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يادداشت

 ســوداي بازگشــت رونــق به 
ســينماها بعد از پايان اپيدمي، 
رؤياي نزديكي نيســت. تا سينما 
رفتن، به همان اندازه كم و كمياب 
2سال پيش ديزالو بخورد، هنوز 
سكانس هاي نوشته نشده و ساخته 
نشده و تدوين و صدا گذاشته نشــده و ميكس نشده فراواني از 
فيلم آخرالزماني زندگي ما باقي مانده. همه شيرفهم شده ايم كه 
رسيدن اقليت واكسن زده ها به خرده فرهنگ سينماروها، چندين 
قسمت پاورقي پر آب و تاب در ذهن و جان نويسنده سرنوشت 
ما آب مي خورد. او تا بنويسد و مميزي خط بزند و چاپخانه چاپ 
كند و ناشر منتشر كند و خواننده بخواند، خمير از ورزيدگي به 
ترشيدگي متحول مي شود. اين يك طرف داستان است از آن 
طرف ريتم سريال واكسيناسيون دست طرفداران تئوآنجلوپلوس 
و بال تار افتاده و چنان سكانس پالن، سكانس پالن جلو مي روند 

كه دشت گريان به زاري و تانگو با شيطان از نفس مي افتد.
در دل چنين روايت و چنان روايتگري، ســينماها باز شــدند. 
فيلم هاي نوروزي كه بين پيك سوم و چهارم لب باز نكرده، پايه 
و پاتيل ديده نشــدن رفته بودند قاطي تعطيلي وضعيت قرمز 

سراسري، به اكران برو بيا و باز و بسته اي برگشتند تا نمادگرايي 
عبور از قرمز به نارنجي جلوه اي داشته باشد، وگرنه كسي با ترس 
و لرز از جانش سير نشــده كه با صورت ماسك زده و نفس تاب 
خورده طالب تماشاي آخرين تيزي كشي فيلمي از راوي روايت 

آخرين روزهاي منتقم فاطي و فرمان باشد.
آن روزها كه مردم براي جاري شــدن غم ها وانت به وانت راهي 
جاجرود مي شدند، وضع ســينماها مثل آخر »تقليد زندگي« 
بود، حاال كه جمعيت از جمع شدن، پرهيز داده شده، سينماها 
مانده اند با گيشه هايي كه »زماني براي عشق و زماني براي مرگ« 
را به چشم مي بينند. تقصير كسي نيست اگر سينما با پاندمي 

پيوند نمي خورد، خالي بودن سالن ها يك سنت است.
در حافظه گيشــه ســينماها روزهاي گرمي كه دست هايي با 
اسكناس مي آمدند و با بليت مي رفتند، زياد نيست. سينماهاي 
سالخورده كه يا گيشــه را به تاريخ ســپرده اند و يا سينما را از 
ياد برده اند. ســينماهاي جوان، با وفور سالن و نمايشخانه هاي 
پي درپي كه به جاي زغال و آپارات، المپ روشــن است و هارد 
در كار پلي، هرگز يادي از صف و بليت بازار سياه و روزگار خوش 
جماعت تخمه شكن كه مي خواست هر طور شده، راهي به سالن 
بيابد ندارند، آنها از روزي كه بوده اند بليت را در خانه به مشتري 
فروخته اند. در شهري با انبوه سالن هاي بازنشسته كه سايه تغيير 
كاربري مثل كركس دورسرشان مي چرخد و اندك سالن هايي 

كه رونق شب جمعه شــان از قبل سفره 
پهن شاپينگ و ايتينگ و واكينگ نسلي 

است كه سرگرمي جز دور دور دوستانه دورهمي رفيقانه ندارد. 
رونق هميشه يك خاطره دور است تا اتفاقي روزمره.

واكسن، سينما و ديگر هيچ

ديدگاه

با كليد خوردن رقابت هاي انتخاباتي 
شــبكه هاي اجتماعــي و فضاي 
مجازي به عنوان ابزارهايي مهم و 
تأثيرگذار مورد توجه جديد همه 
نامزدها قرار گرفته و هر كسي تالش 
مي كند با وعده درباره بهتركردن 
شــرايط اينترنت و كاهش فيلترينگ، آراي مردم را به ســوي 
خودش جلب كند. شــايد به همين خاطر بود كه روز گذشته 
حسن روحاني در جلســه هيأت دولت خطاب به كانديداهاي 
انتخابات۱۴۰۰ گفت: نكند امروز فضاي مجازي خوب باشد و 

فردا كه رأي آوردند دنبال فيلترينگ باشند.
گسترش اينترنت پهن باند طي سال هاي گذشته باعث شده كه 
اكنون فضاي مجازي به يكي از اجزاي زندگي مردم كشور تبديل 
شود و به همين خاطر هر نوع اختالل و فيلترينگ در شبكه ارتباطي 
كشور، ميليون ها نفر را تحت تأثير قرار مي دهد. به همين خاطر است 
كه برنامه ها و طرح هاي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري و 

سابقه آنها در اين رابطه كامال مورد توجه و تمركز مردم قرار دارد.
قضيه فيلترينــگ در دوران انتخابات آنقدر مذموم شــده كه 
روز گذشته نه تنها ابالغيه فيلتر اينستاگرام، خدمات گوگل و 

