجان انگیز است. آنطور 
نیســت كه روي یك انتخاب اصرار داشته باشم اما مطمئنا 
براي ســفر شــرایط آب و هوایي را درنظر مي گیرم. مقصد 
مسافرت غیركاري را با توجه به فصل هاي مختلف انتخاب 
مي كنم و در تابســتان به جنوب ســفر نمي كنم و مقصدم 
كوهستان ها و ارتفاعات اســت و در زمستان هم بدون شك 

انتخابم جنوب ایران است. 
    گروه مستندســازي تان چند نفره است؟ 
كمي در مورد فوت هاي كوزه گري حرفه تان 

بگوييد نكات ريز و خاص اين كار چيست؟
 تیم مستندسازي بســته به مقصدي كه داریم تعدادشان 
متفاوت است. اگر منطقه اي كه به آن سفر مي كنیم بسیار 
صعب العبور باشــد در قالب گروهي پنج یا شش نفره به كار 
مستند ســازي  مي پردازیم. اگر نه، مسیر هموار باشد و سفر 
به آن آســان، 10 تا 11 نفر با ما همكاري مي كنند. این كار 
مثل حرفه هاي دیگر فوت هاي كوزه گري بسیار زیادي دارد. 
نخستین فوت شناسایي مخاطب است، بعد شناخت در مورد 
موقعیت مكاني كه به آن ســفر مي كنیم، شناخت كافي در 
مورد مردمان منطقه، زمان مناسب براي سفر به آن مكان، 
تشــخیص زیبایي شناسي و قالب بندي، شــناخت تاریخ و 
فرهنگ و... از فوت هاي كوزه گري این حرفه است. پیش تولید 

قوي كه مستلزم مطالعه اي مفید و كافي است. 
براي موفقیت در این حرفه باید مطالعــه میداني، مطالعه 
كتابخانه اي و مردم شناســي را به صورت مستمر انجام داد. 
پیش تولید خوب یعني زمان، مــكان و مردم منطقه مورد 
مطالعه را خوب بشناســیم و در نهایت با چاشني عشق به 

سراغ شان برویم. 
    مهم ترين نكته اي كه جــواد قارايي براي 
ساخت يك مستند خوب و پر مخاطب به آن 
توجه مي كند، چيســت؟ از ميان همه موارد 
تنها يك مورد را به عنوان مهم ترين بيان كنيد. 
براي ساخت یك مســتند خوب باید در شرایط سخت هم 
كیفیت را حفظ كــرد. گاهي ما 60 كیلومتــر پیاده روي و 
كوهنوردي مي كنیم، گاهي تا 15روز ســرویس بهداشتي 
و حمام در دسترسمان نیســت، گاهي از خوردن وعده هاي 
صبحانه، ناهار یا شام صرف نظر مي كنیم. چون در حال ثبت 
تصاویري هســتیم كه براي ضبط آن زمان چنداني نداریم. 
اولویت ها در هنگام مستند سازي  مشخص است. مثال طلوع 
آفتاب باید بیدار باشــي تا لحظه طلــوع را ثبت كني و اگر 
الزم باشد یك شب باید بیدار بماني تا فعالیت هاي در شب 
نگهبانان و كشــاورزان را تصویربرداري كني. تن آسایي در 
این كار معني ندارد. اگر یك لحظه غفلت كنید ممكن است 

لحظات نابي را از دست بدهید. 
    سفر به مكان هاي صعب العبور و ناشناخته 
بي خطر نيست. تا به حال در گير چه حوادث و 

اتفاقاتي شده ايد؟
 حوادث زیادي را پشت سر گذاشته ایم. از صاعقه و گرفتاري 
در برف و بوران گرفته تا كاركــردن در هواي 30درجه زیر 
صفر و همینطور 50درجه باالي صفر. اتفاقات و حوادثي كه 
در مسیر مستندســازي برایمان رخ داده را مي توان تبدیل 
به كتابی قطور كرد. در این مسیر تا به حال دستم شكسته، 
رباط صلیبي ام پاره شده، پرده دیافراگمم پاره شده، دو تا از 
تصویربردارها دستشان شكسته و یكي پا و گردنش. اخیرا هم 

چهار نفرمان درگیر كرونا شدیم كه شرایط سختي را پشت 
سر گذاشتیم. راســتش خیلي از اتفاقاتي را كه برایمان رخ 

داده، نمي توانم به زبان بیاورم. 
    با توجه به اينكه تقريبا به همه استان هاي 
كشور ســفر كرده ايد و با مردمان بسياري 
نشســت و برخاست داشــتيد به نظر شما، 
مهربان ترين محروم ترين و سختكوش ترين 

مردم ايران در چه مناطقي زندگي مي كنند؟
 نكته عجیبي كــه در رابطه با مهربان تریــن مردمان ایران 
باید گفت این است كه هرجا بكر باقي مانده ساكن آنان نیز 
مهربان ترین آدم هاي روي كره زمین اند. در كشور ما فرقي 
نمي كند كرد، لر، ترك، فارس، بلــوچ از هر قومیتي، هرجا 
ارتباط كمتري با شهر و تغییرات جامعه انساني داشته باشند 
قلب شان مهربان تر اســت. به عقیده من ساختار زندگي و 
اقلیمي ای كه انسان ها در آن زندگي مي كنند ارتباط و تأثیر 

بسیاري بر رفتار آنها دارد. 
محروم تریــن مردمانمان را در اســتان هاي سیســتان و 
بلوچســتان، خراســان جنوبي، بخش هایي از هرمزگان، 
كرمان، بوشــهر و همینطور استان لرســتان و ایالم یافتم. 
متأسفانه آنقدر ناشناخته نیستند اما برخالف شناسایي این 
نقاط محروم، همچنان محرومیت در این مكان ها وجود دارد. 
 ســختكوش ترین ایراني ها افرادي هســتند كه در مناطق 
صعب العبور زندگي می كنند. البتــه همه ایراني هاي كه در 
طبیعت زندگي مي كنند ســختكوش هستند اما در برخي 
مكان ها، مردم عالوه بر اینكه در طبیعت زندگي مي كنند از 
امكانات بسیار كمي برخوردارند. نقاطي در استان سیستان 
و بلوچستان و لرســتان كه با محرومیت دست و پنجه نرم 
می كنند مردمان روستانشین و عشــایري بسیار پرتالشي 
دارند. سهم سختكوشي زنان در این آبادي ها بیشتر از دیگر 

اعضاي خانواده است. 
    شــما در كانــون توجــه مخاطبــان و 
مستند سازان كشور قرار گرفته ايد خودتان 
را همتراز با كدام مستند ساز داخلي يا خارجي 

مي دانيد؟
خودم را همتراز با هیچ مستندســاز داخلــي و خارجي ای 
نمي بینم. به این موضوع تا به حال فكر نكرده ام و راســتش 
عالقه اي هم ندارم. همیشه خودم را یك دانش آموز مي بینم. 
شاگردي كه همیشه در حال یادگیري است. فرقي نمي كند 

از همه كس مي آمــوزم. عالقه اي به ســطح بندي در مورد 
خودم ندارم ســعي مي كنم با تمام وجود و عشق كار كنم. 
مستندسازي كار پرمشقتي است و بسیاري از مستندسازان 
را مي شناسم كه با وجود سختي كار و درآمد اندك با عشق و 

عالقه مشغول به كار هستند. 
    از آخرين سفرتان بگوييد به زودي مستند 
گردشگري كدام استان را تماشا خواهيم كرد؟

همین چند روز پیش كارمان در اســتان لرستان تمام شد. 
متأسفانه امسال بارش ها در تمام كشــور اندك بوده و این 
موضوع در اســتان لرســتان مشهودتر اســت. از تماشاي 
خشكسالي افسرده خاطر شــدیم. حین كار رمقي برایمان 
نمانده بود اما باز ســعي كردیم انرژي خودمان را از دســت 
ندهیم. هر طور بود با انگیزه كار كردیــم. حاال كه در حال 

تدوین این مستند هستم از نتیجه كار راضي ام. 
    مردمي كه در مكان هــاي دور و ارتفاعات 
زندگي مي كنند، شما را مي شناسند؟ چطور 
خودتان را معرفي مي كنيد، عكس العمل آنها 
در مقابل حضور تيم تصويربرداري شــما در 

آبادي شان چگونه است؟
 8سال پیش به یكي از روستاهاي صعب العبور سفر كردیم. 
چون تلفن همراه آنتن نداشــت یكســري ناهماهنگي ها 
در این ســفر براي گروهمان ایجاد شــد. به همین خاطر 
ساعت ســه صبح به روستا رســیدیم. قبل از سفر خانه اي 
براي اسكان هماهنگ كرده بودیم. در آن ساعت شبانه روز 
تصمیم گرفتیم صاحبخانه را بیدار نكنیم و در گوشــه اي 
از روســتا اتراق كنیم تا صبح شــود. در حال برپایي چادر 
بودیم كه مردي روســتایي چاقو به دست به سمتمان آمد 
و فریاد زد شما كه هستید، اینجا چه كار مي كنید. خودمان 
را معرفي كردیــم او اصال مارا نمي شــناخت. با وجود این 
وقتي لوازم تصویربرداري را دید عذرخواهي كرد و با اصرار 
در آن نیمه شــب گروه شــش نفره ما را به خانه كوچكش 
 برد و از ما پذیرایي كرد از این خاطرات زیبا خوشــبختانه 

بسیار دارم. 
واقعیت این است كه اكثر افرادي كه ما به سراغ شان مي رویم 
ما را نمي شناســند. چون برخي از آنها حتي تلویزیون هم 
ندارند. اما با وجود این با آغوش باز از ما اســتقبال مي كنند. 
بسیار مهمان نواز هســتند، همكاري مي كنند و واقعا از این 

بابت فرهنگی بسیار غني داریم. 

خانه اش را فروخت. جانش را كف دست گذاشت و رفت به دنبال عشق 
و عالقه اش. در اين حد ثابت قدم. تا به حال دســتش شكسته، پرده 
ديافراگم و رباط صليبي اش پاره شده اما به لنز دوربين نگاه مي كند و به 
شما لبخند مي زند. انرژي اش مثال زدني است. تازه از گرد راه رسيده، 
او را در يك نقطه نمي توان يافت، هر آن هر لحظه در سفر است. طبيعت 
در جانش ريشه دوانده و سرسخت تر از آن است كه در مقابل مشكالت و 
موانع شانه خالي كند. جواد قارايي همان مستند ساز گردشگري معروف 
است كه مجموعه هاي ايرانگردي اش از شبكه يك ســيما پخش مي شود. هنوز در حال و هواي سفر 
اخيرش به يكي از استان هاي كشور است كه با او گپ مي زنيم. جواد از نهانخانه ذهن دقيقش سخن هاي 
تازه اي به زبان مي آورد؛ حرف هايي از جنس دلگرمي، اميد و مهرباني. در اين گفت وگو مستند ساز جوان 

به كنجكاوي هاي مان در مورد كارش پاسخ مي دهد. 

محمد صادق خسروی علیا

بیوگرافی قارایی از زبان خودش
در خانواده اي متوسط متولد شدم. از همان دوران كودكي عاشق طبيعت بودم. از سر همين عشق و عالقه 
بود كه در دانشگاه برخالف ديگر هم سن و ساالنم كه عالقه مند به تحصيل در رشته هاي مهندسي و پزشكي 
بودند، مديريت جهانگردي خواندم. مســير زندگي من وقتي تغيير پيدا كرد كه با يكي از مستندسازان 
بنام آشنا شدم. آن روزها در كنار درس و دانشــگاه تازه دوره هاي كوهنوردي، ايرانگردي و ايرانشناسي 
را به صورت حرفه اي شروع كرده بودم. در همان حال و هوا همراه شدم با مرحوم محمدعلي اينانلو و كار 
مستند سازي  در حوزه گردشگري را آغاز كردم. در نهايت بعد از دو سه سال همكاري با مرحوم اينانلو خودم 
دست به كار شدم و اولين مجموعه مستند گردشگري را ساختم. مستند ايرانگردي يك و دو از شبكه چهار 
پخش شد، به عنوان نخستين كارهاي من. اين دو مجموعه با استقبال زيادي مواجه شد. به همين  خاطر 
مستند ايرانگردي از مجموعه دو به بعد از شبكه يك سيما پخش شد و تا به حال 4مجموعه ايرانگردي به 
روي آنتن رفته كه همچنان ادامه خواهد داشت. عشق و عالقه زياد به كارم باعث شده همه سختي ها را 
به جان بخرم. شناخت و معرفت در مورد كشورم ايران را وظيفه خودم مي دانم. نياكان ما در طول هزاران 
سال سختي ها و مشقت هاي زيادي را متحمل شده اند تا ايران، اين سرزمين كهن و زيبا پايدار بماند. آنها از 

جانشان مايه گذاشتند و من معتقدم هرقدر براي كشورمان كار كنيم باز كم است. 

قارايي به همه جاي ايران غير از يك استان سفر كرده است. او 
هنوز به استان خراسان شمالي نرفته.

قارايي در ابتداي كار، خانه اش را فروخت تا تجهيزات و امكانات 
ساخت مستند بخرد.

او در سفرهايش همه نوع آب و هوا را در كشورمان تجربه كرده؛ 
از 30 درجه زير صفر تا 50 درجه باالي صفر.

قارايي و تيمش گاهي تا 60 كيلومتــر در مناطق صعب العبور 
پياده روي مي كنند كه بتوانند تصاوير نابي بگيرند.

قارايي به تجربه معتقد است كه هر جا ارتباط كمتري با شهرها 
داشته باشد، مردمانش قلبي مهربان تر دارند.



مطابق آمار و ارقام سازمان ملل، بیش از یك میلیارد نفر یا به عبارتی 15درصد جمعیت جهان با نوعی از معلولیت زندگی می كنند. چنین جمعیت قابل توجهی همواره جامعه 
هدف برخی از كارگردان ها بوده و زندگی بسیاری از افراد معلول دستمایه خوبی برای ساخت فیلم ها و مستندهای بعضا پرفروش شده است. فیلم ها و مستندهایی كه در این 
ژانر تولید می شود تأثیر خودش را روی افكار عمومی خواهد گذاشت و گاهی زندگی افراد عادی كه در زندگی دچار یأس و ناامیدی می شوند را هم تحت الشعاع قرار می دهد. 

شاید به همین دلیل تماشای این فیلم ها خالی از لطف نباشد و انگیزه زندگی را در افراد معلول افزایش بدهد.

توپ خانه 12 َاپ گردی

یكی از اپلیكیشــن های پركاربرد و 
پردانلود ایرانی، اپلیكیشن »آچاره« 
اســت؛ نرم افزاری كــه به تنهایی 
یك آچارفرانســه تمام عیار برای 
خدمات منزل به حســاب می آید. 
این اپلیكیشن كه در سال های97، 
98 و 99 جایزه بهترین وب سایت 
و اپلیكیشن جشنواره وب و موبایل 
را در حوزه ســرویس های خدمات 
شــخصی و منزل از آن خود كرده، 
هر خدماتی كه بخواهید به شــما 
ارائه می دهــد. از نظافــت راه پله، 
پرده شــویی، ضدعفونــی منزل و 
محل كار، لوله كشی آب و فاضالب، 
تعمیر كولر و پنكه، شارژ گاز كولر 
ماشــین در محل، بنایی، نقاشی و 
گچكاری، سمپاشی باغچه و فضای 
سبز، سیم كشی و برق كاری، تعمیر 
لوازم برقی آشپزخانه و... بگیرید تا 
آموزش موسیقی، آموزش دروس 
دانشــگاهی، ارائه خدمات آرایشی 
بانــوان، ارائه خدمات پزشــكی و 
پرستاری و حتی گرفتن تست كرونا 

در خانه!

آچارفرانسه هر خانه!

یكــی دیگــر از اپلیكیشــن های 
كاربردی، اپلیكیشن »مترو تهران« 
اســت. این نرم افزار به مســافران 
مترو كمك می كنــد تا بدون هیچ 
مشكلی، مسیرشــان را پیدا كرده 
و با این وسیله ســریع حمل ونقل، 
در سراسر پایتخت جابه جا شوند. 
در این اپلیكیشــن جــدا از اینكه 
نقشه تصویری تمام خطوط مترو 
و ایســتگاه ها درج شــده، امكان 
شناسایی نزدیك ترین ایستگاه مترو 
به عنوان مبدا و نمایش نقطه تعویض 
خط مترو برای ادامه دادن مسیر تا 
مقصد وجــود دارد. ضمن اینكه با 
نصب این نرم افزار می توانیم از برنامه 
زمانی حركــت قطارها در روزهای 
مختلف باخبر شویم و با برنامه ریزی 
بیشتر به این شهر زیرزمینی قدم 
بگذاریم. در ایــن نرم افزار امكانات 
ایستگاه های مترو مانند سرویس 
بهداشتی، پاركینگ و... ، همچنین 
مراكز مجــاور هر ایســتگاه مثل 
مجموعه ورزشی، ســینما، مراكز 

خرید و... درج شده است.

مترو تهران

اگــر می خواهیــد مثــل بلبل به 
زبان هــای مختلــف دنیا صحبت 
كنید، حتما از اپلیكیشن »بلبل« 
اســتفاده كنید. این اپلیكیشــن 
دارای آموزش 21زبان مختلف در 
دو بخش زبان های بومی و زبان های 
خارجی است. در بخش زبان های 
بومی، زبان تركــی آذربایجانی و 
گیلكی قرار دارد و زبان های خارجی 
هم شامل آموزش زبان انگلیسی، 
تركی اســتانبولی، عربی، آلمانی، 
كره ای، ژاپنی، فرانسوی، اسپانیایی، 
هلندی، روسی، ایتالیایی، چینی، 
سوئدی، هلندی، تایلندی و... است. 
این اپلیكیشن كه قبال با نام »هلو« 
فعالیت داشت، تمام این زبان ها را 
در قالب بازی های مختلف آموزش 
می دهد كه درنهایت باعث تقویت 
مهارت های دیداری، نوشــتاری و 
شنیداری در یادگیری زبان مورد 
نظر می شــود. تا یادمان نرفته این 
نكته را هم اضافــه كنیم كه بلبل 
برای همه رده های سنی با هر سطح 

از دانش و آگاهی مناسب است.

یادگیری زبان مثل بلبل

پنجشنبه

شماره 118
16  اردیبهشت 1400 

گفت وگو با سجاد ساالروند، دونده ای كه رؤیای قهرمانی در دوی 100متر پارالمپیك را دارد

یوسین بولت ایرانی با پاهای كربنی

    از چه موقعی تصمیم گرفتید با پای مصنوعی 
فعالیت حرفه ای در ورزش را شروع كنید؟

من قبل از معلولیت هم به طور حرفــه ای كوهنوردی می كردم 
اما یك حادثه زندگی ام را دگرگون كرد. اول فروردین 1395در 
اتوبان تهران- كرج تصادف كردم و شدت حادثه به حدی بود كه 
هر دو پایم از زیر زانو قطع شــد. حدود 14 ماه بعد هم به زندگی 
عادی برگشتم. طبیعی بود كه بعد از بازگشت به زندگی عادی 

ورزش را هم از سر بگیرم.
    قبل از این حادثه بیشتر سراغ چه ورزش هایی 

می رفتید؟
كوهنوردی و سنگ نوردی را به طور حرفه ای انجام می دادم اما بعد 
از اینكه پاهایم را از دست دادم فعالیت های ورزشی ام گسترده تر 
شد؛ یعنی عالوه بر كوهنوردی و سنگ نوردی سراغ دوومیدانی و 
پله نوردی یا همان برج نوردی رفتم و پاراگالیدر را كه یك ورزش 
هوایی است شروع كردم. معلولیت برای من تولد دوباره بود. اصال 
بعد از آن حادثه دردناك مسیر زندگی ام تغییر كرد و جذاب تر شد. 
در این زندگی دوباره رفتم سراغ كشف استعدادهایی كه درونم 

بود و از آنها خبر نداشتم.
    بعد از معلولیت چه كارهایی انجام دادید كه 
قبل از معلولیت موفق به انجام آنها نشده بودید؟

14 ماه بعد از اینكه پاهایم را از دســت دادم به قله دماوند صعود 
كردم و بعد هم برای نخســتین بار در جهان با دو پای مصنوعی 
روی قله های آراگاتس در ارمنستان و آرارات در تركیه ایستادم. 
در مسابقات بین المللی برج نوردی از جمله مسابقاتی كه در برج 
میالد برگزار شد هم شركت كردم. در همین مسابقات 143پله 
را در 35دقیقه باال رفتم و مدال طال گرفتم. در فستیوال جهانی 
سنگ نوردی هم برای نخستین بار در جهان با دو پای مصنوعی از 
دیواره 700متری سنگ نوردی باال رفتم و مدال طالی مسابقات 

را گرفتم. االن هم به عنوان نخستین دونده ایرانی در مسابقات 
كالس T43 و در ماده های 100و 200متر شركت می كنم.

    تعداد دونده هایــی كه در كالس T43 فعالیت 
می كنند خیلی محدود است. این موضوع شرایط 

تمرین را سخت نمی كند؟
من مدت هاســت با دونده های ســالم تمرین می كنم و 

مسابقه می دهم. همیشه هم ركورد خودم را با ركورد 
دونده های سالم مقایسه می كنم كه آن را به فال 

نیك می گیرم.
    مســئله مهم در استفاده از 

پاهای كربنــی حفظ تعادل 
اســت. دویدن بــا پاهای 

كربنی در روزهای نخست 
خسته كننده نیست؟

نزدیك2ســال اســت كه 
پنجه های كربنی در كشــور 

خودمان تولید می شــود و به 
افراد قطع عضو كمك می كند در مسابقات 

بین المللی به میدان برونــد. من هم حدود 
یك سال و نیم اســت كه با پنجه های كربنی 
تولید داخل تمرین می كنم و مسابقه می دهم. 
دویدن با پنجه های كربنی چندان هم آسان 
نیست. بارها پیش آمده كه با همین پاها 
زمین خــورده ام. گاهی موقــع دویدن 
پروتزهــا از پاهایم درآمــده و زمین 

خورده ام اما طبیعی است. 
    اصاًل چطور شــد كه 

بعد از قطع هر دو پا سراغ 

دوومیدانی، آن هم دوی سرعت آمدید؟ 
كسی كه پاهایش را از دست می دهد به طور كامال طبیعی دوست 
دارد لذت راه رفتن و دویدن را حس كند. بعد از قطع شدن پاهایم، 
دویدن برایم مثل پرواز بود و پاهای كربنی این امكان را به من داد.
    به رغم رنج هایی كه در این چند سال متحمل 

شده اید از زندگی رضایت دارید؟
من همیشــه می گویم به دنیا آمده ایم تا از زندگی لذت ببریم؛ 
آمده ایم كه یك ارزش هایی را به دست بیاوریم. یكی از ارزش ها 
این است كه برای زندگی بجنگیم. زندگی زیباست و ارزش اش 
را دارد كه به خاطرش بجنگیم؛ ارزش اش را دارد كه بارها زمین 
بخوریم و دوباره بلند شویم و به راهمان ادامه بدهیم. هیچ اتفاقی 
نباید مانع لذت بردن انســان از زندگی شود؛ حتی از دست 

دادن هردو پا.
    یــك ورزشــكار آفریقایی به نام اســكار 
پیستوریوس كه دقیقا شرایط 
شما را داشت، با پاهای كربنی 
قهرمان پارالمپیك 2008شد. 
گرایش شما به دویدن چقدر 
متاثــر از موفقیت هــای 

پیستوریوس بود؟
ورزشــكاران زیادی برایم 
الهام بخش بودند كه یكی 
از آنها پیستوریوس بود. در 
داخل كشور هم ورزشكاران 
اســطوره ای زیادی داشتیم. من 
همیشــه زنده یاد سیامند رحمان 
را به واســطه قهرمانی های مدوام 
در مسابقات جهانی و پارالمپیك 

ستایش می كردم و او بیش از هر ورزشكار دیگری مرا تحت تأثیر 
قرار می داد. وقتی زیر وزنه های ســنگین می رفت و ركوردهای 
جهان و پارالمپیك را جا به جا می كرد برایم نماد یك ورزشــكار 
شجاع بود و من تحت تأثیر او تصمیم گرفتم بعد از قطع عضو هم 

ورزش را به طور حرفه ای دنبال كنم.
    راهیابــی به پارالمپیك و مــدال گرفتن در 
این بازی ها خود شــما را به كسی كه می تواند 
برای بسیاری از ورزشكاران معلول الهام بخش 
باشــد بدل خواهد كرد. چقدر برای راهیابی به 
پارالمپیك و مدال گرفتن در این بازی ها مصمم 

هستید؟
قبل از مدال گرفتن در پارالمپیك تالشــم را می كنم تا روی 
زندگی خیلی ها تأثیر بگذارم. می خواهم برای زندگی كردن به 
مردم انگیزه بدهم. نیتم این است كه به مردم بگویم زندگی زیبا 
و جذاب است و بدون اعتنا به اتفاقات حاشیه ای باید از آن لذت 
ببریم. من با این شرایط برای زندگی و برای رسیدن به هدفم 
می جنگم و این سبك زندگی شاید برای خیلی ها الهام بخش 
باشد. اولویت بعدی ام گرفتن مدال در پارالمپیك توكیو است. 
می خواهم با این مدال ثابت كنم كاری نیست كه انسان نتواند 
انجام بدهد. اگر با این شرایط می توانم برای هدفم بجنگم پس 

بقیه هم می توانند.
    دونده هــا معموال با ركوردهایشــان حرف 
می زنند. فكر می كنید با ركورد 12ثانیه و57صدم 

ثانیه در پارالمپیك توكیو شانس مدال دارید؟
اگر نظر شخصی مرا بخواهید می گویم توی دنیا هیچ كاری نشد 
ندارد. من فكر می كنم انسان با تالش و پشتكار به هر آنچه بخواهد 
می رســد. البته روند آماده ســازی  ما برای حضور در بازی های 
پارالمپیك توكیو با افراد سالم تفاوت های اساسی دارد و تمرینات 

 ما سخت تر و فشرده تر است. در همین دوره كرونا روزی دو جلسه 
تمرین می كنیم و بین هر تمرین ریكاوری داریم. ســختی های 
تمرین در این شــرایط را به جان می خرم چــون بعد از فتح قله 
3كشــور دنیا، رویایم دویدن در پارالمپیــك و مدال گرفتن در 

توكیو است.
    ركورد فعلی شــما برای كســب ســهمیه 

پارالمپیك توكیو كفایت می كند؟
ركورد خوبی است اما باید بهتر شود. االن نمی توانم بگویم كه تا 
چند ماه بعد چه ركوردی را ثبت خواهم كرد اما با تالش و تمرین 

زیاد با ركوردهای بهتری سهمیه پارالمپیك را می گیرم.
    اگر یك روز بــا معروف ترین دونده های دنیا 

روبه رو شوید به آنها چه می گویید؟
خیلی از دونده های معروف دنیا الگوی من بوده اند و احترام زیادی 
برای شان قائلم اما دوســت دارم به آنها بگویم اگر شما با پاهای 
سالم ركوردهای افســانه ای خلق كردید من این كار را با پاهای 
مصنوعی انجام خواهم داد. ركورد یوسین بولت در دوی 100متر 
9ثانیه و57صدم ثانیه است. من می توانم با پاهای كربنی به این 
ركورد نزدیك شوم. شاید هم نتوانم اما همین كه چنین رؤیایی 
دارم و برای محقق شدنش می جنگم برای خودم ارزشمند است.

    به عنوان ســریع ترین دونده معلول ایران با 
لقب های زیادی شناخته می شوید. فكر می كنید 
كدام لقب با ركوردها و زندگی ورزشــی شــما 

همخوانی دارد؟
یك عده ای به من می گویند ســریع ترین مرد ایــران با دو پای 
مصنوعی و برخی دیگر مرا با یوســین بولت مقایسه می كنند. 
بدم نمی آید به من بگویند یوسین بولت ایرانی. اگر یوسین بولت 
بداند با دو پای كربنی چنیــن ركوردهایی ثبت كردم حتما مرا 

تحسین می كند.

مهرداد رسولی

استادیوم 7هزار نفری اسالمشهر در روزهای شیوع كرونا خلوت تر از همیشه است. سكوهای خالی و فضای سوت و كور استادیومی كه از بدو 
تاسیس در قرق تماشاگران بود بدجوری توی ذوق می زند. انگار درهای این استادیوم فقط برای یك نفر باز شده تا در تنهایی مطلق و سكوت 
محض اینجا پاشنه را وربكشد و روی پیست دوومیدانی مشغول دویدن شود. سجاد ساالروند تنها دونده معلول ایران است كه با پاهای كربنی 
تمرین می كند و مسابقه می دهد و به این تنهایی عادت دارد. آنقدر تنها كه بیشــتر اوقات با دونده های سالم مسابقه می دهد تا برای بهبود 
ركوردهایش رقیب داشته باشد. او بعد از فتح قله 3كشور دنیا حاال رؤیای ایستادن در خط استارت دوی 100متر پارالمپیك را دارد و می گوید 
برای محقق شدن رویایش می جنگد. بعد از فتح قله دماوند با دو پای مصنوعی و قهرمانی در مسابقات سنگ نوردی و برج نوردی شاید مدال 

گرفتن در دوی 100متر سریع ترین مرد معلول ایران را در 39سالگی به خط پایان آرزوهایش نزدیك كند.

از بغداد تا پكن 
این فیلم مستند آمریكایی در سال 2009 و به كارگردانی برادران رینود ساخته شده است. فیلم 
روایتگر 4داستان جداگانه از سربازان آمریكایی است كه در جنگ عراق آسیب دیده اند و بعد 
از فراز و نشیب های بسیار، برای ورود به تیم پارالمپیك آمریكا و حضور در بازی های پارالمپیك 
پكن تقال می كنند. در این مستند كورتنی كلمنس در دوومیدانی، كالوس لئون در پرتاب وزنه، 
ملیسا استاكول در شنا و اسكات وینكر در پرتاب وزنه شانس شان را برای حضور در پارالمپیك 
امتحان می كنند. در این مستند، كارگردان تالش می كند تا از محیط ورزش برای بازگشت افراد 
معلول به آغوش جامعه بهره ببرد. »از بغداد تا پكن« جزو پرطرفدارترین فیلم هایی است كه با 
موضوع افراد معلول ساخته شده و تماشای آن به افراد عادی هم توصیه می شود.

نه دستی، نه پایی، نه غصه ای
این مستند درباره فرد معلولی به نام »نیك ویچیچ« است كه بدون دست و پا متولد شده. نیك 

ویچیچ تا 8سالگی مورد تمسخر اطرافیان قرار می گرفت و به همین دلیل دست به خودكشی 
نافرجام زد. او در كودكی دچار افسردگی بود اما با كمك مادرش آموخت از زائده كوچكی 

كه به جای پا در بدنش وجود داشت استفاده كند و كارهای روزمره اش را انجام بدهد. نیك 
بعدها به سطحی از توانایی رسید كه در دبیرستان رهبری گروهی را بر عهده گرفت كه برای 

یك خیریه اعانه جمع  می كرد و به انجام كارهای عام المنفعه رو آورد. نیك ویچیچ در سن 21 
سالگی با 2مدرك لیسانس در رشته های حسابداری و برنامه ریزی مالی از دانشگاه گریفیت 
فارغ التحصیل شد. او هم اكنون یكی از تأثیرگذارترین سخنرانان دنیا محسوب می شود و در 

رشته های موج سواری و فوتبال هم فعالیت می كند.

اسكار پیستوریوس
كسانی كه بازی های پارالمپیك را دنبال می كنند حتما نام اسكار پیستوریوس را شنیده اند؛ 
دونده معلولی كه با پای مصنوعی یك مدال طال در المپیك2004 و 4مدال طال در المپیك 
سال2008 صید كرد اما زندگی ورزشی اش به شكل دراماتیكی تمام شد. مستند »اسكار 
پیستوریوس« داستان واقعی زندگی دونده ای با پاهای كربنی را روایت می كند كه بارها قهرمان 
جهان و پارالمپیك شد اما در نهایت به خاطر قتل غیرعمد نامزدش روزهای تلخی را در زندان 
گذراند. این مستند شامل گفت وگو با دوستان، خانواده، معلمان و مربیان پیستوریوس است و 
هر كدام زندگی او را از دریچه ای تازه روایت می كنند؛ از دوران كودكی این ورزشكار آفریقایی 
در دوران آپارتاید گرفته تا قطع دو پایش در 11ماهگی، مرگ مادرش در سال2002 و 
درخشش در پارالمپیك های 2004و 2008 كه او را به اوج شهرت رساند.

می خواهم نفر اول باشم
سیامند رحمان، قوی ترین مرد معلول جهان بود و بیش از هر وزنه بردار معلول دیگری 

ركوردهای جهان و پارالمپیك را جا به جا كرد. مستند »می خواهم نفر اول باشم« زندگی 
پرافتخارترین ورزشكار معلول ایران را كه به هركول ایرانی معروف بود، روایت می كند. سیامند 

رحمان به رغم زندگی در شهر مرزی اشنویه در استان آذربایجان غربی و با وجود امكانات محدود 
ورزشی در زادگاهش به یكی از ورزشكاران اسطوره ای بدل شد و بعد از مرگ ناگهانی اش هیچ 
ورزشكاری هنوز نتوانسته به ركوردهایش نزدیك شود. این مستند 45دقیقه ای به كارگردانی 
علی قادری تولید شده و به خوبی زندگی حرفه ای سیامند رحمان و اراده او برای بدل شدن به 

قوی ترین مرد معلول جهان را به تصویر كشیده است.

كوهنورد معلول
اگر می خواهید یك فیلم انگیزشی تمام عیار تماشا كنید پیشنهاد ما به شما مستند »كوهنورد 
معلول« است. این مستند داستان گرفتار شدن دو كوهنورد در رشته كوه های آلپ را روایت 
می كند. جیمی اندرو توسط هلی كوپتر امداد نجات پیدا می كند اما پزشكان چاره ای جز قطع 
دست و پای جیمی فیشر پیدا نمی كنند. او بعد از مدتی با پاهای مصنوعی به زندگی عادی 
بر می گردد و سراغ ورزش هایی مثل اسنوبورد، دوی ماراتن و مسابقات سه گانه می رود و 
سرانجام كوهنوردی را هم از سر می گیرد. جیمی در نهایت به كوه های آلپ برمی گردد تا به 
یكی از خطرناك ترین قله های آن صعود كند. مستند »كوهنورد معلول« زندگی فرد معلولی را 
كه برای بازگشت به زندگی عادی مصمم است روایت می كند.

نجوای اسب
فیلم های بلند زیادی هم با موضوع معلولیت ساخته شده و فیلم ساختن برای افراد معلول برای 
سینمای هالیوود اهمیت فراوانی داشته است. »نجوای اسب« به كارگردانی رابرت ردفورد یكی 

از همین فیلم هایی است كه جایزه گلدن گلوب را هم برده است. فیلم با وقوع یك حادثه تلخ 
شروع می شود. سر خوردن كامیون روی جاده برفی در نهایت به تصادف با دو دختر سواركار 

منجر می شود. در این حادثه یك دختر سواركار جانش را از دست می دهد و سوژه اصلی فیلم 
دختر دیگری است كه هر دو پایش قطع می شود و اسب او به شدت آسیب می بیند. بعد از این 

حادثه، اسب از صاحبش می رنجد و دیگر به او نزدیك نمی شود. دخترك هم دچار ناراحتی روحی 
می شود و از اینجای داستان به بعد شرح تالش انسانی اطرافیان برای پیوند دوباره انسان با حیوان 
است. در این فیلم بازیگران مطرحی همچون رابرت ردفورد و اسكارلت جوهانسون بازی كرده اند.

بانوی كماندار
 ورزشكاران معلول ایرانی به واسطه درخشش در مسابقات جهانی و پارالمپیك همواره سوژه خوبی 
برای مستندسازها بوده اند. زهرا نعمتی، عضو تیم  ملی تیراندازی با كمان بانوان و پرچمدار كاروان 
المپیك ایران در بازی های المپیك 2016 یكی از همین ورزشكاران است. او تا سال 1383عضو تیم 
ملی تكواندوی ایران بود اما در حادثه رانندگی پاهایش را از دست داد. نعمتی چند سال بعد و به رغم 
معلولیت سراغ تیراندازی با كمان رفت به نخستین بانوی تاریخ ورزش ایران بدل شد كه توامان مدال 
طالی المپیك و پارالمپیك را به گردن آویخت. فراز و نشیب های زندگی زهرا نعمتی سوژه جذابی 
برای مستندسازان است و شبكه های خارجی دنبال ساخت مستندی از زندگی این ورزشكار بودند 
اما او در نهایت همكاری با یك كارگردان جوان ایرانی به نام میثم بابایی را ترجیح داد. ماحصل این 
همكاری، تهیه مستند »بانوی كماندار« بود كه بارها از شبكه های تلویزیونی داخل كشور پخش شد.

محبوب میلیون دالری
این فیلم، شرح داستان زندگی غم انگیز دختری به نام »مگی« است كه می خواهد به بوكسوری 

حرفه ای بدل شود. مربی ابتدا با درخواست او مخالفت می كند اما سماجت های مگی باعث 
می شود درخواستش را بپذیرد. مگی آنقدر سخت تمرین می كند كه به مسابقات جهانی اعزام 
می شود و در مبارزه با یكی از حریفانش كه به عنوان كثیف ترین بوكسور شناخته می شد برنده 

می شود اما حریف كه عصبانی بود با ضربه ای ناجوانمردانه باعث برخورد مگی با چهارپایه و 
قطع نخاع شدن او می شود. »عزیز میلیون دالری« جزو 250فیلم برتر تاریخ سینماست و چهار 
جایزه اسكار را از آن خود كرد اما به واسطه پایان بندی تلخی كه دارد همواره مورد انتقاد جامعه 

معلوالن آمریكا قرار گرفته است.