همچنين انسداد فيلترشكن ها كه توسط يك مسئول قضايي  
به شركت هاي اينترنتي ابالغ شــده بود بسيار سريع متوقف 
شد بلكه مقام صادر كننده اين دستور تحت تعقيب دادسراي 

انتظامي قضات قرار گرفته است.
اين در حالي است كه تلگرام كه اكثر نامزدها در آن كانال انتخاباتي 
دارند هنوز پس از 3 سال با حكم قضايي فيلتر است و بعد از چند 
سال هنوز جلسه كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه براي 
رفع فيلترينگ توييتر از سوي دادستان كل كشور تشكيل نشده 
و درخواست ۶وزير دولت در اين رابطه بي پاسخ باقي مانده است.  
هنوز با طيف وسيع ديدگاه ها براي اينترنت معلوم نيست قرار است 
چه سرنوشتي در انتظار دسترسي مردم به پلتفرم هاي بين المللي 

رقم بخورد.
هرچند اكنون در اين هفته هاي پاياني هر كسي مي تواند ديگر 
بدون دغدغه از عملكرد 2 دوره رياست جمهوري حسن روحاني 
انتقاد كند و ادعاي عملكرد بهتري داشته باشد اما واقعيت اين 
است كه رشد دسترسي به اينترنت در دوران اين رئيس جمهور 
شكل گرفت. افزايش دسترسي مردم به اينترنت پرسرعت را 
طي سال هاي اخير مي توان مهم ترين ويژگي در تغيير سبك 

زندگي ايراني ها دانست.
شــايد خيلي ها فراموش كرده باشــند كــه در دولت پيش 
از حســن روحاني  اســتفاده از اينترنت با ســرعت بيشتر از 

۱2۸كيلوبيت بر ثانيه بــراي كاربران 
حقيقــي غيرقانونــي و غيرمجاز بود و 

مسئوالن حتي در مصاحبه هاي خود دسترسي به اين ميزان 
پهناي باند را براي مردم كافي و حتي زيادي مي دانستند.

سرنوشت  اينترنت در فردای انتخابات
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صف پرريسك انسولين
  گاليه دوباره بيماران مبتال به ديابت از دسترسي دشوار به انسولين قلمي

  سازمان غذا و دارو: سهميه انسولين از خرداد درصورت رفع مشكالت ارزي 2برابر مي شود

مردم بايد بدانند
نامزدها  دنبال تعامل با جهان هستند يا تقابل و درگيري
آزادي فضاي مجازي مورد تأييدشان است يا  فيلترينگ

براي خشكسالي، تحريم و كرونا چه برنامه اي دارند
اعتدالگرا  هستند يا افراطگرا

 ماده۱۰۰ قانون شهرداري ها با هدف پيشگيري از تخلفات ساختماني
و تبديل شهرداري به ضابط قضايي  بازنگري مي شود

ماده ۱۰۰ قانون شــهرداري ها كه مربوط به تخلفات ســاختماني اســت، به زودي در مجلس بازنگري مي شــود. اقدامي كه 
مي توان آن را به عنوان يكي از دستاوردهاي مهم و ارزشــمند در كارنامه دوره پنجم مديريت شهري ثبت كرد. تصويب قانون 
شهرداري ها به سال۱33۴ بازمي گردد و قطعا با گذشت بيش از ۴۰سال، اين قانون نياز به بازنگري دارد. .   صفحه3 را بخوانيد.

پدر و مادر بابك خرمدين به قتل دختر و دامادشان نيز اعتراف كردند
جامعه در شوك 3قتل پرونده خرمدين

اصالح  شيوه برخوردبا   تخلفات ساختماني 

توصيه های انتخاباتی رئيس جمهور:
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اميرمحمد حسيني
خبرنگار

   ديدار تخت روانچي با سناتور آمريكايي
در ميانه مذاكرات وين نماينده ايران در سازمان ملل با سناتور دمكرات 
كريس مورفي ديدار كرده اســت. مورفي كه از حاميان برجام محسوب 
مي شــود در بيانيه اي اين ديدار را تأييد كرده و خبــر داده كه با مجيد 
تخت روانچي در مورد توافق هسته اي، جنگ در يمن و آزادي زندانيان 
آمريكايي در ايران گفت وگو كرده است. تخت روانچي از آغاز مذاكرات 
هسته اي از اعضاي ارشــد تيم مذاكره كننده بود و در دولت دوازدهم 

نماينده دائم ايران در سازمان ملل متحد شد.

   مشاركت منافاتي با كرونا ندارد
رئيس جمهور در جلسه چهارشنبه هيأت دولت با بيان اينكه مشاركت و حفظ سالمت مردم در عرصه 
انتخابات هيچ منافاتي با هم ندارد، گفت: اگر سالمت را در اين هفته ها خوب حفظ نكنيم، مشاركت 
از بين مي رود، حواسمان باشد. اگر هفته اول و دوم خرداد مراقبت نكنيم، خداي ناكرده ممكن است 
هفته چهارم دچار موج پنجم شويم. آن وقت است كه مشاركت هم خراب مي شود و خداي ناكرده 
مشاركت معمولي يا حداقلي  مي شود. اما اگر سالمت مردم را حفظ كرديم و هفته آخر مردم در نشاط 
بودند و موج جديد نبود و ان شاءاهلل اين موج ها همه جا كاهش پيدا كرد، ابتالها كاهش پيدا كرد، آن 
وقت خيلي راحت تر پاي صندوق رأي مي آيند و رأي مي دهند و در آن شــرايط اين افتخار بزرگ 

مشاركت حداكثري هم نصيب ما مي شود.

 هشــدارهاي انتخاباتــي 
رئيس جمهــور همزمــان با دولت

نزديك شــدن بــه موعــد 
انتخابات 28خرداد جدي تر مي شود. حسن 
روحانی هم حضــور نامزدهاي جريان هاي 
مختلف در انتخابات را از شــوراي نگهبان 
مطالبه مي كند و هم نامزدها را از تخريب و 
تخطئــه دســتاوردهاي دولــت يازدهم و 
دوازدهم در رقابت هاي انتخاباتي شان منع 
مي كند. او ديروز درباره منتقدان و مخالفان 
برجام كه در جبهه حمله كنندگان به دولت 
هم هستند گفت: از مذاكره منع مي كنند و 
جلــوي واردات ارزاق عمومي را مي گيرند و 
بعد هم در جايگاه مطالبه گر معيشت مردم به 
دولت فحاشي مي كنند! او به طور مشخص از 
مردم خواســت برنامه نامزدها در مقابله با 
كرونا، تحريم ها و خشكسالي را طلب كنند. 
گاليه روحاني از رويكردهاي مبهم نامزدهاي 
ايــن دوره در همه ابعاد سياســت داخلي و 
خارجي است؛ مردم بايد بدانند دولت آينده 
به افراطي گــري دامن مي زند يــا طرفدار 
اعتدال است: »اســتراتژي خود را به وضوح 

براي مردم شرح دهيم.«
رئيس جمهور با اشاره به حضور قابل توجه 
جناح هــا، احزاب و تفكــرات مختلف در 
ثبت نام هاي انتخابات رياســت جمهوري 
ابــراز اميــدواري كــرد اعالم بررســي 
نگهبــان  شــوراي  صالحيت هــاي 
تشــويق كننده جامعه به انتخابات باشد 
نه كندكننده حركت آن. حسن روحاني 
درباره دوران تبليغات خطاب به نامزدهاي 
آتي گفت: اوالً ما غــش در معامله نبايد 
انجام دهيم. يعني اگر مي رويم در حضور 
مردم و كااليي را به آنها عرضه مي كنيم، 
اين كاال يا برنامه اســت، يا نقد از گذشته 
است يا وصف شرايط حال است، هر كدام 
از اينها كه باشــد، بايد منطبق با واقعيت 
باشــد. اگر خداي ناكرده با دروغ، تهمت 
و اقدامات غيراخالقي توأم باشــد، براي 
مردم قابل قبول نيست. كسي كه آمده تا 
سنگين ترين بار اجرايي را بر دوش بگيرد، 
بخواهد از يك مسير ناصواب به يك هدف 
بلند برســد! رئيس جمهور با بيان اينكه 
اين دولت در شــرايط پيچيده و سختي 

مســئوليت را بر دوش داشــته است كه 
حداقل در 100سال گذشته مشابه آن را 
نمي بينيم، تصريح كرد: خيلي مهم است 
كه يك دولتي در طول 3.5سال گذشته با 
كمترين حضور قيمت و درآمدهاي نفت 
در بودجه و با كمترين اســتفاده از نفت 

بودجه كشور را اداره كرده است.

براي مردم روضه نخوانيد!
براســاس گزارش پايــگاه اطالع رســاني 
رياســت جمهوري، حســن روحاني گفت: 
امروز كه مي خواهيم تحريم را برداريم يك 
عده مرثيه سرايي مي كنند. پذيرفتني نيست 
كه كســي بگويد به فكر مردم است و وقتي 
مي خواهيم تحريم برداشــته شود، گريه و 
زاري كند. مرثيه خواني براي زندگي مردم 
و روضه خواني براي برداشته شدن تحريم ها 
قابل جمع نيســتند، چرا از ويــن ناراحت 
هســتيد؟ اگر شــما به فكر مردم هستيد، 
تحريم را كــه داريم برمي داريم، چرا شــما 
ناراحت هســتيد، چرا از وين ناراحتيد. وين 
يك شهر و كشــور ديگر است. رئيس دولت 
افزود: اين دولت با شرايط قبل فرق مي كند. 
بعضي ها بودند كه نرفتند در مذاكره اي مگر 

اينكه قطعنامــه اي عليه كشــور گرفتند و 
آمدند. ما هيچ مذاكره اي انجام نداديم مگر 
آنكه پايانش پيروزي بود. به ملت ايران قول 
مي دهم كه مذاكــرات وين پايانش پيروزي 
ملت ايران اســت و همين امــروز قدم هاي 