وقتی هركول قهرمان می شود 
مستندهایی كه افراد معلول باید ببینند
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باركد را اسكن كنید و 
ویدیوی این گفت وگو 

را ببینید



پخت زولبیا و بامیه در تهران تاریخچه دقیقی ندارد و كسی نمی داند این شیرینی خوشمزه نخستین  بار در كدام قنادی پایتخت به مشتری عرضه شده اما از سابقه زولبیا و 
بامیه  فروشی های قدیمی پایتخت می توان تخمین زد كه تاریخچه پخت شیرینی مخصوص  ماه رمضان بیش از 100سال است. چند مغازه ای كه از حدود یك قرن پیش تا االن 
كارشان پخت زولبیا و بامیه است و هنوز هم وقتی ماه رمضان از راه می رسد طبق ها را پر می كنند و پیش روی مشتری قرار می دهند. باباعلی قدیمی ترین زولبیا و بامیه فروشی 

تهران است اما پای سابقه كه به میان می آید رقبای دیگری هم دارد كه هنوز هم چراغ شان روشن مانده و در  ماه رمضان رونق شان دوچندان می شود.

پادكست گردی13تلگراف خانه

رادیــو مــرز هــم از آن دســته 
پادكســت هایی اســت كــه بــا 
روایت كردن داستان زندگی آدم ها 
و بیان تجربه آنها، حال آدم را خوب 
می كند. اگر دلتان قصه های اصل 
و دست نخورده می خواهد، حتما 
رادیو مرز را دنبال كنید، چرا كه این 
پادكســت، روایتگر قصه آدم های 
مختلف با موضوعات مختلف است. 
از این پادكست كه كاری از مرضیه 
رسولی اســت، تا كنون 29قسمت 
منتشر شده كه آخرین اپیزود آن 
درباره گیاهخوارهاست. فاصله ای 
كه گیاهخواری بین گیاهخواران و 
دیگران به وجود می آورد، موضوعی 
است كه دست اندركاران رادیو مرز را 
به سمت این موضوع كشانده است. 
»مبتال به سرطان«، »بعد از طالق«، 
»جنگ زده«، »فرزندخوانده«، »بعد 
از خودكشی«، »بچه شهید«، »من 
چاقــم«، »فوتبــال« و...، دیگــر 
قسمت های این پادكست هستند 
كه به بیان تجربیات زیسته آدم ها 

می پردازد.

رادیو مرز

اگــر عالقه مند به نجوم هســتید، 
برنامــه  یــك  حــاال  همیــن 
پادكســت گیر نصــب كــرده و 
پادكســت »ایســتگاه فضایی« را 
دنبال كنید. این پادكســت كاری 
از ســیاوش صفاریان پور، مجری و 
تهیه كننده و كارگردانی است كه 
همه او را با برنامه »آســمان شب« 
می شناســیم. حاال این فعال حوزه 
ستاره شناسی و آســمان شب، در 
تازه ترین فعالیتش سری به دنیای 
پادكست زده و ایستگاه فضایی را 
راه انداخته؛ پادكستی كه تا كنون 
20قســمت از آن منتشــر شده 
و با گوش كردن آنهــا می توانیم با 
عجایب هفتگانه فضایی، چگونگی 
ورود بــه دنیای ستاره شناســی، 
نخستین دست ساخته بشر در فضا، 
ســفر ماجراجویانه انوشه انصاری 
نخســتین مســافر ایرانی به فضا، 
شهاب ســنگ ها، جویندگان طال 
در فضا، لباس فضانوردان، ماموریت 
كشورها در ســیاره مریخ و حتی 
ســرنخ های جهان های موازی در 

قطب جنوب آشنا شویم!

ایستگاه فضایی

رادیو دیو

پادكســت »رادیو دیو« كالژی از 
ادبیات و موســیقی اســت؛ یعنی 
فصل مشــترك همه قسمت های 
این پادكســت، موسیقی و ادبیات 
است و دست اندركاران تولید این 
مدیــای صوتی، به هــر موضوعی 
از دریچه ایــن دو حوزه ســرك 
می كشــند. خود عوامل رادیو دیو 
در توضیح پادكست شان نوشته اند: 
»مجله شنیداری، فرهنگی، هنری. 
هر اپیــزود بــا كالژی از ادبیات 
و موســیقی، شــما را به ســفری 
خیال پردازانه و جســت وجوگرانه 
می برد«. این پادكست كه عمرش 
به بیش از 6سال رسیده، تا به حال 
31اپیزود تولید كرده كه شاید بهتر 
باشد برای شروع، این اپیزودها را 
گوش كنید: »دربست! بلوار الیزابت، 
سر فلسطین«، »فردا آسمان رشت 
بارانی اســت«، »دامــن پرچین 
سبالن«، »هیچ سربازی از جنگ 
برنگشته است«، »رم، شهر ابدی«، 

»به بهشت می ماند هورامان« و... .

پنجشنبه
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یك قرن با زولبیا و بامیه
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چراغ مغازه »بابا علی« 
با گذشت بیش از یك قرن هنوز هم روشن است 

زولبیا و بامیه 
از مولوی تا مونیخ

بوی شهد زولبیا و بامیه از چهارراه مولوی به مشام می رسد و هوش را از 
سر آدم می برد. برای یافتن یكي از قدیمي ترین زولبیا و بامیه فروشی هاي 
تهران رد این بو را می گیریم و می رسیم به مغازه ای كه روی سردر آن با خط درشت نوشته »زولبیا 
و بامیه باباعلی«. صاحب مغازه روی صندلی چوبی جلوی مغازه نشسته و آرام آرام خودش را برای 
نظم دادن به صف طوالنی ای كه از چند ساعت مانده به افطار تشكیل می شود، آماده می كند. مثل 
شاهزاده هایی كه تاج و تخت پادشاهی را از پدر به ارث می برند روی صندلی نشسته تا به همه 
اتفاقات پیرامون قلمرو اش احاطه داشته باشد. محسن كربالیی، فرزند حاج علی كربالیی است 
كه خیلی ها او را صاحب یكي از قدیمي ترین مغازه هاي زولبیا و بامیه فروشی در تهران مي دانند. 
حاج علی حدود 25سالی می شود كه به دیار باقی رفته اما چراغ این مغازه روشن مانده و زولبیا و 
بامیه های باباعلی از چهارراه مولوی، حتي به بسیاری از كشورهای اروپایی راه پیدا كرده است. او 
كسی بود كه مغازه زولبیا و بامیه فروشی را از پدرش حاج حسین كربالیی به ارث برد و حاال نوبت 

به نوه خانواده كربالیی رسیده تا این چراغ را روشن نگه دارد.

بهنام سلطانی

مشتريان اروپايیزولبیای كامپیوتریمیراث پدربزرگ به نوه رسید

اینجا تاریخ ورق می خورد

در مورد قنادهایی كه برای نخســتین بار در تهران زولبیا و بامیه پختند اتفاق نظری وجود ندارد اما بی گمان باباعلی را 
می توان یكي از قدیمي ترین زولبیا و بامیه فروشی هاي تهران دانست. معماری سقف این مغازه بیشتر شبیه یك بناي 
تاریخی است تا قنادی و آن طور كه از شمایل آن پیداست به دوره قاجار برمی گردد. محسن كربالیی، میراث دار  این مغازه 
زولبیا و بامیه پزی 40سال در ركاب پدر فوت و فن این حرفه را آموخته. او تصویر شفافی از قدمت این مغازه در ذهنش 
باقی نمانده اما تردید ندارد كه اینجا از نخســتین مغازه هاي زولبیا و بامیه پزی پایتخت است؛ »این مغازه به پدربزرگم 
حاج حسین كربالیی تعلق داشت و از همان ابتدا زولبیا و بامیه پزی بود. پدر من هم از بچگی عصای دست پدرش بود و در 
همین مغازه فوت و فن این كار را یاد گرفت. به طور قطع می توان گفت این مغازه 90سال در زولبیا و بامیه فروشی سابقه 
دارد اما با احتساب سال هایی كه پدربزرگم اینجا زولبیا و بامیه می پخته سابقه آن بیش از یك قرن تخمین زده می شود.«

در فاصله چند ســاعت مانده به افطار صف 
مشــتری ها تا چند متر آن طرف تر رسیده 
است. حاج محسن كربالیي می گوید: »روش 
پخت زولبیا و بامیه نسبت به سال های دور 
خیلی تغییر كرده است. االن دستگاه های 
كامپیوتری »زولبیاریز« كه ساخت اصفهان 
است كارمان را راحت كرده. اندازه ای را كه 
می خواهیم به كامپیوتر می دهیم و زولبیا و 
بامیه با همان اندازه و ضخامت مورد نظرمان 
را بدون دخالت دست تحویل مان می دهد. 
اینجا همه  چیز تغییر كرده جز مشتری های 
ســنتی كه به بهانه خرید زولبیــا و بامیه 
می آیند و خاطراتشــان را مرور می كنند. 
خیلی از بچه هایی كــه در فصل تعطیلی 
مدارس بامیه می فروختند و بضاعت مالی 
مناسبی نداشتند از حاج علی بامیه مجانی 
یا نسیه می گرفتند. برخی از همان بچه ها 
االن دكتر و مهندس شده اند و  ماه رمضان 
كه می شود از همه جای تهران برای خرید 
زولبیا و بامیه  ماه رمضان به اینجا می آیند تا 

تجدید خاطره هم كرده باشند«.

زنگی كه سر در ورودی مغازه نصب شده نزدیك به 
100سال قدمت دارد و از حاج علی كربالیی به یادگار 
مانده است. او به رســم قدیم بعد از ورود مشتریان 
پر وپا قرص و سفارشــی، به ســبك مرشد زورخانه 
زنگ را به صدا درمی آورد اما این زنگ مدت هاست 
كه برای كســی به صدا درنیامده و انــگار فقط به 
زینت مغازه بدل شــده اســت. زولبیا و بامیه هایی 
كه با كمك دستگاه كامپیوتری پخته می شود مثل 
سال های دور درهم تنیده نیست و در نگاه اول معلوم 
است كه احساس خوش كارگران زحمتكش به آن 
منتقل نشده است. شاید هم فصل تازه ای در كتاب 
تاریخ پخت زولبیا و بامیه در تهران باز شــده است. 
صاحب مغازه می گوید زولبیــا و بامیه های باباعلی 
حاال به بارانداز كشورهای اروپایی راه پیدا كرده اند؛ 
»ما هیچ تبلیغی نداریم اما از شهرستان های دور و 
نزدیك می آیند و زولبیا و بامیه می برند. مشتری های 
اروپایی هم كم نداریــم. ایرانی هایی كه در خیلی از 
كشورها زولبیا و بامیه فروشی راه انداخته اند سفارش 
می دهند و ما برایشان ارسال می كنیم. همین پریروز 
300كیلو زولبیا و بامیه به مقصد آلمان و شهر مونیخ 

ارسال كردیم.« 

اولین بامیه اینجا پخته شد
حاج علی كربالیی یكی از نخستین زولبیا و بامیه پزهای تهران 
بود و خیلی ها پخت بامیه تركی را میــراث او می دانند. البته 
عده ای از فردی به نام چراغعلی بامیه پز به عنوان پایه گذار پخت 
بامیه تركی در تهران نام می برند اما اگر قدمت مغازه باباعلی را 
100سال درنظر بگیریم به سر نخ های تازه ای می رسیم. محسن 
كربالیی شاهد زنده محصوالتی است كه برای نخستین بار در 
همین مغازه تولید شده است؛ »قدیم ها مثل حاال امكانات زیادی 
نداشتیم و بامیه را با كیسه های پارچه ای می زدند. بامیه زن ها 
مچ هایی قوی داشتند چون از صبح تا شب كارشان این بود كه 
كیسه را فشار دهند تا خمیر بیرون بیاید و روی روغن ریخته 
شود. حاج علی كربالیی نخستین كسی بود كه پخت بامیه تركی 
در تهران را شروع كرد. پدرم ورزشكار بود و مچ هایی قوی داشت. 
وقتی  ماه رمضان می شــد روزی یك تن بامیه تركی با دستان 
خودش می پخت.« از حاج علی كربالیی جز خوشنامی چیزی 
باقی نمانده و محسن كربالیی مثل خیلی از قدیمی های مولوی از 
پاكدستی و درستكاری او در كسب وكارش می گوید؛ »حاج علی 
برای ریال به ریال مالش عرق می ریخت و اعتقاد عجیبی به مال 
حالل داشت. تحت هیچ شرایطی هم دروغ نمی گفت و تقلب 
نمی كرد. گالب را از بهترین گالب فروشی كاشان می خرید و از 
بهترین ماست برای تهیه خمیر زولبیا و بامیه استفاده می كرد. به 

ما هم وصیت كرد جنس خوب به مردم بدهیم.«

راهنمای 
خرید زولبیا و بامیه

پخت زولبیا و بامیه یكی از سنت های دیرینه  ماه رمضان در پایتخت 
است و برخی معتقدند پخت این شیرینی خوشمزه به دوره ناصری بر می گردد. 

امروزه پخت انواع زولبیا و بامیه، مختص  ماه رمضان نیست و خیلی ها بدون آگاهی 
از عوارض مصرف بی رویه آن سالمت خودشان را به خطر می اندازند. مصرف بیش از حد 

زولبیا و بامیه سیل كالری اضافی را به بدن سرازیر می كند. عالوه بر این به واسطه نوع روغنی 
كه در تهیه این شیرینی به كار می رود، اسید های چرب كه موجب بیماری های قلبی و عروقی 

می شود را هم جذب بدن می كند. شاید خیلی ها بگویند فقط یك قناد كاركشته می تواند زولبیا و 
بامیه باكیفیت را از نوع بی كیفیت آن تشخیص دهد اما با چند راهكار نسبتا ساده می توان میزان 
ضرر و زیان این شیرینی پرقند را به حداقل رساند. قنادها می گویند زولبیا و بامیه هایی با رنگ 

زعفرانی كیفیت بهتری دارند. نرم بودن زولبیا و بامیه زیر دندان هم نشان می دهد با روغن سالم 
پخته شده و اگر سفت باشد با روغن چندبار مصرف عمل آمده است. هنگام خرید زولبیا و بامیه 
این دو فاكتور را درنظر بگیرید. فراموش نكنید كه زولبیا و بامیه باید عطر و طعم مناسب و رنگ 

روشن داشته باشد و سوختگی و تغییر رنگ قهوه ای در آن مشاهده نشود. ذرات سوخته 
هم نباید روی این نوع شیرینی وجود داشته باشد. حتی نوع جعبه ای كه قنادی 
استفاده می كند مهم است. زولبیا و بامیه حتما باید در جعبه های استاندارد كه 

یك الیه نازك داخل خود دارند ریخته شود و از خرید این نوع شیرینی 
در داخل پاكت یا در جعبه هایی كه الیه براق داخل آنها 

وجود ندارد اجتناب كنید.

میدان قیام
اما اگر می خواهید ســراغ یكی از قدیمی ترین 
زولبیا و بامیه فروشی های تهران بروید كه اسم 
و رسمش در میان بیشتر شیرینی فروشی های 
قدیم ماندگار مانده است، باید سری به میدان قیام 
و ابتدای خیابان »شترداران« قدیم بزنید تا بوی بامیه های 
تازه و پرشهد، شما را به سمت مغازه سیدعلی نوری زاده ببرد؛ مغازه ای 
به نام »به به« كه شكل و شمایل قدیمی و سنتی خودش را حفظ كرده و 
مردم برای خرید زولبیا و بامیه هایش در شب های   ماه رمضان، گاهی تا 
حوالی میدان قیام صف می كشند. شیرینی فروشی های قدیمی می گویند 
ماندگاری بامیه تركی به خاطر وجود ســیدعلی نــوری زاده بوده و اگر 
سماجت او برای یادگیری نبود، شیوه پخت این شیرینی خوشمزه مثل 

بسیاری از شیرینی های سنتی دیگر فراموش می شد.

خیابان 12فروردین
آنهایی كه پای ثابت خوردن زولبیا و 
بامیه در  ماه رمضان هستند می گویند 
تا وقتی از قنادی پاستور، زولبیا و بامیه 
نخرید نمی توانید دربــاره طعم بهترین 
زولبیا و بامیه قضاوت كنیــد. این قنادی قدیمی 
كه در خیابان 12فروردین واقع شــده همچنان سبك و سیاق 
خودش را كه به چند دهه قبل تعلق دارد حفظ كرده و شــیوه 
سنتی ای كه برای تولید زولبیا و بامیه به كار می گیرد مورد پسند 
مشتریان است. در این قنادی، شیرینی های سنتی پخته می شود 
اما تولید زولبیا و بامیه های مخصوص قنادی پاستور برای خودش 
حكایت دیگری دارد. در این مغازه زولبیا با مغز پسته اعال و پودر 
نارگیل تركیب می شود و به همین دلیل قیمت آن از همه زولبیا 
و بامیه هایی كه در تهران به مشتری عرضه می شود گران تر است. 
از طرف دیگر طراحی قدیمی و دوست داشتنی این قنادی شما را 
به دوران كودكی می برد و تنوع شیرینی ها و زولبیا و بامیه ها هم 

چند دقیقه ای شما را محو تماشا خواهد كرد.

چهارراه منیریه
آن طور كه از شــواهد و قرائن پیداست قنادی 
الدن در زمینه پخت زولبیــا و بامیه در تهران 
پیشتاز بوده است. گفته می شود وقتی برادران 
الدن مقدم از 90سال قبل مغازه قنادی جمع وجور 
چهارراه منیریه را تاســیس كردند، در كنــار پخت انواع 
شیرینی، به پخت زولبیا و بامیه در تهران هم رونق بخشیدند. این قنادی 
با گذشت ســال های طوالنی هنوز هم پابرجاســت و تابلوی قدیمی و 
دكوراسیون داخلی آن تغییر نكرده است. قنادی الدن یك شعبه هم در 
تجریش دارد، اما اگر می خواهید مزه زولبیا و بامیه با طعم ویژه را بچشید 
و حس نوستالژیك را توأمان تجربه كنید به همان قنادی نودساله خیابان 
ولی عصر بروید. خیلی ها الدن را پیشقراول پخت زولبیا و بامیه در تهران 
می دانند اما این قنادی برخالف زولبیا و بامیه بابا علی و به به در كنار زولبیا 

و بامیه، شیرینی سنتی هم به مشتری ها عرضه می كند.

چهارراه سرچشمه
اگر هوس خــوردن گوش فیل هــای بزرگ و 
خوش طعم را كرده اید پیشنهاد ما به شما این 
است كه در  ماه مبارك رمضان حتما سری به 
قنادی بهار در چهارراه سرچشمه بزنید. زولبیا و 
بامیه و گوش فیل های بزرگ قنادی بهار هرسال مشتریان 
زیادی را از نقاط مختلف تهران به حوالی سرچشمه می كشاند و آنهایی 
كه طعم گوش فیل های بزرگ را چشــیده اند می گویند این شــیرینی 
خوشمزه ارزش پیمودن مســافت های طوالنی را دارد. خیلی ها قنادی 
بهار را كه به حاج حســین بهار و پســرش تعلق دارد با شــیرینی های 
برنجی اش می شناسند اما بد نیســت بدانید كه این قنادی هشتادساله 
از همان نخستین سال های تاسیس، با پخت زولبیا و بامیه و به خصوص 
گوش فیل های بزرگ پرشیره، مشتریانی را از سراسر تهران جذب كرده 
است. صف های طوالنی  كه در ماه رمضان برای خرید این گوش فیل ها 
تشكیل می شود نشان می دهد كه پخت این شیرینی خوشمزه در انحصار 

قنادی بهار است.

خیابان بهبودی
برای خرید زولبیای تبریزی الزم نیست راه دوری بروید چراكه قنادی نسبتا قدیمی خیابان 
بهبودی تهران در  ماه رمضان این شیرینی خوشمزه را به مشتریان پرتعدادش عرضه می كند. 
قنادی تیفانی، سابقه چهل وپنج ساله دارد. اعتبار زولبیای این مغازه زبانزد است و مشتری ها 
برای خرید زولبیای تبریزی از همه نقاط تهران به آن مراجعه می كنند. زولبیا در دو نوع تهرانی 
و تبریزی در بازار وجود دارد و تفاوت آنها در نوع موادی است كه در پخت شان استفاده می شود. زولبیای 
تهرانی با نشاسته  تر تهیه می شود و به جای ماست، آب به خمیر آن اضافه می كنند كه موجب سفیدشدن این شیرینی 
می شود، اما زولبیای تبریزی را با نشاسته خشك و ماســت پرچربی كه آب آن گرفته شده می پزند. قنادی تیفانی در 

تولید نوع دوم زولبیا سابقه ای چهل وپنج ساله دارد و در این مغازه فقط زولبیای تبریزی به مشتری عرضه می شود.

به  به

پاستور 

الدن مقدم 

بهار 

تیفانی

باركد را اسكن كنید و ویدیوی 
این گزارش را ببینید

قدیمی های چهارراه مولوی كه چند نفری از آنها هنوز در قید حیات هستند از كاروانسرای بزرگ حوالی چهارراه مولوی كه 
جایی برای اسكان مسافران بی سرپناه بود می گویند. نام این كاروانسرا را هم باغ فردوس گذاشته بودند چون در همسایگی 
گورستان باغ فردوس كه حاال هیچ نامی و نشانی از آن باقی نمانده، قرار داشت. اتاق های كاروانسرا با گذشت زمان به تاجران 
خرده پایی كه تازه می خواستند كسب وكاری راه بیندازند فروخته شد و مغازه زولبیا و بامیه پزی باباعلی یكی از همین 
مغازه هاست. محسن كربالیی، معماری سقف مغازه را به درخت كهنسالی تشبیه می كند كه برای پی بردن به قدمتش باید 
حلقه های رشد آن را شمرد؛ »این مغازه به طور رسمی در میراث فرهنگی ثبت نشده اما تردیدی وجود ندارد كه یك بنای 
تاریخی است و ما بدون اجازه میراث فرهنگی نمی توانیم تغییرات زیادی در آن ایجاد كنیم. وقتی پدربزرگم در این مغازه 
كار می كرد اصال نفت هم در تهران پیدا نمی شد و با هیزم، زولبیا و بامیه می پختند. پدرم می گفت آن قدر لباس هایمان بوی 

دود می گرفت كه حمام دارها اندازه سه نفر از ما پول می گرفتند و بعد اجازه ورود به حمام را می دادند.« 



دورهمی برای محلهاصال چی هست؟

مشتی نمونه خروار

امیدهایی برای زنده شدن

همه پای كارند

مسائلی در همه حوزه ها

مهرواره بدون مرز

نگار خانه 14 خانه گردی

نــه فقــط عالقه مندان بــه برق، 
بلكه همه عاشــقان بازی، به ویژه 
آنهایی كه ارتبــاط خوبی با بازی 
»مونوپولی« برقرار می كنند، حتما 
از بــازی رومیزی یــا به اصطالح 
بردگیم »Power Grid«خوش شان 
می آید. این بازی كه یكی از بهترین 
بازی های استراتژی دنیا به حساب 
 می آیــد، بــازی ای مخصــوص

2 تــا 6 نفر اســت و دســت كم 
2ســاعتی بازیكنان را ســرگرم 
می كند! همانطور كه از اسم بازی 
مشخص است، هدف در این بازی، 
برق رسانی به شــهرهای مختلف 
است و هركسی كه بتواند نیروگاه 
بیشتری بخرد، مواداولیه بیشتری 
تهیه كنــد و ساخت وســازهای 
بیشتری روی نقشه داشته باشد، 
برنده خواهد شــد. اگــر این بازی 
را تهیــه كردید، حتمــا ویدئوی 
آموزشــی آن را هــم در اینترنت 
 نگاه كنید تا در جریان كامل بازی 

قرار گیرید.

بازی با شبكه نیرو

پنجشنبه

شماره 118
16  اردیبهشت 1400 

یكی از بهتریــن بازی های فكری 
كه به تقویت هوش كمك می كند، 
بازی »تانگو« اســت؛ یك بازی 
كوچك و جمع و جــور كه فقط 
با حضور 2بازیكن انجام می شود. 
تانگو براساس یك افسانه چینی 
طراحی شده. این افسانه حكایت 
از ایــن دارد كــه روزی مــردی 
یك كاشــی چینی را شكست و 
هنگامی كه ســعی داشت آن را 
درست كند، اشكال متفاوتی را با 
تكه های این كاشی ساخت. حاال 
هدف بازی هم دقیقا همین است؛ 
درست كردن تصاویر روی كارت ها 
با تمام 7قطعه موجود. هركدام از 
بازیكن ها هم كه زودتر توانست به 
تصویر روی كارت برسد، با گفتن 
واژه »تانگو« پیروزی اش را اعالم 
كرده و كارت را از آِن خود می كند. 
در پایان، هــر بازیكنی كه كارت 
بیشتری به دســت آورده باشد، 

برنده است.

تقویت هوش با تانگو

تهران ما اولین های زیادی 
دارد، این هم چند نمونه آن

اولین ها همیشه شگفت انگیزند، پدیده می شوند و برای همیشه در ذهن تاریخ ماندگار. پایتخت ما هم اولین های زیادی را در دل خود جای داده كه هر 
یك برای خودش قصه مفصلی دارد. مسلمًا در این فضای محدود نمی توانستیم به همه آنها اشاره كنیم اما به 6مورد جالب آنها اشاره كرده ایم تا شما 

بیشتر در حال و هوای تهران قدیم قرار بگیرید. اولین های یك پایتخت
 اولین بیمارستان

بازهم ناصرالدین شــاه، باز هم آوردن یكی دیگر از مظاهر تمــدن. او در یكی از 
سفر هایش به كشورهای غربی، بیمارستان های غربیان را دیده بود. ناصرالدین شاه 
پس از بازگشــت به تهران تصمیم گرفت تا بیمارســتانی در تهران دایر كند. او 
ناظم االطباء، پزشك مخصوص خود را مأمور تأسیس نخستین بیمارستان تهران 
كرد. ناظم االطباء در ســال 12۹۰ هجری قمری، نخستین بیمارستان تهران و 
ایران را در میدان حسن آباد امروزی، تأسیس كرد. این بیمارستان تا سال ها به نام 
»مریضخانه دولتی« نامیده می شــد. مریضخانه دولتی پس از چندی و در سال 

1۳1۹ به پاس زحمات پدر طب ایران به بیمارستان سینا تغییر نام داد.

 اولین آگهی بازرگانی
در تهران كنونی كه چشــم می گردانی، تابلو ها، بیلبوردها و پوسترهای تبلیغاتی در هر گوشه آن به 
چشم می آید. شهر پر است از آگهی های بازرگانی و تجاری اما نخستین بار كه پای آگهی های تجاری 
به ایران باز شد، زمانی بود كه روزنامه »وقایع اتفاقیه« تازه منتشر می شد. امیركبیر به منظور انعكاس 
اخبار بلدیه، اقدام به چاپ این روزنامه كرده بود و از اتفاقات و وقایع شهر در آن می نوشت. در همین 
زمان بود كه نخستین آگهی تجاری در این روزنامه به چاپ رسید. در سال 1267 هجری قمری و در 
زمان صدارت امیركبیر، شخصی به نام »میسوروجیاری« نخستین آگهی تجاری را در این روزنامه به 
چاپ رساند. این آگهی به تبلیغ غذاهای اروپایی اختصاص یافته بود كه در طهران آن روز فراوان یافت 
می شد. تا مدت ها بعد از چاپ این آگهی، تنها غربیان ساكن طهران مشتریان چاپ آگهی بودند. بعد ها 

تجار ایرانی متوجه تأثیر اینگونه روش تبلیغاتی جدید شده و از آن استفاده كردند.

 اولین عكاسی 
نخســتین دســتگاه های ثبت تصویر بــا  فاصله 
اندكی پس از اروپــا در زمان محمدشــاه قاجار به 
ایران راه یافــت اما»فوتوگرافــی« از دوره ناصری 
به دربار راه یافت و آقا رضا عكاسباشــی نخستین 
عكاس حرفه ای دربار محیوب می شــود. در اوایل 
سلطنت ناصرالدین شــاه قاجار كالسی در مدرسه 
دارالفنون توسط عبداهلل میرزاقاجار دایر شد برای 
آموزش عكاسی به شــاهزادگان و درباریان قاجار. 
ناصرالدین شاه به علت عالقه ای كه خود به عكاسی 
داشــت عكس می گرفت و از آن دوران عكس های 
زیادی باقی مانده است. بعد از دارالفنون، عكاسی 
تدریجاً توســط اشــخاص دیگری مانند »آنتوان 
سورگئین« توسعه یافت و از حالت درباری خارج 
شــد. تعداد تصاویر موجــود از آن دوران نشــان 
 می دهد كــه طهرانی های قدیم عالقــه زیادی به 

عكس گرفتن داشته اند.
 اولین آتش نشانی 

شــالوده اداره آتش نشــانی در بین ســال های 1۳۰4 و 1۳۰۵ و در زمان تصدی سرلشكر 
بوذرجمهری در شهرداری طهران ریخته شد. یك نفر آلمانی به نام »هانری فردریش دوئل«، 
به ریاست فنی و یكی از افسران روس سفید به نام »كلنل وربا« به ریاست نظامی آتش نشانی 
تعیین شدند. سپس این مؤسسه تحت نظر رؤسای ایرانی كه غالباً از افسران بودند قرار گرفت. 
در آذر 1۳۰7، ۵دستگاه اطفای حریق و یك دستگاه آبپاش بزرگ و 4دستگاه آبپاش كوچك 
به وســیله بلدیه از آلمان خریداری شد. اداره اطفائیه ابتدا در ســه راه امین حضور در گاراژ 
حسینی تشكیل شد و در سال 1۳11 به محل چهارراه حسن آباد كه گورستان بود منتقل شد.

 اولین سینما
سینما رفتن جزو تفریح هایی بود كه به سرعت در تهران قدیم رواج یافت و سینماهای زیادی 
در پایتخت متولد شــد. اولین فیلم هایی كه تهرانی های قدیم می دیدند همگی فیلم صامت 
و غیرناطق بودند. نخستین ســالن نمایش فیلم تهران در سال 128۳شمسی در قهوه خانه 
زرگرآباد در خیابان چراغ گاز تهران شكل گرفت  ولی اولین سینما به سبك امروزی 2۰ سال 
بعد در گراند هتل افتتاح شد. در دی ماه ســال 1۳۰۹ هجری شمسی اولین فیلم ایرانی در 
تهران به نمایش درآمد. این فیلم صامتی كه »آبی و رابی« نام داشت توسط فردی به نام اوانس 
اوگانیانس نوشته و ساخته شــده بود. اوگانیانس  اولین كسی بود كه مدرسه ای برای تربیت 
آرتیست در ایران تأسیس كرد و برای ساختن اولین فیلمش نیز از شاگردان همین مدرسه 

استفاده كرد. 

 اولین كارخانه
كارخانه چراغ گاز نخســتین كارخانه ای بود كه در طهران تأسیس شد و بعد ها، خیابانی كه 
كارخانه مزبور در آن قرار داشت به این نام، نامیده شد. این كارخانه به منظور تأمین روشنایی 
اندرون شاهی تأسیس شده بود. ناصرالدین شاه، این كارخانه را پس از نخستین سفرش به اروپا، 
به عنوان ارمغان سفر به ایران آورده بود. در این كارخانه، دیگ های بزرگی قرار داشت كه حامل 
گاز »كاربید« بودند. این دیگ ها به وسیله لوله هایی به اندرونی متصل شده حتی به خیابان های 
ناصریه و ارك نیز گازرسانی می كردند. بعد ها، به دلیل خرابكاری مردم، روشنایی این خیابان ها 
از بین رفت. اندرونی شاهی تا سال ها از این روشنایی بهره می بردند و تنها منبع روشنایی این 
خیابان و دارالخالفه، از این كارخانه تأمین می شد. خیابان چراغ گاز كه از خیابان های پرتردد 
شهر طهران محسوب می شد، همواره به دلیل وجود این كارخانه و نزدیكی آن به محل استقرار 

شاه، دارای اهمیت بود.

در محله تان مشكلی دارید؟ شما هم می توانید به مهرواره محله همدل بپیوندید

گره ها به دست مردم 
باز می شود

یكی از نوســتالژی هایی كه قدیمی ها و حتی چهره ها و بزرگان عرصه هنر و ورزش و... یاد می كنند، 
محله هایی بوده كه در آن زندگی می كردند. اما مگر یك محله چه دارد جز آجر و كوچه و ساختمان و چهار 
تا مغازه و دار و درخت؟ در واقع چیزی كه این قدیمی ها از آن صحبت می كردند، یك فرهنگ بود؛ نه یك 
محله؛ فرهنگی كه در دل یك محله شكل گرفته بود. فرهنگی كه پایه های آن همدلی و هوای هم را داشتن و مهربانی و دنبال 
مشكالت هم رفتن و... بوده است؛ وگرنه محله های امروز كه شیك تر و مدرن تر و با امكانات تر هستند. در واقع این روحیه همدلی 
در محالت بوده كه آنها را در خاطرات این قدیمی ها چنین ماندگار كرده است. حاال چند وقتی است كه پویشی با عنوان مهرواره 

محله همدل راه افتاده است؛ پویشی كه می خواهد كمی ما را به همان حال و هوای قدیمی ببرد؛ به همان جهان همدلی ها.

عيسی محمدی

اما برسیم به ماجرای مهرواره محله همدل. اصال چنین پویشی كه راه افتاده و محله های 
زیادی را هم پای كار آورده است، چیست؟ این پویش با این رویكرد ایجاد شده كه امید را در 
سطح محلی ایجاد كند. در واقع این پویش، قصد دارد كه مردم را پای كار بكشاند تا بیایند 
و مسائل شان را ثبت كنند. بعد از ثبت مسئله هم اهل محل با محوریت امام جماعت محله، 
شروع به كار می كنند تا مسائل مطرح شده حل و فصل شود. خوبی این اتفاق آن است كه 
مردم، كم كم متوجه می شوند كه بخش زیادی از آبادانی محله، به خودشان بستگی دارد و 
تا وقتی كه آستین باال نزنند، اتفاقی نخواهد افتاد. همین االن هم آبرسانی به روستایی در 
سیستان و بلوچستان و چند مورد دیگر اتفاق افتاده كه از دل این همایش جرقه اش زده شده.

اما نكته دیگری كه در این پویش یا مهرواره وجود دارد، استفاده از عنوان »مهرواره« است. 
برگزاركنندگان تأكید زیادی دارند كه از این عنوان و مفهوم به جای پویش استفاده كنند. 
اما چرا؟ به این دلیل كه خواسته اند تعبیری متفاوت و جدید به جای پویش و جشنواره 
ارائه بدهند؛ تعبیری كه به مفهوم جمع آمدن مردم بر محور  مهر و محبت است. به هر حال 
فلسفه جالبی دارد چنین تعبیری. از سوی دیگر، رویكرد آنها این است كه مردم را پای 
كار بیاورند تا به این درك برسند كه مشكالت محله حل شدنی است؛ فقط باید بخواهند و 
دنبالش بروند؛ در واقع وقتی كه افراد محله دور هم برای هدفی مشخص جمع می شوند، 

هم افزایی این انرژی باعث اتفاقات بزرگی خواهد شد.

داوران چه كسانی هستند؟
نتیجه این مهرواره و رقابت، در مرحله شهرستانی پس از ارزیابی و داوری توسط 
هیأت داوران، بعد از ماه مبارك رمضان اعالم خواهد شــد. جوایزی هم برای 
برترین ها درنظر گرفته خواهد شــد. هیأت داوران این مهرواره هم در بخش 
شهرستانی، این افراد هستند: راهیار)مدیر( شهرستان، امام جمعه شهرستان، 
فرمانده سپاه، رئیس اوقاف شهرســتان، مدیر مدرسه های علمیه شهرستان، 
مســئول شهرســتانی بنیاد خاتم االوصیا )درصورت وجود(، ۳نفر از فعاالن 
فرهنگی شهر به پیشنهاد مدیر شهرستان و تصویب كمیته داوری شهرستان. 

همانطور كه اشاره شــد تا به حال در دل این مهرواره، مشكالت برخی از محله ها و 
روستاها و... هم حل شده است؛ ازجمله اینكه روستای منج در چهارمحال و بختیاری 
فاقد امواج تلویزیونی بود و فعاالن فرهنگی روستا برای اینكه مردم ناچار به استفاده از 
ماهواره نشوند، سریع ورود كرده و ایستگاه فرستنده تلویزیونی نصب كردند. همچنین 
مردم روستای »چاه غزلباش« در سیستان و بلوچستان كه مشكالت آبرسانی داشتند، 
ثبت مسئله كرده و با محوریت امام جماعت روستای خود، این مشكل را حل كردند كه 

البته خیران و اهالی روستا به شدت پای كار بودند. 