بسيار بزرگي برداشتيم.
رئيس جمهور با بيان اينكه اگر مي خواهيد 
در بازار مردم راحت تر بــه ارزاق عمومي 
دست پيدا كنند، بايد ممنوعيت واردات 
2هزار قلم جنس برداشــته شود، تأكيد 
كرد: مي خواهيم در صادرات مشــكل را 
برداريم، شما ناراحت مي شويد، مشكلي 
را در واردات برداريم، عصباني مي شويد، 
مي خواهيم در تحريــم، تحريم را از بين 
ببريم، يك عــده مي نشــينند عزاداري 
مي كنند، نمي شــود. ما در يك شرايطي 
هستيم،  يك هدفي داريم، واهلل و باهلل اگر 
كســي منافع ملي را كنار گذاشت ، رفت 
دنبال منافع حزبــي، جناحي و قبيله اي 
به ملت خودش خيانت كرده است. منافع 
و مصالح ملي براي ما اصل است. زندگي 

مردم براي ما اصل است.
روحاني با اشاره به اينكه مذاكرات برجام در 
همه مراحل با هدايت رهبري بــوده افزود: 

مردم بايد بدانند
روي خط خبرتوصيه های انتخاباتی رئيس جمهور:

    نامه فيلترينگ اينستاگرام بالاثر شده است
مركز رسانه قوه قضاييه اعالم كرد: نامه صادرشده ازسوي جواد 
جاويدنيا مبني بر فيلترينگ اينستاگرام، همان ساعت ازسوي 
رئيس كل دادگستري اســتان تهران بالاثر شده است. براساس 
اين گزارش، اقدام جاويدنيا در نوشتن چنين نامه اي يك تخلف 
اداري و مداخلــه اي خارج از وظايف و اختيــارات نامبرده بوده 
است. پس از اقدام رئيس كل دادگستري تهران در بالاثركردن 
اين نامه، نامبرده )جاويدنيا( به دليل انجام اقدام غيرقانوني، تحت 
تعقيب دادسراي انتظامي قضات قرار گرفته است. جواد جاويدنيا 
)معاون سابق دادستان مشــهد در امور فضاي مجازي( پيش تر 
جايگزين عبدالصمــد خرم آبادي در معاونــت فضاي مجازي 

دادستاني كل كشور شد و مدتي در اين سمت باقي بود./ايسنا

    رأي مجلس به اليحه تامين امنيت زنان
نمايندگان در جلسه علني ديروز بهارستان با بررسي يك فوريتي 
اليحه حفظ كرامت و تامين امنيت زنان در برابر خشونت موافقت 
كردند. يك فوريت اليحــه حفظ كرامت و تاميــن امنيت زنان 
دربرابر خشونت با 154رأي موافق، 17رأي مخالف و 5رأي ممتنع 
ازمجموع 210نماينده حاضر به تصويب نمايندگان رسيد. به دنبال 
اين رأي مجلس معصومه ابتــكار، معاون امور زنــان و خانواده 
رئيس جمهوري در حساب كاربري اش در توييتر نوشت: »انتظار 
مي رود با تسريع در فرايند كميسيون اين اليحه هرچه سريع تر 

تبديل به قانون براي زنان و خانواده ايراني شود.«/خانه ملت

بازار داغ شايعات و موضع شوراي نگهبان 
 كدخدايي: مشاركت پايين براي اعتبار و مشروعيت انتخابات هيچ مشكل حقوقي ايجاد نمي كند

امروز)پنجشــنبه( مهلــت 5روزه 
شوراي 
نخست شوراي نگهبان براي بررسي نگهبان

صالحيت كانديداهاي سيزدهمين 
دوره انتخابات رياست جمهوري به پايان رسيد و 
براساس اعالم سخنگوي اين شورا اين زمان 5روز 

ديگر تمديد شد.
ســكوت شــوراي نگهبان درباره وضعيت احراز 
صالحيت 40چهره سياسي داوطلب سيزدهمين 
دوره انتخابات درحالي است كه در روزهاي اخير 
شايعات بســياري پيرامون ردصالحيت يا تأييد 
صالحيت برخي چهره هاي شناخته شده به گوش 
مي رسد. گمانه زني ها اگرچه به صورت كلي ازسوي 
اعضاي شوراي نگهبان تكذيب مي شوند، اما دست 
به دست شدن آنها در شبكه هاي اجتماعي موجي 
از واكنش ها را به دنبال داشته كه اغلب منجر به 
شكل گيري اما و اگرهايي حول بحث مشاركت در 

انتخابات شده است.
براساس آخرين نظرســنجي مركز افكارسنجي 
دانشجويان ايران)ايسپا( ، ميزان تمايل مردم به 
مشاركت در انتخابات در مقطع 20ارديبهشت ماه 
در حدود 40درصد برآورد شده است. نكته قابل 
تأمل ديگري كه درآخرين نظرســنجي ايســپا 
به چشم مي خورد، ميزان پيگيري اخبار و تحوالت 
انتخاباتي ازسوي مردم اســت كه آمارها چندان 
اميدواركننده نيســت و نشــان مي دهد بخش 
قابل توجهي از مخاطبان اين نظرســنجي اخبار 
انتخاباتي كشور را دنبال نمي كنند. براين اساس 
39/3درصد پاسخگويان به اين سؤال كه »شما تا 
چه حد اخبار اين انتخابات را دنبال مي كنيد؟« 

گفته انــد »اصــاًل« اخبــار انتخابــات را دنبال 
نمي كنند، 23/5درصد »كمــي« اخبار را دنبال 
مي كنند و 25/8درصد »تــا حدي« پيگير اخبار 
انتخاباتي هستند و 11/4درصد نيز »در حد زياد« 
تحوالت مربوط به اين حوزه را پيگيري مي كنند. 
اگرچه آمارهايي از اين دست قابليت تعميم كلي 
ندارد و نمي توان براســاس آنها به ارزيابي فضاي 
كلي جامعه پرداخت، اما گوياي اين نكته اســت 
كه نااميدي از امكان تغيير  شــرايط فعلي سبب 
سرد شدن تنور انتخابات و كاهش مشاركت مردم 
در انتخابات خواهد شد؛ دغدغه اي كه از مدت ها 
قبل تحليلگران سياسي نسبت به آن هشدار داده  
بودند. برهمين اساس هم هســت كه ارزيابي ها 
نشان مي دهد پرشورتر شــدن عرصه انتخابات 
ملزوماتي دارد كه بايد ازسوي دست اندركاران امر 

موردتوجه قرار گيرد.
ازجمله اين ملزومــات مي توان بــه »مبارزه با 
فساد اقتصادي و اداري«، »برخورداري از برنامه 
منســجم براي رفع بيكاري«، »بهبود وضعيت 
اقتصادي« و »احياي برجــام و رفع تحريم ها« 
اشاره كرد؛ موضوع هايي كه گوياي دغدغه هايي 
اســت كه در ســال هاي اخير به صورت ويژه اي 
زندگي و معيشت مردم را تحت تأثير قرار داده و 
اعتماد آنان نسبت به عملكرد مسئوالن را كاهش 
داده است. برهمين اساس هم حسين مرعشي، 
سخنگوي حزب كارگزاران سازندگي فشارهاي 
بي شمار وارد آمده به زندگي مردم در سال هاي 
اخير كه »ريشه در ناكارآمدي سيستم مديريتي 
كشور و البته ناكارآمدي دولت هاي قبل دارد« را 

از علل عدم تمايل مردم به مشاركت در انتخابات 
مي داند.

تنوع كانديداها شــرط برگــزاري انتخابات 
پرشور

اما گزاره ديگري هم وجــود دارد و آن »تأييد 
صالحيــت كانديــداي موردنظر« ازســوي 
شــوراي نگهبان اســت كه بررســي ها نشان 
مي دهد بخش قابل توجهي از جامعه درصورتي 
روز28خردادماه پاي صندوق های رأي مي روند 
كه صالحيت كانديداي موردنظرشان ازسوي 
شوراي نگهبان موردتأييد قرار گيرد و بتواند در 
كارزار انتخاباتي حاضر شود. براساس آخرين 
نظرســنجي ايســپا، 38/6درصــد از افرادي 
كه هنوز بــراي حضور درپــاي صندوق هاي 
رأي مردد هســتند، درصورتي كه كانديداي 
موردنظرشان ازسوي شــوراي نگهبان تأييد 
صالحيت شــود، براي شــركت در انتخابات 

ترغيب خواهند شد.
با توجه به اين موضوع، به نظر مي رسد فرايند 
بررسي صالحيت ها ازسوي شوراي نگهبان در 
زمينه افزايش مشــاركت مــردم در انتخابات 
از اهميت بســزايي برخوردار است و مي تواند 
به تغيير فضاي سياســي كشــور منجر شود؛ 
موضوعي كه در روزهاي اخير و پس از ثبت نام 
كانديداها به كرات ازسوي كارشناسان و فعاالن 
سياسي نســبت به آن تأكيد شده است؛ علي 
صوفي، دبيركل حزب پيشروي اصالحات دراين 
باره به اعتمادآنالين مي گويد: دوقطبي شدن 
انتخابات كمك مي كند مردم حســاس شده 

و پاي صندوق رأي حاضر شــوند، اما اگر اين 
دوقطبي نمايشي باشد و مردم باورش نكنند، 

طبعاً اثر مثبتي نخواهد داشت.

مشاركت پايين هيچ مشــكل حقوقي ايجاد 
نمي كند

در اين ميان آنچه ازســوي تحليلگران سياسي 
بيش ازپيش مورد توجه قرار گرفته و شــايعات 
اخير پيرامون ردصالحيت برخــي كانديداهاي 
شناخته شــده به آن دامن مي زنــد، تأثير منفي 
ردصالحيت ها ازســوي شــوراي نگهبان است. 
قاطبه فعاالن سياسي كشور معتقدند اين موضوع 
مي تواند مردم را نســبت به انتخابات دلسرد و از 
صندوق  رأي نااميد كند. اين درحالي اســت كه 
كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در گفت وگو 

با خبرگزاري آسوشيتدپرس براين موضوع تأكيد 
مي كند كه »از منظر حقوقي و قانوني مشاركت 
پايين براي اعتبار و مشــروعيت انتخابات هيچ 
مشــكل حقوقي ايجاد نمي كند.« او همچنين با 
بيان اينكه سخنان تند نامزدها روي تصميم گيري 
شوراي نگهبان تأثيري نخواهد داشت، ادامه داده 
است: شوراي نگهبان هيچ گاه صالحيت نامزدها را 
براساس انتقاد يا اعتراض و به خصوص انتقادهاي 

لفظي بررسي نمي كند.
كدخدايي پيش تر در گفت وگو با همشــهري نيز 
در بحث مشاركت پايين مردم در انتخابات گفته 
بود در بسياري از كشــورها كه مدعي دمكراسي 
هســتند، انتخابات رياست جمهوري با مشاركت 
30درصدي برگزار مي شــود و عدد مشــاركت 

تأثيری بر مشروعيت انتخابات نخواهد داشت.