ایجاد كنندگان چنین پویشی، هدف از آن را چنین ذكر كرده اند كه »هدف از مهرواره محل 
همدل این است كه شرایطی فراهم شود تا مردم به كمك هم و با مدیریت امام جماعت 
محله خودشان، هر تعداد از مســائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، 
تربیتی، بانوان، سبك زندگی، مسائل اداری و مالی و ... اهالی و محله خود را كه به نظر جمع، 
اولویت دارد، حل كنند. كافی است برای شركت در مهرواره محله همدل، عدد یك را به 
سامانه ۵۰۰۰17۵ پیامك كنید...«. البته هدف اصلی و اول آن است كه امید و تكاپو را در 
اهل محل ایجاد كند. اما برای تشویق بیشتر ۳جایزه 2۰۰میلیون تومانی هم در انتظار ۳ 

شاید از خودتان بپرســید كه این پویش را چه كســانی ایجاد كرده اند؟ این پویش را برگزیده نهایی این مهرواره درنظر گرفته شده است كه شوق و ذوق بیشتری ایجاد كند.
مجموعه ای از فعاالن فرهنگی، هنری، رسانه ای و مذهبی ایجاد كرده اند و البته نهادهای 
مختلف فرهنگی كشور هم پای كار هستند و به تدریج ارگان ها و نهادهای دیگری هم پای 
كار خواهند آمد. از طرف دیگر، برای اینكه متوجه شوید كه امتیازهای مسائل ثبت شده 
شما در این پویش به چه چیزهایی بســتگی دارد، باید عرض كنیم كه این امتیازها به 
این موارد بستگی دارد: تأكید بر رویكرد تحول محله محور، تأكید بر محوریت مساجد 
در حل مسائل محله، اهتمام به مشاركت حداكثری مردم، تأكید بر حل پایدار و عمیق 
مسائل محله، به میدان آوری زنان در حل مسائل خود و محله، استفاده از ظرفیت های 
بی بدیل ماه مبارك رمضان در همدلی و همیاری اجتماعی، همه جانبه دیدن مسائل و 
پرهیز از نگاه های شــتابزده، پررنگ كردن نقش راهبری امام جماعت محله در مقابل 

دیدگاه تصدی گرایانه، اهتمام به نگاه تشكیالتی و پیشبرد امور از این طریق.

اما سؤال اینجاست كه چه مسائلی؟ طبیعی است كه یك محله با مسائل ریز و درشت زیادی 
روبه رو است و باز هم طبیعی است كه به نسبت هر محله و منطقه، این مسائل می توانند 
متنوع و البته در اولویت باشند. مسائل كلی كه اهالی هر محله می توانند در آن حوزه ثبت و 
پیگیری مسئله كنند، اینهاست: اقتصادی، اجتماعی، تربیتی، آموزشی، خانوادگی، مذهبی، 
زیرساختی، اخالقی، زنان، سبك زندگی و سالمت، رسانه و هویت بخشی، گفتمان انقالبی و 
فرهنگ ایرانی اسالمی، حقوقی، فساد و انحراف عملكردی. البته اجباری هم ندارید كه صرفا 

در یك حوزه مسئله ثبت كنید؛ می تواند حتی شامل چند حوزه باشد.

برای شــركت در این پویش هیچ امــا و اگر و 
شــرطی وجود ندارد و همه مردم و محله های 
كشور می توانند در آن شــركت كنند. هر جا 
محله ای باشــد و مردمانی كــه دغدغه محل 
زندگی شان و آبادانی و همدلی در آن را داشته 
باشند، می توانند در این پویش شركت كرده و 
مسائل شــان را ثبت و پیگیری كنند. مسائل و 
محله های ثبت شده هم در ۳مرحله شهرستانی، 
 استانی و ملی پیگیری می شوند تا تكلیف روشن 
شود؛ چه بســا كه رفع مشــكالت یك محله، 
نیازمند عزم ملی و نگاه و برنامه های ملی باشد.

محله در سراسر 
کشورتا كنون به این 
پویش پیوسته اند.

20,000
مسئله محلی تا به 

حال در این پویش ثبت 
شده.

26,200
حوزه اقتصادی، 

اجتماعی، مذهبی، 
خانوادگی و زیرساختی 
در صدر مسائل بوده.
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استان  قزوین و 

اصفهان، پیشتازترین 
استان ها  در ثبت 
مسئله هستند.
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نوا گردی15مكتب خانه

بدون شك بســیاری از زیباترین 
نواهــای محلی، در آلبــوم »نوای 
قریــه« جمع شــده اســت. اگر 
گوش كــردن  بــه  عالقه منــد 
آهنگ های محلی هســتید، حتما 
این آلبــوم را تهیه كــرده و گوش 
كنید. آلبوم نوای قریه مجموعه ای 
از تصنیف های موســیقی محلی 
ایران با همخوانی گروه كر متشكل 
از حــوروش خلیلی، اســفندیار 
قره باغی، مجید اخشابی و... است 
كه نخســتین بار در ســال1378 
منتشر شد. این آلبوم كه براساس 
موســیقی محلی ایران است و آن 
را ملیحه ســعیدی تنظیم كرده، 
12قطعــه موســیقایی دارد و 
درمجموع نزدیك به یك ســاعت 
موســیقی محلی اســت. »عزیز 
بشین به كنارم«، »شــاه صنم«، 
»شــیرعلی مردون«، »لیال بانو«، 
»المان«، »دی بــالل«، »مجنون 
نبودم«، »زلفــای یارم بی نظیره«، 
»هیار هیار« و... ازجمله قطعه های 
آرامش بخش و زیبــای این آلبوم 

موسیقی محلی است.

نوای قریه های ایران

این روزها كه بــه پایان مهمانی 
خدا نزدیك می شویم، می توانیم 
به آلبوم تازه منتشرشده »رسم 
مناجات« گوش كنیم. این آلبوم 
كــه كار مركز موســیقی حوزه 
هنری سازمان تبلیغات اسالمی 
با مشــاركت مركز موســیقی 
ســازمان صداوسیماســت، به 
مناســبت  ماه مبــارك رمضان 
ســال1400 منتشــر شــده و 
در تولیــد آن هشــت خواننده 
حضور دارند. اشــعار این آلبوم 
از ابوســعید ابی الخیر، مولوی، 
حافظ، خواجه عبداهلل انصاری، 
پروین اعتصامی، سجاد سامانی، 
محمدمهــدی ســیار و ریاضی 
یزدی اســت كــه در مایه های 
دستگاه های افشــاری، سه گاه، 
بیــات تــرك، شــور و مثنوی 
سه گانه كار شــده اند. درنهایت 
اینكــه آلبــوم رســم مناجات 
هشت قطعه موسیقایی دارد كه 
»گره گشا«، »باز آ«، »وصال تو«، 
»نور تجلی«، »ســزاوار«، »غیر 
از تو نخواهم«، »تماشــایی« و 
»تو دســتم را گرفتی« ازجمله 

آنهاست.

مناجات های رمضانی

به طاها به یاسین

»بگــو چنــد جمعه گذشــتی ز 
خوابت؟/ چــه انــدازه در ندبه ها 
زار یاری؟/ به شــانه كشیدی غم 
ســینه اش را؟/ و یــا چــون بقیه 
تو ســربار یاری/ اگر یك نفر را به 
او وصل كردی/ برای ســپاهش تو 
سردار یاری/ به گریه شبی را سحر 
كردی یا نه؟/ چــه مقدار بی تاب و 
بیمار یاری؟/ دل آشفته بودن دلیل 
كمی نیست/ اگر بی قراری بدان یار 
یاری/ و پایان این بی قراری بهشت 
است/ بهشتی كه سرخوش ز دیدار 
یاری«. فــردا آخریــن جمعه ماه 
مبارك رمضان اســت. شــاید بد 
نباشد با این نوای زیبا و دل انگیز از 
علی فانی به استقبال این روز برویم. 
این نوای مذهبی زیبا سال1390 
و در قالب آلبومی به نام »شاید به 

یادتان« منتشر شده است.

پنجشنبه

شماره 118
16  اردیبهشت 1400 

راهكارهایی برای مواجهه با ناامیدی

ناامید شوید 
اما ناامید نمانید

گریزی از ناامیدی نیست. زمان هایی وجود دارد 
كه ما به دلیل خبرهای بدی كه می رسد، تلخی ها 
و سختی هایی كه به شكل جمعی یا فردی تجربه 
می كنیم، احساس ناامیدی می كنیم. ما حق داریم 
كه ناامید شویم و گاهی این احساس تلخ را تجربه 
كنیم، اما حق نداریم ناامید بمانیم و اجازه دهیم 
این حس منفی، كنترل رفتار و احساسات ما را در 

دست بگیرد.

   گریه كنید
باور كنید گریه لزوما نشــانه ضعف نیست. آن جمله 
اشتباه »مرد گریه نمی كند« هم یك دروغ بزرگ است. 
گریه كردن، مكانیسمی اســت كه همه هیجان های 
درونی را تخلیــه می كند، تنش ها و اســترس ها را از 
شما دور می كند و بعد از آن احساس راحتی و سبكی 
می كنید. بنابراین اگر اشكتان می خواهد سرازیر شود، 
جلویش را نگیرید. تنها زمانی كه شما به ذهنتان اجازه 
خالصی از ســموم را می دهید، قــادر خواهید بود كه 

گام های مورد نیاز برای خوب شدن و التیام را بردارید.

   بپذیرید
قدم اول برای مواجهه با ناامیدی این اســت كه آن را 
بپذیرید. اتفاق ناامیدكننده ای كه در زندگی تان روی 
می دهد را بپذیرید. چرا پذیرفتن اتفاقات زندگی برای 
مقابله با احساســات ناخوشــایند ضروری است؟ زیرا 
در غیر این صورت افكارتان آرام نخواهد شــد و شما با 
افكارتان كنار نخواهید آمد. افكار منفی و ناامید كننده 
در آینده با كمترین تحریكی اوج گرفته و حتی بیشتر از 
آنچه شرایط ایجاب می كند، منجر به آزار فرد می شود.

   تحلیل كنید
در مورد رویداد غم انگیزی كه رخ داده است، فكر كنید 
و آن را در چشــم انداز زندگی خود قرار دهید. آیا این 
موضوعی كه برای شــما به وجود آمــده، اثر ماندگار و 
طوالنی مدت در زندگی شما خواهد داشت؟ آنچه اكنون 
اتفاق افتاده آیا در سال های آینده برای شما مهم خواهد 
بود؟ اگر همه پاسخ ها به یك »نه« برمی گردد پس شما 
می دانید كه همه این احساسات منفی ناشی از اتفاق ها 

هم موقتی است و قرار نیست تا همیشه ماندگار شود.

راهنما

محمدعلی كلی؛ برترین ورزشكار تاریخ بوكس

مشت زن شكست ناپذیر
محمدعلی كلی توانست 3بار قهرمانی جهان را در رده سنگین وزن ها به اسم خود ثبت 

كند. اما جایگاه او تنها به دلیل قهرمان بودنش در بوكس تا این حد مهم نشــد بلكه 
حمایت های انسان دوستانه بی دریغش سبب شد همیشه در ذهن و قلب مردمان 

جهان در سراسر دنیا بماند. كاخ سفید در سال 2005باالترین مدال افتخار را 
به او اهدا كرد. كارنامه حرفه ای محمدعلی درخشان است. محمدعلی كلی 

21سال رقابت كرد، 56مســابقه را برد )كه 37بار ضربه فنی بود( و او فقط 
5بار شكست خورد. داستان زندگی و شــخصیت این قهرمان ورزشی 

سیاهپوست خواندنی است.

راه هایی برای تقویت اعتماد به نفس و اطمینان به توانایی ها

خودت را باور كن
سر دو راهی تصمیم گیری مدت ها معطل می مانید، صدایی مدام در گوشتان 
می گوید: تو از پسش برنمی آیی. خودتان را با افرادی كه راه موفقیت آمیزی 
را طی كرده اند مقایسه می كنید، درنظرتان، قدتان از همه آدم های توانای 

این دنیا كوتاه تر اســت، هیچ راه و كار جدیدی را امتحان نمی كنید و 
هرگز خودتان را در قامت یك فرد توانمند نمی بینید. اگر این ویژگی ها و 
بسیاری از مشخصات شبیه به این را در خودتان پیدا كرده اید، وقت آن 
است كه باور كنید شما اعتماد به نفس ندارید. نداشتن اعتماد به نفس 
ریشه در عوامل مختلفی دارد اما خوشبختانه راهكارهای زیادی هم برای 
تقویت این حس وجود دارد كه دكتر اقدس حسینی، روانشناس، آنها را 

برایمان مرور می كند.

نیلوفر  ذوالفقاری

قبل از اینكه بدانیم چه راه هایی برای تقویت اعتماد به نفس وجود دارد، باید بدانیم 
تعریف این ویژگی روانی چیست و چرا تا این اندازه اهمیت دارد؟ اعتماد به نفس در 

ساده ترین تعریف، یعنی اطمینان داشتن به خود و باور داشتن توانایی های فردی. 
این همان ویژگی روانی است كه باعث می شود فرد باور داشته باشد با قرار گرفتن در 
هر شرایطی، می تواند با تكیه بر توانایی هایش، راه حلی پیدا كند و منفعل نباشد. این 

اطمینان به خود باعث می شود فرد از نگاه دیگران هم توانا به نظر برسد. اگر می خواهید 
بدانید چقدر اعتماد به نفس دارید، از خودتان بپرسید چقدر به توانایی خود برای انجام 

كارهای مختلف و قرار گرفتن در شرایط متنوع ایمان دارید؟ البته اعتماد به نفس از 
كودكی در وجود فرد ایجاد می شود و اگر خانواده ها توانایی های فرد را ببینند و آنها را به 

او گوشزد كنند، او هم باور می كند كه تواناست.

بارزترین تفاوت رفتاری افرادی كه اعتماد به نفس باالیی دارند با آنها كه دچار ضعف این ویژگی 
هستند، در مواجهه آنها با مسئولیت ها، موقعیت های تصمیم گیری یا عمل دیده می شود. فردی 

كه اعتماد به نفس دارد وقتی در موقعیت انتخاب، تصمیم و عمل قرار می گیرد، حتی اگر برای 
نخستین بار با شرایطی روبه رو شده باشد، توانایی های خود را باور دارد و می داند كه با تكیه بر 

همین توانایی ها، در نهایت راهی برای انجام كار پیدا خواهد كرد. در مقابل فردی كه اعتماد 
به نفس ضعیفی دارد، حتی اگر در واقعیت توانایی انجام كاری را داشته باشد، از آنجا كه خودش 

را باور نكرده، تصور می كند از پس انجام آن كار برنمی آید. این یعنی گاهی افرادی كه ناتوان جلوه 
می كنند، در واقعیت ناتوان نیستند و فقط كافی است خودشان را باور داشته باشند تا از پس انجام 

كارها برآیند.

اولین جرقه های اعتماد به نفس در وجود هر یك از ما، با پذیرفتن ساده ترین 
مسئولیت ها از كودكی روشن می شود. وقتی متوجه می شویم توانایی انجام 

كارهایی را كه پیش از آن نداشتیم، كم كم به دست می آوریم، در واقع در حال 
پذیرفتن مسئولیت هستیم و این باعث می شود ریشه های اعتماد به نفس در 

روان ما شكل بگیرد. شاید در ابتدای راه، مسئولیت هایی كه به ما واگذار می شود 
ساده و كوچك باشد اما پله پله آماده پذیرفتن مسئولیت های بزرگ تر و سنگین تر 
می شویم. در واقع همان قدم های كوچك است كه باعث می شود باور كنیم توانایی 

انجام كارهای مهم تر در ما وجود دارد و می توانیم در شرایط مختلف در برابر 
مسئولیت ها و سختی های متفاوت، واكنش های مناسب بروز دهیم.

سرزنش خود ممنوع!خودت را باور كن

شانه به شانه مسئولیت پذیری

اعتماد به نفس، خودپسندی نیست
حتما تا به حال این جمله را شنیده اید یا حتی خودتان گوینده یا مخاطب آن بوده اید؛ همان 
جمله ای كه در مواجهه با فردی كه از خود تعریف می كند، با تعجب می گوید: »عجب اعتماد 
به نفسی!« مرز باریكی بین اعتماد به نفس واقعی و نوع كاذب آن یا خودپسندی وجود دارد. 
در حقیقت افرادی كه اعتماد به نفس دارند، بیشتر از آنكه در كالم خود به این ویژگی اشاره 
كنند، در عملكردشان آن را به نمایش می گذارند. اما خودپســندی به تعریف كردن فرد از 
خود و اشــاره مدام به توانایی هایی برمی گردد كه گاهی اصال واقعی نیستند. خودپسندان 
ممكن اســت اتفاقا به ضعف اعتماد به نفس دچار باشــند و برای پنهان كردن این ضعف از 
 دیگران و فرار از این واقعیت، ســعی كنند بــا تعریف كردن از خودشــان روی این ناتوانی 

سرپوش بگذارند.

من نمی توانم!

یكی از جنبه های ایجاد حس اعتماد به نفس این است كه آنچه از خودمان توقع داریم 
را با آنچه واقعا هستیم، مقایسه كنیم. هرچه در این مقایسه، فاصله بیشتری بین خود 
دلخواه و خود واقعی مان ببینیم، احتماال دلسردتر می شویم و اعتماد به نفسمان را از 
دست می دهیم. نخستین قدم برای اینكه اجازه ندهیم این مقایسه به اعتماد به نفسمان 
ضربه بزند، این است كه دست از سرزنش خود برداریم. اگر مطمئن باشیم كه برای 
انجام هر مسئولیتی تمام توان خود را به كار می گیریم، دیگر نرسیدن به نتیجه مطلوب 
باعث نمی شود كه احساس بی كفایتی یا ناتوانی كنیم و وارد مرحله خودسرزنشی شویم. 
ما اطمینان داریم كه هرچه در توانمان بوده به كار گرفته ایم، بنابراین نرسیدن به نتیجه 
دلخواه به معنای ناتوانی ما نیست و نباید باعث شود اعتمادمان را به توانایی هایمان از 
دست دهیم. اینجاست كه باید تمام تالشمان را انجام دهیم و البته، فارغ از هر نتیجه ای 
مدام به خودمان بگوییم: تو تمام تالشت را انجام دادی.

قدم های كوچك را ببینید

مهارت های تازه

دوری از منفی نگرها 

یكی دیگر از اتفاقاتی كه باعث می شود در مسیر از دست رفتن اعتماد به نفس 
حركت كنیم، ندیدن قدم های كوچكی است كه برداشته ایم. همه ما اهداف 
كوچك و بزرگی در زندگی برای خود تعریف كرده ایم كه در مسیر رسیدن به 
آنها حركت می كنیم اما اینكه چه زمانی به آنها می رسیم بستگی به موضوعات 
مختلفی دارد. اگر در مسیر این حركت، حواسمان به قدم های كوچكی كه 
برمی داریم نباشد، ممكن است به توانایی هایمان شك كنیم و اعتماد به نفسمان 
از بین برود. در واقع دیدن قله های كوچك باعث می شود باور كنیم كه توانایی 
رسیدن به قله های بلندتر را هم داریم. كمال گراها به شدت در خطر از دست دادن 
اعتماد به نفس هستند چون قله های هدفی كه برای خود تعریف می كنند معموال 
به شكل غیرواقعی دور از دسترس است و طبیعی است كه نرسیدن به آنها، به 
اعتماد به نفس كمال گراها آسیب می زند.

یادتان هست كه اعتماد به نفس را باور داشتن به توانایی ها تعریف كردیم؟ واقعیت این 
است كه باید توانایی هایی را در خودمان ایجاد كنیم و بعد به وجود آنها اعتماد داشته 
باشیم. تقویت توانایی ها و یادگیری مهارت های تازه باعث می شود اعتماد به نفس در 
وجود ما تقویت شود. تجربه پذیرفتن مسئولیت های مختلف و انجام آنها به درستی، 
به ما كمك می كند از تجربه های موفق، كوله باری از خودباوری بسازیم و با تكیه بر 
این خودباوری، ترس از قرار گرفتن در موقعیت های ناشناخته را كم رنگ تر كنیم. 
باال بردن توانایی ها همان كلید طالیی است كه باعث می شود ما همیشه دلیلی 
برای باوركردن خود داشته باشیم.

هرقدر هم كه تالش كنیم با مرور توانایی هایمان، اعتماد به نفسمان 
را تقویت كنیم، قرار گرفتن در حلقه افراد منفی نگر می تواند 
تالش هایمان را خنثی كند. با افرادی معاشرت كنید كه به جای 
گوشزد كردن مداوم اشتباهات و ناتوانی های شما، تالش هایتان 
را می بینند و توانایی هایتان را به شما یادآوری می كنند. این 
به معنای آن نیست كه دنبال جلب رضایت یا تعریف و تمجید 
دیگران باشید، اما انتخاب درست حلقه اطرافیان می تواند 
كمك بزرگی برای تقویت اعتماد به نفس باشد. اگر كسی 
از شما و توانایی هایتان تعریف كرد، شكسته نفسی را كنار 
بگذارید و باور كنید كه این تعریف ها درست است.

جمالت مثبت
یكــی از ســاده ترین راه های 
تقویت اعتماد به نفس این است 
كه دربــاره خودتان با جمالت 
مثبت حرف بزنید. سعی كنید 
پیش از اینكه در دام اســترس 
بیفتید، به خودتان بگویید كه 
توانا هستید و آماده یادگیری. به 
جای مرور كارها و مهارت هایی 
كــه در آنها ضعــف دارید، بر 
مهارت هایی كه دارید متمركز 
شوید. توانایی ها و مهارت هایتان 
را هــر روز روی كاغذ بیاورید، 
الزم نیســت این نكات مثبت 
حتما خیلی بزرگ یا عجیب و 
غریب باشند. نوشتن توانایی ها 
احساس مثبتی در شما ایجاد 
می كند و به كا ر بردن جمالت 
مثبت دربــاره خودتان، باعث 
می شود به مرور بیشتر از قبل 

خودتان را باور داشته باشید.
طرح:  محمدعلی حليمی

مشت زنی از كودكی
كاسیوس مارسلوس كلی در ژانویه 1942در لویی ویل، 

بزرگ ترین شهر در ایالت كنتاكی آمریكا به دنیا آمد. شغل پدرش 
تابلونویسی بود. زمانی كه 12ساله بود به افسر پلیسی اطالع داد كه 
دوچرخه اش سرقت شده و گفت اگر دزد را پیدا كند، حتما حقش را 

می گیرد. آن افسر كه جو مارتین نام داشت در یك باشگاه كوچك محلی به 
كودكان بوكس آموزش می داد. به همین دلیل به او گفت اگر دوست دارد 
با دزد مبارزه كند، بهتر است ابتدا بوكس را یاد بگیرد. به این ترتیب بود كه 
خیلی زود وارد رینگ بوكس شد. این كودك 12ساله با سرعت تحت نظر 

مارتین مربی خود، در یادگیری بوكس پیشرفت چشمگیری كرد. 
زمانی كه وارد دبیرستان شد، موفق شد در كنتاكی، 6عنوان 

به دست آورد. به خاطر كسب این افتخارات مسئوالن 
مدرسه نمرات و وضعیت ضعیف درسی او را نادیده 

گرفتند و مدرك فارغ التحصیلی را 
صادر كردند.

عالقه به اسالم
»من لحظات بسیار زیبایی را در زندگی ام تجربه كردم اما 

ناب ترین احساسی كه در زندگی ام داشته ام لحظه ای بود كه 
هنگام مناسك حج در صحرای عرفات ایستادم. احساس من در آن 

فضا وصف ناپذیر است. یك و نیم میلیون زائر برای طلب بخشش و شكر 
نعمت هایی كه خدا به آنان عطا كرده با اشك و زاری در صحرا جمع شده 
بودند. این یك تجربه هیجان انگیز برای من بود؛ وقتی كه می دیدم افراد از 
تمامی رنگ ها، نژادها، ملیت ها، پادشاهان، سران قدرت و مردمان عادی از 
كشورهای فقیرنشین همگی با دو تكه پارچه سفید ملبس شده و فارغ از 
هرگونه حس غرور یا حقارت به نیایش با  اهلل پرداخته اند. این جلوه ای 

عملی از مفهوم برابری در اسالم بود.«؛ این جمالت وصف حال 
كلی از زبان خودش در زیارت خانه خداست. اسالم آوردن 

این قهرمان، نقطه عطفی در زندگی او بود كه 
مسیر او را تغییر داد.

دشمن 
ناتوانی

كلی زندگی پر فراز و نشیبی داشت اما در همه مراحل 
تصویری شكست ناپذیر از خود به نمایش گذاشت. این 

قهرمان در سال 1982به سندروم پاركینسون دچار شد. این 
بیماری تدریجی و بدون درمان قطعی است كه باعث می شود 
بخش مهمی از مغز، به طور تدریجی دچار زوال شود. با وجود 
اینكه عالئم بیماری پاركینسون محمدعلی كامال مشهود بود 
ولی افتخار روشن كردن مشعل المپیك آتالنتا را در جورجیای 

آمریكا به دست آورد. محمدعلی كلی سرانجام در سن 
74سالگی، چشم از جهان فروبست اما نامش به عنوان 

یكی از ماندگارترین چهره های ورزشی جهان 
در فهرست قهرمانان دنیا به یادگار 

مانده است.

تخریب روحی رقیب
او در خانواده ای فقیر به دنیا آمد و صحبت های خاص او، 

كلی را به سرعت معروف كرد. شانس در سن 22سالگی با او یار 
بود و موفق شد به رقابت نهایی قهرمانی جهان راه یابد. هیچ كس فكرش 
را نمی كرد رقیب او كه از كشتی گیرهای معروف بود، شكست بخورد اما 

لیستون در راند ششم به دلیل آسیب دیدگی وارد رینگ نشد و محمدعلی كلی 
موفق شد برای نخستین بار قهرمان جهان شود. بعد از این بود كه نام كلی بر سر 
زبان مردم افتاد و از سوی دیگر او به دلیل روش مبارزه و مشت زنی و همچنین 
به دلیل اعتماد به نفس باالی خود معروف شد. كلی قبل از مسابقه با لیستون 

او را »خرس پیر و زشت« خوانده بود. كلی در مسابقاتش تالش می كرد 
رقیب را با حرف هایش از نظر روحی ضعیف كند؛ در واقع حریف باید 

عصبی و آشفته می شد تا كلی بتواند بر او چیره شود و او به هدف 
خود می رسید. اما فقط سخنان محمدعلی كلی نبود كه سبب 

می شد در رقابت پیروز شود بلكه او خیلی قوی بود 
و حتی با زبان بدن حریف را به مبارزه 

تحریك می كرد.

ایستاده در برابر 
ن ژادپرستی

اعتماد به نفس، از مهم ترین ویژگی های شخصیتی كلی 
بود. او 191سانتی متر قد داشت و در مورد خود می گفت كه 
من مانند پروانه بال می زنم و مثل زنبور نیش. نویسنده ای كه 

زندگینامه محمدعلی كلی را نوشته، عقیده داشت كه كلی، برای 
بوكسورهای سفید پوست آمریكا رقیبی جدی به شمار می آمد. كلی 
هرگز عقب نشینی نمی كرد و به قواعدی هم پایبند نبود كه بخواهد 

كنار بكشد. او در هر زمان كه احساس می كرد سیاهپوستان را 
در رده پایین تر می بینند می گفت كه من زیباترین هستم 

تا با تكیه بر توانایی هایش در برابر نژادپرستی بایستد. 
اظهارنظرهای این رفتار كلی را سیاست او 

می دانند.

ورود به سیاست
محمدعلی پس از مسلمان شدن و روی آوردن به اسالم در 
سیاست نیز فعالیت داشت و او با مخالفت با جنگ ویتنام 
نامش را بیشتر از قبل بر سر زبان ها انداخت. محمدعلی 
كلی از سمت نشریه ها »ورزشكار قرن« و از سوی شبكه 
بی بی سی »شخصیت ورزشــی قرن« لقب گرفت. او از 
خدمت در ارتش آمریكا خودداری كــرد، این در حالی 
بود كه 3سال قبل توانســته بود قهرمان جهان شود. در 
زندگینامه محمدعلی كلی می خوانیــم كه او مخالفت 
خود با جنگ ویتنام  را علنی كرد و عقیده داشــت كه 
باور های مذهبی اش ســبب می شــود در ارتش آمریكا 
حضور نداشته باشد. این كار او سبب شد پلیس آمریكا 
او را بازداشــت كند و عنوان های قهرمانی اش را هم از او 
گرفت. محمدعلی كلی كه به جــرم »فرار از خدمت« از 
ســوی دولت آمریكا گناهكار شناخته شد، چند سال از 
رینگ بوكــس دور ماند تا اینكه باالخــره اعتراض او به 
حكم قاضی، در آغاز دهه 70به عالی ترین مرجع قضایی 
در آمریكا منتقل شــد كه ســرانجام حكم محكومیت 

محمدعلی كلی را لغو كرد.



یك باغ با هویت ایرانی 

جوی آب و سایه سار درختاولین باغ ایرانی در پایتخت

سیاستمردی به رنگ سبز از حال و هوای باغ برایم بگو
باغ ایرانی   همانگونه كه از اسمش پیداست، به فضای 
سبزی گفته می شود كه بیانگر رابطه تنگاتنگ میان 
فرهنگ، هنر و طبیعت از یك سو و سازگار كردن آن 
با ذوق و نیاز روح ایرانی است. نخستین باغ ایرانی 
در زمان كورش كبیر ساخته شد. او شخصاً طراحی 
و ســاخت باغ را به عهده گرفت و در همه مراحل 
تكمیلی نظارت داشت. توســعه باغ های ایرانی در 
دیگر دوره های تاریخی ادامه داشت و مورد استقبال 
قرار گرفت و بعد ها از آن به عنوان پردیس یاد شد. 

پردیس به عمارتی گفته می شد كه در اطراف آن، باغ ها و بوستان های فراوانی به وجود می آمد. این سبك معماری 
به دلیل شهرت و زیبایی مورد توجه ملل مختلف قرار گرفت و هم اكنون باغ های ایرانی در سایر كشورهای جهان 
نیز دیده می شوند. توجه به عنصر آب در باغ ایرانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و جاری بودن این مایع حیاتی، 
یادآور جاری بودن زندگی در جای جای باغ اشاره است. مجموعه و باغ مستوفی الممالك در خیابان سئول، یكی از 
باغ های ایرانی پایتخت است كه در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۱ به عنوان یكی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این 

باغ ایرانی، توسط مستوفی الممالك در عهد ناصرالدین شاه بنا شد.

یكی از مهم ترین سیاســت های مدیریت شــهری در دهه گذشــته توجه به 
هویت بخشی تاریخی و فرهنگی پایتخت است. در این میان احیای بوستان ها و 
باغ های معروف و تاریخی شهر از ۲منظر زنده كردن خاطره های اسلیمی و ایرانی 
و توسعه فضای شهری مورد توجه قرار گرفته است. باغ قدیمی مستوفی الممالك، 
نخستین باغ ایرانی بود كه مدیریت شهری دست روی آن گذاشت تا با بازسازی 
آن بتواند این نوع باغ ها را در پایتخت احیا كند. سازمان پارك ها و فضای سبز با 
تملك این باغ، كارهای ابتدایی را شروع كرد. اما برای رسیدن به هویت واقعی 
یك باغ ایرانی، نیاز بود تا از مشاوره پژوهشگران معتبر این رشته استفاده شود. 
كار طراحی باغ چیزی حدود یك سال و نیم طول كشید. طرح به دلیل حساسیت 
باالی كار و عدم قطع یا حتی جابه جایی یك درخت، چندین بار تغییر كرد و در 
  نهایت به تصویب رسید. عملیات اجرایی كار هم به همین دشواری پیش رفت 
تا خدای ناكرده آسیبی به فضای سبز قدیمی باغ وارد نشود. مصالح ساختمانی 
همگی هم با وسایل دستی و بدون دخالت ماشین ها به مركز باغ انتقال می یافت. 
اینگونه، نخستین باغ ایرانی با نام مستوفی الممالك در منطقه ۳ تهران احداث شد.

جاری بــودن آب در همه جای آب فضای زنده ای را پیش روی شــهروندان 
تهرانی قرار می دهد. آبراه باغ ایرانی درســت در وســط باغ كشیده شده و 
فواره های آن خاطره باغ فین كاشــان را زنده می كند. ۶آبنمای محوری در 
كنار آبنمای مجزا عالوه بر افزودن زیبایی بصری باغ، كار آبرسانی درخت های 
سراسر ای فضای دلنشین را انجام می دهد. سامانه آبیاری این باغ هم از اصول 
بومی و كهن ایرانی گرفته شده اســت. آب ذخیره شده در منبع طبیعی آب 
به صورت »غالم گردشــی« به پای همه درختان می رسد و كمترین میزان 
هدردهی را دارد. این آب روی قلوه ســنگ های كارگذاشــته شده در پای 
درختان می لغزد و جاری بودن زندگی را به یاد همه شــهروندان می اندازد. 
هوا كه تاریك می شود، نور پردازی خیال انگیز فواره ها با زیبایی وصف ناپذیر، 
فضای باغ را رؤیایی می كند. طراحی باغ راه ها هم به گونه ای صورت گرفته كه 
تردد به همه جای باغ امكان پذیر باشد. همه چهارباغ ها و باغ راه ها به صورت 
همسطح قرار گرفته اند تا بازدید و استفاده از این فضای دلنشین برای جانبازان 

و معلوالن ویلچرنشین بدون كمك دیگران آسان باشد.

قدم زدن در میان درختانی كه بیش از ۱۵۰ ســال قدمت دارند، حال و هوای 
خاصی به بازدیدكننده ها می دهد. همه جا پر اســت از چنارهایی كه ســر به 
آسمان ساییده اند و می توانند روزهایی را كه بر آنها گذشته، برایت روایت كنند. 
این باغ عالوه بر چنار از انواع درختان میوه مثل خرمالو و دیگر گونه های گیاهی 
بومی همچون شیرخشت، زرشك، برگ بو و نسترن مملو است. عمارت كوشك 
درست در مركز باغ ایرانی قرار دارد و میزبان شهروندان تهرانی است. تماشای 
باغ از میان پنجره های شیشه رنگی طبقه دوم كوشك را از دست ندهید. برای 
رسیدن به طبقه دوم كافی اســت تا از چند پله عبور كرده و از نظرگاه به همه 
جا دید داشته باشید. در مقابل كوشك هم می توانید نفسی تازه كنید و چای 
تازه دم سفارش دهید. در همه جای باغ تالش شده تا هویت و فرهنگ اسالمی 

و ایرانی متجلی باشد و شما را به گذشته های دور ببرد. 

میرزا یوسف آشتیانی، ملقب به مستوفی الممالك از رجال محترم و مورد اعتماد 
دوران قاجاریه بود. او پس از درگذشت پدرش سمت مستوفی گری را عهده دار 
شد و به دلیل درستكاری و كاردانی مورد توجه امیركبیر قرار گرفت. ناصرالدین 
شاه هم عالقه خاصی به میرزا یوسف داشت و عنوان صدارت را به او پیشنهاد 
كرد. او در همه جا به حســن اخالق شهرت داشــت و به دلیل زندگی ساده 
مورد توجه خاص و عام بود. عادت به آبادی و آبادسازی زمین های تهران قدیم، 
از جمله عادات این مرد ســبز بود. او زمین های بسیاری را در اطراف تهران از 
ناصرالدین شــاه خریداری كرد و برای آبادانی آنها همت نهاد. فضاهای سبز 
و قدیمی زمین های اطراف حســن آباد، یوســف آباد، بهجت آباد، عباس آباد، 
امیرآباد، و بوســتان های اطراف میدان ونك از جمله یادگارهای ماندگار این 

سیاستمدار طبیعت دوست است.

رصد خانه ۱۶

باغ از منظر ایرانی ها نمادی از بهشــت موعود اســت. آنها در تمام 
هزاره های تاریخ و تمدن شان، هر كجا كه آبی می یافتند شروع به كاشت 
گل و گیاه می كردند. همین است كه برای سرزمین مان عبارت گل و بلبل برگزیده اند. این عادت 
پسندیده پس از ورود اسالم به ایران با مفهوم مقدس تری همراه شد، به طوری كه آبادسازی و 
كاشت درخت به عنوان یك حسنه تعریف شده است. نخستین دوره باغ و بوستان سازی در 
شهر تهران به زمان حكومت شاهان قاجاربازمی گردد. در آن دوران مجموعه ای زیبا از فرهنگ، 
هنر، معماری و طبیعت ایرانی با هم تركیب شد و آبادانی ها شكل گرفت. حاال پس از گذشت ده ها 
سال، تالش شده تا با شناسایی و هویت یابی باغ های ایرانی، این فرهنگ سبز را در دل پایتخت 
زنده كند و ما را با روی دیگر این شهر كم آب آشنا سازد. یكی از بی نظیرترین باغ های ایرانی 
تهران، مجموعه و باغ مستوفی الممالك مربوط به دوره قاجار است كه اینجا با آن آشنا می شویم.

موزیك گردی

یلدای سال گذشته بود كه تازه ترین 
آلبوم محمد معتمــدی، خواننده 
سبك موســیقی ســنتی، پاپ و 
تلفیقی، منتشر شــد. آلبومی كه 
با حمایت شهرداری تهران شكل 
گرفت، آهنگســازش محمدرضا 
چراغعلی اســت و شــعرهایش را 
ســجاد عزیزی آرام ســروده. این 
آلبوم دارای 9قطعه با نام های »گل 
سنگ«، »پریشانی«، »بی خاطره«، 
»ایران«، »سراب«، »با من بمان«، 
»می نویســم از عشــق«، »تهران 
عاشق« و »پناه آخر« است، ضمن 
اینكه آهنگ بی كالم تهران عاشق 
هم در این آلبوم گنجانده شــده 
است. احتماال بســیاری از ما این 
آهنگ تهران عاشق را شنیده ایم و 
حتی آن را زیر لب زمزمه می كنیم: 
»شــهر بارانی و من بی تو پریشان 
مانده ام/ در هوایت سال ها محتاج 
باران مانده ام/ از همان دیدار ما در 
كوچه های خاطره/ من اسیر خاك 

دامنگیر تهران مانده ام«.