7 روز مذاكرات فشرده در وين بر سر احياي برجام ديروز 
به پايان رسيد؛ البته پاياني موقت براي بازگشت هيأت ها ديپلماسی

از وين و گرفتن »مشورت هاي آخر« در پايتخت ها. تا اينجا 
طبق گفته هاي سيدعباس عراقچي، رئيس هيأت مذاكره كننده ايران 
متني براي توافق نگارش شده است كه متن »خوبي« است و غير از اين 
»چند موضوع كليدي« باقي مانده كه بايد حل شود. عراقچي نگفته كه 
اين چند موضوع كليدي چيســت اما گفته كه اين موضوعات نياز به 
بررسي بيشــتر و تصميم گيري در پايتخت ها دارد و طرف ها اميدوار 

هستند كه در دور بعدي مذاكرات در مورد آنها به جمع بندي برسند. 
انريكه مورا معاون دبيركل سرويس اقدام خارجی اتحاديه اروپا بعد از 
پايان دور چهارم گفت وگوها گفت كامالً مطمئن است توافق نهايی برای 

احيای برجام به دست خواهد آمد.

ميخائيل اوليانوف سفير و نماينده روسيه نيز در توييتی نوشت:  دورچهارم 
مذاكرات وين به پايان رسيد. مشاركت كنندگان برجام در جلسه امروز 
)ديروز(خود پيشرفت های »خوب« يا »عمده« را مورد توجه قرار داده و 

)بر اين اساس( دستيابی به يك توافق در دسترس است.
دور پنجم مذاكرات به احتمال زياد در ميانه شروع تبليغات انتخابات 
رياست جمهوري ايران آغاز مي شود. به گفته معاون وزيرخارجه ايران، 
هيأت ها در دور چهارم، نشســت هاي دوجانبه و چندجانبه در سطح 
نمايندگان كشورها برگزار كردند و در همين حال 3 كارگروه هسته اي، 

تحريم و ترتيبات اجرايي مشغول رايزني و نگارش متن توافق بوده اند.
همزمان با مذاكرات وين وزيرخارجــه ايران هم در تور اروپايي خود با 
مقامات مختلف ديدار كرده است هرچند ســفر او به اتريش به دليل 
حمايت اين كشور از رژيم اسرائيل در جنگ با فلسطين لغو شد. البته 
ظريف پيش از آغاز ســفرهاي اروپايي تأكيد كرده بود كه ديدارهاي 
آينده اش ارتباطي با مذاكرات وين ندارد. با اين همه او ديروز به دوبلين 
رســيد و با وزيرخارجه ايرلند هم ديدار كرد. كســي كه پيش از آغاز 
مذاكرات احياي برجام به عنوان تسهيلگر قطعنامه 2231به ايران سفر 

كرد و گفته شد كه حامل پيام هايي از طرف هاي اروپايي است.

آمريكا از مواضعش عقب نشيني كرده؟
پس از پايان دور سوم مذاكرات نيز هيأت ها براي مشورت و تصميم هاي 
مهم به پايتخت ها بازگشــتند. پس از آن گفته شــد كه تصميم هاي 
مهمي گرفته شــده و دور چهارم از اهميت زيادي برخوردار اســت. 
نماينده روسيه نيز خبر داد كه هيأت ها آماده هستند تا هر زمان كه الزم 
است در وين بمانند. مهم ترين محور اختالفي در اين رايزني ها فهرست 

تحريم هاي قابل لغو بوده است. آمريكا ابتدا براي لغو تحريم هاي مغاير 
با برجام اعالم آمادگي كــرد. اما ايران از ابتدا تأكيد داشــت كه همه 
تحريم هاي اعمال شده در دوران دونالد ترامپ بايد لغو شود. خبرگزاري 
رويترز در گزارشي اعالم كرد كه فهرست شامل 700تحريم مي شود. 
عباس عراقچي نيز پيش تر گفته كه ايران خواستار لغو 1500تحريم 
است. رئيس هيأت مذاكره كننده ايران در وين ديروز از پيشرفت هاي 
گفت وگوها خبر داده است. خبري كه حكايت از رفع اختالف نظرها و 
همراهي آمريكا و ديگر طرف ها با موضع ايران دارد. در چنين شرايطي 
البته 200نماينده مجلس نيز در بيانيه اي تأكيد كردند كه دسته بندي 
تحريم ها را نمي پذيرند و بايد تمام تحريم هاي اعمال شده لغو و سپس 
مورد راستي آزمايي قرار بگيرد. مشخص نيست كه اين بيانيه بر مبناي 
چه اطالعاتي صادر شده اما تاكنون وزارت خارجه اعالم كرده كه ايران 
دســته بندي و زمانبندي در لغو تحريم ها را نمي پذيرد و خواستار لغو 
يكباره همه تحريم هاست. البته گفته شــده كه تيم مذاكره كننده در 
هفته آتي به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس دعوت 

شده تا درباره روند مذاكرات وين توضيح دهد.