تهران عاشق

اگر فیلــم معــروف »افســانه 
۱9۰۰« را دیده ایــد و محــو 
موســیقی های زیبایش شده اید، 
می توانیــد آلبــوم موســیقی 
»The Legend of 1900« 

را دانلود كرده و ۲۱قطعه جذاب 
و شــنیدنی فیلم را گوش كنید. 
افسانه ۱9۰۰فیلمی به كارگردانی 
جوزپــه تورناتورهاســت كه در 
سال۱99۸ ساخته شد. داستان 
این فیلم، نوازنــده نابغه پیانویی 
است كه در كشتی به دنیا می آید 
و هیچ وقت هم پایش را از كشتی 
بیرون نمی گــذارد. امــا به یك 
نوازنده بزرگ پیانو تبدیل می شود 
و قطعاتی می سازد كه آوازه اش را 
به بیرون از كشتی می رساند. حاال 
همه موســیقی هایی كه قهرمان 
قصه ما در افسانه ۱9۰۰ساخته و 
البته كار انیو موریكونه، آهنگساز 
و نوازنده ایتالیایی است، در قالب 
یك آلبوم موسیقی موجود است 
كه می توان به راحتی آنها را دانلود 

كرد و از شنیدن شان لذت برد.

موسیقی افسانه 1900

گروه موســیقی »لیرا« متشكل از 
 یگانه حسینی نیا و آرش هژیر آزاد 
زوج  هنرمندی اســت كه تاكنون 
۲آلبوم از خود به جا گذاشــته اند. 
دومیــن و تازه تریــن اثــر ایــن 
گــروه دونفــره، آلبوم »هشــت 
دقیقه و ۲۰ثانیه« اســت كه یك 
آلبوم اینســترومنتال )موسیقی 
بدون كالم( اســت. نام این آلبوم 
موسیقی هم مانند اسم گروه لیرا 
و نام نخســتین آلبوم این گروه، از 
نجوم به دست آمده؛ هشت دقیقه 
و ۲۰ثانیه مدت زمانی اســت كه 
نور خورشــید به زمین می رسد. 
این آلبوم شامل ۱۰آهنگ بی كالم 
اســت كه با پیانو و ویولن نواخته 
شده و آهنگسازی آنها برعهده آرش 
هژیرآزاد است. »طلوع«، »پاندورا«، 
»تاج خورشیدی«، »مولكول های 
حیــات«، »پیانویــی در مدار«، 
»مسافران كهكشان«، »تشعشع«، 
»از میان اتمســفر«، »سحابی« و 
»شفق قطبی« نام قطعه های این 

آلبوم است.

هشت دقیقه و 20ثانیه

پنجشنبه

شماره 118
16  اردیبهشت 1400 

گشت وگذار در یكی از نخستین مجموعه های باغ 
ایرانی كه در تهران بازسازی شد

یادگاری آقای 
مستوفی الممالك

محسن رستگار

معماری باغ های 
ایرانی

از نظر شــكل و ظاهر، باغ ایرانی هندسه 
خاصی دارد. یك مســتطیل اســت كه 
محوری دارد و در محــل تالقی محور و 
بدنه، فضاهای طبقاتی و شــطرنجی كه 
همان درختان هســتند دیده می شوند. 
در بــاغ ایرانی وجود یك كوشــك یا بنا 
در مركــز یا بلندترین قســمت باغ یكی 
از ویژگی هــای اصلی اســت، بــه عالوه 
وجود استخرهای وســیع به عنوان آینه  
انعكاس  دهنده چشم انداز مقابل كوشك. 
هر جا ایــن تصویر كشــیده می شــود 
می گوییم بــاغ ایرانی؛ مثل باغ شــازده، 
باغ فین، بــاغ ارم و... . امــا در تهران نیز 
باغ هایی در گذشــته احداث كرده اند كه 
شــكل بعضی از آنها با الگوی باغ ایرانی و 
برخی الگوهای جدیدتــر اروپایی تطابق 
دارد. در دهه های اخیر بســیاری از این 
باغ ها از بین رفتند، ولی هنوز می شود به 
باغ هایی اشاره كرد كه به شكل قدیم حفظ 
شده اند و اكنون در اختیار سفارتخانه های 
خارجی قرار دارند. برای ما كه در محدوده 
بسته زندگی شــهری گیر كرده ایم و راه 
بیرون شدن هم نمی شناسیم دم زدن از 
مقوالتی مثل نحوه معمــاری باغ ایرانی، 
به منزله ســخن گفتن در خأل است. اما 
تهرانی ها بــرای دیدن نمونــه زیبایی از 
باغ ایرانی الزم نیســت تا شیراز و كاشان 
و اصفهان بروند، چرا كه می توانند همین 
جا در خیابان ولی عصر)عج( از عمارت و 
باغ زیبای فــردوس دیدن كنند. عمارت 
باغ فردوس در ۲طبقه به ســبك قاجار و 
معروف به گوش فیل ساخته شده است. 
زمین های قســمت جنوبی و سراشیبی 
باغ نیز با سنگ چین ها یا به شكل 7قطعه 
است كه روی هر یك از قطعات، استخری 

با فواره های متعدد احداث شده.
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حكومت ها و دولت ها بــرای حفظ اقتدار و 
تأمین امنیت داخلی جامعه شان ناچارند تا از 
ابزارهای كنترل كننده بهره ببرند. زندان ها در 
واقع یكی از مهم ترین این ابزارها به حساب 
می آینــد؛ مكانی برای تأدیــب، آموزش و 
نگهداری مجرمانی كه برخالف رویه قانونی 
حركت كرده اند و از ایــن رو لزوم وجود آنها 
احساس می شود. اما با تغییر نظام های سیاسی 
یا نشستن غبار تاریخ بر دیوارهای زندان ها، 
گاه كاربری این مكان هــای بدنام نیز تغییر 
می یابد. زندان ها دیگر جایی برای نگهداری 
مجرمان و تبهكاران نیســتند. آنها می روند 
تا عاقبت نیكی را برای خــود رقم بزنند و با 
خوشــنامی میزبان هنر، تاریخ، فرهنگ و 
تفریح باشــند. با ما همراه شوید تا شما را به 
چند زندان معروف جهان كه حاال تبدیل به 

محل گردشگری شده اند، ببریم.

از میله های مجازات 
تا وسیله های تفریحات

زندان های قدیمی و تاریخی شهرهای بزرگ جهان این 
روز ها به مكان های جذاب و دیدنی تبدیل می شوند

نام قذافی برای همــه مردم لیبی 
یادآور روزهای خشونت و جنایت 
اســت. زندان های رژیــم قذافی 
نیز از ۴۰ سال گذشــته تا به امروز 
محلی برای ســركوب، اعدام و به 

زنجیر كشــیدن آزادیخواهان ملی بود. از سال ۱۹۶۴ تا 
به امروز ۱۲۶۰ زندانی سیاســی در دوران حكومت این 
دیكتاتور دنیای عرب به جوخه اعدام ســپرده شده اند. 
زندان »ابوســلیم«، معروف ترین و بزرگ ترین زندان این 
كشــور، همواره به عنوان مأمن قدرت حكومتی به شمار 
می رفت. در ایــن مكان مخوف، غــذای كافی و امكانات 
ابتدایی مانند خدمات درمانــی در اختیار زندانی ها قرار 
نمی گرفت و با آنها بدرفتاری می شــد. شكنجه مخالفان 
ضدحكومتی نیز جزو برنامه های اصلــی این زندان بود. 
اما پس از قیام مردمی در لیبی، زندان ابوســلیم نیز برای 
همیشه به تاریخ پیوست. حاال مسئوالن مردمی كه خود 
عمری را در زندان ابوســلیم گذرانده اند، قصد دارند تا 
درهای این زندان را روی مردم بگشایند تا آنها از نزدیك 
شاهد محل شكنجه گری قدرت طلب ها باشند. سلول های 
حبس انفرادی، بازداشتگاه های عمومی، بخش كار اجباری، 
محل مخصوص شكنجه و بخش های اداری این زندان دوباره 
به   همان شكل اولیه برای بازدید مردم و عبرت از سرنوشت 
دیكتاتور ها بازگشایی خواهند شد. همچنین این روز ها 
فضای بزرگ و باز جلوی زنــدان، تبدیل به مركز خرید و 

فروش خودروهای دست دوم شده است. با این اوصاف 
نام و خاطره زندان ابوســلیم برای همیشه به تاریخ 

می پیوندد و عبرت گاه ابوسلیم به زودی بازگشایی 
خواهد شد.

یكی از زندان های تاریخی متعلق به 
قرن نوزدهم میالدی جزیره سیسیل 
ایتالیا به موزه تبدیل خواهد شــد. 
زندان »پاالتزواستری« كه در زمان 
»انكیزیســیون« یا   همان دوران 

تفتیش عقاید تا ۲۰۰ سال پیش به صورت فعال اداره می شد، 
محلی برای شــكنجه و زندانی كردن صد ها انسان مخالف 
حكومت و قدرت كلیســا بود. این زندان دارای ۱۶ سلول، 
یك سالن شــكنجه و بخش های ناشناخته دیگری است. 
اما سلول های انفرادی جزو تماشایی ترین و در عین حال 
تاریخی ترین بخش های این زندان به شــمار می رود؛ چرا 
كه در و دیوار آن پر از پیام های تأســف برانگیز و خاطرات 
زندانی هایی است كه روزگاری تلخ را در این اتاق ها سپری 
كرده اند. اما حاال پس از گذشــت ۲۰۰ سال از تعطیلی این 
زندان تاریخی، یك مــوزه از دل آن بیرون می آید. بخش 
فرهنگی و تاریخی دانشــگاه پالرمو مدیریت بازســازی 
زندان پاالتزواستری را به عهده گرفته است. هنگامی كه 
سیسیل در ســال ۱۵۹۲ میالدی به تصرف اسپانیا درآمد، 
دوره انكیزیسیون در این جزیره آغاز شد و مدت ۲۰۰ سال 
ادامه یافت. این زندان در سال ۱۶۰۳ میالدی در شهر پالرمو 
ساخته شد و تا سال ۱۷۸۲ میالدی مورداستفاده قرار گرفته 
بود. هنگامی كه در اواخر قرن هجدهم انكیزیســیون در 
سیسیل ملغی شد، مأموران انكیزیســیون تمام اسناد و 
مدارك این دوران سیاه را از بین بردند. بنابراین نوشته های 
دیواری، تنها مداركی هســتند كه از مرگ و شــكنجه 
وحشتناك صد ها و شــاید هزاران فرد نگون بخت گواهی 
می دهند. عملیات بازســازی زندان پاالتزواستری شهر 
پالرمو ۲ سال به طول می انجامد و ســپس به موزه دوران 

انكیزیسیون تبدیل می شود.

»نهم آوریل« هم به عنوان یك زمان و هم به یك مكان 
تاریخی در تونس ثبت خواهد شد. زندان نهم آوریل كه 
در زمان حكومت های دیكتاتور پیشین یادآور روزهای 
اسارت شــخصیت های بزرگ  این كشور بود، هم اكنون 
به عنوان یادبود ملی از آن یاد می شــود. دولت موقت 

تونس در تالش است تا مقدمات آماده سازی و بازدید عمومی مردم را از این زندان 
تاریخی فراهم سازد. این پروژه برای نخستین بار توسط نخست وزیر تونس مطرح 
و عملیات اجرایی به »بنیاد تحقیقات علمی و اطالع رسانی تمیمی« سپرده شده 
است. شخصیت های بسیاری از دوران مبارزه این كشور عمر خود را در زندان نهم 
آوریل سپری كرده اند و محل اسارت آنها به جایی برای یادبود ملی و یادآوری 
روزهای مبارزه تبدیل می شود. بنیاد تمیمی قصد دارد تا در تاریخ نهم آوریل سال 
آینده میالدی درهای این زندان را روی مردم بازگشایی كند تا زمان و مكان آن 

برای دومین بار تاریخ ساز  شود.

مقامات قضایی شــهر »كایزرســالترن« در یك اقدام 
جالب مدیریت زندان قدیمی این شهر را به یك مؤسسه 
گردشــگری و اقامتی واگذار كرده انــد. زندان قدیمی 
كایزرسالترن كه بیش از ۱۰۰ ســال از تاریخ ساخت آن 
می گذرد، به یك هتل ۴ ســتاره تبدیل شده است. این 

زندان- هتل دارای ۵۶ اتاق مجزا و سوئیت های مدرن است كه امكانات جالبی را در 
اختیار زندانی های پولدارش قرار می دهد. فضای داخلی این زندان پس از بازسازی 
به   همان شكل قدیمی باقی مانده تا مسافرهای این هتل احساس واقعی یك زندانی را 
تجربه كنند. جالب اینجاست كه افراد بسیاری از سراسر جهان عالقه مندند تا یكی، 
دو روزی را در سلول های این هتل- زندان تجربه كنند. تخت های راحت، اینترنت 
پرسرعت، خط تلفن و استفاده از شبكه های داخلی و خارجی و ورزشگاه از دیگر 
امكانات این هتل-زندان به شمار می رود. هر شب زندانی شدن در این زندان تاریخی 

كه حاال به یك هتل تبدیل شده، ۱۲۰ دالر هزینه در بر خواهد داشت.

زندان قدیمی و تاریخی »كریســتی« در سن پترزبورگ روسیه 
از این پس بــه مكانی برای نمایش آثار فاخر هنری از سراســر 
جهان تبدیل خواهد شد. زندان كریســتی یكی از بدنام ترین 
زندان های روسیه به شــمار می رود كه در زمان حكومت تزار ها 
به محلی برای تبعید و نگهداری مخالفان نظام پادشاهی تبدیل 

شــده بود. بخش های زیادی از این زندان در سال ۱۸۸۴ به دست زندانی ها ساخته شد 
و عملیات توسعه آن تا ۸ سال بعد نیز ادامه یافت. قرار است پس از جابه جایی زندان، 
بخش های مختلف آن تحت نظارت و مدیریت شركت های خالق هنری، مراكز آموزش 
هنر، گالری ها، استودیوهای تئا تر و ســینما قرار گیرد. عالوه بر اینكه ساخت مراكز 
خدماتی نظیر رستوران هم به تصویب رسیده اســت. دولت روسیه برای نخستین بار 
طرح جابه جایی و تبدیل زندان كنونی به مكانی هنری را در سال ۲۰۰۶ میالدی مطرح 
 كرد. به نظر می رسد عملیات اجرایی این پروژه یك میلیون دالری تا سال ۲۰۱۴ میالدی 

به اتمام برسد.

یادآور روزهای تاریكیعبرتی برای دیكتاتور ها

زندانی كه یادبود ملی شد آثار هنری به جای میله های زنداناینجا زندان است یا هتل؟! 

ایتالیالیبی

تونس روسیهآلمان
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 كمتر از 3 ماه مانده به المپيك، ديسك كمر احسان حدادي آسيب ديد
 گفته می شود هزينه آمادگي او براي اين  بازی ها بيش از 700 هزار دالر بوده است

2 ماه زمان زيادی برای ارزيابی مديريت جديد 
فدراسيون فوتبال نيست اما مديران آن نتوانسته اند 

در اين  مدت تصوير خوبی از خود به نمايش بگذارند

با بازگشت آقايي، آيا اميري 
پست دفاع چپ را ترك 

مي كند؟

 معماي وحيد گزارش 66 روز

181818

گوارديوال بعد از 10 سال و سيتي 
براي نخستين بار راهي ديدار نهايي 

ليگ قهرمانان شدند

  بازي هاي امشب ليگ اروپا زير سايه 
نام هايي مثل مورينيو، تيري آنري، 

هري كين و... قرار دارد

 ليگ قهرمانان كوچك فينال اولي ها

191923:30 رم23:30 منچستريونايتدآرسنال ويارئال

مدافع استقالل با اشاره به اينكه الهالل تا شهريورماه 
تقويت مي شود اميدوار است استقالل هم به همان 

نسبت تقويت شود

 یزداني: باید داربي را ببریم
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گزارش 66 روز
نكته بازي

آماربازي

اگر پارسال بود...

برنامه هفتگي باشگاه ماشين سازي

ببين بقيه چي مي كشيدند

زماني كه فشــار باشگاه پرسپوليس 
به ســازمان ليگ مؤثر واقع شــد 
و مســابقه اين تيم با ســپاهان 
48ساعت به تعويق افتاد، انتظار 
داشتيم باشگاه اصفهاني به شدت 
نســبت به اين موضوع اعتراض كند. 
اگر پارســال چنين اتفاقي رخ مي داد و امير قلعه نويي هدايت 
طاليي پوشان را برعهده داشت، احتماال بيانيه اي از سوي اين 
باشگاه صادر مي شد كه از واژه واژه اش خون مي چكيد. اين بار اما 
خبري نبود كه نبود. دست كم تا زمان تنظيم اين مطلب غيراز 
يكي  دو مصاحبه فرعي و متفرقه از بازيكنان ســپاهان، كسي 
چيزي نگفت و باشگاه هم موضع گيري رسمي نكرد. آنها ترجيح 
مي دهند در آرامش كارشان را پيش ببرند. اگر سپاهان امسال 
موفق به قطع نوار قهرماني هاي پرسپوليس شود، بي گمان يكي 

از داليلش همين سياست بوده است.

شــل كن، ســفت كن در باشــگاه 
ماشين سازي تبريز همچنان ادامه 
دارد. مديران اين باشگاه شنبه ها 
تصميــم به تعليــق فعاليت هاي 
تيم مي گيرند، يكشــنبه ها تهديد 
مي كنند كــه از ليگ كنــار خواهند 
كشيد، دوشــنبه ها به هيأت فوتبال اســتان حمله مي كنند، 
سه شــنبه ها عليه مالك قبلي موضع مي گيرند، چهارشنبه ها 
از اداره كل ورزش استان طلب كمك مي كنند، پنجشنبه ها به 
تكذيب تمامي اخبار روزهاي گذشته مي پردازند و جمعه ها هم 
خبر مي رسد فعال قرار شده اين تيم به كارش ادامه بدهد! براي 
باشگاه ريشه دار تبريزي با نيم قرن سابقه عميقا احترام قائليم، 
اما اين دســت اخبار آنقدر لوث شــده كه خيلي از مخاطبان 
حتي ديگر حاضر به باز كردن آن و خواندنش در ســايت ها و 
خبرگزاري ها نيستند. هر سوژه اي به يك اندازه مشخص كشش 
دارد. مدت هاست جذابيت اخبار مربوط به ماشين سازي تمام 

شده. هر كاري دوست داريد، انجام بدهيد.

در مورد چرايي قطــع همكاري فراز 
كمالوند با استقالل همچنان حرف 
و حديث هاي زيادي وجود دارد. 
مهم اما آن است كه فراز با دريافت 
پيشنهاد ســرمربيگري سايپا، قيد 
استقالل را زد و رفت. درحالي كه خود 
اين مربي مي گويد جدايي اش بــا هماهنگي فرهاد مجيدي و 
مديرعامل باشگاه صورت گرفته، اعضاي هيأت مديره استقالل 
مي گويند از اين اتفاق شوكه شده اند. اين وسط اما تنها كسي كه 
نبايد هيچ گله اي داشته باشد فرهاد مجيدي است. اتفاقا زياد هم 
بد نشد و خوب است فرهاد طعم داشتن رفيق نيمه راه را بچشد. 
تا جايي كه ما يادمان مي آيد، مجيدي در دوران بازي و حتي 
مربيگري چپ و راست تيمش را ول كرده و رفته، به هيچ كس 
هم پاسخگو نبوده است. حاال بگذاريد يك بار هم يك نفر خود 

مجيدي را ول كند و برود!

متريكا

حتــي براي روســاي 
جمهور و كابينه هاي شان 
هم نخســتين ارزيابي، 
100روز بعد از اســتقرار دولت صورت مي گيرد. 
بنابراين مي فهميم و مي دانيم كه 66روز نمي تواند 
بازه زماني كافي براي قضاوت منصفانه در مورد 
عملكرد شهاب عزيزي خادم و همكارانش باشد. با 
اين حال حجم اتفاقات غريب و اخبار نااميدكننده 
آنقدر زياد است كه چاره اي جز تنظيم اين گزارش 
باقي نمي ماند. آيا واقعا در فدراســيون كسي 
مشغول كار است؟ و آيا مي توان به وقوع تحوالت 

مثبت در اين مجموعه اميدوار بود؟

    مصادره ســاختمان فدراســيون و 
پرسپوليس

شستا يا همان شركت سرمايه گذاري سازمان 
تامين اجتماعــي از مدت ها قبل در پي وصول 
طلبش از فدراســيون در داســتان پرداخت 
دســتمزد مارك ويلموتس بود. بارها مســئله 
مصادره ملك فدراســيون و ساختمان باشگاه 
پرسپوليس )كه سندش به نام فدراسيون است( 
مطرح شد. نهايتا هم سه شنبه شب خبر رسيد 
اين دو ملك به نام شســتا مصادره شده است. 
پرسش اينجاســت كه فدراسيون در طول اين 
2ماه و چند روز چه مي كرد و چرا نتوانســت با 

رسيدگي فوري، جلوي اين رسوايي را بگيرد؟

    انتخاب عجيب سرپرست
مســئله حضور مجتبي خورشــيدي در پست 
سرپرســتي تيم ملي آنقدر عجيب بود و چنان 
ســروصدايي راه انداخت كــه هرگونه توضيح 
بيشــتر در مورد آن ناالزم اســت. با اين حال 
عزيزي خــادم پاي انتخاب ايــن چهره گمنام 
ايستاد و در ادعايي غيرمستند اعالم كرد بزرگان 
فوتبال ايران پيشــنهاد سرپرستي تيم ملي را 
نپذيرفته اند. يعني هيچ كس جز خورشــيدي 

قبول نكرد!

    موج استعفاهاي عجيب
در هميــن مدت كوتاه شــاهد اســتعفاهاي 
بحث برانگيــزي بوديم كه از بخش رســانه اي 
فدراسيون تا حوزه هاي ديگر را دربرمي گرفت. 

به عنوان مثال عليرضــا امامي فر تنها چند روز 
بعد از انتصابــش به عنوان رئيــس مركز ملي 
فوتبال از اين ســمت اســتعفا داد و مشكالت 
شــخصي را عامل اتخاذ اين تصميم دانســت. 
پرسش اينجاست كه آيا امامي فر در زمان قبول 
مسئوليت از مشكالت شخصي اش آگاه نبود و 
همه  چيز به طور ناگهاني اتفاق افتاد؟ مسلما نه.

    شغل دوم آقاي رئيس
در تمام طول اين مدت حرف و حديث هايي هم در 
مورد شــغل دوم عزيزي خادم در هيأت مديره يك 
شركت پتروشيمي وجود داشته است. كار تا جايي 
پيش رفت كه ســرانجام روابط عمومي فدراسيون 
2 ماه بعد ناچار به پاســخگويي شد و اينطور جواب 
داد: »عزيــزي خــادم روزي كه به عنــوان رئيس 

فدراسيون فوتبال انتخاب شــد بالفاصله انصراف 
خود را از عضويت موظف هيأت مديره پتروشيمي 
اعالم كــرد و بعد از آن به صــورت غيرموظف آنجا 
حضور يافت كه ديگر شــغل محسوب نمي شود.« 
خب شغل محسوب نشــود، اما آيا توان و انرژي از 
جناب رئيس نمي گيرد؟ يعني نفر اول فوتبال ايران 
قابل نمي داند به صورت تمام و كمال در اختيار اين 

حوزه پرمشقت باشد؟ 

    توزيع پست بين خودي ها
در شرايطي كه عزيزي خادم بعد از انتخاب به عنوان 
رئيس فدراســيون از شايسته ساالري و استفاده از 
همه توان فوتبال ايران حــرف زده بود، در همين 
66روز عمال اتفاقات ديگري رخ داده است. احكام 
رسمي توزيع شده در اين مدت نشان مي دهد عمده 
پست ها در فدراسيون فوتبال به حاميان انتخاباتي 
عزيزي خادم رسيده است؛ از خداداد افشاريان كه 
سرپرســت كميته داوران شــد تا نفراتي همچون 
شهره موسوي، طهمورث حيدري، بهرام رضاييان و 

بقيه كه هركدام پست و سمتي گرفتند.

    تنها خبر خوب
شــايد تنها خبر خوبي كه در طول ايــن مدت از 
فدراسيون شنيديم، 3برابر شدن دستمزد داوران 
بود. پيش از اين داوران وسط ليگ برتري براي هر 
بازي 900هزار تومان دريافــت مي كردند كه قرار 
شده اين رقم از اين به بعد به 2 ميليون و 700هزار 
تومان برســد. جســارتا در اين مورد هم ترجيح 
مي دهيم تا اجراي دقيق مصوبه منتظر بمانيم و بعد 

از آن براي فدراسيون هورا بكشيم.

    ميزباني از عربستان در زمين بي طرف؟
تيم هاي ايراني در مرحلــه گروهي ليگ قهرمانان 
بعد از 2 هزار روز راهي عربستان شدند و آنجا بازي 
كردند. حاال اســتقالل و تراكتور به ترتيب ميزبان 
الهالل و النصر شده اند، اما باز زمزمه هايي در مورد 
برگزاري اين مسابقات در زمين بي طرف به گوش 
مي رسد. حاال اين چالش مشخص فدراسيون است. 
فرصت كافي هم تا زمان برگزاري اين مسابقات در 
شهريور وجود دارد. ببينيم دوستان از پس گرفتن 
ميزباني برمي آيند يا نه؛ هرچند خيلي چشم مان از 

اين فدراسيون آب نمي خورد.

ليگ برتر ايران كه به خاطر حضور 4تيم در 

ليگ قهرمانان آســيا به شكل نصفه ونيمه 37
دنبال مي شد،  از روز شــنبه از سر گرفته 
مي شــود. از جمع 4تيم حاضــر در ليگ 
قهرمانان آسيا،  فوالد نخستين تيم است كه روز شنبه به مصاف حريفش 
مي رود و 3تيم ديگر روز يكشنبه بازي مي كنند. فوالد آخرين بار در روز 
12فروردين ماه در ليگ بازي كرد و با آلومينيوم اراك به تساوي بدون گل 
رسيد. از آن روز تا شنبه هفته آينده كه فوالد ميزبان گل گهر خواهد بود 
37روز سپري مي شود و اين بيشترين زماني است كه بين 2 بازي يك تيم 
در ليگ جاري فاصله مي افتد. تراكتور و اســتقالل بعــد از 36روز بازي 
مي كنند و پرسپوليس كه قبل از سفر به هند بازي اش با نساجي را انجام 

داده بود،  يكشنبه با 31روز فاصله به ميدان مي رود.

اما بيشترين زماني كه يك تيم در فصل جاري 

بدون انجام مسابقه سپري كرده متعلق به 29
تيم پديده است كه آخرين بار 21روز قبل 
بازي كرده و تا 8روز ديگر هم بازي نخواهد 
داشت. نماينده هاي ايران در آسيا اگر چه بيش از يك ماه از ليگ ايران دور 
بوده اند ولي طي اين مدت در ليگ قهرمانان مسابقه داده اند. اما دود غيبت 
آنها به چشم تيم هايي رفته كه بايد 30-20روز را دور از شرايط بازي بگذرانند 
و منتظر بازگشت نمايندگان ايران از آسيا باشند. وقفه اي كه ليگ قهرمانان 
در بازي هاي ليگ انداخت تيم هاي پديده،  سايپا،  ماشين سازي،  ذوب آهن 
و نفت مسجدسليمان را به ترتيب 29،  27،  27،  24 و 24روز از ليگ دور 

نگه داشته و بيشترين آسيب را به اين تيم ها زده است.

تا پيش از آنكه پديده،  سايپا و ماشين سازي 

به لطف ليگ قهرمانان آسيا به ركوردهاي 25
باال برســند،  ركورد دور مانــدن از فضاي 
مسابقه متعلق به گل گهر سيرجان بود كه 
25روز را بدون مسابقه ســپري كرد. گل گهر آخرين بازي ليگي اش در 
سال99 را روز 16اسفند برگزار كرد و چون بازي بعدي اش مقابل فوالد لغو 
شد،  تا 16فروردين1400 ديگر مسابقه اي نداشت. اين تيم 16فروردين ماه 
بعد از غيبتي 30روزه در ليگ به مصاف ماشين سازي رفت و حريفش را 3 
بر يك شكست داد. اما در اين فاصله گل گهر يك بازي هم روز 21اسفند در 
جام حذفي انجام داد و مس كرمان را حذف كرد. به اين ترتيب شاگردان 
قلعه نويي 25روز مسابقه نداشتند و تا قبل از ركوردشكني هاي اخير در اين 

زمينه ركورددار بودند.

 بهروز رسايلي
خبر نگار

برنامه  بازي ها

فوتبال ايران

يكشنبه 19 ارديبهشت 1400

شنبه 18 ارديبهشت 1400

پنجشنبه 30 ارديبهشت 1400

استقالل-ذوب آهن

سپاهان-پرسپولیس

مس رفسنجان-نساجی مازندران

صنعت نفت آبادان-آلومینیوم اراک

ماشین سازی تبريز- سايپا

پیكان-تراکتور

پديده -گل گهرسیرجان

20:25

22:15

21:15

21:20

19:00

20:45

برنامه هفته  بيست و دوم

جمعه 24 ارديبهشت 1400

يكشنبه 26 ارديبهشت  1400

گل گهرسیرجان-ذوب آهن

نساجی مازندران-فوالد

نفت  مسجدسلیمان-ماشین سازی تبريز

آلومینیوم اراک - پديد0

سايپا-پیكان

تراکتور-صنعت نفت آبادان

پرسپولیس- استقالل

سپاهان - مس رفسنجان

18:00

18:15

18:30

18:55

20:30

19:20

19:25

برنامه هفته  بيست و سوم

لیگ برتر ايران)جام خلیج فارس( -فصل بیستم

امتیاز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازي ها تیم رتبه
21135336191744سپاهان1

20118127101741پرسپولیس2

1997322121034استقالل3

198562320329گل گهرسیرجان4

329-2161142023آلومینیوم اراک5

28-217771515مس رفسنجان6

186931711627فوالد7

27-197661717تراکتور8

326-216871922پیكان9

25-196761515صنعت نفت آبادان10

225-206772022پديده11

324-215971417نفت  مسجدسلیمان12

718-203981926ذوب آهن13

718-203981017سايپا14

1016-2144131626نساجی مازندران15

1810-2017121331ماشین سازی تبريز16

شكايت مظاهري و بي پولي تراكتور
 سنگربان استقالل ديروز با انتشــار يك استوري در 
صفحه شــخصي اش خبر داد كه به زودي از تراكتور 
به كنفدراسيون فوتبال آسيا شكايت مي كند. رشيد 
مظاهري در اين اســتوري متذكر شــده كه به خاطر 
حضور تراكتور در ليگ قهرمانان آسيا به مسئوالن اين 
باشــگاه مهلت داده تا مطالبات او را با تأخير پرداخت 
كنند اما مسئوالن باشگاه سر قولشــان نمانده اند و او 
مجبور است اين بار از طريق AFC  و فيفا دنبال حق 
خودش باشــد. مظاهري در حالي تراكتــور را تهديد 
به شــكايت كرده كه بحران مالي در اين باشگاه ادامه 
دارد و بازيكنــان تا اينجاي فصل فقــط 35درصد از 
قرارداد خود را گرفته اند.  يكي از بازيكنان تراكتور به 
خبرنگار همشهري مي گويد: »آقاي زنوزي تيم را رها 
كرده و بازيكنان هم ناراحت هستند. ما 35درصد پول 
گرفتيم، در امارات هم صعود كرديم و فقط 300دالر 
پاداش دادند. 1500دالر ديگر هم دادند كه ما خيال 
كرديم پاداش است ولي به ما گفتند كه قسمتي از مبلغ 

قراردادمان است.

يزداني: بايد داربي را ببريم

سياوش يزداني، مدافع 
مياني اســتقالل يكي از 
بازيكنان اصلي اين تيم 
در رقابت هاي ليگ قهرمانان آســيا بود. او در غياب محمد 
دانشگر به يكي از بازيكنان اصلي آبي ها در خط دفاعي بدل 
شد و همراه با اين تيم توانست صعود به مرحله حذفي ليگ 
قهرمانان را جشن بگيرد. يزداني بعد از بازگشت از عربستان 
به سؤاالت خبرنگار همشهري درباره اين مسابقات و ادامه 

رقابت هاي ليگ پاسخ داده است.

   بعد از فرازونشيب هاي فراوان استقالل به عنوان 
تيم اول صعود كرد. از اين مسابقات برايمان بگو.

بله بچه ها واقعا زحمت كشيدند، كادر فني هم تدابير خوبي را براي 
اين رقابت ها انديشــيده بود. خدا را شكر توانستيم صعود كنيم و 

مقابل هواداران سربلند باشيم. اين از همه  چيز مهم تر است.

  همه اســتقاللي ها از ميزباني خوب عربستاني ها 
مي گويند. واقعا ميزباني اينقدر خوب بود؟

بله، من هم هميــن نظــر را دارم. ميزباني عربســتاني ها واقعا 
فوق العاده و عالي بود.

 در مرحله بعد بايد به مصاف الهالل عربستان برويد. 
نظرت در مورد اين بازي چيست؟

بازي سختي داريم. الهالل همواره در غرب آسيا تيم قدرتمندي 
محسوب مي شود. امســال هم بعد از اينكه صعودشان در مرحله 
گروهي قطعي شد، قرار است هزينه هاي زيادي براي مراحل بعدي 
ليگ قهرمانان انجام دهند. البته ما هم تالش مي كنيم با كســب 

نتيجه الزم از آبروي ايران دفاع كنيم.

   از عملكرد خودت در رقابت هاي ليگ قهرمانان 
آسيا راضي بودي؟

به نظرم آماده بودم. خوشبختانه شرايطم خيلي خوب بود. حاال مهم 
عملكرد تيم است ولي اگر بخواهم جوابي به سؤال شما داده باشم 

بايد بگويم عملكردم قابل قبول بود.

  هر 3روز يك بار در رقابت هــاي ليگ قهرمانان 
بازي مي كرديد و به نظر شرايطتان سخت بود. از نظر خودت 

لذت بخش ترين صحنه اين رقابت ها برايت كدام بود؟
بله واقعا شــرايط بدني مان يك مقدار ســخت بود. ولي هر بازي 
شــرايط خاص خودش را داشــت و هر برد ما در ايــن رقابت ها 
لذت بخش بود. خيلي خوشــحالم كه توانســتيم از آبروي ايران 

دفاع كنيم.

 صحنه شادي تو بعد از سوت پايان بازي با الشرطه 
خيلي در فضاي مجازي وايرال شد.

شادي من به خاطر صعود بود. به هرحال خيلي زحمت كشيديم 
كه بتوانيم از گروه مان صعود كنيم و هنگامي كه اين اتفاق افتاد، 
واقعا خيلي شاد بودم. ان شاءاهلل اين موفقيت ها در ادامه بازي هاي 

آسيايي هم ادامه داشته باشد.

   اين تيم اســتقالل 
مي تواند قهرمان آسيا شود؟

براي اين صحبت ها خيلي زود 
اســت. فقط مي توانم بگويم ما 

تمام تالش مان را مي كنيم.

   بـعـــد از 
بازگشت به ايران حاال 

آماده بازي هــاي ليگ 
مي شويد. بازي با ذوب آهن 

را چطور مي بيني؟

ما بايد براي ايــن رقابت ها آماده 
باشــيم. بازي هــاي ليــگ هم 
ســختي هاي خــودش را دارد و 
ما تالش مي كنيــم در ليگ هم 

موفق شويم.

   داربي هم نزديك 
است. در مورد اين مسابقه مهم 

چه نظري داري؟
همه بازي ها مهم هستند و داربي هم 
بازي مهمي است. بايد برويم و برنده 
شويم تا شــرايطمان را در جدول 

رده بندي بهبود ببخشيم.

مدافع استقالل با اشاره به اينكه الهالل تا 
شهريورماه تقويت مي شود اميدوار است 

استقالل هم به همان نسبت تقويت شود

 محمد زارعي
خبر نگار

بي گمان سعيد آقايي به عنوان يك مدافع 
چپ تخصصي گزينه اول هر مربي فوتبالي 
است و كمتر كســي با در اختيار داشتن 
او، ريسك اســتفاده از يك هافبك را در 
اين پست به جان مي خرد. با اين حال نكته 
آنجاست كه در طول غيبت كرونايي آقايي در 
مرحله مقدماتي ليگ قهرمانان آسيا، وحيد 
اميري در پست دفاع چپ براي پرسپوليس به 
ميدان رفت و عملكردش بد نبود.  حضور اميري 
در اين پست باعث مي شود يحيي گل محمدي 
بتواند مهره هاي هجومي بيشتري را در ارنج 
داشته باشد. غيراز خود اميري، جلوي 
زمين به طور همزمان از مهدي ترابي و 

احسان پهلوان استفاده مي شد و عيسي آل كثير و 
شهريار مغانلو هم كنار هم در خط حمله به ميدان 
مي رفتند. حاال اگر قرار باشد اميري دفاع چپ را 
به ســعيد آقايي تحويل بدهد، يا خود وحيد بايد 
بيرون برود يا يكي از نفراتي كه اســم برديم بايد 
روي نيمكت بنشينند.  خروج مهدي ترابي از ارنج 
كه اصال امكان ندارد، بقيه هم حيف خواهند شد. به 
اين ترتيب ممكن است به بهانه دوري سعيد آقايي 
از تمرينات گروهي و ناآمادگــي او، فعال حضور 
اميري در پست دفاع چپ تمديد شود. البته اين 
صرفا يك احتمال اســت، در غيراين صورت بايد 
ببينيم بازگشت سعيد آقايي به تركيب، كدام مهره 

هجومي مهم پرسپوليس را قرباني خواهد كرد.