هنوز زمان توافق نهايي مشخص نيست
در چنين شــرايطي هنوز هم طرف هــاي مذاكره به طــور قطعي از 
زمان نهايي شدن توافق صحبت نمي كنند. سرگئي ريابكوف معاون 
وزيرخارجه روســيه در اين زمينه گفته: »وضعيــت مذاكرات وين 
هم اكنون كامال پرتحرك و متغير است. از طرف ديگر، هنوز كامال معلوم 
نيست كه چه وقت و چطور نهايي كردن پيش نويس ها امكان پذير خواهد 
شد.« اين ديپلمات روسي اضافه كرد كه »هم اكنون طيفي از نقاط عطف 

مهم و جدي وجود دارند كه بايد بدون آسيب و ايجاد تجربه هاي ناموفق 
در مذاكرات از آنها عبور كنيم.« به گفته معاون وزيرخارجه روســيه، 
سرگئي الوروف وزير خارجه اين كشور و آنتوني بلينكن، وزير خارجه 
آمريكا طبق توافق هفته آينده در حاشيه نشست شوراي شمالگان در 
ريكياويك پايتخت ايسلند ديدار مي كنند و در اين ديدار موضوع برجام 
و مذاكرات وين مورد بحث قــرار مي گيرد. بلينكن گفته كه مذاكرات 
وين پيشرفت داشته اما هنوز راهي طوالني در پيش است. با اين همه 
2 خبرگزاري آمريكايي بلومبرگ و آسوشيتدپرس از تالش قدرت هاي 
جهاني براي توافق تا پيش از پايان موعد توافق ايران با آژانس بين المللي 
انرژي اتمي خبر مي دهند. براســاس اين توافق درصورت لغونشدن 
تحريم ها ايران تا پايان ارديبهشــت همه دسترســي هاي نظارت بر 
مراكز هسته اي را لغو مي كند. بر همين اساس در جريان مذاكرات دور 
چهارم رافائل گروسي، مديركل آژانس نيز در برخي نشست ها حضور 

داشته است.

مشورت ها و تصميم هاي آخر
تصميم هاي نهايي هفته آتي در تهران و ديگر پايتخت ها گرفته مي شود. 
تأييد پيش نويس متن ها مذاكرات را به توافق نهايي نزديك خواهد كرد. 
توافقي كه براساس فهرستي از تحريم ها لغو مي شود و ايران تعهدات 
خود را در چارچوب برجام اجرا خواهد كــرد. ترتيب انجام اقدامات از 
سوي ايران و آمريكا نيز موضوع ديگري است كه كارگروهي متشكل 
از نمايندگان همه كشورها آن را تعيين مي كنند. بحث راستي آزمايي 
تحريم هاي لغو شده كه ايران تأكيد زيادي بر آن دارد طبق گزارش ها 

به عهده كميسيون مشترك برجام خواهد بود.

تجمع مردم تهران در حمايت از فلسطين
گروه هايی از مردم روز گذشــته در ميدان امام حســين تهران در 
حمايت از مردم فلســطين تجمع اعتراضی برگزار كردند وحمالت 
رژيم اســرائيل به مردم و كودكان فلســطيني را محكوم كردند. 
براســاس گزارش ها، آهنگ هايي با مضمون حمايت از مقاومت در 
برابر رژيم اسرائيل در ميدان امام حسين پخش شد. در اين تجمع كه 
سردار حسين سالمي، فرمانده سپاه پاسداران در آن سخنراني كرد، 
پرچم هاي ايران و گروه هاي مقاومت در منطقه نيز در دســت مردم 
ديده مي شد. اين تجمع در حالي انجام شد كه درگيري ها با گذشت 
10روز در غزه همچنان ادامه دارد و تاكنون بيش از 200فلسطيني در 

آن شهيد شده اند.

سرنوشت  اينترنت در فردای انتخابات
محمد ســليماني، وزيــر ارتباطــات دوره 
رياســت جمهوري احمدي نژاد در سال 85 
در مقابل اعتراض هاي كاربران به كند بودن ســرعت اينترنت بر 
اين عقيده پافشاري داشت كه سرعت 128كيلوبيت برثانيه براي 

بسياري از سازمان ها هم كافي است! 
از زماني كه حسن روحاني رياســت جمهوري ايران را در دست 
گرفت وعده دسترسي به اينترنت پرســرعت براي همه مردم را 
در دســتور كار خود قرار داد. زماني كه خبر دادگاهي شدن وزير 
ارتباطات منتشــر شد هم حســن روحاني با قاطعيت از افزايش 
دسترسي به اينترنت يا گسترش پهناي باند دفاع و اعالم كرد اين 
مسئله دستور او بوده و اگر قرار است كسي محاكمه شود او بايد 