معماي وحيد
با بازگشت آقايي، آيا اميري پست دفاع چپ را ترك مي كند؟
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2 ماه زمان زيادی برای ارزيابی مديريت جديد فدراسيون فوتبال نيست اما 
مديران آن نتوانسته اند در اين  مدت تصوير خوبی از خود به نمايش بگذارند
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گوارديوال سرانجام توانست آرزوي مالكان اماراتي منچسترسيتي را برآورده كند و اين 
تيم را به فينال ليگ قهرمانان برساند. فصل قبل توماس توخل همين  رؤيا را براي مالك 
قطري پاري سن ژرمن به واقعيت تبديل كرده بود، اما نتوانست ليگ قهرمانان را فتح كند. 
اين براي اولين بار پس از 10 سال است كه پپ گوارديوال به فينال اين رقابت ها راه مي يابد. 
او با بايرن مونيخ و من ســيتي معموال در مراحل پايين تر حذف مي شد و رنگ فينال را 
نمي ديد. او كه سبك خود را تغيير داده و بدون مهاجم نوك تركيب مي چيند و بازيكنانش 
در مقاطعي از مسابقه دست به بازي تدافعي و خطاهاي خشن مي زنند، توانسته با تركيب 
اينها و تيكي تاكا به اين موفقيت دســت يابد. او نمي خواهد 80درصد مالكيت توپ را 
بگيرد و نتيجه را بدهد. پپ پس از فان خال، هيتسفلد، هاينكس، مورينيو، آنچلوتي و 

يورگن كلوپ هفتمين سرمربي فوتبال است كه با 2تيم مختلف به فينال اين مسابقات 
مي رسد. پوچتينو هم كه 3فصل قبل با تاتنهام به فينال رسيده بود، مي توانست جاي 
او در اين جدول ركوردداران بايســتد. توماس توخل هم كه ديشب با چلسي به مصاف 
رئال رفته بود، فصل قبل پاريس را به فينال ليگ قهرمانان رساند. هيچ مربي اي بيشتر از 
پوچتينو از گوارديوال شكست نخورده؛ او تنها 3بار پپ را برده و 12بار به او باخته است. 
اين سومين فينال پپ است. او 2 بار با بارســلونا قهرمان شده و حاال بايد ديد اين بار هم 
قهرمان مي شود يا خير. البته پپ 13بار به فينال هاي مختلف رفته و تنها يك بار جام از 
دست داده است. حاال ساعت21شنبه شب سيتي با چلسي بازي مي كند تا قهرماني ليگ 

برتر را هم جشن بگيرد.

منچسترسيتي نهمين تيم انگليسي تاريخ است كه به فينال رقابت هاي اروپايي مي رسد؛ 
آرسنال، استون ويال، چلسي، ليدزيونايتد، ليورپول، منچستريونايتد، ناتينگهام فارست، 
تاتنهام و منچسترسيتي كه بيش از تعداد تيم هاي هر كشــور ديگري است. اين بار به 
لطف 2گل رياض محرز من سيتي از تيم پاريس حتي گلي هم دريافت نكرد تا قاطعانه 
صعود كند. سيتي با زوج جان استونز و روبن دياز در قلب دفاع در 21بازي به 1۹برد و 
13كلين شيت دست يافته اســت. با اينكه پاريس نخستين حريف سخت سيتيزن ها 
در اروپاي اين فصل بود، نمي توان از عملكرد عالي اين تيم در رقابت هاي امسال چشم 

 پوشيد؛ 11پيروزي،  يك تساوي، صفر شكست، 25گل زده و 4گل خورده.
آگوئرو كه در اين بازي تنها براي دقايقي بازي كرد و در پايان فصل به عنوان بازيكن آزاد 
جدا مي شود در مصاحبه اي در ســال2014گفته بود تا زماني كه اين تيم قهرمان اروپا 
نشود، از سيتي جدا نمي شود. حاال شايد با وعده به اين قول همشهري ها را در پايان فصل 
ترك كند. او بازگشت به بارسلونا را تكذيب كرده و گفته الليگا برايش تجربه اي تكراري 
است و مي خواهد فوتبالش را در خارج اروپا ادامه دهد كه احتماال آمريكا يا حتي آسيا 
خواهد بود. او به تازگي از الهالل عربستان هم پيشنهاد دريافت كرده است. با حذف پاريس 
2باشگاه رئال و بارسلونا خوشحال شدند؛ اولي در انتظار جدايي امباپه و دومي نيمار كه هر 

دو مذاكرات بر سر تمديد را به تعويق انداخته بودند.

فوتبال ايران

فينالاوليها
گوارديوال بعد از 10 سال و سيتي براي نخستين بار راهي ديدار نهايي ليگ قهرمانان شدند

عزت پورقاز مدافع سپاهان در كنار 
كارهاي دفاعــي در گلزني هم براي 
تيمش موفق عمل كرده است. او در 
بازي برابر ســايپا توانســت يك گل 3امتيازي بزند و حاال 
سپاهان در صدر اســت. گرچه پورقاز معتقد است هنوز راه 
زيادي براي رسيدن به عنوان قهرماني دارند. او به سؤاالت 

همشهري ورزشي پاسخ داده است.

  درحالي كه رقباي شما در ليگ حضور ندارند، 
شما با نساجي بازي كرديد و توانستيد پيروز شويد. اين 

بازي چطور بود؟
بله نســاجي را به ســختي برديم. جــا دارد درگذشــت نادر 
دست نشان پيشكسوت فقيد اين باشگاه را هم تسليت بگويم. 
روند فني اين بازي به نوعي بود كه كار براي ما خيلي ســخت 
شد. 10نفره هم كه شديم واقعا كار سخت تر هم شد. ولي خدا 
را شكر ســپاهان در ريل موفقيت اســت و توانستيم 3امتياز 

حساس بازي را بگيريم.

  صدرنشيني سپاهان را چطور مي بيني؟
صدرنشيني حق ماست. چون آرام و بي حاشيه كارمان را انجام 
داديم و هفته به هفته به صدر نزديك شديم. البته هفته هاي 
ابتدايي يك مقدار تعلل كرديم و امتيازاتي را از دست داديم 
اما با تدابير آقامحرم كه خودش از اســطوره هاي سپاهان 
است شرايطي فراهم شد كه بتوانيم به صدر جدول برسيم.

  به نظــرت مي توانيد به عنــوان قهرماني 
برسيد؟

مطمئنا ما دوست داريم قهرمان شويم و ان شاءاهلل تا 

روز پاياني بازي ها كه قهرماني ما رقم مي خورد شرايطي فراهم شود 
كه هواداران هم بتوانند به ورزشگاه بيايند تا با آنها جشن قهرماني 
بگيريم. البته براي قهرمان شــدن فقط تيم ما مدعي نيست. 4تيم 
هستند كه همگي با انگيزه كار مي كنند و به همين دليل هر بازي 
براي ما فينال اســت. بچه هاي ما واقعا باانگيزه هستند تا ان شاءاهلل 

اتفاقات خوبي را رقم بزنند.

  خودت از شرايطي كه در ســپاهان داري راضي 
هستي؟

من در سپاهان اتفاقات و لحظات فوق العاده اي را تجربه كردم كه 
بســياري از آنها برايم لذتبخش بودند. اتفاق بــد، آن مصدوميت 
ســنگيني بود كه گريبانگيرم شــد اما با تمام وجود برگشــتم و 
شــيريني هاي زيادي مثل بازي كردن و صدرنشــيني برايم رقم 

خورد.

  گاهي هم خوب گل مي زني. مثل گل 3امتيازي كه 
به سايپا زدي.

من از بازي در سپاهان لذت مي برم و وقتي بتوانم گل هم بزنم لذتم 
بيشتر مي شــود. گرچه اولويت من موفق عمل كردن در كارهاي 
دفاعي است و بعد به گلزني فكر مي كنم. يك موضوع ديگري هم در 
مورد سپاهان بگويم. اين آرامشي كه در اين باشگاه دارم باعث شده 

در زندگي شخصي هم آرامش داشته باشم.

  خيلي ها سپاهان و پرسپوليس را مدعي قهرماني 
مي دانند. نظر شما چيست؟

به نظر من سواي پرسپوليس و سپاهان، يكي دو تيم ديگر هم مدعي 
هستند. ان شاءاهلل با برگشت هواداران در هردو جام ليگ و حذفي 

ما مدعي خواهيم بود. البته با آرامش و پله به پله پيش مي رويم.

پورقاز: ان شاءاهلل با هواداران جشن قهرماني مي گيريم 
مدافع سپاهان اعتقاد دارد به جز سپاهان و پرسپوليس 2 تيم ديگر هم مدعي قهرماني هستند 

حسيني: امسال ماجراي قهرماني پيچيده است
سرمربي ذوب آهن كه تيمش نخستين حريف استقالل بعد از ليگ قهرمانان است، اميد زيادي به متوقف كردن آبي پوشان دارد

نقل قول

ماسيمو موراتی، مالك ســابق اينتر: از نظر من انتخاب او بی چون و چرا 
بود؛ برای مورينيو خوشــحالم. به او گفتم برای شــما بسيار خوشحالم. 
وقتی مورينيو را ببينم، بازهم همين را می گويم. رم باشــگاهی با پروژه 
خوب، هواداران فوق العاده و تركيبی مناســب اســت. فوتبال ايتاليا از 
 وجــود مورينيو، اعتبار و ســود زيــادی خواهد بــرد. انگيزش، حس
 شوخ طبعی، هوش، توانايی های شگفت انگيز حرفه ای، قدرت رسانه ای و ...

كونته، سرمربی اينتر: آمدن مورينيو به رم، خبر فوق العاده ای 
برای همه بود. به جز بازی مقابل اينتر، بهترين ها را برای مورينيو 
آرزو می كنم. قطعا وقتی يکديگر را مالقات كنيم، همديگر را در 
آغوش خواهيم گرفت. احترام متقابل زيادی ميان ما وجود دارد.

محمد زارعي 
خبر نگار

اســتقالل تهران بعد از 
گروهي  مرحلــه  اتمام 
مسابقات ليگ قهرمانان 
آســيا، حاال خودش را آماده ادامه بازي هاي ليــگ برتر مي كند. 
آبي پوشان بايد روز يکشنبه برابر ذوب آهن قرار بگيرند، تيمي كه 
بعد از آمدن مجتبي حسيني شرايط بهتري پيدا كرده و حاال اين مربي 
اميدوار است كه در اين بازي مهم از استقالل امتياز بگيرد. حسيني 
درخصوص وضعيت فعلي ذوب آهن، بازي با استقالل و مسائل مختلف 

ديگر به سؤاالت همشهري ورزشي پاسخ داد.

  تيم شما موقعيت نسبتا خطرناكي در پايين جدول دارد. 
فکر مي كنيد بازي هاي باقيمانده براي شما چطور پيش برود؟

خودتان اشاره كرديد كه شرايط سخت است ولي همه ما به شدت تالش 
مي كنيم تا در بازي هاي بعدي نتايج خوبي بگيريم و از پايين جدول جدا 
شويم. در اين مقطع زياد دوست ندارم صحبت كنم ولي تمام تمركز تيم 

ما روي اين مسئله است كه روند امتيازگيري خوبي داشته باشيم.

  فکر مي كنيد در بازي با استقالل به هدف تان برسيد؟
استقالل تيم خوبي اســت و در ليگ قهرمانان آسيا هم به عنوان تيم اول 
صعود كرد. ضمن اينكه بازي هاي خوبي را هم به نمايش گذاشت. ولي ما 
هم براي اين بازي اســتراتژي خاص خودمان را داريم و تالش مي كنيم 
كيفيت مطلوبي داشــته باشــيم. فوتبال كه قابل پيش بيني نيست ولي 

تالش مي كنيم نتيجه بگيريم.

  عملکرد نماينده هاي ايران در ليگ قهرمانان را چطور 
ارزيابي مي كنيد؟

3تيم از ايران بــه مرحله بعدي صعود كردند كه جاي خوشــحالي دارد. 
پرســپوليس كه عالي بود و باخِت اين تيم به الوحده هم فقط يك اتفاق 
فوتبالي بود. از طرفي دست كادر فني اين تيم هم باز است و پرسپوليس 
حتي نســبت به زمان برانكو در روي نيمكت هم شــرايط خوبي دارد. 
اســتقالل و تراكتور هم كه صعود كردند و فوالد هم تيم شايسته اي بود. 

بايد فشردگي مسابقات و شرايط آب وهوايي را در 
كشورهايي مثل هند، عربســتان و امارات درنظر 
گرفت. البته بايد به يك موضوع ديگر هم اشاره كنم.

  چه موضوعي؟
من معتقدم كه تيم هاي عربي در ليگ قهرمانان آسيا 
ضعيف شده اند و آن كيفيت سابق را ندارند. الهالل كه 
مثل هميشه نبود و انگار درگير مسائل حاشيه اي است 
و الدحيل هم همراه با السد صعود نكردند. تيم هاي ما با 

اينكه نمي توانند بازيكن خارجي بگيرند ولي در اين مرحله 
نمايش خوبي داشتند. ما اگر امكانات و مديريت خوب داشته 

باشيم مي توانيم در غرب آسيا هميشه حرف اول را بزنيم.

  فکر مي كنيــد فوتبال ايــران مي تواند بعد از 
سال هاي طوالني در ليگ قهرمانان آسيا قهرماني بياورد؟

ما حرفه اي تر شده ايم و مربيان هم به روزتر شده اند ولي مسئله 
مهم اين است كه مديريت خوب داشــته باشيم و تصميماتي 
بگيريم كه به فوتبال كمك كند. شــما ديديد كه يك تصميم 
غلط و انتخاب ويلموتس توســط آقايان فدراسيون نشين چه 

فاجعه اي را رقم زد.

  در مورد ليگ برتر صحبت كنيد. به نظر شما با 
اين رقابت فشرده در نهايت چه تيمي قهرمان مي شود؟

ماجراي قهرماني در اين فصل پيچيده است و بايد ديد استقالل 
و پرســپوليس بعد از اتمام ليگ قهرمانان حاال با چه شرايطي 
ليگ را شروع خواهند كرد. در ضمن چند تيم ديگر هم شانس 
خودشان را براي قهرماني امتحان مي كنند. بايد ديد تعطيلي 
بازي ها و انجام مسابقات ليگ قهرمانان چه تأثيري روي تيم ها 
خواهد گذاشت. هم اكنون هر 3تيم باالي جدول توانايي قهرمان 
شــدن را دارند ولي تجربه پرسپوليس نســبت به ديگر مدعيان 
بيشتر است. آنها تحمل فشار روزهاي سخت را دارند و اين موضوع 

مي تواند به پرسپوليس كمك كند.

 از روزي كه كاروان پرســپوليس 
به ايران برگشــته، حميد مطهري 
به دفعات تأكيد كــرده چون تيم 
دوم گروه پرســپوليس بيشتر از 
بقيه تيم هاي دوم امتياز گرفته، پس 
گروه سرخپوشان در ليگ قهرمانان آسيا 
سخت تر از ساير تيم هاي ايراني بوده است. اين حجم از تالش 
صرفا براي مقابله با تئوري آسان بودن گروه پرسپوليس به كار 
گرفته مي شود. اين در حالي است كه اساسا نيازي به اين تقال 
وجود ندارد. پرســپوليس به عنوان قهرمان ليگ برتر در سيد 
اول قرار گرفته و طبيعتا قرعه راحت تري داشــته است. اينكه 
تقصير باشگاه نيست. تيم هم نتايج خوبي گرفته و بنابراين اصال 
احتياجي به توضيح دادن و قانع كردن ديگران وجود ندارد. با 
اين حال مطهري ســماجت عجيبي در »دشوار نمايي« گروه 
سرخپوشــان دارد و به همين دليل در دام يك استدالل غلط 

گرفتار مي شود.
 آقا اصال گروه پرسپوليس خيلي سخت بود؛ چيزي فراتر از گروه 
مرگ، اما مشكل اينجاست كه برهان مربي قرمزها از بيخ و بن 
ايراد دارد. اتفاقا اينكه 2 تيم اول گروه خيلي بيشتر از 2 تيم آخر 
امتياز گرفتند نشان دهنده ضعف گروه است. اين يعني آن دو 
تيم از اول مرخص بودند و تكليف كار روشن بود. گروه هر چقدر 
سخت تر باشد، تيم ها بيشــتر به هم زخم مي زنند و از يكديگر 
امتياز مي گيرند. بهترين مثال در اين مورد گروه چهارم بود كه 
السد قطر با همه ستارگانش بيش از 10امتياز كسب نكرد و اوت 
شد. در همين گروه النصر با 11امتياز به عنوان صدرنشين به دور 
بعد صعود كرد و اين در حالي بود كه پوست تيم عربستاني براي 

به پايان رساندن اين پروژه كنده شد.
غير از اين مي توانيم يك مثال ديگر در حوزه ملي بزنيم تا بلكه 
به اميد خدا آقاي مطهري قانع شــوند. هم اكنون در مسابقات 
مقدماتي جام جهاني، در گروه پنجم قطر با 16امتياز صدرنشين 
است و عمان با 12امتياز روي پله دوم قرار دارد. هم اكنون هيچ 
تيم دومي به اندازه عمان امتياز ندارد و به همين دليل هم تيم 
برانكو از شــانس زيادي براي صعود به مرحله بعدي برخوردار 
است. آيا اين به منزله دشوار بودن گروه عمان است؟ هرگز. اتفاقا 
اين گروه را مي توان ساده ترين گروه مسابقات دانست، چرا كه 
غيراز قطر و عمان، تيم هاي افغانستان، هند و بنگالدش در اين 
گروه قرار گرفته اند. حاال متوجه شــديد چرا 2 تيم اول اينقدر 
امتيازات شان زياد اســت؟ با استدالل آقاي مطهري البد گروه 
اينها از گروه ايران در مقدماتي جام جهاني سخت تر است. مسلما 
اينطور نيست و كاش تئوريسين نيمكت پرسپوليس بيش از اين 

برسر چنين مسئله پيش پا افتاده اي جدل نكند.

امتيازاتبيشتر،يعنيگروهسختتر؟
رداستداللعجيبحميدمطهريبايكمثالملي

 اميرحسين اعظمي
خبر نگار

ديدارهاي برگشــت مرحلــه نيمه نهايي ليــگ اروپا كه امشــب بين رم- 
منچســتريونايتد و آرســنال- ويارئال برگزار مي شــود، زير ســايه بمب 
خبــري پريشــب فوتبــال اروپاســت؛ بازگشــت مورينيو به ســري آ؛ 
اين بــار مربيگــري در آاس رم. البتــه باخــت 2-6 ديــدار رفــت مقابل 
منچســتر جايي را بــراي جبران و اميــدواري نــزد هــواداران رم باقي 
نگذاشــته، اما به هر حــال اين هم يك شــوك اســت. ژوزه مورينيو براي 
 نخســتين بار از زمــان هدايــت اينتر و كســب ســه گانه اروپا در ســال 
10-200۹ به ســري آ برمي گردد؛ به همان تيمي كه براي آخرين بار او را 
در اين ليگ شكست داده بود، يعني رم كه آن ســال رقيب مستقيم اينتر 
براي قهرماني بود. بعــد از مورينيو، يوونتوس به ســري آ چنگ انداخت و 
۹ســال پياپي ليگ را فتح كرد. آغازگر اين روند قهرماني آنتونيو كونته بود 
كه اين مربي يوونتوسي امسال موفق شد ترمز تيم سابقش را بكشد و براي 
نوزدهمين بار اينتر را قهرمان كند. حاال مورينيويي قرار است فصل آينده به 
رم بيايد كه خودش اينتر را قهرمان كرده بود. اگر پيرلو برود و آلگري به عنوان 
جانشين او به يووه بيايد، فصل آينده سري آ چه ليگي بشود. پيش از اين با 
مائوريتزيو ســاري هم تماس هايي برقرار شده بود اما مورينيو به اين سمت 
رسيد. قرار است دنيله ده روسي، اسطوره باشگاه در كنار سرمربي پرتغالي 

در كادر فني مشغول شود. او به تازگي از فوتبال كناره گيري كرده و كرونا را 
هم شكست داده است. 

گران ترين سرمربي تاريخ رم سالي 7ميليون يورو دستمزد مي گيرد. البته 
اين قيمت واقعي آقاي خاص نيســت؛ ۹ميليون بقيه دستمزدش را باشگاه 
تاتنهام پرداخت خواهد كرد. ســهام باشگاه رم هم پس از پيوستن مورينيو 
افزايش پيدا كرد. تغييرات ارزش سهام باشگاه رم طي ماه هاي اخير و بعد از 
شيوع ويروس كرونا معموال منفي بود و در بهترين حالت رشد 1 تا 3درصدي 
داشــت. پس از اعالم خبر انتخاب ژوزه مورينيو به عنوان سرمربي آاس رم، 
ارزش سهام باشگاه به شكل بي سابقه  اي افزايش يافت و بيش از 22درصد 
رشد داشــت. جالب اينكه تعداد جام هاي مورينيو از باشگاه آاس رم بيشتر 
است؛ 25در برابر 14جام. فعال پائولو فونسكا كه مرد بازنده همه بازي هاي 
بزرگ است، مي تواند از بازي امشــب و چند بازي باقيمانده تا انتهاي فصل 
لذت ببرد و سپس جايش را به كسي بدهد كه قرار است دوباره از سرخپوشان 

پايتخت ايتاليا تيمي در حد مدعي بسازد.
فعال اوضاع منچستر بحراني اســت. ديدار يكشنبه شب اين تيم با ليورپول 
به دليل هجوم هواداران معترض به ورزشگاه اولدترافورد لغو شد. هواداران 
عصباني كه خواهان رفتن گليزرهاي آمريكايي از باشگاه هستند، به اسپانسر 

جديد منچستر هم واكنش تند نشان دادند.
 شــركت فناوري اطالعات Team Viewer كه به تازگــي قرارداد حمايت 
مالي پيراهن را با مبلغ 235ميليون پوند با منچستر امضا كرده بود، با حركت 
هماهنگ هواداران امتيازش در Trustpilot از 5ســتاره به 1ستاره رسيد. 
برنامه بعدي منچستري ها بستن اولدترافورد در روز بازي با لستر است كه 
يك هفته ديگر قرار است برگزار شود. گليزرها مي خواهند براي خواباندن 
اعتراضات نســبت به خريد هري كين و يك مدافع از بين واران و راموس يا 

كوليبالي اقدام كنند.
ديگر ديدار امشب جنبه انتقامي براي آرسنال دارد. 

اوناي امري در ديدار رفت موفق شد از باشگاه سابقش 
انتقام بگيرد و حاال نوبت انتقام آرسنال از او شده است. 

امري كه متخصص ليگ اروپاســت، تاكنــون 60برد، 
21تساوي و 13باخت در اين رقابت ها داشته؛ 3 قهرماني 
با سويا، راهيابي به فينال با آرسنال، راهيابي به نيمه نهايي 

و يك چهارم با والنســيا، راهيابي به نيمه نهايي با ويارئال. او 
در مسابقات اين فصل ليگ اروپا هم بدون شكست بوده؛ 12 

برد، 1 مساوي، 30 گل زده و 8 گل خورده.
 آرسنال در  ماه گذشته تنها 2 برد مقابل تيم ته جدولي شفيلد 

و اسالويا پراگ داشته و به ويارئال، اورتون، ليورپول باخته و با 
فوالم و اسالويا هم مساوي كرده است. با اين حال هنوز موقعيت 
آرتتا روي نيمكت اين تيم در خطر نيست. اما دنيل اك، ميلياردر 

سوئدي با پشتيباني تيري آنري، پاتريك ويرا و دنيس برگ كمپ 
پيشنهاد خريد باشگاه را به كرونكه آمريكايي داده و اگر اين باشگاه 
كه 218ميليون پوند در اين فصل بدهي باال آورد به فروش برسد، 
آنگاه شرايط فرق خواهد كرد و احتماال آنري جانشين آرتتا خواهد 
شد. توپچي ها 2بار در ســال هاي 2006 و 200۹ موفق به حذف 
زيردريايي ها )ويارئال( شده اند. سالوكو وينچيچ، داور اسلوونيايي 
قضاوت اين ديدار را بر عهده دارد. ديدار فينال ليگ اروپا 2021 

در تاريخ 5خرداد با حضور تماشــاگران برگزار 
خواهد شد، اين ديدار در ورزشگاه گدانسك 

لهستان برگزار مي شود.

ليگ قهرمانان كوچك
  بازي هاي امشب ليگ اروپا زير سايه نام هايي مثل 

مورينيو، تيري آنري، هري كين و... قرار دارد
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يك هفته پيش، روي هاچيمــورا كاري كرد كه ميليون ها 
بسكتباليســت آســيايي و غيرآســيايي،   در روياي شان 
هم شــايد توانايي انجامش را ندارنــد؛ مهاجم ژاپني تيم 
واشــنگتن ويزاردز،  در بازي اين تيم با لس آنجلس ليكرز، 
روي دســت آنتوني ديويس، يكي از بهتريــن بازيكنان 
دفاعي ليگ حرفه اي بســكتبال آمريكا،  دانك زد. نه يك 
اســلم دانك معمولي، بلكه چيزي كه بسكتبالي ها به آن 
به اصطالح پوســتر مي گويند؛ يعني ديويس كامال براي 
بالك كردن هاچيمورا بــا او به هوا پريــد ولي هاچيمورا 
مثل تندر روي سر ديويس خراب شــد و باالتر از او،  توپ 
را وارد حلقــه كرد و ديويس هم به خاطر شــتاب و قدرت 
بازيكن ژاپني،  نقش زمين شــد. تيم ملي ما  اگر زورش به 
عربستان، قطر و سوريه برسد و به جام ملت هاي بسكتبال 
آسيا در اندونزي صعود كند، احتماال همين تابستان برابر 
هاچيمورا و يارانش به زمين مــي رود. بعضي از بازيكنان 
ما از مدت ها پيش بــراي هاچيمورا كــري مي خوانند و 
اميدوارند او را به چالش بكشــند، امــا منصفانه اگر نگاه 
كنيم، او چيزي فراتر از آسياســت. سؤال بزرگ اين است 
كه چرا ما،  اگر مورد استثنايي و هرگز تكرار نشدني حامد 
حدادي را كنار بگذاريــم، نمي توانيم يك بازيكن ديگر در 
حد ان بي اي داشته باشــيم؟ روابط ايران و آمريكا خوب 
نيست و اين مانع بزرگي اســت اما فراتر از  آن،  اين سؤال 
پيش مي آيد كه سيستم آموزشي بسكتبال در كشور ما چرا 
نمي تواند يك بازيكني در آن اندازه ها تربيت كند؟ حدادي 
فيزيك منحصر به فردي هم داشت و همين كمك زيادي 
به راهيابي او به ان بي اي كرد. هرچند او ثابت كرده اســت 
فراتر از قابليت هاي جسماني، به لطف توانايي ها، مهارت ها 
و هوشش به عنوان يك بسكتباليست به چنين جايگاهي 
در تاريخ بسكتبال آسيا رسيده است. سيستم آموزشي ما 
انگار نگاهش به فراتر از آسيا نيست. انگار داشتن بهترين 
پوينت گارد آســيا براي جامعه بســكتبال ما كافي است. 
چرا ما نبايد يك پوينت گارد تأثيرگذار در ان بي اي داشته 
باشيم؟ بخشي از پاسخ، به شيوه كاركرد سيستم آموزشي 
بســكتبال و ظرفيت رواني محصوالت همين سيســتم 
برمي گردد. هاچيمورا دورگه است،  در كالج هم بازي كرده، 
اما اين ما هســتيم كه گاهي ادعا مي كنيم با كيفيت ترين 
بازيكنان آســيا را مي توانيم پرورش دهيم و ... وسهم ما از 

ان بي اي اما فعال ديدن درخشش هاچيموراست.

شوک ۷۰۰ هزار دالری به ورزش ایران
 كمتر از 3 ماه مانده به المپيك، ديسك كمر احسان حدادي آسيب ديد

 گفته می شود هزينه آمادگي او براي اين بازی ها بيش از 700 هزار دالر بوده است

جهان در يك ستون

 حسرت و چيزي فراتر از آن 
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احســان حــدادي 
المپيــك توكيو را از 
دســت مي دهد؟ اگر 
 حرف هاي حســين توكلي را مالك قرار بدهيم، شانس او
 50-50اســت اما صحبت هاي رئيس كميته پزشــكي 
فدراســيون دووميداني وضعيت را خيلي نگران كننده  

نشان نمي دهد.
حدادي پرتابگر ديسك ايران قرار است در توكيو چهارمين 
المپيكش را تجربه كند اما آخرين خبرها از اردوي او در 
آمريكا خوب نيست؛ مهره چهار و پنجش آسيب ديده است 
اما كسي درست نمي داند ميزان اين آسيب ديدگي چقدر 
است. حدادي خودش به فدراسيون خبر داده كه كمرش با 
مشكل روبه رو شده است. هاشم صيامي، رئيس فدراسيون 
مي گويد: »دكتر ارديبهشت هر هفته ورزشكاران را پايش 
مي كند. چند روز پيش احسان مشكل كمرش را مطرح كرد و 

دكتر هم پيگير موضوع شد.«
اشكان ارديبهشــت، رئيس كميته پزشــكي فدراسيون 
دووميداني اســت. او مي گويد فعال درباره وضعيت حدادي 
نمي تواند اظهارنظر كند: »ام آر آي گرفت و تصويرش را براي ما 
فرستاد. متخصصان مغز و اعصاب بايد درباره او نظر بدهند. 
قرار است در آمريكا هم پزشك او را ويزيت كند و 
احسان ما را هم درجريان بگذارد كه 
پزشك چه نظري داده.« 

به گفته ارديبهشت، حدادي تمريناتش را تعطيل نكرده است: 
»او هم اكنون تمرين مي كنــد و پرتاب هم انجام مي دهد.« 
يعني كمردردش خيلي حاد نيست؟ ارديبهشت مي گويد: 
»هر آسيبي بايد به بهترين نحو هدايت شود. ما مي خواهيم 
او در المپيك بهترين نتيجه را بگيرد. براي اينكه بدانيم چه 
وضعيتي دارد، نياز به اطالعات بيشــتري داريم. با ديدن 
ام آر آي، نه من مي توانم اظهارنظر كنم و نه پزشك متخصص.« 
احسان چطور مصدوم شد؟ حسين توكلي، مربي بدنساز او 
دليل مصدوميت را به جراحي قبلي ربط مي دهد: »احسان بعد 
از اينكه خارپاشنه اش را جراحي كرد، بايد كفش مخصوص 
مي پوشيد. براي اينكه روي پاي جراحي شده اش فشار نيايد، 

يكطرفه راه رفت و روي كمرش تأثير گذاشت.« 
از نظر توكلي احسان به استراحت بيشتري نياز داشت: »براي 
اينكه از برنامه تمرينات المپيكي اش عقب نماند، تمريناتش 
را زود شروع كرد. بعد از جراحي بايد استراحت مي كرد. او هم 
وزنه مي زند، هم تمرينات انفجاري و تكنيكي انجام مي دهد. 
طبيعي است كه كمرش درد بگيرد اما اين درد بدموقع بود.« 

   حدادي در ايران جراحي مي كند؟ 
طبق گفته هاي توكلي حدادي به چند پزشك در آمريكا 
مراجعه كرده است اما مي خواهد به ايران بيايد: »بيشتر از 
10پزشك او را معاينه كرده اند اما مي خواهد به ايران بيايد و 

اينجا تصميم بگيرد كه چه كار انجام بدهد.« 
حدادي حاضر نشد پزشكان ايراني خارپاشنه اش را جراحي 
كنند و حاال قبول مي كند ديسك كمرش را در ايران درمان 
كند؟ توكلي مي گويد: »ما اينجا پزشــكان خيلي خوبي 
داريم. من خودم كمــرم را در ايران جراحي كردم. معلوم 
نيست كمر حدادي به جراحي نياز دارد يا نه، بايد پزشكان 
نظر بدهند اما اگر به جراحي نياز باشد بهتر است اينجا انجام 
بدهد. از نظر روحي هم برايش بهتر است. آنجا تنهاست ولي 

اينجا همه كنارش هستند.« 
شايد حرف زدن از جراحي درباره وضعيت كمر حدادي كه 
در حال تمرين است، اغراق آميز باشد. توكلي مي گويد: 
»شايد با مسكن تا المپيك دوام بياورد. اما نمي خواهد در 
مسابقات استاني و كشوري مسابقه بدهد. االن با همين 
كمردرد مي تواند شصت و دوســه  متر پرتاب كند اما در 
المپيك جايي كه همه آماده مي آيند، نبايد كمترين اشتباه 
را داشته باشي. يك كمردرد كوچك هم مي تواند ورزشكار 
را اذيت كند. اما به هر حال بايد پزشكان بگويند او چه كار 

كند.«
توكلي مي گويد حدادي تصميمش را گرفته كه به ايران 
بيايد: »برنامه پروازش را نمي دانم. رفت وآمد سخت شده. 
هم بايد آزمايش كرونا بدهد و هم قيمت بليت برايش 

مهم است. در نخستين فرصت به ايران مي آيد.« 
اما دكتر ارديبهشت مي گويد حدادي هنوز تصميم 
نگرفته است كه چه كار كند: »شايد شرايطش طوري 
باشد كه بتواند در آمريكا مداوا كند. ما به او گفته ايم 
كه هر كمكي نياز باشد در اختيارش مي گذاريم. اما 
هنوز تصميمي نگرفته است. قرار بود بعد معاينه 
شود و بعد از نظري كه پزشكش مي دهد، تصميم 

نهايي را بگيرد.«

    سومين المپيك سومين مصدوميت
اولين بار نيست كه احسان حدادي در آستانه المپيك 
مصدوم مي شــود. در بازي هاي 2008پكن عضله سمت 
راست سينه او آســيب ديده بود. حدادي چند هفته قبل 
از اعزام به المپيك از اين مصدوميــت خبر داد. با اينكه 

مصطفي كريمي، رئيس وقت فدراسيون قبل از المپيك 
گفته بود آســيب ديدگي حدادي رفع شده است اما او در 

پكن نتوانست از دور مقدماتي صعود كند.
 در المپيك ريودوژانيرو هم همين اتفاق افتاد. او يك روز 
قبل از مسابقه از مصدوميت پايش گفت و روز مسابقه هم 

نتوانست از دور مقدماتي صعود كند.
بعد از المپيك پكن حدادي شانه اش را جراحي كرد و بعد 
از ريو مينيسك زانو و خارپاشنه. هرچند در پكن گفته شد 
او با بدشانسي مدال را از دست داد اما در ريو براي خيلي ها 
حرف هاي او قابل قبول نبود. حدادي چند ســاعت بعد از 
مسابقه مدعي شده بود كه براي تحمل درد هر 3 روز يك بار 
65آمپول به زانويش تزريق كرده. اين حرف او حداقل براي 

پزشكان قابل باور نبود.
حاال هم اين شائبه وجود دارد كه آيا مصدوميتش جدي است 
يا اينكه به آمادگي كامل نرسيده و چون احتمال مي دهد 
در توكيو مدال نگيرد، از حاال كمردرد را بهانه كرده است. 
توكلي مي گويد: »حرف كه هميشه هست و احسان به اين 
حرف ها عادت كرده . احسان در لندن مدال گرفت چون آنجا 
مصدوم نبود. اما حاال اين مشكل برايش پيش آمده و طبيعي 
اســت كه خيلي ها حرف هاي خوبي نزنند. در فوتبال هم 
همين است. يك روز ليورپول قهرمان مي شود برايش دست 

مي زنند، يك بازي هم مي بازد همه اعتراض مي كنند.«

جواد نصرتي 
روزنامه نگار 

ليلي خرسند 
خبرنگار

طلسم توكيو

اين المپيك توكيو انگار طلســم شده اســت. پارسال، به 
خاطر كرونا به تابســتان امســال موكول شــد، اما به نظر 
مي رسد حتي شــايد اين تابســتان هم برگزار نشود و يا باز 
هم به تأخير بيفتد. كرونا در توكيو دوباره اوج گرفته اســت 
و دولت محلي، گفته اولويتش مهار كروناســت نه برگزاري 
المپيك. روزنامه ماينيچي يك نظرســنجي برگزار كرده و 
در آن 9 فرماندار محلي گفته اند ترجيح شــان اين است كه 
اين بازي ها اصال برگزار نشود. از سوي ديگر، جامعه پزشكي 
و پرستاران در ژاپن هم به شدت عصباني هستند كه دولت 
همچنان بر برگزاري المپيك اصرار مي كند. براي منتقدان 
ديرپاي المپيك هاي مدرن كه معتقدند اين بازي ها بازيچه 
سرمايه داري و اسپانسرها و قراردادهاي هنگفت شده،   لغو 
آن و نزديك تر شدنش به ماهيت آماتوري پيشين، مي تواند 
خبري خوش باشــد. چرا يك نامه رسان كه با دوچرخه كار 
مي كند نبايد شانســي براي گرفتن مدال طال در المپيك 

داشته باشد؟

شانس كم مدال 
احسان حدادي آماده نيســت؟ علي رضايي، دبير فدراسيون 
4روز پيش به ايسنا گفت هنوز حدادي آماده نيست. نظر او اين 
بود كه حدادي بعد از جراحي خارپاشــنه اش هنوز نتوانسته به 
شرايط عادي برگردد. ســال پيش مهرماه بود كه حدادي براي 
جراحي خارپاشنه به آلمان رفت، آبان جراحي كرد و اواخر آذر 
به ايران بازگشت. حدادي از اواخر بهمن براي تمرين به آمريكا 
رفته اســت اما رضايي تأييد مي كند كه او آماده نيست: »قرار 
بود از 10 ارديبهشــت وارد فاز پرتاب و مسابقات شود. حدادي 
آســيب ديدگي داشــت و عمل كرد، زمان مي برد تا به شرايط 

پرتاب هاي سابق خود برگردد.« 
حدادي در آخرين رنكينگ فدراســيون جهاني هم نفر ششم 
است. نفر اول رنك كه پرتابگر سوئدي اســت، 5پرتاب باالي 
67متر دارد؛ كمترين پرتاب 67و 59ســانتي متر و بيشترين 
پرتاب 69و 23سانتي متر. پرتاب هاي نفرات بعدي هم با حدادي 
فاصله دارد. بهترين پرتاب نفر دوم 68و 47سانتي متر، نفر سوم 
67و22سانتي متر، نفر چهارم 68و 46سانتي متر، نفر پنجم 67و 
32سانتي متر است. بهترين پرتابي كه براي حدادي ثبت شده 65و 

95سانتي متر است.

  704هزار دالر هزينه حدادي 
حدادي يك سال بعد از المپيك ريودوژانيرو تمريناتش را آغاز 
كرد. در اين مدت صحبت از اين بود كه بخش قابل توجهي از بودجه 

فدراسيون براي حدادي هزينه مي شود.
حدادي قبل از بازي هاي آسيايي جاكارتا بيشترين هزينه را كرد. 
برنامه تمريني او براي اين بازي ها يكساله بود و هر ماه 23هزار دالر 

به او و مربيانش پرداخت شد.
حدادي بعــد از جاكارتا براي مســابقات قهرماني جهان قطر 
تمريناتش را آغاز كرد. گراني دالر، دليل شد تا در هزينه هايي كه 
براي احسان مي شد، صرفه جويي شود. در يك سالي كه حدادي تا 
مسابقات دوحه تمرين كرد، ماهانه 17هزار و 500دالر براي او هزينه 
شد؛ 7هزار دالر براي مربي آمريكايي اش مك ويلكينز، 2هزار دالر 

براي ماساژور روسي اش و مابقي براي اردوها، مكمل ها و...
حدادي 2 ماه بعد از مسابقات جهاني استراحت كرد و بعد از آن براي 
المپيك تمرينات را استارت زد. در 15 ماه گذشته هم گفته مي شود 
همان مبلغ 17هزار و 500دالر براي او هزينه شده است. حدادي 
بيش از 2 ماه درگير جراحي خارپاشنه اش در آلمان بود و نزديك 
به يك ماه به خاطر بيماري كرونا از تمرينات دور بود. البته جراحي 

خارپاشنه او نزديك به 9هزاردالر هزينه داشت.
در 3ســال و 3 ماه گذشــته براي حدادي حدود 704هزار دالر 
هزينه شده است. گفته مي شود همه اين هزينه ها از بودجه جاري 
فدراسيون  دووميداني پرداخت شده است، هرچند هاشم صيامي، 
رئيس فعلي فدراسيون مي گويد بيشــتر هزينه ها را اسپانسر 

تامين مي كند.

شوايسناغمرازع
ماهنانسژاتنوم
امندابيمهسيال
سقرمهچاتتاملك
شباقرغهميلور
اناداندماغابد

مقماندبهپارد
ياپنمردناشوكا

رتنيابانهپاس
دهاجباهشهركرك
لنوهرمتخانشو
اتساريسانسيير
رايزيرگجنسداب
ايلماكدورسگنو
مبربهدورجييهت

جدول 8213

82
12

ه  
ـار

ــ
شم

ل 
د       و

ــ
ــ

ل ج
ــ

ــ
حـ

افقي :
 1- طبخ غذا- سالم- تخم مرغ 

انگليسی
2- بی مهــری به معشــوق- 
دســتمزد كارمند- نيمكت 

مبلی
3- نقــاش ايتاليايی و خالق 
تابلوی مدرســه آتن- جناح 

لشكر- تك نوازی
4- اصــول و قوانيــن دين- 

خشكی مزاج
5- تن پوش- دهمين خليفه 

اموی- سربه هوا
6- صداق- آدم ماشــينی- 

سوره شصت ونهم قرآن
7- خواندن و نوشـــــــتن 
نمی داند- خط تلفن- هادی 

الكتريسيته
8- همسر مرد- از جاذبه های 
گردشــگری جزيره قشــم- 

منحنی
9- ينگه دنيايی- توانا- معدن

10- برنــج پوســت  نكنده- 
محوطه ورزشی سرپوشيده- 

روز جمعه
11- پيشــوای برهمايــی- 

پهلوان تورانی- ايشان
12- بی نظير- از الفبای زبان 

يونانی
13- لقب خواجه  ســرايان- 
سخنور- صندوق بين المللی 

برای كمك به  كودكان
14- حج بر او واجب است- از 
بخش های اوستا- قرقره كاغذ

15- دانه معطر- النه پرنده- 
تاالبی در استان گيالن

  
عمودي :

1- پاداش- بدگــو- اعالميه 
سياســی كه به طور مخفيانه 

توزيع شود
2- بهبوديافتــن از بيماری- 
از شــاگردان بوعلی سينا- از 

اعمال واجب برای ميت
3- اصراركــردن- دانــش 
خداشناســی و شــناخت 

اديان
4- كفــش قديمــی- بعــد 
از جنــگ از دشــمن باقــی 

می ماند- از حروف الفبا
5- فرزنــد زكريــای نبیع- 

آرزومند- دعا به درگاه خدا
6- داستانی نوشــته آنتوان 
ســنت اگزوپری- شيرينی 

تبريز- الف زن
7- داخل- از ماه های رومی- 

خداوندی
8- پاكيزه- وزير خوشنويس 

خلفای عباسی- وسط
9- چهره - شبكه تلويزيونی- 

يك و دو
10- پلــكان درشـــــكه- 

رفت وآمد- حادث شونده
11- تزويــر- همســر حضــرت 

ابراهيمع- جانشينان
12- هزار كيلو- پاك و منزه- مقابل 

گرفتن
13- ظرف چای خــوری- از الحان 

باربدی
14- ســيب انگليســی- محلــی 
مذهبی و متبرك برای آب نوشيدن 

رهگذران- منفك
15- مهد- تفريق- سپيده صبح

 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 | 3922
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

589634271
624917835
317258694
135879462
976425318
842163759
758392146
463581927
291746583

متوسط

4 1  9      
7  5 8   3   
    1   4 5
5  9     1  
         
 3     9  8
3 8   5     
  4   2 7  3
     6  8 2651974823

483265719
297831456
916542378
875613294
342789165
568427931
129358647
734196582

ساده

متوسط

413965827
765824391
928713645
579638214
841279536
236541978
382457169
694182753
157396482

سخت

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

ساده

 5 1 9 7   2  
4  3   5  1  
  7   1   6
9 1   4  3   
8   6  3   4
  2  8   6 5
5   4   9   
 2  3   6  7
 3   9 6 5 8  
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مالكانهيچمصوبهايرادرمورداجارهورهنرعايتنميكنند
به رغم آنكه در رســانه ها اعالم شده كه مصوبه ســتاد كرونا در مورد 
مســتأجران و ادامه اقامت در منزل اجاره اي به قوت خود باقي است 
بسياري از مالكان مستأجران خود را جواب كرده اند. وقتي هم قرار باشد 
كار به شكايت كردن و دادگاه برسد طبيعتا ادامه اقامت حتي با حكم 
قاضي در آن خانه، مطلوب هيچ كدام از طرفين نيست. چرا خبري را 

اعالم مي كنند كه مصوبه قانوني و الزام ندارد.
حمزهبغداديازتهران

جلويترددخودروهايپالكمخدوشدراتوبانهارابگيرند
مدتي است كه خودروهايي اغلب سمند و پژو با پالك هاي مخدوش در 
اتوبان هاي منتهي به خرم آباد و اهواز تردد مي كنند و مدام خودروهايي 
با اين مشخصات در حال تردد مشاهده مي شود. به نظر مي رسد اين 
خودروها بايد بررسي شوند و پليس آنها را متوقف كند تا مشخص شود 

چرا پالك مخدوش دارند.
محمدمروتيازخرمآباد

فروشواكسندرفضايمجازينيازمندنظارتجدياست
در برخي سايت ها و كانال ها تبليغات واكسن جانسون ديده مي شود. دو 
موضوع مطرح است و جاي سؤال دارد. اول اينكه در اين شرايط چگونه 
چنين چيزي اتفاق افتاده است، اگر واقعا واكسن است بايد ديد چطور 
اين واكسن سر از آگهي هاي فروش درآورده است و اگر تقلبي است هم 

از موضع ديگري موضوع قابل پيگيري است.
محمدزارعيانازتهران

دالرفروشيمقابلبانكمليمشهدبدونهيچنظارتي
در خيابان امام خميني مشــهد مقابل درب شعبه مركزي بانك ملي 
دستفروشان دالر و يورو و... هميشه حضور دارند و ارز را به هر مبلغي 
كه بخواهند به شما مي فروشند؛ درحالي كه در همان شعبه بانك ملي 
واحد ارزي تا يك سقف محدودي به شما ارز می دهند و همين موضوع 
باعث دامن زدن به افزايش و نوسان قيمت دالر مي شود. واقعا امكان 
اينكه نظارتي بر اين افراد بشود وجود ندارد آن هم افرادي كه مقابل 
شــعبه مركزي بانك كه قديمي ترين و پرمشتري ترين شعبه استان 

است فعاليت مي كنند.
رئوفيازمشهد

حقپرسنلبيمارستانهايخصوصيدرآزموناستخدامي
درحالي كه بسياري از فارغ التحصيالن مراكز خصوصي دوشادوش ساير 
كادر درمان در مواجهه با بيماران كرونايي به ارائه خدمت پرداختند، 
هيچ امتيازي برايشان درنظر گرفته نشده است. از طرفي مصوبه دولت 
درخصوص اعطاي امتياز ويژه فقط مخصوص پرســنل بيمارستان 
كرونايي بوده كه براي آزمون استخدامي وزارت بهداشت خالف مصوبه 
به پرسنل غيربيمارســتاني نيز اعطا شده است. چرا بايد بين پرسنل 

مشاغل مشابه اين همه تفاوت در واگذاري امتياز باشد؟
پرستاربيمارستانخصوصيازتهران

امتحاناتدبيرستانبهتعويقبيفتد
امتحانات پايه نهم و دوازدهم دبيرستان را به تعويق بيندازند تا كرونا 
مقداري فروكش كند. وقتي امتحانات مربوط به رده هاي سني باالتر 
و دانشــگاه ها را لغو كرده يا آنالين برگزار مي كنند چطور نوجوانان 
بازيگوش ما به جلسه حضوري بروند. آيا مسئوالن تضمين مي كنند 

كه فرزندان ما به واسطه برگزاري امتحانات نهايي كرونايي نشوند؟
مادرنگراندانشآموزازرامسر

تخفيفبيمهخودرورابهرانندهآنانتقالدهند
اغلب بيمه ها تخفيف بيمه شخص ثالت و بدنه خودرو را قابل انتقال به 
همسر و راننده مي دانند اما برخي بيمه ها آن را به راننده خودرو انتقال 

نمي دهند. چه اشكالي دارد كه تخفيف بيمه به راننده خودرو برسد؟
فوادازتهران

آلودگيهوابهفراموشیسپردهشدهاست
در يك و نيم سال اخير موضوع آلودگي هوا به فراموشي سپرده شده 
است و كرونا بهانه اي شده تا مرگ ساالنه هزاران نفر بر اثر آلودگي هوا 
به حاشيه رانده شــود. يك زماني به خودمان مي آييم كه كرونا پايان 

يافته و وضع آلودگي هوا از قبل هم بدتر است.
اوالديازاهواز

مابهقهرماناننيازداريم
همين جا بايــد بگويم بدخواهان ايــران براي  ادامهاز

ضربه زدن به اين جامعه و »شكستن استقامت صفحهاول
رواني مردم« مهم ترين كاري كه مي توانند بكنند كشتن اميد به آينده، 

كشتن افتخار به گذشته و كشتن قهرمانان است.
البته قهرمانان نه انتخاب مي كنند كه قهرمان شــوند و نه با دستور 
قهرمان مي شوند. قهرمان شــدن نتيجه انتخاب يك فرد نيست بلكه 
نتيجه رفتار و گفتار آناني است كه اتفاقا نيتشان قهرمان شدن نيست 
بلكه يك جامعه آنهــا را قهرمان قضاوت مي كند. مانند كســاني كه 
جانشان را براي اســتقالل، آزادي، آرمان، هويت، امنيت و غرور يك 
سرزمين از دست مي دهند، روح جمعي يك ملت جريحه دار مي شود 
و نه براي يك نسل و يك حكومت كه براي همه اعصار به ياد مي مانند 

و الگو مي شوند.
واقعيت اين است كه جامعه ما اميد به آينده و افتخار به گذشته دارد. 
اميد نه به عنوان يك توهم كه به مثابه يك انگاره اجتماعي نيازمندي 
مهم امروز ما براي چيره شدن بر كلكسيون متنوع چالش ها و مشكالت 
است. در زمانه اي كه پاندمي كرونا ميليون ها مبتال و هزاران جان باخته 
را در كنار تشديد فقر و تبعيض و بيكاري به دنبال داشته است و در كنار 
آن حوادث و رويدادهاي متعدد روح جمعي جامعه را به شدت متاثر 
كرده و تاب آوري جامعه را كاهش داده اســت به اميد و به قهرمانان 
اميد و افتخارآميز بيش از هر زمان ديگر نيــاز داريم. نكته آخر آنكه 
هم قهرمانان اميد آفرينند و هم اميد قهرمان آفرين است. در بستر اين 
رابطه دوسويه است كه مي توان جامعه اي تحول آفرين، زاينده و جاري 
داشت. در شرايطي كه ستيزه، خصومت و نزاع در اشكال مختلف نمود 
دارد، بايد هم عوامل و مولفه هاي اميد ســاز را شناخت و اميد را مثابه 
يك سياست )Policy( مدنظر داشــت و براي آن تامل داشت و هم 
قهرماناني كه موجب اميد، وفاق و همبستگي جامعه هستند را پاس 

داشت. قهرمانان، عامل نزديكي ما هستند. آنها را پاس بداريم.
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كوتاه از حادثه

زهرارفيعي
خبرنگار

ترسمرگبارپساز
تزريقواكسنكرونا

»واكسن كرونا زده ام و مي ترســم جانم را از 
دســت بدهم«؛ اين متن دست نوشته مردي 
جوان بود كه پــس از تزريق واكســن كرونا 
به شدت دچار وحشت و اضطراب شده بود؛ تا 
جايي كه اين ترس عجيب او باعث سكته قلبي 

و جان باختنش شد.
به گزارش همشهري، چند روز پيش افرادي كه 
از خيابان كميل عبور مي كردند، چشم شان به 
مردي جوان افتاد كه كنار پل عابر افتاده بود. 
آنها با اورژانس تماس گرفتنــد كه با حضور 
اورژانس مشخص شــد  مرد جوان فوت شده 

است. 
در اين شــرايط ماجراي مرگ اسرارآميز مرد 
وهابي، بازپرس ويژه قتل  جوان به قاضي محمد 
تهران اطالع داده شد و او دستور تحقيقات در 
اين خصوص را صادر كرد. با حضور تيم جنايي 
در محل، تحقيقات آغاز و دست نوشــته اي از 
جيب متوفي كشف شد. متن دست نوشته اين 
بود: »واكسن كرونا زده ام و از وقتي واكسن را 
تزريق كرده ام خيلي مي ترسم و نگرانم مبادا 

واكسن مرا بكشد.« 
ماجرا عجيب بود و تيم پزشــكي كه در محل 
حضور داشــتند علت مرگ متوفي را سكته 
قلبي دانستند. با اين حال جسد براي تعيين 
علت اصلي مرگ به پزشــكي قانوني انتقال 
يافت. در ادامه هويت قرباني شناســايي شده 
و مأموران به تحقيق از خانواده او پرداختند. 
خانواده مرد جوان عنوان كردند كه وي پس 
از تزريق واكسن كرونا به  شدت نگران بود كه 
مبادا باليي ســرش بيايد و جانش را از دست 
بدهد. به  گفته آنها، مرد جوان دچار وسواس 
شديدي شده و مدام به  خودش تلقين مي كرده 

كه به زودي مي ميرد.
بررسي هاي اوليه حكايت از اين دارد كه ترس 
و استرس مرد جوان بعد از تزريق واكسن باعث 
سكته قلبي شده است؛ با اين حال تحقيقات در 

اين خصوص ادامه دارد.

جنايِت شاگرد نمايشگاه با سانتافه مشتري
شاگرد نمايشگاه دور از چشم صاحب كارش سوار بر 

سانتافه يكي از مشتريان با دوستانش به دور دور رفت جنايي
و در جريان درگيري با راننده ديگري او را زير گرفت 

و به قتل رساند.
به گزارش همشهري،  چند شب قبل به مأموران كالنتري 14 رسالت 
كرج خبر رسيد راننده 27 ساله يك پژو 206 كه در جريان تصادف با 
يك سانتافه به شدت مصدوم شده بود جانش را از دست داده است. 
اين حادثه در عظيميه اتفاق افتاده بود و دقايقي بعد مأموران خود 
را به آنجا رساندند و تحقيقات در اين خصوص آغاز شد. در نگاه اول 
به نظر مي رسيد كه يك حادثه رانندگي اتفاق افتاده و راننده سانتافه 
فرار كرده است. در ادامه اما معلوم شد اين ماجرا رنگ و بوي جنايي 
دارد. يكي از دوستان متوفي كه شــاهد اين حادثه بود به مأموران 
گفت: ما چند نفر بوديم كه با ماشــين براي تفريح به خيابان آمده 
بوديم. در خيابان چند دور زديم تا اينكه ناگهان با يك سانتافه روبه رو 
شديم. او با ما كل كل مي كرد و در همين بين دوستم از ماشين پياده 
شد تا به سمت راننده سانتافه برود و دليل رانندگي خطرناكش را 
بپرسد. اما او ناگهان پايش را روي گاز گذاشت و دوستم را زير گرفت 

و فرار كرد. 
با وجود اظهارات شاهدان و بررسي دوربين هاي مداربسته اي كه در 
محل وقوع حادثه وجود داشت شماره پالك سانتافه به طور كامل 
شناسايي نشده بود. با اين حال كاراگاهان پليس آگاهي كه چند رقم 
از شماره پالك را در اختيار داشتند تحقيقات براي يافتن سانتافه را 
آغاز كردند. آنها به بررسي ده ها خودرو با مشخصاتي شبيه خودروي 
متهم پرداختند تا اينكه سرانجام توانستند مالك سانتافه مورد نظر را 

شناسايي كنند. وقتي اين مرد به پليس آگاهي احضار شد اعالم كرد 
از ماجراي تصادف مرگبار اطالعي ندارد و از چند روز قبل خودرواش 
را براي فروش به يك نمايشــگاه ماشــين تحويل داده است. اين 
اظهارات كافي بود تا مأموران راهي نمايشگاه شوند و در آنجا معلوم 
شد 3 نفر از شاگردان نمايشــگاه چند شب قبل دور از چشم مدير 
آنجا سانتافه مشتري را برداشــته و در جريان دور دور در عظيميه 
اين جنايت را رقم زده اند. به اين ترتيب اين 3 نفر كه 33،  34 و 35 

ساله هستند دستگير شدند و در بازجويي ها به قتل اعتراف كردند.
متهم اصلي در بازجويي ها گفت: چند شــب قبل همراه دوستانم 
سانتافه يكي از مشتريان را كه براي فروش آورده بود سوار شديم تا 
با آن در عظيميه دور دور كنيم. در خيابان مي چرخيديم كه ناگهان 
يك پژو 206 با ما كورس گذاشت و چند دقيقه بعد سد راهمان شد. 
راننده شروع به كل كل كرد و فحش داد. او ناگهان از خودرواش پياده 
شد و مي خواست به ســمت من بيايد كه پايم را روي گاز گذاشتم 
و ماشــين را به او زدم و فرار كرديم. آن زمان نه مســت بودم و نه 
مواد مخدر مصرف كرده بودم. فقط مي خواستم راننده 206 را كنار 
بزنم و فرار كنيم و فكرش را هم نمي كردم كه او جانش را از دست می 
دهد. متهم در ادامه گفت: من متاهل هستم اما حدود 5 سال است 
كه با همسرم اختالف دارم و آن شب فقط قصد مان تفريح و فراموش 

كردن مشكالت بود كه اين حادثه اتفاق افتاد.
سرهنگ محمد نادربيگی،  رئيس پليس آگاهی استان البرز با اعالم 
جزئيات اين پرونده گفت: هم اكنون متهمان در بازداشــت به سر 
مي برند و تحقيقات تكميلي براي روشــن شدن زواياي پنهان اين 

ماجرا ادامه دارد.

عذاب وجدان قاتلي كه 
به تركيه فراركرده بود

عامالن درگيري مرگبار در شب 
چهارشنبه ســوري پارسال از پيگيري

ترس دســتگيري و مجازات، 
قاچاقي به تركيه گريختند اما زندگي مخفيانه 
آنها به ســختي مي گذشــت و عذاب وجدان 
لحظه اي رهايشان نمي كرد، همين باعث شد تا 
براي پايان يافتن كابوس هايشان خودشان را 

تسليم پليس تركيه كنند و به ايران برگردند.
به گزارش همشهري، بامداد 27اسفند پارسال 
بود كه گزارش قتل پسري 18ساله به قاضي 
ساســان غالمي بازپرس ويژه قتل اعالم شد 
كه با دستور وي، گروهي از كارآگاهان جنايي 
تحقيقات خود را درخصوص اين جنايت آغاز 
كردند. بررســي ها حكايت از اين داشــت كه 
مقتول 26اسفند ماه يعني در آخرين چهارشنبه 
ســال در خياباني حوالي جنوب تهران با چند 
نفر درگير شده و با ضربات چاقو و قمه از سوي 
آنها زخمي شده بود. پس از آن اورژانس پسر 
مجروح را به بيمارســتان انتقال داده و تحت 
درمان قرار گرفت اما شدت جراحات به حدي 
بود كه با وجود تالش تيم پزشكي، وي به كام 

مرگ رفت.

فرارپسازدرگيريمرگبار
با دســتور بازپرس جنايي، جســد مقتول به 
پزشكي قانوني انتقال يافت و تيم جنايي براي 
به دست آوردن اطالعات بيشتري از اين حادثه 
مرگبار و شناسايي عامالن جنايت راهي محل 
درگيري شدند. با تحقيق از شاهدان مشخص 
شد كه 2برادر به نام آرين و آرمان هم محلي هاي 
مقتول و عامالن اين جنايت بودند. با اين سرنخ 
به دســت آمده، مأموران راهي محل سكونت 
اين دو برادر شــدند اما آنها پــس از درگيري 
مرگبار فراري شــده بودند و خانواده هايشان 

اطالعي از مخفيگاه آنها نداشــتند. در ادامه 
تحقيقات مشخص شــد كه مقتول با 2برادر 
بر سر مسئله پيش پا افتاده درگير شده است. 
آنطوركه مشخص شــد مقتول به دليل اينكه 
برادران هميشه به رفتارهاي او تذكر مي دادند 
از آنها كينه به دل گرفته بود. بر سر اين موضوع 
شب چهارشنبه سوري درگير شده و دعواي آنها 

با قتل پايان يافته بود.

تحتتعقيباينترپل
اگرچه متهمان فرار كرده و ســعي داشــتند 
ردي از خودشان به جا نگذارند اما با وجود اين 
اقدامات اطالعاتي از سوي كارآگاهان جنايي 
آغاز شد تا اينكه مشخص شد 2برادر به همراه 
يكي از دوستانشــان كه وي هم در درگيري 
مرگبار حضور داشته مخفيانه از كشور خارج 
شده و با پرداخت پول به قاچاقچيان انسان به 
كشور تركيه گريخته اند. با افشاي اين حقيقت، 
نام متهمان در ليست افراد تحت تعقيب پليس 
بين الملل قرار گرفت. همچنان كه جست و جو 
براي يافتن مخفيگاه متهمان از طريق اينترپل 
ادامه داشــت مشخص شــد كه عامالن اين 
درگيري مرگبار 10روز پــس از فرار به خاطر 
عذاب وجدان خود را به پليس تركيه معرفي 
كرده اند. پليس تركيه وقتي متوجه شــد كه 
آنها در ايران دست به جنايت زده اند، متهمان 
را دستگير و تحويل كنسولگري ايران در تركيه 
داد. به اين ترتيب متهمان به ايران انتقال يافتند 
و بعد تحويل پليس آگاهي تهران شدند. آنها 
وقتي پيش روي قاضي ساسان غالمي، بازپرس 
شعبه سوم دادسراي جنايي تهران قرار گرفتند 
به درگيــري مرگبار اعتــراف كردند و پس از 
بازداشت براي انجام تحقيقات بيشتر به اداره 

دهم پليس آگاهي تهران انتقال يافتند.

   زندگي بدون دلهره
يكياز2برادر،متهمايندرگيريمرگباراست.اواگرچهپسازقتلباسختيفراوانخودشرابهخاكتركيهرساند
تاازدستگيريومجازاتفراركنداماميگويددرســتازهمانروزاولعذابوجدانوكابوسهايوحشتناكبه
سراغشآمدهولحظهايرهايشنميكردهاست.بههميندليلتصميمگرفتههرطورشدهبهايرانبرگرددتاعذاب

وجدانشكمترشود.

علتاختالفتانبامقتولچهبود؟
اختالف چنداني نداشتيم. من و برادرم اصال اهل دعوا نيستيم، باور كنيد آدم حسابي هستيم اما مقتول از ما كينه داشت. چون او خيلي 
زود عصباني مي شد و فقط يك بار برادرم به او تذكر داد كه كمتر خودتو ناراحت كن و به اعصابت مسلط باش. همين حرف برادرم باعث 

شده بود كه او از ما ناراحت شود و كينه به دل بگيرد.
چهشدكهدعوايشمابهجنايتختمشد؟

شب چهارشنبه سوري بود و ما قصد داشتيم به خيابان برويم و دوري بزنيم. مقتول و دوستانش هم در محل بودند كه طبق معمول 
مقتول بر سر اتفاقي كه بين بچه هاي محل افتاده بود كالفه و عصباني بود. پرخاشگري مي كرد و وقتي ما را ديد ناگهان ياد تذكر برادرم 
افتاد. گفتم كه او از ما كينه به دل داشت؛ درصورتي كه ما به فكر او بوديم. درگيري شروع شد و مقتول با نارنجك شيشه ماشينمان را 
شكست و به كاپوت هم خسارت زد. تأكيد مي كنم ما به هيچ عنوان قصد درگيري نداشتيم و دعوا را مقتول شروع كرد. بعد از درگيري 
او و دوستانش سوار موتور شدند و رفتند اما كمي جلوتر تعادلشان را از دست دادند و زمين خوردند. همين باعث شد تا بيشتر عصباني 
شوند و دوباره به قصد درگيري به سمت ما آمدند. حالت عادي نداشتند و فكر مي كنم دوستان مقتول مشروبات الكلي مصرف كرده 
بودند. آنها با چاقو و قمه به سمت ما حمله ور شدند و برادرم با يك تكه چوب از خودش دفاع مي كرد. نمي دانم چاقوي چه كسي روي 
زمين افتاد كه برادرم آن را برداشت و به دست مقتول كه با من درگير بود چند ضربه زد. در اين ميان دوستان مقتول ضربه اي با چاقو 
به شقيقه برادرم زدند و او بي حال روي زمين افتاد. من همچنان با مقتول درگير بودم كه چاقويش روي زمين افتاد و از فرصت استفاده 

كرده، آن را برداشتم و ضربه اي به امير زدم.
چهشدكهفكرفراربهسرتانزد؟

بعد از درگيري برادرم را به بيمارســتان برديم چون چاقو به شــقيقه اش وارد شــده و زخمي بود. بعد از درمان او متوجه شديم كه 
هم محلي مان كشته شده است. اين را كه شنيدم تصميم به فرار گرفتيم. مي دانستيم اگر بمانيم دستگيرمان مي كنند و من به اتهام قتل 

عمد قصاص مي شوم. دوستمان هم كه در درگيري حضور داشت از ترسش با ما راهي شد.
ازجزئياتفرارتانبگو؟

رفتيم لب مرز و با پرداخت پول به قاچاق بر ها خودمان را به ماكو رسانديم. در آنجا با يك قاچاقچي افغان آشنا شديم و نفري 1200دالر 
به او پول داديم و ما را پشت يك كانتينر پنهان كردند و بردند ازمير تركيه. 10روزي در يك خانه اجاره اي در تركيه مانديم. اما در تمام 
اين مدت عذاب وجدان داشتيم. من مدام كابوس هاي وحشتناك مي ديدم و چهره مقتول مقابل چشمانم بود. از مرگ او واقعا متاثر و 
ناراحت بودم. بعد ديدم نمي شود اينطور زندگي كرد. زندگي با عذاب وجدان، دلهره و استرس خيلي سخت است. تصميم گرفتم برگردم 

و با خود گفتم حتي اگر مجازات هم شوم بهتر است تا يك عمر با عذاب وجدان و كابوس زندگي كنم.
بعدخودتانراتسليمپليسكرديد؟

با يك جوان تركيه اي آشنا شديم و گفتيم مي خواهيم به ايران برگرديم چون قاچاقي وارد خاك تركيه شده ايم. گفت نفري 50ميليون 
تومان مي گيرد و ما را ديپورت مي كند. اما خيلي زود فهميديم كالهبردار است. چون با يك ايراني آشنا شديم و او گفت اصال نيازي به 
پرداخت اين پول نيست و اگر به پليس تركيه مراجعه كنيد و ماجرا را بگوييد تحويل پليس ايران مي شويد. ما هم نزد پليس تركيه رفتيم 
و گفتيم ديپورتمان كنيد. آنها هم ما را تحويل كنسولگري ايران دادند. چند روزي به خاطر كرونا در كمپ بوديم و بعد تحويل پليس 
ايران شديم. االن هم به شدت پشيمانم و واقعا از اينكه خانواده اي داغدار شده عذاب مي كشيم. ما هرگز قصد كشتن كسي را نداشتيم.

عامالندرگيريمرگباردرشبچهارشنبهسوريازترسدستگيري

انشدندوخودشانراتسليمكردند
بهتركيهگريختندامابعدپشيم

گورخر باغ وحش صفادشت تهران هم به 
حيات
جمع زرافه، گور ايراني، شير آفريقايي و وحش

شير و ببرهايي پيوست كه به ايران وارد 
و در مدتي كوتاه تلف شدند.

درســت يك هفته پــس از اينكه يكي از مســئوالن 
باغ وحش صفادشــت فيلمي در گمرك بــازرگان از 
وارد كردن يك گورخر نــر و دو ماده گورخر آفريقايي 
منتشر كرد، خبر آمد كه يكي از گورخرها مرد. چندي 
بعد فيلم نحوه آســيب ديدن ايــن گورخر در گمرك 
بازرگان منتشر شد و اعتراضات مردمي زيادي از نحوه 
انتقال اين حيوان به ايران به وجــود آمد. پاي يكي از 
گورخرها در جوي ســيماني كنار كاميون ها گير كرد 
و شكست و فردي تالش داشت به حيوان آسيب ديده 
دهنه بزند. حاضران در اين تصاوير، هراسان به دنبال 
كنترل ساير گورهاي آفريقايي هســتند كه گورخر 
ديگر در جوي سيماني مي افتد. گورخر اول اما پاهايش 

شكست و در نهايت مرد.
روابط عمومي باغ وحش صفادشت در اظهاراتي عجيب 

علت مرگ گورخر را استرس بيش از حد و ايجاد عفونت 
داخلي حين انتقــال و وقفه بدون دليــل در گمرك 
بازرگان  اعالم كرد و افــزود: »هم اكنون حال عمومي 
دو راس ديگر نيز مناسب نيست كه اميدواريم با تالش 
كادر دامپزشكي اين دو راس بهبود يابند«. با افزايش 
انتقادها به نحوه برخورد مسئوالن باغ وحش صفادشت 
با گونه هاي جانوري، اكانت اينســتاگرامي باغ وحش 
صفادشــت منتقدان را فحش باران كــرد و از كلمات 

ناشايستي استفاده كرد.«

مرگدرميزند
سابقه مرگ ومير حيوانات وحشــي در كشور هنگام 
جابه جايي يا نگهداري در باغ وحش ها بسيار زياد است 
و اعتراضات در اين زمينه عموما به جايي نمي رســد. 
مسئوليت صدور مجوز براي احداث و نظارت بر عملكرد 
باغ وحش ها برعهده ســازمان حفاظت محيط زيست 
است و شهاب الدين منتظمي، مديركل دفتر حفاظت 
و مديريت حيات وحش اين سازمان اما به همشهري 
مي گويد: »هنوز اطالعات استاني در مورد نحوه ورود 
گورخرهاي آفريقايي به كشور به دستمان نرسيده تا 
اظهارنظر كنيم. اگر به اين نتيجه برسيم كه كوتاهي 

رخ داده برخورد قانوني مي كنيم«.  اولين بار نيســت 
كه گونه هاي وحشــي در باغ وحش هاي ايران يا حين 
جابه جايي تلف مي شوند. پيش تر در همين باغ وحش 
صفادشــت، زرافه و ببر يا در باغ وحش ارم تهران ببر 
سفيد، شامپانزه و... تلف شده اند كه هنوز دليل مرگ 
آنها رســمي اعالم نشده اســت. ماجراي مشمشه در 
باغ وحش مشهد 7ببر را تلف كرد كه درخواست ها براي 
برخورد قانوني با مسببان هنوز بي نتيجه مانده است. 
مرگ خرس باغ وحش شيراز بر اثر گزش مار هم از آن 

ديگر اتفاقات تلخ در باغ وحش هاي ايران است.
شهاب الدين منتظمي مي گويد: در اكثر باغ وحش ها 
گزارش تلفات بســياري داريم كه تنهــا برخي از آنها 
رسانه اي مي شود. متأسفانه باغ وحش استاندارد هم در 
ايران نداريم. با اين حال سازمان حفاظت محيط زيست 
دستورالعمل هايي به باغ وحش ها اعالم كرد كه شيوع 
كرونا فرايند اصالح و نظارت بر عملكرد باغ وحش ها را 
كند كرد. او در پاسخ به اين سؤال كه آيا درصورت بروز 
وقايعي نظير تلف شــدن حيوانات وارداتي زير پوشش 
باغ وحش ها به ايران، سازمان حفاظت محيط زيست 
مي تواند به دستگاه قضايي اعالم جرم  كند، گفت: اين 
موضوع بستگي به نوع جرم دارد تا اگر وقوع جرم محرز 

 گزارش همشهري از تعدد غيرعادي مرگ ومير 
گونه هاي جانوري در باغ وحش هاي ايران شود، دستگاه قضايي به موضوع ورود كند.مرگدرميزند

تقصيرسازمانحفاظتمحيطزيستاست
تاكنون خبري در مورد ورود دستگاه قضايي به موضوع 
مرگ ومير حيوانات در باغ وحش ها منتشر نشده است 
و ايمــان معماريان، دامپزشــك حيات وحش معتقد 
است كه مقصر اصلي تلفات حيوانات در باغ وحش ها، 
ســازمان حفاظت محيط زيست اســت چون صدور 
مجوز و نظارت را برعهده دارد. او به همشــهري گفت: 
مســئوليت نگهداري از حيات وحش برعهده سازمان 
حفاظت محيط زيســت اســت و بازتاب عدم نظارت 
درست و نبود قوانين و استانداردهاي درست و فقدان 
كارشناسان نگهداري از حيات وحش باعث بروز تلفات 
در باغ وحش هاي ايران شده است. به گفته او، سازمان 
حفاظت محيط زيست بايد استانداردهاي نگهداري و 
انتقال حيات وحش و دانش مســئوالن باغ وحش ها را 
بررســي و طبق آن مجوز ورود و نگهداري گونه ها را 
صادر كند. بنابراين مسئول اصلي اين اتفاقات سازمان 
حفاظت محيط زيست است. وگرنه در همه دنيا افراد 
سودجو كه به دنبال قاچاق حيات وحش هستند اقدام 

به جابه جايي گونه هاي جانوري مي كنند.

دادستانيبهتخلفاتباغوحشهاورودكند
با وجود گزارش هاي متعدد از حيوان آزاري و مرگ ومير 

حيات وحش در باغ وحش ها، هيــچ برخورد قاطعي با 
مسببان تلف شــدن جانوران در باغ وحش ها صورت 

نمي گيرد. 
ايمان معماريــان مي گويد: در باغ وحش صفادشــت 
پيش از اين زرافه و چندين توله شــير از بين رفتند و 
در جابه جايي آهوهاي ايراني نيز چندين مورد تلفات 
وجود داشــت. آن زمان هيچ برخــوردي با متخلفان 
صورت نگرفت كه حاال منتظر برخورد با مسببان مرگ 

و مصدوميت گورخرهاي آفريقايي باشيم.
او معتقد اســت كه دادســتاني مي توانــد به عنوان 
مدعي العموم به پرونده مرگ ومير گونه هاي جانوري در 
باغ وحش هاي ايران ورود كند. به گفته اين دامپزشك 
حيات وحــش، ســازمان حفاظــت محيط زيســت 
دستورالعمل درستي در مورد نگهداري و جابه جايي 
گونه هاي مختلف جانوري نــدارد. ناظر آگاه هم كه بر 
اجراي درست دستورالعمل ها نظارت كند وجود ندارد. 
در نتيجه تمامي نقل و انتقال گونه هاي جانوري اشتباه 
هستند كه نمونه بارز آنها در جابه جايي يوزپلنگ هاي 
آســيايي و گورهاي ايراني كه منجر به مرگ شان در 
سال گذشته شد مشاهده مي شــود. پس تا زماني كه 
دســتورالعمل ها اصالح نشــوند و كارشناسان دفتر 
مديريت و حفاظــت حيات وحش آمــوزش نبينند، 
مرگ ومير گونه هاي جانوري در باغ  وحش ها همچنان 

ادامه دارد.

تالش ها براي نجات 2 معدنچي گرفتار شده در معدن زغال سنگ 
طرزه در شرايطي ادامه دارد كه با گذشت 5 روز هنوز اعضاي تيم 

جست وجو نتوانسته اند به آنها دسترسي پيدا كنند.
به گزارش همشهري،  اين حادثه روز شنبه 11 ارديبهشت ماه در 
تونل شماره 42 اين معدن اتفاق افتاد و با ريزش حدود 35 متر 
از تونل 2 نفر از معدنچيان به نام هاي ميالد روشنائی و سيد اصغر 
افضلی در آنجا گرفتار شدند. از همان روز تالش ها براي نجات آنها 
آغاز شد اما با گذشت 5 روز از حادثه تالش ها به نتيجه اي نرسيده 

و سرنوشت اين دو معدنچي در هاله اي از ابهام قرار دارد. 
اســماعيل غنيان،  مديركل تعاون،  كار و رفاه اجتماعی استان 
سمنان درباره آخرين وضعيت عمليات جست وجو به ايرنا گفت: 

آواربرداری از 35 متر فضای باقيمانده تونل برای دســتيابی به 
محبوسان معدن در حال انجام است.از ابتدای زمان وقوع حادثه،  
نيروهای تخصصی و پشتيبانی معدن تالش های متفاوتی را برای 
رسيدن به محل حادثه و كارگران محبوس شده انجام دادند. با 
توجه به شرايط موجود،  2 مسير از تونل اصلی و يك مسير از سطح 
زمين ايجاد شده است كه تاكنون از تونل اصلی 25 متر و از تونل 
فرعی 15 متر پيشروی صورت گرفته كه با احتساب اين ميزان 
پيشروی،  مســير باقيمانده 35 متر اســت. هم اكنون نيروهای 
تخصصی با تالش در جهت امنيت كامل و جلوگيری از بروز حادثه 
ديگر در حال خارج كردن آوار موجود هستند كه اميدواريم هرچه 

زودتر اين قضيه به نتيجه برسد. 

عمليات نجات در معدن طرزه ادامه دارد
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گزارش

اولواكسنبعدسينما
سالن هاي نمايش فيلم در اروپا و آمريكا با ادامه روند 

واكسيناسيون بازگشايي مي شوند 

افزايشروندواكسيناسيوندربريتانيا،آمريكاوتعدادديگري
ازكشورهاياروپاييوآسيايشرقي،باعثبازگشتتدريجي
زندگيوفعاليتفرهنگيدراينكشــورهاشدهوازجمله
براساسخبرهاوگزارشهاسالنهايســينمادراكثراين
كشورهانيزدريكروندتدريجيدرحالبازگشاييهستند؛
حتيدرژاپنكهوضعيتاضطراريكروناييدرتوكيوواوزاكا،
همچنانبرقراراست،بليتفروشيدرگيشهسينماهايايندو

شهرضمنرعايتتدابيركروناييهمچنانادامهداد.

انگليس؛بازگشايياكثرسينماها
در بريتانيا پس از تسريع در روند واكسيناسيون اكثر فعاليت هاي 
فرهنگي از ســر گرفته شده اســت و بســياري از اماكن عمومي 
فرهنگي در اين كشــور يا بازگشايي شــده يا در حال بازگشايي 
هســتند. به گزارش اســكرين ديلي، »اودئون« يكي از مهم ترين 
گردانندگان سالن هاي ســينما در بريتانيا اعالم كرده كه در پي 
برچيده شدن محدوديت هاي كرونايي در انگلستان و اسكاتلند، 
 بيشتر سالن هاي خود را در سراسر بريتانيا تا 17مه 2021بازگشايي

 خواهد كرد.
اودئون كه مالك آن »اي ام ســي تئاترز« اســت، دومين كمپاني 
دارنده ســالن هاي زنجيره اي ســينما در بريتانياست. سهام اين 
كمپاني در بازار توليدات سينمايي بريتانيا 21.9درصد است. بنا بر 
اعالم كمپاني اودئون، سالن هاي مدرن و چندمنظوره اين كمپاني 
در ميدان ليستر شهر لندن، مركز »ترافورد« شهر منچستر و ميدان 

»برادوي« شهر برمينگهام نيز بازگشايي خواهند شد. 

سينماهادرشيكاگوونيويوركهمبازگشاييشدند
با تسريع در روند واكسيناسيون سرانجام شهرهاي بزرگ آمريكا 
هم به تدريج ســينماهاي خود را بازگشــايي مي كنند. براساس 
گزارش ورايتي فيلم، تا كنــون 57درصد از ســينماهاي آمريكا 
بازگشايي شده اند. در شــيكاگو حتي ظرفيت پذيرش تماشاگر 
در رويدادهــاي فرهنگي كه در فضاي باز انجــام مي گيرد، نظير 
كنسرت ها و نمايش ها نيز نســبت به دوران اوج شيوع كرونا، قرار 

است افزايش يابد. 
در شــهر نيويورك نيز محدوديت هاي ســينمايي دوران شيوع 
كرونا از تاريخ 19 ماه مه 2021برچيده خواهد شــد و مراســمي 
براي بازگشايي دوباره »برادوي« برگزار مي شود. دستورالعمل ها 
و پروتكل هاي جديد كرونايي نيز به گونه اي تدوين خواهد شــد 
تا ســينماها در منطقه نيويورك پس از يك ماه تعطيلي كامل يا 

پذيرش محدود تماشاگر، دوباره بازگشايي شوند.
براســاس آخرين اخبار در شهر بوستون نيز ســالن هاي سينما 
بازگشايي خواهند شد و همچنين قرار است سالن هاي سينماي 
كمپاني»رگال« در بســياري از مناطق آمريكا دوباره بازگشايي 
شوند؛ البته روند بازگشايي ها در آمريكا تابع قوانين ايالتي خواهد 
بود و در هر ايالت نسبت به وضعيت واكسيناسيون و كاهش شيوع 

ويروس كرونا، سينماها بازگشايي خواهند شد. 

تعطيالتطالييژاپنهمباعثبازگشاييعاديسينماهانشد
درحالي كه يك انيمه ژاپني اخيرا در صدر باكس آفيس آمريكا قرار 
گرفته، وضعيت در گيشه ســينماهاي ژاپن اكنون به دليل تداوم 
شرايط اضطراري ناشي از شيوع كرونا در شهرهاي توكيو و اوزاكا، 

چندان مطلوب نيست.
به گزارش ورايتي فيلم، هم اكنون ژاپن در روزهاي آخر تعطيالت 
ملي »هفته طاليي« به ســر مي برد، اما در اين روزها بنا بر اعالم 
كمپاني هاي عمده دارنده ســالن هاي سينما در اين كشور، بليت 
ســينماها همچنان با رعايت محدوديت هاي دوران شيوع كرونا 

به فروش مي رسد.
البته وضعيت اكــران و نمايش فيلم در ســالن هاي ســينما در 
ژاپن نســبت به ســال گذشــته همين موقع به دليل تسريع در 
واكسيناسيون عمومي، تا حد زيادي بهتر شده است. با اين حال 
كمپاني»توهو سينماز« كه مالك بزرگ ترين زنجيره سالن هاي 
سينما در ژاپن است، اخيرا اعالم كرده كه بليت هاي سينما تنها در 
همان روز نمايش فيلم ها، به صورت حضوري در گيشه يا به صورت 
آنالين فروش خواهند رفت و پيش فروشــي در كار نخواهد بود. 
مالكان عمده سالن هاي سينمايي فروش بليت در گيشه را محدود 
كرده اند؛ چراكه هر آن احتمال دارد مقامات در شــهرهاي ژاپن 
به منظور مهار شيوع ويروس كرونا، قوانين كاهش ساعات نمايش 

فيلم ها در سالن هاي سينما را به اجرا بگذارند. 

مقابلهسينمادارانباتدابيركروناييدربلژيك
طي چند روز گذشــته ســينماداران بلژيكي پروتكل هاي جاري 
مربوط به تعطيلي ســالن هاي ســينما يا محدوديت در پذيرش 
تماشاگر را زير پا گذاشــته اند و از جمعه هفته گذشته به منظور 
اعتراض نسبت به تعطيلي فعاليت اماكن فرهنگي، تعداد زيادي 
از سالن هاي سينما در بلژيك را بازگشــايي كرده اند. به گزارش 
سي تي وي نيوز، پس از6ماه تعطيلي سينماها در بلژيك، مالكان 
سالن هاي سينما در اين كشور از نظر مالي و درآمدي با وضعيت 

بسيار بحراني مواجه شده اند.
 بسياري از مالكان سالن هاي ســينما در بلژيك بر اين باورند كه 
در دوران شــيوع ويروس كرونا در اين كشــور با صنعت سينما و 
سينماداران در اين كشور برخورد غيرقابل پذيرش و تبعيض آميزي 
شده است. آنها طي بيانيه اي اعالم كرده اند كه شواهدي وجود ندارد 
كه عرصه فرهنگي پس از سوپرماركت ها، باغ وحش ها يا هر فعاليت 
ديگري كه باعث افزايش تماس اجتماعي ميان مردم مي شــود، 
بايد در رده دوم اهميت قرار گيرد و پس از ســاير عرصه ها نسبت 
به بازگشايي آنها تصميم گيري شــود. وضعيت بهداشتي كنوني 
نمي تواند توجيه گر ناديده گرفته شدن سرنوشت اماكن فرهنگي 

به مدت چندين ماه از سوي دولت باشد. 

اسكار امسال، جدا از بحث ها و 
انتقاداتي كه نســبت به توزيع اسكار

جوايــز و توجه بيــش از حد 
آكادمي اسكار به گروه هاي اقليت برانگيخت، از 
بابت تغيير ترتيب اهداي جايزه بهترين فيلم و 
بهترين بازيگر نقش اول مــرد نيز با نقدهايي 
مواجه شد. سال ها بود كه آخرين جايزه مراسم 
اسكار به جايزه بهترين فيلم تعلق داشت، اما در 
مراســم امســال جايزه بهترين فيلم پيش از 
جايزه بهترين بازيگر نقش اول مرد اهدا شد كه 
همين تغيير به مذاق خيلي ها خوش نيامد و آن 
را به ستاره محوري و توجه بيش از حد اسكار به 
ســلبريتي ها تعبيــر كردند. حاال اســتيون 
ســودربرگ كه يكي از تهيه كنندگان مراسم 
اسكار امسال بوده، درباره علت اين جابه جايي 
توضيحاتي داده است. سودربرگ در گفت وگو 
با »لس آنجلس تايمز« گفته كه او ساختار اين 
مراســم را از ماه ها پيش از اينكه نام نامزدها 
اعالم شــود، در ذهن داشته است. سودربرگ 
گفته: »ما راجع به ساختار مراسم در  ماه ژانويه 
صحبت كرده بوديم. باور ما كه بي پايه و اساس 
هم نيست، اين است كه سخنراني بازيگران از 
سخنراني تهيه كنندگان دراماتيك  تر است و 
بنابراين فكر كرديم اگر اين دو را با هم تركيب 
كنيم، جالب خواهد شد، مخصوصا وقتي كه 
مردم از ماجرا خبر ندارند. اين كار بخشــي از 
برنامه ما بود.«  حضور چادويك بوزمنـ  كه  ماه 
آگوست گذشته به دليل سرطان روده بزرگ 
درگذشتـ  در ميان نامزدهاي بهترين بازيگر 
نقــش اول مــرد تا حــدودي ايــن تغيير را 

پذيرفتني جلوه مي داد. بوزمن براي »بلك باتم 
ما ِرينــي« )جورج ســي ولف، 2020( جايزه 
گلدن گلوب، جايزه انجمن بازيگران سينما و 
چندين جايزه ديگر را پس از درگذشتش برده 
بود و بخت اصلي اسكار در رشته بهترين بازيگر 
مرد نقش اول محسوب مي شود. بنابراين وقتي 
در شب مراسم اســكار ترتيب اهداي جوايز 
مشخص شــد، خيلي  ها حدس زدند كه قرار 
است اين شب با قدرداني از بازيگر توانايي به 
پايان برسد كه خيلي زود صحنه را ترك كرده 
است. اما شــب با رســيدن جايزه به آنتوني 
هاپكينز توانا به پايان رسيد و خيلي ها از اتفاقي 
كه افتاده بود، مات شان بُرد. شايد سودربرگ 
هم حدس مي زده كه شانس بوزمن براي بردن 
جايزه بيش از ســاير نامزدهاست و تغيير در 
ترتيب اهداي جوايز را به همين دليل اعمال 
كرده بــود. اما خــود ســودربرگ در اين باره 
مي گويد: »اين طوري نبــود كه ما پيش بيني 
كنيم، بوزمن جايزه را مي برد اما حتي اگر فقط 
امكان اين موضوع هم وجود داشت، بايد براي 
آن برنامه ريزي مي كرديم.« به گفته سودربرگ، 
مردم بعضي چيزهاي اسكار امسال را دوست 
داشتند و بعضي چيزهايش را نه؛ اما هدف آنها 

انجام كاري متفاوت بوده است.

در چنــد روز اخير خبــر ديــدار گروهي از 
 ســينماگران بــا ســيدابراهيم رئيســي،سينما

رئيس قوه قضاييه، خبرساز شده و درباره آنچه 
سينماگران در اين جلسه گفته بودند نقدهايي مطرح شده 
بود. محمدمهدي عسگرپور، دبير سي وهشتمين جشنواره 
جهاني فيلم فجر، كه يكي از سينماگران حاضر در اين ديدار 
بوده، صبح ديروز در برنامه »چاپ اول« شبكه خبر درباره اين 
ديدار گفت: »عنوان آن نشســت هم انديشي سينماگران با 
مسئوالن قوه قضاييه در حوزه آسيب هاي اجتماعي و مفاسد 
اقتصادي بود. هر نشستي در اين حوزه ها بسيار خوب است و 
در طول اين سال ها بخشــي از اين نشست ها موفقيت آميز 
نبوده اما بخش هايي موفقيت هايي را به همراه داشته است. 
نهاد صنفي ما، يعني »خانه سينما«، دعوت كننده اصلي به اين 

نشســت بود. بخش هايي از صحبت ها از طريق تلويزيون و 
فضاي مجازي منتشر شد اما درخواســت من اين است كه 
اي كاش فضايي ايجاد شــود تا تمام صحبت هاي آن نشست 
منتشــر شــود. نه اينكه به  صورت گزينشــي بخشــي از 
صحبت هاي همكاران ما پخش شود و اصل مطلب به گونه اي 
متفاوت از سوي مخاطبان برداشــت شود. اگر قرار بر انتشار 
بود، بايد همه صحبت ها پخش مي شد چراكه حرف هاي خيلي 
خوبي از ســوي همكاران ما مطرح شــد كه فضــا را براي 
شكل گيري يك هم انديشي واقعي فراهم مي آورد. عسگرپور 
در پاسخ به اينكه »درخواســت اصلي سينماگران از رئيس 
قوه قضاييه چــه بود؟« هم گفت: معموال در هم انديشــي ها 
درخواستي به آن صورت مطرح نمي شود. برخي دوستان به 
آسيب ها و مفاسدي كه بيشــتر با آن درگير هستند، اشاره 

كردند. آنچه معموال مورد درخواست فيلمسازان است، آزادي 
عمل بيشتر براي ورود به اين حوزه هاست. مميزي پي درپي 
كه بخشي ممكن اســت در ارشاد باشــد و بخشي شايد در 
قوه قضاييه و بخشــي در نهادهاي ديگري كه امروز زياد هم 
شده اند، اينها سبب مي شوند كه فيلمسازي در سينما و حتي 

برنامه سازي در تلويزيون در اين زمينه ها كم شود.«

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

»وآبشــاريازشبقدارد/
پريزادگمگشته/چونبهراهگزارش

ميآيدو/درختهاروشن
ميكندبرخانه/حضــورشهالهايامن
است/وآفتابونيشكر/اوكهبهچهِركامل
ميآيد/بهنيمهشب/وحضورشهالهاي

امناست«

قاســم آهنين جان نوعي از شــعر را نمايندگي 
مي كند كــه ريشــه در جريان هــاي نوگراي 
دهه هاي چهل و پنجاه دارد. شعري كه از نوعي 
تنزه و فرهيختگي زباني و تركيب ســازي هاي 
غريب شــكل مي گيرد و بازآفريني گوشه هاي 
فراموش شــده جهــان و طبيعــت و زندگي و 
لحظه هايي كه پيش تر به شعر درنيامده است و 
تصويرهايي كه خيلي از آنها بومي است و خيلي 
ديگر ريشه در اســطوره  و تاريخ دارد و... نتيجه 
شعرهايي است كه عموم خوانندگان شايد كمتر 
مي توانند مخاطبانشــان باشــند. نوعي از شعر 
كه در خاموشي و فراموشــي و خلوت گزيدگي 
ستارگانش در سال هاي پس از انقالب فراموش 
مي شود و رســانه ها،  اعم از دولتي و خصوصي،  
كمتر بــدان توجه مي كنند؛  چــه كاركردهاي 
سياسي و اجتماعي اين شعرها حداقل است 
و در دوره هاي گوناگون كه شعر كاركردهاي 
ديگري دارد،  گوشي براي شنيدن اين شعرها 
نيست. حتي در تاريخ ها و تحليل هاي موجود 
درباره شــعر معاصر ايــن جريان ها كمتر از 
جريان ها و گرايش هاي ديگر مورد بررسي 
قرار گرفته اند.  نمي توان درباره شــعرها و 
جريان هاي موسوم به شــعر ديگر و شعر 
ناب و... نوشت و شاعراني را كه در سال هاي 
فراموشــي اين گرايش ها و جريان ها آنها 
را اســتمرار دادند،  فراموش كرد و قاسم 
آهنين جان يكي از آنها بود. ذكر خواب هاي 
بلوط )1376-نويد شــيراز( كه نخستين 
مجموعه آهنين جان و تا ســال ها معرف او 
و هنوز هم از بهترين مجموعه هاي شــعر 
اوست، يكي از نشــانه هاي تجديد حيات و 
استمرار جرياني روبه فراموشي در شعر امروز 

به شمار مي رود. 

  
قاسم آهنين جان متولد اردبيل بود و از كودكي 
به همراه خانواده به اهواز مهاجرت كرد و تا آخر 

عمر در اهواز ماند. زندگي در خوزســتان سبب 
شد كه او در مجاورت شاعران جريان شعر ناب و 
تحت تأثير ايشان قرار بگيرد. او دستي در هنرهاي 
گوناگون داشت و تجربه هاي كم و زيادی در تئاتر 
و سينما و موسيقي، گاه از سر تفنن و گاه قدري 
جدي و حرفه اي،  انجام داده بود اما سرانجام در 

شعر مقام گرفت. 
او شــيوه رفتار با كلمه و نگاه به جهان را از شعر 
ديگر و شــعر ناب به جان آموخته بــود و بدان 
باور داشت و در طول ســال ها شاعري حرفه اي 
بر همان مدار مشي كرد و شــعرهايي ارائه كرد 
كه اكنون نمونه هاي روشــن و كاملي از جريان 
شعر ديگر محسوب مي شود. او همواره شعر را به 
سبك و سياقي كه مي فهميد و دوست مي داشت 
ادامه داد. هميشه مستقل ماند و ذيل هيچ گروه 

و جريان و دسته اي قرار نگرفت. 

  
زمان گذشــت و ســال ها بعد،  به طــور خاص 
در دهه نود،  شــاعران فراموش شــده دهه هاي 
چهل و پنجاه دوباره مورد توجــه قرار گرفتند 
و شاعران جوان ايشــان را كشف كردند و قاسم 
آهنين جان،  به عنوان يكي از نماينده هاي زنده 
و ادامه دهندگان جريان شعر ناب، از كانون هاي 
توجه شاعران جوان بود كه مي خواستند رازهاي 
شــعر ناب و شــعر ديگر را بدانند. او بر خالف 
بسياري از نمايندگان و ستاره هاي جريان شعر 
ناب و شعر ديگر، دور از دسترس نبود و فروتن و 
ساده و عادي و خيلي وقت ها عامي بود و بي هيچ 
دريغ و مضايقه اي با شاعران جوان به گفت و گو 
مي نشست و شــاعران جوان نيز قدر مصاحبت 
او را مي دانســتند.   »ذكر خواب هــاي بلوط«،  
»شاعر مرگ خويش مي داند«،  »خون و اشراق 
بر ارغوان جوشــن ها«،  »بخت تاريك در آفاق 
بنفشه و پروانه«،  »گلي براي غريبان تا هميشه«،  
»برق رگ ها بر پوالد دريا«،  »سوســن خاموش 
به وقت فراق«،  »عطر غريب غزال مشــرق ها«،  
»شاخه ياس به شام خرابات«،  »لمعات خون« و  
»كودكي ها در شب سقاخانه« از جمله دفترهاي 
شعر اوست. در سال هاي اخير نشر افراز مجموعه 
شش دفتر او را در يك كتاب منتشر كرد.  عالوه 
بر اين كتاب ديگري از او منتشــر شــده به نام 
»ســپيد از گل ها چهره در باران« كه خاطره ها 
و روايت هاي شــخصي او از شماري از شاعران و 
نويســندگان امروز از جمله بيژن الهي،  نصرت 
رحماني،  محمدعلي سپانلو،  قاسم هاشمي نژاد،  
منوچهر آتشي،  هوشــنگ باديه نشين،  احمد 
محمود،  بيژن جاللي،  شــاپور بنياد و  محمود 

شجاعي است؛ اگرچه مي توان در صحت و اصالت 
بعضي از خاطرات او ترديد كرد. 

  
قاســم آهنين جان زندگي را در عسرت گذراند 
و چون اهل هيچ گروه و دســته و جرياني نبود 
و رفتارهاي او مطابق عرف و خوشــامد زمانه و 
دسته ها و گروه ها نبود،  ذيل هيچ كدام آنها قرار 
نمي گرفت. او همواره شاعري مستقل باقي ماند 
و تبعات استقالل و قرارنگرفتن ذيل دسته ها و 
حلقه ها و جريان ها را به جان خريد. به سختي و 
خيلي وقت ها محروم از حداقل حقوق شهروندي 
روزگار مي گذراند. اتفاق هاي بد او را مثل بسياري 
از شاعران و نويسندگان و هنرمندان خلوت گزيده 
و عسرت زده، تلخ كرده بود. رفتارهاي ظاهري اش 
اغراق شده به نظر مي رسيد اما از زندگي دشوار و 
تلخ او حكايت مي كرد. دو سه سال پيش فيلمي 
منتشر شــد كه خانه او را در يكي از سيل هاي 
پي درپي اهــواز غرق در آب نشــان مي داد. آب 
كتابخانه و خانه اش را گرفته بود و او مســتأصل 
و ســرگردان فغان مي كرد و نمي دانســت چه 
كند. در سال هاي اخير كه گرفتار سرطان بود،  
پريشان احوالي اش نيز بيشــتر شده بود. عكس 
ديگري هست كه در ساعت هاي پس از درگذشت 
او در شــبكه هاي اجتماعي دســت به دســت 
مي گردد. عكسي كه او را با لباس بيمارستان بر 
گوشه خياباني نشان مي دهد. انگار شاعر حتي در 
بيمارســتان نيز جايي ندارد و بايد زودتر به فكر 
رخت بربستن از جهان باشد.  قاسم آهنين جان 
شــامگاه 14ارديبهشــت1400 )مصــادف با 

21رمضان( در 63 سالگي درگذشت. 
»مي سپاري به پاييز/ قلب كوچك را و/ چشم بر 
كاكل مرغ مات و/ ستارگان كودكي باز مي كني 
و/ خاك را مي گويي ســپاس/ و آدميان را بدرود 
و/ باز مي شــود دريچه/ به چهره خواب و مرغزار 
مهتاب« )شــعر »نســيم« از مجموعــه »ذكر 

خواب هاي بلوط«(

مرگخويشميداندشاعــــر

ديداربارئیسقوهقضايیهراکاملپخشکنید

توضيحات استيون سودربرگ درباره تغيير در ترتيب اهداي جوايز اسكار

سخنرانيبازيگرانجذابتراست
ندازندي

روزنامه نگار

طرح : همشهري/  محمدعلی حليمی

قاســم آهنين جان زندگــي را در 
عســرت گذراند و چون اهل هيچ 
گروه و دســته و جريانــي نبود و 
رفتارهاي او مطابق عرف و خوشامد 
زمانه و دسته ها و گروه ها نبود،  ذيل 

هيچ كدام آنها قرار نمي گرفت

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

 چند سطري در سوگ قاسم آهنين جان كه در عسرت و تنهايي
 زندگي را بدرود گفت
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 كاترين واينر
سردبير گاردين

كيوسك

روزنامه هاآرتص ] اسرائيل[

روزنامه تايمز ] انگليس[

روزنامه واشنگتن پست ]آمريكا[

بن بست دولت

سومين تزريق واكسن

هدف جديد واكسني

اين روزنامه اسرائيلي، در تيتر يك خود،  به موضوع 
ناكامي بنيامين نتانياهو در تشكيل دولت پرداخته 
است. نخست وزير رژيم صهيونيستي تا نيمه شب 
سه شنبه وقت داشت تا دولت تشكيل دهد اما 

ائتالف آنطور كه او انتظار داشت پيش نرفت.

نگاه

رويكرد رسانه اي در دنياي بعد از كرونا 

 
اين يادداشت مفصل به مناسبت 
دويســتمين ســالگرد انتشار 
روزنامه گاردين نوشته شده است 

كه بخش هاي مهم آن در ادامه مي آيد.
به ياد دارم كه انتهاي مارس ســال2020، براي نخســتين بار 
به خاطر همه گيري كرونا نگران شــدم كه شــايد ديگر نتوانيم 
روزنامه را چاپ كنيم. نسخه آنالين را از هر جايي مي شد منتشر 
كرد اما براي چاپ روزنامه،  به گروهي از افراد در دفتر روزنامه نياز 
داشتيم. ما قبال هم در شرايط مشابهي بوده ايم. به عنوان سردبير، 
به تاريخ روزنامه نگاه كردم و متوجه شدم اطالعات بسيار بسيار 

اندكي درباره همه گيري1918 وجود دارد. 
همه گيري كوويد-19 اما چندان براي آيندگان نامرئي نخواهد 
بود،  هرچه باشــد به گفته استريد ارل،  پژوهشــگر تاريخ، اين 
نخســتين همه گيري اســت كه دنيا به  صورت ديجيتال شاهد 
آن بوده. سوال اين اســت كه حافظه جمعي ما از اين همه گيري 
چگونه شكل خواهد گرفت. اثرات كوويد وسيع و پايدار است اما 
همان طور كه قبال در تاريخ روزنامه  ما، در مواردي مثل همه گيري 
آنفلوآنزا در سال1918 پيش آمده،  خوانندگان مي پرسند چطور 
مي توانيم از اين بحران با چيزي بهتر بيرون برويم؟ نخســتين 
سوال گاردين در ابتداي سومين قرن كارش نيز اين است كه ما 
چه نقشي مي توانيم در شــكل دادن به خاطره مان از اين فاجعه 

داشته باشيم؟ 
اين همه گيري به صورت هم زمان،  جهاني و منحصربه فرد بوده 
است. همه درگير آن هستيم اما به  صورتي كامال شخصي درگير 

آن شده ايم. 
همه ما با چالش هاي زيادي براي درك تمــام ابعاد همه گيري 
مواجه هستيم اما مشخصا روزنامه نگاران بيشتر از ديگران درگير 
هســتند. پوشــش اخبار كرونا به ما انگيزه و انرژي داده است تا 
ديگر داســتان هاي عظيم عصرمان،  مانند تغييــرات اقليمي را 
هم به شيوه اي جديد پوشش بدهيم. تغييرات اقليمي هم مانند 

همه گيري كرونا،  جهاني اما با اثرات فردي است.
لحظات بحران هميشه اين ســوال را پيش مي كشد كه نقش 
روزنامه نگاري چه بايد باشد؟ عطش اطالعات يادآور اين نكته 
است كه روزنامه نگاري حياتي است اما همچنين اين موضوع را 
پيش مي كشد كه تنها ضبط رويدادها كافي نيست. در واقع اين 
همان چيزي است كه گاردين را متفاوت مي كند. از همان روز 
اول، رويكرد »گاردين منچستر« اين بود كه اطالعات به گونه اي 

در اختيار مردم قرار بگيرد كه دنيا جاي بهتري شود.
هم زمان با ورود به قرن ســوم،  چيزي نبايد ماموريت ما را تغيير 
دهد اما انقالب ديجيتال شايد تعبير ما از اين ماموريت براي عصر 
نو را تغيير دهد. ما ديگر بر خالف گذشته، از باال با مخاطبان در 
ارتباط نيستيم. اين روزها روزنامه نگاران بايد بخشي از جامعه اي 
كه از آن گزارش مي كنند باشــند. ماموريت ما در سومين قرن  
اين است كه ســنت هاي پيشــين را حفظ كنيم و در عين حال 
دو رويكرد حياتي ديگر داشــته باشيم: ما هميشه بايد بخشي از 
جامعه اي كه نماينده آن هستيم باشــيم و بايد به خاطر داشته 
باشيم كه اين جامعه ، حاال جهاني است و بايد در مقياسي جهاني 

با بحران ها مواجه شويم. 
ما 4سال پيش، 5اصلي كه در اين دوران پرآشوب، گاردين بر پايه 
آنها فعاليت مي كند را مشخص كرديم. حاال همان اصول را مبنا 

قرار مي دهيم و تغييرات را پيش مي گيريم: 
ما ايده هايي را مطرح مي كنيم تا به دنيا كمك كند كه 

پيشرفت كند،   نه اينكه فقط انتقادي باشند؛ هدف ما اين 1
اســت كه واقعياتي به خوانندگان بدهيم كه دنيــا را بفهمند. 
عالوه بر آن، اين واقعيات بايد به آنها اين اميدواري را بدهد كه 
تغيير شــدني و ممكن اســت. در همين راســتا،   از تابستان 
يك سري گزارش ها با عنوان بازسازي 2021 به قلم چهره هاي 
شاخص دنيا منتشــر خواهيم كرد تا دنياي بهتري را در دوران 

پساكرونا به تصوير بكشيم. 
ما به همكاري با خوانندگان و ديگران ادامه مي دهيم تا 

تأثير بيشتري داشته باشيم: خوانندگان ما بيشتر از هر 2
زمان ديگــري به گاردين كمــك مالي مي كنند و مــا به عنوان 
روزنامه نگار مثل ديگر شهروندان دنيا را تجربه مي كنيم. رابطه ما 
با آنها تعاملي است. در قلب بســياري از بهترين گزارش هاي ما، 
مخاطبان و خوانندگان مان قرار داشته اند و اطالعاتي كه آنها به ما 
داده اند شروع كار ما بوده است. همكاري مخاطبان الهام بخش ما 
بوده و قرار است بخشي تازه را براي دريافت ايده هاي مخاطبان و 

استفاده از آنها ايجاد كنيم. 
متنوع تر خواهيم شد تا فراگيري بيشتري داشته باشيم: 

اگر قرار است بفهميم كه در دنيا چه خبر است  و نماينده 3
واقعي جامعه باشيم و زودتر به اخبار دسترسي پيدا كنيم، بايد 
متنوع تر از گذشته باشيم. همه رسانه ها بايد اينطور باشند. ما در 
گاردين تالش كرده ايــم روزنامه نگارانــي از نژادهاي مختلف 
اســتخدام كنيم و به موضوعات مربوط به مردم رنگين پوست با 
دقت بيشــتري نگاه كنيم. قرار اســت در تحريريه سمتي براي 

رسيدگي به اين مسائل ايجاد كنيم. 
در كارمان معني دار خواهيم بــود: از زمان همه گيري،  

گزارش هاي انساني ما بيشــتر از هر زمان ديگري بوده 4
اســت. ما قبال هم گزارش هايي درباره انســان هاي الهام بخش 
داشته ايم كه براي برابري نژادي فعاليت مي كنند و يا موارد ديگر. 
ما همچنان به نيازهــاي خوانندگان در اين زمينه رســيدگي 
خواهيم كرد و در بخشــي جديد،   با نام قهرمانان ناشناخته، به 
افرادي كه تالش مي كنند دنيا را تغيير دهند و جاي بهتري كنند، 

خواهيم پرداخت. 
ما درباره افراد و همين طور قدرت، عادالنه گزارشــگري 

خواهيم كرد و به  دنبال حقيقت خواهيم بود: وظيفه اصلي 5
ما پيدا كردن حقيقت و ايستادن در مقابل قدرتمندان است. ما 
همچنين به مردم و تأثيراتي كــه از تصميم گيري قدرتمندان 

مي گيرند، خواهيم پرداخت. 
ما با روزنامه نگاري تحقيقاتي  به افرادي كه صدايشــان شنيده 
نمي شــود، خواهيم پرداخت و گزارش هاي انســاني تازه اي در 
مســائل فرهنگي، اجتماعي، سياســي و علمي منتشر خواهيم 
كرد. ما تيم دانش، سالمت و محيط زيست خود را توسعه داده ايم 
و سرمايه گذاري روي شــبكه بين المللي خبرنگاران مان را ادامه 

خواهيم داد. 

 داستان جان دادن مهاجران 
و پناهجويــان در آب هــاي گزارش

مديترانــه تمامي نــدارد و 
كشــورهاي اروپايــي با وجــود تعهدات 
بين المللي، حاضر نيستند هيچ مسئوليتي 
را بــراي نجات جان آنها به عهــده بگيرند. 
21آوريــل )اول ارديبهشــت 1400( 
مرگبارترين حادثه  ســال جاري در درياي 
مديترانه رقــم خورد و 130نفــر كه اهل 
كشورهاي آفريقايي بودند و مي خواستند 
خود را از ساحل ليبي به ايتاليا برسانند، جان 
خود را از دســت دادند. سرنشينان بعد از 
اينكه فهميدند ســوخت قايق تمام شده، 
بارها با »مركز تلفن اعالم هشــدار« كه از 
ســوي گروه هاي داوطلب براي كمك به 
مهاجران درياي مديترانه راه اندازي شده، 
تماس گرفتند و طلب كمــك كردند، اما 
هيچ كــس بــراي نجــات آنها كــه فقط 
45كيلومتر از ساحل ليبي فاصله داشتند، 
نيامد. بــه گزارش خبرگزاري آسوشــيتد 
پرس، اين حادثه موجي از انتقادها را عليه 
كشورهاي اروپايي كه بارها براي كمك به 
قايق هــاي حامــل پناهجويــان كوتاهي 
كرده اند، به راه انداخته اســت. گروه هاي 
حاميان حقوق بشــر، آژانس هاي مختلف 
ســازمان ملل متحد در امــور مهاجران و 
پناهجويان و كارشناسان حقوق بين الملل 
مي گويند كه كشورهاي اروپايي اغلب از زير 
بار تعهدات بين المللي خود براي كمك به 
مهاجراني كه به دريا مي زنند، شــانه خالي 
مي كنند و بيشتر مسئوليت را به گردن گارد 
ساحلي ليبي مي اندازند. اين گارد ساحلي 
نه تنها امكانات محدودي دارد، بلكه حتي 
برخي از نيروهاي آن با قاچاقچيان انسان در 
ارتباط هستند. گفته مي شود پناهجوياني 
كه برگردانده مي شوند ازجمله كودكان به 
بازداشــتگاه هاي پرازدحــام و آلــوده اي 
فرستاده مي شــوند كه در آنجا مورد آزار و 
شكنجه قرارمي گيرند و گاه تا پاي مرگ هم 
مي روند. گزارش ها حاكي است كه بيش از 
20هــزار مهاجــر و پناهجــو از ســال 
2014تاكنون در درياي مديترانه جان خود 

را از دست داده اند.

واكنش ديرهنگام
كارشناسان ازجمله سازمان مردم نهاد امداد 
و نجاتSOS مديترانه معتقد هستند كه 
مراكز جســت وجو و امداد 3كشور ليبي، 
ايتاليا و مالــت و آژانس گارد ســاحلي و 
مرزباني اروپا )Frontex( براي امدادرساني 
به قايقي كه 21آوريل از ليبي عازم ايتاليا 
شده بود، به موقع وارد عمل نشدند يا اصال 

اقدامي نكردند.
باالخــره يــك روز بعد يعنــي 22آوريل، 
كشــتي هاي تجاري كــه از منطقه عبور 
مي كردند و كشتي نجات »اوشن وايكينگ« 
كه در زمينه كمــك به پناهجويان فعاليت 
مي كند، بقاياي قايق را پيدا كردند و گزارش 
دادند كه دســت كم 10جســد اطراف آن 
شناور بودند. اســناد و شواهد حاكي است 
كه مركز تلفن اعالم هشدار براي نخستين 
بار 9:52صبح روز بعد از حادثه موفق شد با 
مراكز جست وجو و امداد هر 3كشور ليبي، 
ايتاليا و مالت ارتباط بگيرد و به آنها اطالع 

بدهد كه يك قايق به كمك نياز دارد.
ســازمان امداد و نجــاتSOS مديترانه 
مي گويد كه هيچ جوابي از مقام هاي مالت 
دريافت نكردند. نيروهاي نظامي اين كشور 
كه مسئول عمليات امداد و نجات دريايي 
هستند حاضر به پاسخگويي در اين زمينه 

به رسانه ها نشده اند.
ساعت 2:11بعدازظهر يعني بعد از بيشتر 
از 4ساعت، باالخره كارشناسان مركز اعالم 
هشدار، يك جواب از طرف مقام هاي ايتاليا 
دريافت كردنــد كه از آنها مي خواســتند 
موضوع را به »مســئوالن ذيصالح« اطالع 
بدهند؛ البته بــدون اينكه اشــاره بكنند 

منظورشان دقيقا چه كساني است.
در نهايت مركز 5ســاعت بعد از هشــدار 
اول يعني 2:44بعدازظهر توانســت به يك 
افسر ليبي دسترســي پيدا كند، اما ديگر 
دير بود و گارد ساحلي ليبي به دليل حضور 
در مأموريتي ديگــر و وضعيت بد آب وهوا 
نتوانست به كمك برود. يك روز بعد از غرق 
شــدن قايق، مســعود ابراهيم، سخنگوي 
گارد ســاحلي ليبي با انتقــاد از همكاري 
نكــردن اتحاديه اروپا به آسوشــيتد پرس 
گفــت: امدادگران به دليل حال نامســاعد 
مهاجراني كه از 2قايق ديگــر نجات داده 
شده بودند، چاره اي نداشتند جز اينكه به 

ساحل برگردند.

گارد ساحلی اروپا
آژانس گارد ســاحلي و مرزبانــي اروپا كه 
فقط به صورت هوايــي در منطقه مديترانه 
گشتزني مي كند، بعد از درخواست ايتاليا، 
2هواپيما يكي  21آوريل و ديگری22آوريل 
به منطقه اعزام كرد. مسئوالن اين سازمان 

معتقد هســتند كه هر كاري از دستشان 
برمي آمده انجام داده اند، بــه مراكز امداد 
اطالع داده اند و از همه كشتي هاي منطقه 

خواسته اند كه براي كمك عازم شوند.
 SOSاما به گفته ســازمان امــداد و نجات
مديترانه، اين اقدام ساعت 7:15بعدازظهر 
انجام شد، يعني بيشــتر از 9ساعت بعد از 
اينكه مقام هاي ايتاليــا، مالت و ليبي براي 
نخســتين بار پيام اضطــراري را دريافت 

كرده بودند.
مشخص نيست كه چرا هيچ كدام از نيروهاي 
گارد ســاحلي زودتر از كشتي هاي منطقه 
درخواســت كمك نكردنــد. آژانس گارد 
ســاحلي و مرزباني اروپا تقصيــر را گردن 
قاچاقچيان انســان و بدتر شــدن آب وهوا 
مي اندازد. گفته مي شــود طول موج هاي 
دريا شب 21آوريل به 3متر هم مي رسيد. 
اين نهاد مي گويد هر زمان كه هواپيماهاي 
آژانس، يك قايق درگيــر بحران را رديابي 
مي كنند، فورا به مراكز امداد كشــورهاي 
منطقه يعني ايتاليا، مالــت، ليبي و تونس 
اطالع مي دهند و مسئوليتي براي همكاري 

در عمليات امداد و جست وجو ندارند.
از سوي ديگر، خدمه كشتي نجات »اوشن 
وايكينگ« نيز مي گوينــد وقتي از آژانس 
گارد ســاحلي و مرزباني اروپا درخواست 
كمك هوايي كردند تا قايق حادثه ديده را 

رديابي كند، هيچ جوابي نگرفتند.

نقض تعهدات بين المللی
گارد ســاحلي ايتاليــا نيز در پاســخ به 
انتقادها اعــالم كرده كه ايــن حادثه در 
حوزه استحفاظي جست وجو و امداد ليبي 
اتفاق افتــاده بوده و آنها مســئوليتي در 
قبال آن نداشتند. اما كارشناسان حقوقي 
معتقدند اگرچه وقتي قايقي در شــرايط 
بحراني قــرار مي گيرد، ممكن اســت در 
منطقه جســت وجو و امداد آب هاي يك 
كشــور خاص باشــد، اما اين مسئوليت 
كشورهاي ديگر را سلب نمي كند و شانه 
خالي كردن از آن، به نوعي نقض تعهدات 

بين المللي است.
واكنش كميسيون اروپا نيز نسبت به حادثه 
اخير جالــب توجه اســت؛ آدالبرت جانز، 
سخنگوي اين كميســيون با ابراز تأسف 
نســبت به اين حادثه، گفت كه نمي تواند 
اظهارنظري بكند، زيرا موضوع به كميسيون 
اروپا مربوط نيســت و عمليــات امداد و 
جســت وجو از ســوي مقام هاي كشوري 
ســازماندهي مي شــود. اوايل سال جاري 
ميالدي، كميته مســتقل حقوق بشر كه 
زيرنظر ســازمان ملل فعاليــت مي كند، 
ايتاليــا را مســئول مــرگ 200مهاجر و 
پناهجويي كه قايقشــان ســال 2013در 
درياي مديترانه غرق شــد، اعالم كرد. در 
آن حادثه، قايق در منطقه جســت وجو و 
امداد مالت بود، اما كارشناسان اعالم كردند 
كه اگر امدادگران ايتاليا سريعا وارد عمل 
مي شدند، مي توانستند از وقوع اين تراژدي 

جلوگيري كنند.

نقش ليبی
اروپايي ها در سال هاي اخير سعي كرده اند 
همه مســئوليت كنترل پناهجويان را به 
گردن ليبي بيندازند. سال 2018به تشويق 
اروپايي ها منطقه اســتحفاظي جست وجو 
و امداد دريايي اين كشــور بيشتر هم شد. 
آژانس گارد ســاحلي و مرزبانــي اروپا نيز 
ســعي كرده با گارد ســاحلي ليبي در اين 
زمينه همكاري كند. بنابر نتايج تحقيقات 
برخي رسانه هاي اروپايي، از زمستان سال 
گذشته، گارد ساحلي اروپا دست كم 20بار 
نيروهاي امنيتي ليبي را براي متوقف كردن 
قايق هاي مهاجران اعزام كرده  اســت. در 
نتيجه اين عمليات ها، 91مهاجر و پناهجو 

فوت يا مفقود شده اند.
نكته تأسف بار تر در مورد حادثه 21آوريل 
اين اســت كه هيچ كدام از مقام هاي اروپا 
و ليبي حاضر نشــدند اجسادي را كه روي 
آب پيدا شــده بودند، بيــرون بياورند. در 
نتيجه نه تنها خانواده هــاي قربانيان حتي 
نمي تواننــد اجســاد عزيزانشــان را دفن 
كنند، بلكه تحقيقات بيشــتر درباره علل 
مرگ سرنشــينان قايق نيــز وارد مراحل 

پيچيده تري مي شود.

سكوت اروپا در برابر بحران پناهجويان
كوتاهی مقام هاي اروپايي باعث شد تا در مرگبارترين حادثه  در درياي مديترانه 

در سال جاري ميالدي، 130پناهجو جان خود را از دست بدهند

منطقه خاورميانه بار ديگر شاهد چرخش هاي 
پر سرعت تركيه در سياســت خارجي است؛ خاورميانه

كشــوري كه طي دهه هاي گذشته به تغيير و 
نرمش هاي سريع در سياست هاي خارجي براساس تحوالت 
بين المللي مشهور شده است. بر اين اساس، تركيه اي كه تا 
چند سال پيش به محور جذب مخالفان عربستان سعودي، 
امارات، مصر و حتي اسرائيل تبديل شــده بود حاال پس از 
پيروزي بايدن، گام هاي مهمي براي بهبود روابط با هريك از 
اين بازيگران منطقه اي برمي دارد. البته در اين ميان، اصرار 
آنكارا براي تقويت روابط با مصر و در درجه دوم عربستان، از 
همه پر رنگ تر است. كودتاي ســال2013 ژنرال سيسي با 
حمايت عربســتان و امارات عليه دولت اسالمگراي محمد 
مرســي، نقطه آغاز اختالفي بود كه بحراني 8ساله در روابط 
آنكارا با مهم ترين پايتخت هاي عربي را به دنبال داشت. اكنون 
براي نخستين بار پس از 8سال بحراني، هيأت هاي سياسي 
2كشور براي رايزني و مذاكرات مســتقيم به پايتخت هاي 
يكديگر سفر مي كنند. پارلمان تركيه، روز دوشنبه و همزمان 

بــا ورود يك هيــأت از نمايندگان 
مجلس مصر به اين كشور، طرحي را 
براي تاسيس »شوراي دوستي مصر 
و تركيه«، متشــكل از ديپلمات ها، 
سياســتمداران، تجار و نمايندگان 

رسانه ها به تصويب رساند.

عادي سازي گام به گام
روزنامــه يني شــفق، نزديــك به 
رئيس جمهور تركيه روز گذشته در 
گزارشي از چشــم انداز 3مرحله اي 
براي عادي سازي  روابط مصر و تركيه 
خبر داد. نكته قابل توجه اين اســت 
كه يني شفق در ســال هاي گذشته، 
كانون شديدترين حمالت رسانه اي 
عليه دولت ژنرال سيسي در مصر بود، 
اما حاال با لحني بــه كلي متفاوت از 
»آشتي 2كشور مسلمان و قدرتمند 

در منطقه« استقبال مي كند. 3مرحله مورد نظر يني شفق براي 
عادي سازي  روابط آنكارا و قاهره به اين ترتيب است:

1- توقف حمالت لفظي سياســتمداران 2كشور: اين 
مرحله عمال با استقبال گرم وزير خارجه تركيه از نمايندگان 
پارلمان مصر و همچنين ارسال پيام هاي مثبت از سوي قاهره 

پشت سر گذاشته شده است.
2- احياي روابط ديپلماتيك: اگرچه عبور از اين معضل 
با توجه به شدت تنش سياســي ميان 2كشور )كه تا مرحله 
اخراج سفرا پيش رفت( زمان بر اســت اما رفتارهاي تركيه 
نشان مي دهد عزم و اراده جدي براي حل آن وجود دارد. گفته 
مي شود سفر هفته گذشته معاون وزير خارجه تركيه به قاهره 

با هدف آغاز رايزني ها براي بازگشت سفرا بوده است.

3- عادي سازي  كامل روابط مانند پيش از 2013: بدون 
شك اين مرحله از كاهش تنش ميان مصر و تركيه، حتي با 
وجود اراده جدي و شرايط مساعد بين المللي بسيار زمان بر 
خواهد بود؛ چرا كه با وجود نشانه هايي از تغيير سياست ها، 
آنكارا هنوز مهم ترين پايــگاه مخالفان دولت كودتايي ژنرال 
سيسي اســت. به نظر مي رســد مهم ترين ابزار تركيه براي 
عبور از اين مانع، ارائه پيشــنهادهاي جذاب مالي، تجاري و 

سرمايه گذاري براي طرف مصري است.

پرونده هاي روي ميز مذاكره
مصر و تركيه بدون تغيير مواضع خــود در 3پرونده اصلي، 
امكان از ســرگيري روابط سياســي و ديپلماتيك دوجانبه 
همچون پيش از كودتاي سال2013 را ندارند. بر اين اساس 
پيش بيني  مي شود نخستين مذاكرات سياسي ميان 2كشور 

بر سر 3پرونده زير خواهد بود:
بحران ليبي: ليبي طي ســال هاي گذشته به ميدان جنگ 
نيابتي بين تركيه و محور مصر- امارات-عربســتان تبديل 
شده اســت. به اين ترتيب مي توان 
بــا قطعيت گفــت هرگونه كاهش 
تنش ميان اين كشورها، تأثير بسيار 
مثبتي بر كاهش تنش هاي ميداني 
و پيشرفت هاي سياســي در ليبي 

خواهد داشت. 
تقابل در شرق مديترانه: مصر 
هم اكنون بخش مهمــي از ائتالف 
مديترانه اي فرانســه براي مقابله با 
تركيه است. ريشــه تنش ها در اين 
منطقه به رقابت بر سر كشف منابع 
گازي جديد برمي گردد. كشورهاي 
مصر، يونان و فرانســه، سهم بسيار 
اندكي از منابع انرژي جديد مديترانه 
براي آنكارا قائل هستند. در مقابل، 
تركيــه از طريق انعقــاد توافقنامه 
دريايي با دولت مستقر در طرابلس، 
معادالت مطلوب فرانسه را به كلي 
تخريب كرده است. شــدت تنش ها در اين حوزه به گونه اي 
است كه نيروهاي دريايي مصر و تركيه تا كنون چندين بار تا 

مرز درگيري مستقيم پيش رفته اند.
وضعيت اپوزيسيون مصر: تركيه از سال2013 عمال حياط 
خلوت مخالفان دولت مصر بوده اســت. هــزاران پناهجوي 
مصري در سايه حمايت دولت اردوغان، مشغول فعاليت هاي 
رسانه اي و سياسي مداوم عليه قاهره هستند؛ فعاليت هايي 
كه البته تأثير قابل توجهي بر افكار عمومي شهروندان مصري 
داشته اســت. بدون شك يكي از شــروط مصر براي عبور از 
بحران در روابط 2كشور، پايان دادن به اين وضعيت و اخراج 
پناهجويان سياسي از تركيه، يا دست كم توقف حمايت هاي 

مالي و حكومتي از آنان خواهد بود. 

طرح بلندپروازانه دولت جو بايدن، سوژه گزارش 
يك روزنامه  واشنگتن پست است. براساس اين 
طرح، دست كم 70درصد بزرگساالن در آمريكا 
بايد تا 4جوالي )ابتداي تيرماه( دست كم يك دوز 

واكسن كرونا دريافت كرده باشند. 

روزنامه تايمز مســئله مهم تزريق سومين دوز 
واكسن به افراد باالي 50ســال در انگليس را 
گزارش يك خود كرده است. براساس گزارش اين 
روزنامه، افراد باالي 50سال، تا پيش از زمستان 
پيش رو ســومين تزريق واكســن كرونا را هم 

دريافت خواهند كرد. 

آنكارا پس از روي كار آمدن بايدن با سرعت قابل توجهي مشغول بهبود 
روابط خود با كشورهاي عربي همچون مصر و عربستان است

تركيهدرمسيرتنشزدايي

تحركاتمحرمانهسعوديها
برايبازسازيروابطمنطقهاي

همزمان با تالش هاي تركيه براي اصالح روابط 
منطقه اي، نشانه هايي از تغيير رفتار سعودي ها 
نيز به چشــم مي خورد. به نوشته روزنامه رأي 
اليوم، روز دوشنبه، يك هيأت عالي رتبه سعودي 
به رياســت خالد الحميدان، رئيس ســازمان 
اطالعات اين كشور براي مالقات با بشار اسد وارد 
دمشق شده است. به روايت رأي اليوم، بازگشايي 
سفارت ها و بازگشت سوريه به اتحاديه عرب، 
مهم ترين سرفصل هاي اين مذاكرات بي سابقه 
بوده است. اين در حالي است كه منابع رسانه اي 
متعدد و البته معتبري از آغاز مذاكرات منطقه اي 
ايران و عربستان در عراق خبر مي دهند. از سوي 
ديگر، ملك ســلمان نيز بامداد روز گذشته در 
مكالمه تلفني با رجب طيب اردوغان از توسعه 
روابط سياسي و اقتصادي عربستان و تركيه به 

گرمي استقبال كرده است.
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عدد خبر

 حضرت امير المؤمنين علی ع: 
 مال خود را در راه رضای خدا بده و نسبت 

به مال ديگران پرهيزكار باش.

  اذان ظهر:  13:01 غروب آفتاب:19:55
 اذان مغرب: 20:15  نيمه شب شرعی: 00:13

 اذان صبح: 4:31  طلوع آفتاب: 6:06

 مرگ دردانه های چوبی 
دریای پارس

گورخري كه نعل نداشت

تومان
   بهای هندوانه از كرایه 
حمل آن ارزان تر شده 

است و درحالی كه قیمت 
هر كیلو هندوانه هزار 

تومان است، بهای حمل 
هر كیلوگرم هندوانه به 
یك هزار و ۳۰۰ تومان 
رسیده است. حاال 

كشاورزان از فروش مزارع 
هندوانه به دامداران خبر 

می دهند تا این مزارع 
چراگاه دام ها شود. 

1000

دفتر موسیقی معاونت 
هنری وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در هفته 
سوم فروردین مجوز ۱۹۵ 
تك آهنگ و ۱۶ آلبوم را 

صادر كرده است. در این 
هفته دو آلبوم »سبا« و 
هفت آلبوم شامل درنا، 
تجنیس، لو، گرایلی، 

نوایی، سردار عیوض خان 
و اینجتمه كه همگی در 
حوزه موسیقی نواحی 
هستند، مجوز انتشار 

گرفتند.

 211
مجوز 

200سال از مرگ مشــهورترين مرد 
فرانسوی و پدر اروپای امروزی، ناپلئون 
بناپارت می گذرد. حتی با گذشــت 
2قرن از سالروز مرگ ناپلئون، يكی از 
موفق ترين رهبــران تاريخ جنگ ها، 
خبر ســالگرد مرگ در تبعيد او يكی 
از خبرهای ترند جهانی در شبكه های 
اجتماعی در طول 24ساعت گذشته 
بود. امروز مردم اروپا با انتشار عكس ها 
و ســخنان انگيزشــی او در صفحات 
مجازی، مهر تأييدی بر ماندگاری نام 
او در تاريخ زدند. اما شايد كمتر كسی 
بداند در ســال1840 ميالدی پس از 
گذشت 25سال، بقايای جسد وی از 
جزيره دورافتاده سنت هلن به فرانسه 
بازگردانده و در مقبره ای در پاريس در 
كنار ساير رهبران ارتش فرانسه، دفن 
شــد. پيراهن خونين او كه در جنگ 
واترلو آن را پوشــيده بود قرار است در 
يك حراجی، ركورد قيمت های پيشين 

وسايل او را بشكند.

 مرگ پدر اروپا 
در تبعيد 

ماهِ ما روشنفکری در خيابان

بايسيکل ران

سید احمد بطحایی
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گرينويچ

بريم ركاب؟

مهسا جزینی
 دوچرخه دوستم اسم دارد، »عسل«. زرد 
و مشكی اســت، برايش يك خورجين 
كوچك سياه هم خريده و داده دوستش 
روی آن گل زنبــق زرد گلــدوزی كند. 
دســتكش و كالهش هم تركيب زرد و 
مشكی است. تا حاال ديده بوديد اين همه 
هماهنگی؟ ماجرا اين است كه اگر پا به 
ركاب باشيد آن وقت دوچرخه شخصی تان 
می شود بخشی از هويت و سبك و سليقه 
زندگی تان. ايــن اتفاق را هيــچ وقت با 
ماشينتان نمی توانيد تجربه كنيد، حتی 

اگر هم با اسم كوچك صدايش كنيد!
ايــن را هم بگويــم كه بين اهــل دل و 
فن، روال اســت كه معموال نمی گويند 
»دوچرخه سواری« بلكه كوتاه می گويند، 
ركاب. »امروز ركاب هستی؟ می آی بريم 

ركاب؟ يه برنامه ركاب بزاريم خب! و...«
دوچرخه برای خيلی از پا  به ركاب های زن، 
مفهومی چند وجهی دارد. شايد در ظاهر 
يك مدل تفريح ، ورزش توامان و همزمان 

وسيله رفت وآمدشان باشد اما گاه می تواند 
يك كنش اجتماعی هم محسوب شود.

وقتی از شــهر و عرصه عمومی با چهره 
مردانه حرف می زنيم؛ يعنی همزمان از 
فقدان چهره ديگــر می گوييم. افزايش 
تعداد دوچرخه سواران زن در شهرهايی 
كه ســاخت جغرافيايی شــان، تردد با 
دوچرخه را امكانپذيــر می كند، در اين 
ســال های اخير به زنانه تر شدن عرصه 
شهری و عدالت جنسيتی كمك زيادی 

كرده است.
بســياری از زنان، خودانگيخته و بدون 
ايده خاصی مبنی بر اصرار بر كنشگری 

اجتماعــی، صرفــا بــا اصرار 
بر پيگيــری عالقــه خود و 
مســلم فرض كــردن »حق 

دوچرخه ســواری زنان« چهره شهرها 
را زنانه تر كرده اند. حوزه ای كه تا همين 

چندسال پيش، بدون منع قانونی 
و صرفا برپايه يك امر عرفی 

مردانه تصور می شد.
اما تجربــه ركاب زدن 

يك زن در خيابان، كوچه، پارك و حتی 
جاده، چگونه اســت؟ آيا با تجربه مردان 
متفاوت است؟ چشم جامعه به ديدن آنها 
كامال عادت كرده؟ آيا شــهر از نگاه زنان 
دوچرخه سوار با نگاه مردان فرق دارد؟ و 
برعكس آن، آيا عابر پياده و راكب موتور و 
راننده ماشين برايشان فرقی دارد كه يك 
زن دوچرخه سوار از كنارشان رد می شود 
يا يك مرد دوچرخه ســوار؟ مشكالتی 
كه يك زن هنگام دوچرخه سواری با آن 
روبه روست چيســت؟ اين ستون را هر 
هفته همين روز و همين جا دنبال كنيد، 

فكر نكنم پشيمان شويد.

حافظ

حال دل با تو گفتنم هوس است
خبر دل شنفتنم هوس است

دعا روز بيست و سوم ماه مبارك رمضان اْدُعوین  أَْسَتِجْب لَُكم 

ْرین فیِه من الُعیوِب واْمَتِحْن  نوِب وَطهِّ اللهّم اغِسْلین فیِه من الذُّ
َقْلیب فیِه ِبَتْقَوى الُقلوِب یا ُمقیَل َعَثراِت امُلْذِنبنی.

خدايا بشوی مرا در اين ماه از گناه و پاكم نما در آن از عيب ها و آزمايش كن دلم را 
در آن به پرهيزكاری دل ها، ای چشم پوش لغزش های گناهكاران.

دغدغه

»موسیقی ایرانی« در سرزمین آفتاب
ژاپنی ها معموال با شاخصه های فرهنگی، متنوع و عناوينی مورد 

 حسین دیوساالر 
رایزن فرهنگی سفارت ایران در ژاپن

 
توجه از سوی ديگران كه به ويژه پس از جنگ جهانی دوم در جهت 
تغيير ديدگاه نسبت به اين كشــور با قوت دنبال شده شناخته 
می شوند كه به طور نمونه پشتکار، نظم، برنامه ريزی، توجه به جزئيات، سلسله مراتبی عمل كردن، 
توجه به خطی بودن زمان، جمع گرايی و توجه به نيروی انسانی به عنوان ثروت ازجمله آنان است. در 
اين ميان شايد يکی از مهم ترين مولفه ها را بتوان مطالعه، كتابخوانی و عالقه مندی به حوزه كتاب و 
نشريات دانست كه با وجود توسعه روزافزون فضاهای مجازی كماكان مورد توجه قرار دارد و تيراژهای 
ميليونی روزنامه ها  و نشريات و هزاران عددی كتب در عناوين مختلف و متنوع می تواند نشانه هايی 
از اين توجه محسوب شود. به طور نمونه، تيراژ روزانه در سال 2019برای روزنامه های سراسری با توزيع 
در كل كشور حدود 39902000 نسخه بود كه تقريبا به ازای هر 3نفر يك روزنامه در هر روز وجود 
داشت. به اين مطلب می توان آمار امانت گيری از كتابخانه ها را افزود كه براساس اطالعات انجمن 
كتابخانه های ژاپن، حدود چهارصد و چهل و دو ميليون و هشتصد و بيست هزار كتاب در كتابخانه های 
عمومی اين كشور وجود دارد و در ميان بيش از 10 كشور همچون چين، آمريکا، روسيه، فرانسه، 
انگلســتان و... پررونق ترين كتابخانه ها، متعلق به ژاپن است و براساس برخی اطالعات تا حدود 
177ميليون بار از كتابخانه ها، كتاب و نشريات به امانت گرفته شده كه در مقايسه با جمعيت حدود 
127ميليونی ژاپن، رقم بااليی است. اين آمارها می تواند نشــانه هايی از عالقه مندی به مطالعه، 
كتابخوانی و دانستن به عنوان فرهنگ عمومی باشد و لذا اين حوزه های فرهنگی، مورد اقبال و توجه 
افکار عمومی و مخاطبان ژاپنی قرار دارد و بنابراين به عنوان يکی از مهم ترين عناوين و موضوعات 
فرهنگی، توجه به اين حوزه در تعامالت و همکاری های فرهنگی قابل توجه   است. رايزن فرهنگی 
ايران در ژاپن با درك اين مهم و اثر گذاری مطلوبی كه می تواند در توسعه همکاری ها داشته باشد، در 
زمينه كتاب و مجله با توجه به خأل جدی منابع به زبان ژاپنــی به ويژه برای مخاطب عام، با وجود 
سختی های فراوان توليد محتوا به اين زبان، در طول حدود 3سال اخير، 10عنوان مجله و كتاب در 
قالبی با كيفيت و استاندارد با حدود 18هزار تيراژ منتشر كرده است كه با اقبال فراوانی مواجه شد و 
تاكنون، 4شماره مجله تخصصی »ايران« نيز به زبان ژاپنی منتشر شده است. مطالب اين چهار شماره 
با 12هزار تيراژ )عالوه بر نسخه ديجيتال( با موضوعات انتخابی، بخشی از مهم ترين ابهامات درباره 
ايران را مرتفع كرده و حجم فراوانی از اطالعات روزآمد و دقيق را برای مخاطب عالقه مند ارائه می دهد. 
سرفصل اين چهار شماره با محوريت معرفی »ايران و جغرافيا« در شماره اول، »ايران كشور بزرگ 

بيش از 1300سال روابط تاريخی و فرهنگی دو ميوه« برای شماره دوم، »ايران و ژاپن« و بررسی 
كشور به مناسبت سالگرد نودمين سال آغاز 
رسمی روابط ايران و ژاپن برای شماره سوم و 
»موسيقی ايرانی« با مطالبی جامع در شماره 
چهارم بوده است. در شماره آخر اين نشريه 
معرفی سازهای ايرانی و پراكندگی آنها اعم از 
زهی )زخمه ای، كششی و چکشی(، بادی، 
كوبه ای، نقشه پراكندگی سازها و موسيقی 
مناطق و نواحی ايران، معرفی 15شخصيت 
برجسته موسيقی سنتی، 10خواننده پاپ 
برتر معاصر كشــور، جايگاه موسيقی در 
زندگی ايرانی ها و تاالرهای موسيقی كشور 
انجام شده اســت. بخش ويژه كردستان 
به عنوان قطب موسيقی كشور و سنندج 
به عنوان پايتخت موسيقی ايران هم در اين 
نشريه ژاپنی زبان بسيار مورد توجه قرار 
گرفته است. تاريخ موسيقی ايران از ابتدا 
تا دوران معاصر و بازخوانی مهر استوانه ای 
چغاميش كه تصاوير گروهی از نوازندگان 
را بر خود دارد و قدمت چند هزارساله 
سازها و موســيقی ايرانی را به نمايش 
می گذارد و يکی از اســناد مهم تاريخ 
موسيقی جهان به شمار می رود، هم در 

اين پرونده گنجانده شده است.

بغض های تاريخ گذشته
خاكستری شده، در به در دنبال يك سیدمحمدحسین هاشمی در روزگاری كه همه  چيز برايمان 
تكه رنگی می گرديم تا دلمــان را خوش كنيم، به همين يك وجب 
زيبايی و عكسی را در ذهنمان ثبت كنيم كه در آن، دنيا جای خنديدن 
باشد همشهری جان. نشسته ام توی مترو و كالفه از نور و تاريكی، مدام 
به دنيای كودكی ام فكر می كنم. دارم به خودم می گويم كه واقعا برای 
چه چيزی آنقدر گريه كرديم، زاری كرديم، ضعف كرديم، ساكت 
نشديم. مثال اگر آن روز، پدرم آن آبنبات كشی را برايم می خريد، چه 
اتفاقی می افتاد كه حاال با نخريدنش نيفتاده. اگر آن ســال، درس 
رياضی را خرداد قبول می شدم، امروز دنيايم چه فرقی داشت با اينكه 
در شهريور قبول شدم. دارم فكر می كنم كه چقدر گريه كردم برای 
اينكه ميكرو بخرم. همه  اينها برايم شده بود دغدغه. همه اش شده بود 
فكر و خيال. اما اآلن، با تمام وجودم دلم می خواهد كه به همان روزها 
برگردم و به تك تك اين دغدغه ها بخندم. به پدرم بگويم كه بابا، بيا و 
برايم تا می توانی آبنبات كشی نخر، بيا برای خريدن ميكرو جان به لبم 
كن، همه  دغدغه های يك ماهم را جمع كن حول محور خريدن نوار 
پالستيكی محافظ بدنه دوچرخه يا آن توپی های كوچك پره های 

چرخ . من آن زمان نمی دانستم كه بزرگ شدن آنقدر عجيب است، 
نمی دانســتم كه بزرگ شــدن آنقدر درد دارد، نمی دانســتم كه 
بزرگ شدن تا اين اندازه، خاكستری است. من آن روزها فكر می كردم 
كه زندگی تماشای پرندگان بوستان ساعی از پشت قفس است، از 
تمرين الفبا توی همين پارك با مجسمه هايش. من آن موقع چرخش 
روزگار را توی چرخش سفينه فضايی شهربازی تهران توی خيابان 
ســئول می دانســتم. من آن موقع افتادن را فقط بعد از برداشتن 
چرخ های كمكی دوچرخه ام فهميدم و حاال، بعد از اين همه ســال 
فهميدم كــه هيچ كــدام از آنها دغدغه نبــود. دارم بــه آدم های 
ماسك زده ای كه وارد مترو می شوند نگاه می كنم و سعی می كنم از 
چشمانشــان بفهمم كه چه چيزی در ســر دارند، دغدغه هايشان 
چيست، به چه چيزی فكر می كنند و با خودم می گويم واقعا همه اينها 
وقتی كه بچه بودند، می دانستند كه چقدر نگرانی هايشان دم دستی 
است. دارم به همه اينها فكر می كنم و زل می زنم به پيرمردی كه يك 
گوشه نشسته و ســرش را به ديوار كناری اش تكيه داده و نگاهش 
نگران ترين نگاه امروز اســت. دارم با خودم فكر می كنم كه مبادا، 

دغدغه های امروز ما برای او، دغدغه بچگی هايمان برای امروز باشد.

در ستایش دهاتی 
»دهاتــی« دوبــار بــر ســر زبان هــا افتــاد؛ اوليش  

ارديبهشــت1378بود. »شين – عين« ســومين آلبوم 
موسيقی اش را داده بود، به همين نام. كمتر از يك سال اين 
آلبوم 10ميليون فروش كرد؛ يعنی يك پنجم مردم ايران اين آلبوم را خريده و البد همه شان 
شنيده بودند. رمز موفقيتش؟ شايد اينکه خيلی ساده و بی هوا برداشته به دلبرش گفته ببين 
دختر بزار اين تعارفات را بگذاريم كنار. منو ببين با اين لباس نزار و تيپ ناگوارم، دو كوچه پايين تر 
از خونه شما بيغوله مان است و با اينکه خيلی ادای شهری ها را درميارم تنم هم بوی گند علف 
می دهد. و حرف آخر را همان اول گفته بود. بی مقدمه برداشته به بانوی دلستانده گفته بود ببين 
من دهاتی ام. اينجا دهاتی بيش از آنکه باری از فقدان تمدن، ضعف فرهنگ يا عدم آشنايی با 
قانون و قواعد زندگی بشری داشته باشد حرفی بود از صافی و سادگی. خب شين عين هم البد 
نان شعر محمدعلی بهمنی را خورد كه آنقدر فروخت و هنوز آلبوم و فيلمی به حدی از اين ميزان 
استقبال نرسيده. اين دهاتی اول بود. دهاتی دوم هم يا هنوز سر و صدايش درنيامده يا صالح 
نمی دانند دربيايد. داستان از اين قرار است  كه شب نوزدهم ماه رمضان، شيخ حسين انصاريان 
در حسينيه همدانی ها، داستانی از باديه نشينی می گويد كه دچار قحطی و فقر شده و دست 
به دامان عزيز مصر، يوسف می شود. يوسف او را غنی می كند و وقتی از محل زندگی اش مطلع 
می شود می فهمد نزديك زادگاهش كنعان است. می گويد سر راهت لطف كن به كنعان برو. بر 
باالی بلندی ميدان شهر بايست و يعقوب را صدا بزن. پيرمردی رنجور و نابينا می آيد. به او بگو 

كه خدا امانت ات را به تو برمی گرداند 
و غم مخور و از اين حرف ها. بعدش 
هم يعقوب می گويد حاال كه حال 
دادی چه می خواهی. بنده خدا هم 
ظاهرا يك جای كارش می لنگيده، 
گفته بچه ميخوام. در ادامه هم 
انصاريان می گويد خدا پنج شش 
تا بچه بهش داده و تمام. يعنی 

تمام تمام كه نه. 
انصاريان اينجا گريز می زند با 
اين عبارت كه خدا به خاطر يك 
ارســال پيام به يك »دهاتی« 
اينطور لطف می كنــی به ما 
نمی خوای لطف كنی. آن قضيه 
هم دقيقا همين برداشــت 
عمومی و احتماال اشــتباه از 
واژه دهاتی اســت كه باعث 
می شود 2 شــب بعد، شب 
بيســت و يکم رمضان، در 
همان ابتدای صحبت با اجمال 
و تصريح ظريفی عذرخواهی 
كند و بگويد دهاتی مرادش 
روستانشين بوده و منظور 
بدی نداشــته و اصال ما 
خودمان دهاتی هستيم. 
به گمانم می شود اين دوتا 
دهاتی را گذاشــت روی 
طاقچه و به آنها نگاه كرد 
و درود فرســتاد بر تمام 
ده نشينان و سالم داد به 
رســانه به خاطر قدرت 

بی حدش.

خليج آبی و بيکران فاطمه عباسی در گوشــه ذهن ما، 
جنوب، پر اســت از لنج های چوبــی با ناخدا 
خورشــيدهايی كه صبح ها  برای صيد يا بردن 
مسافر به دريا می زنند و عصرها خسته و آفتاب 
سوخته به خانه بازمی گردند. در ذهن ما دريای 
جنوب همانی اســت كه در فيلم ها نشــانمان 
داده اند، يا خاطره ای از سفر به جنوب كه هر بار به 
همان شــکل به ياد می آوريمش. اين لنج های 
چوبی، خســته و قديمی كه بين دريانوردان به 
عروس دريا شناخته و دريای جنوب را برايمان به 
قابی زيبا تبديل كرده بودند، سال90 به عنوان 
هشــتمين اثر ناملموس ايرانی به ثبت جهانی 

رسيدند.
چند سال بعد يعنی 24آذر99 در جلسه هيأت 
دولت، امحای شــناورهای چوبی و فايبرگالس 
با هدف حذف ابزار قاچاق كاال از دريا، تصويب 
شد و با وجود مخالفت هايی كه از سوی حاميان 
ميراث فرهنگی وجود داشت، اما قرار شد لنج ها 
از دور خارج شــوند و جايشان را به شناورهای 

فلزی بدهند. حاال پس از گذشت چند ماه، شورای 
اطالع رســانی دولت اعالم كرده كه اين مصوبه 
ابالغ شــده و به اجرا درمی آيد. سرنوشتی تلخ 
برای لنج های بادبانی كه رزق و روزی صيادان را 

هم تحت تأثير قرار خواهد داد.
ويژگی های خاص شناورهای چوبی باعث شده 
پس از گذشت سال های طوالنی در بسياری از 
كشــورهای جهان هنوز هم مورد استفاده قرار 
گيرند. در چند روز گذشته و تقريبا همزمان با 
ابالغ مصوبه امحای لنج ها، خبر رســيده كه در 
كشور قطر قرار اســت لنج های چوبی بازسازی 
 شوند تا برای تفريحات گردشگری دريايی مورد 
اســتفاده قرار گيرند. اما ما قرار است آنها را از 
زندگی ساحل نشينان حذف كنيم، بدون اينکه 
فکر كنيم می توان از اين ميراث، استفاده های 
ديگری هم در حوزه های گردشــگری و جذب 
توريست و نمايش تاريخ دريانوردی اين سرزمين 
كرد. كاش بودجه امحای لنج ها خرج احيای آنها 
شود و مركب های چوبی دريا همچنان خاطرات 

آبی آرام دريای پارس را واگويه كنند... .
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گورخرها موجودات عجيبي هستند. چندصد هزار سال  طول كشيد تا از تكامل كمك بگيرند و براي دور كردن مهدیا گل محمدی
حشرات موذي طرح راه راه مشهور به گورخري روي پوست شان نقش ببندد. البته در اين 
كار آنقدر موفق بودند كه مزرعه دار ها هم براي دور كردن حشرات موذي از دام هاشان 
پارچه ای با طرح گورخري و راه راه روي آنها كشيدند و تأثير فوق العاده آن را مشاهده كردند. 
حشرات به محض ديدن اين طرح چشم هايشان به اصطالح دودو مي زند و با سرگيجه از 
محل دور مي شوند؛ اما حاال همين گورخر ها براي رفتن به »باغ وحش صفادشت« دچار 
مشكل شده اند و نمي دانند چگونه افراد مزاحم را از خود دور كنند. آنقدر كه سم هاي بدون 
نعل شان واقعا براي شان بدشانسي آورد و يكي شان در نبود امكانات گمركي در جوي آب 
افتاد و حيوان زبان بسته چند ساعت بعد تلف شد. گورخر ها حاال نمي دانند براي دوركردن 
افراد بي مسئوليت از خود چه طرح هاي ديگري بايد داشته باشند. در فيلمي كه چند روز 
پيش از آنها منتشر شد هر 3گورخر طرح فرار داشتند كه البته در اين يكي موفق نبودند. 
حاميان حيوانات هم نتوانستند گورخر ها را از دست مزاحم ها نجات دهند. چندي بعد 
حاميان حيوانات، زبان به اعتراض گشــودند اما مســئول باغ وحش صفادشت كه مرز 
رك بودن و بي احترامي را نمي شناخت پاســخ تمام منتقدان را با بي ادبي داد. مضمون 
حرف هايش اين بود كه پول دارم، گورخر خريدم هر كاري دلم بخواهد مي كنم، به شماها 
هم هيچ ارتباطي ندارد.  همان ادبياتي كه چنيــن افرادي در جاي ديگري هم كه طرح 
گورخري دارد از آن اســتفاده مي كنند. روي خط عابر پيــاده. آنها چنانچه روي طرح 
گورخري خط عابرپياده  هم با اعتراض رهگذري مواجه شوند مي گويند:  مي زنم ديه اش 
را مي دم. اين ادبيات گورخري بايد پاسخي قانوني داشته باشد. به هر حال در قضيه اخير 
پرسشي كه ذهن مخاطب را درگير مي كند اين است كه چرا استاندارد هاي بين المللي 
براي نگهداري حيوانات رعايت نمي شود و پاسخ اين كوتاهي، ادبياتي توهين آميز است؟
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