مورد محاكمه قرار بگيرد.
 در ســال هاي اخير به خاطر مشــكالت زيرســاختي گسترش 
فيبرنوري مهم ترين و شايد راحت ترين بستر گسترش دسترسي 
به اينترنت پرسرعت شــبكه هاي موبايل بودند. بر اين اساس در 
نيمه دوم ســال 1393 اپراتورهاي اول و دوم يعني همراه اول و 
ايرانسل اقدام به ارائه نسل ســوم شبكه تلفن همراه در شهرهاي 
بزرگ ازجمله تهران، مشهد و شيراز به صورت آزمايشي كردند. از 
سال 94 به تدريج اشتياق مردم براي دسترسي به اين نوع اينترنت 
افزايش پيدا كرد. آمار جديد ســازمان تنظيم مقررات اما اكنون 
نشان مي دهد كه ضريب نفوذ اينترنت پهن باند يا به قول مشهور 

پرسرعت در كشور به بيش از 90درصد رسيده است.
اختالل ها، كندي ســرعت و حتي قطعي اينترنت هم در همين 
دوران اتفاق افتاد اما بايد اين مسائل را در مقابل نگاه هايي كه كال 

اتصال به اينترنت را برنمي تابد ديد و تحليل كرد.
وزير ارتباطات دولت حســن روحاني زماني با گفتن اين جمله 
كه »مدينــه فاضله برخي قطع اينترنت اســت« نشــان داد كه 
گروهي در كشور وجود دارند كه از هيچ تالشي براي فيلترينگ، 
مسدودسازي و كاهش دسترسي مردم به اينترنت يا حتي قطع 

كامل آن دريغ نمي كنند.
برخي از نامزدهاي انتخابات اگر حافظــه  تاريخي مردم يا حتي 
جست وجوي حرف هايشــان در اينترنت را درنظر بگيرند شايد 
كمي در غلوهاي انتخاباتي شان پيرامون رفع فيلترينگ و افزايش 
پهناي باند تجديدنظــر كنند. واقعيت اين اســت كه گروهي از 
نامزدها طي سال هاي گذشته تالش گسترده اي براي فيلترينگ 
پلتفرم هاي بين المللي باقي مانده در كشــور ازجمله اينستاگرام 
داشــته اند و حتي به دنبال احراز هويت همگانــي كاربران و راه 
انداختن شبكه اي مجزا از اينترنت با راه انداختن اصطالحاتي مثل 
اينترنت ملي بوده اند. اين روزها همه نامزدها حضور گسترده اي 
در تلگرام و توييتر فيلتر شده و اينستاگرام دارند. هم اكنون فضاي 
مجازي منافعي دارد كه هيچ ابزار ديگري مشابه آن نيست. اما همه 
نگراني ها براي بعد از كارزارهاي انتخاباتي است. زماني كه شايد 
ديگر منافع نامزد كنوني پس از پيــروزي در انتخابات در فضاي 
مجازي نباشد و حتي ضرر اينترنت را بيشــتر از نفعش ارزيابي 
كند. دسترســي به اينترنت، پلتفرم ها و سرعت باالي ارتباطات 
حق مردمي است كه نشان داده اند كه دفاع از كشورشان را چه در 
فضاي واقعي و چه فضاي مجازي خــوب بلدند و آنقدر باهوش و 

توانمند هستند كه بتوانند خير و شر را تشخيص دهند.

نماينده روسيه در مذاكرات وين: اميدواريم هفته آينده آخرين دور مذاكرات باشدتوافق در دسترس است

عكس خبر

ادامه از 
صفحه اول

برخورداري يكسان نامزدها از امكانات عمومي
 وزير كشور گفت: كميسيون تبليغات انتخابات رياست جمهوري به منظور تضمين برخورداري يكسان 
نامزدها از امكانات دولتي تشكيل شده است و زيرنظر هيأت اجرايي مركزي انتخابات فعاليت مي كند. 
عبدالرضا رحماني فضلي در نخستين جلسه كميسيون بررسي تبليغات انتخابات سيزدهمين دوره 
رياست جمهوري افزود: نامزدهاي رياست جمهوري كه صالحيت آنان ازسوي شوراي نگهبان تأييد 
و اسامي آنها از طرف وزارت كشور اعالم مي شود، هريك حق دارند به طور مساوي از صداوسيما براي 
معرفي و ارائه برنامه هاي خود استفاده كنند و  ترتيب و تنظيم برنامه تبليغات نامزدهاي انتخاباتي 
از طريق رســانه ملي برعهده اين كميســيون خواهد بود. وي اضافه  كرد: فعاليت هاي انتخاباتي 
كانديداهاي رياست جمهوري از تاريخ اعالم اسامي آنان به وسيله وزارت كشور رسمًا آغاز مي شود 

و تا 2۴ ساعت قبل از آغاز  اخذ رأي پايان مي يابد.

ث
مك

تمديد زمان بررسی صالحیت ها
سخنگوی شــورای نگهبان از تمديد 5روزه زمان بررســی صالحيت نامزدهای انتخابات رياست 

جمهوری سيزدهم خبر داد.
عباسعلی كدخدايی سخنگوی شورای نگهبان ديشب با اعالم اين خبر گفت: با توجه به گزارش های 
كارشناسی و دقتی كه اعضا دارند، روند بررســی ها همچنان ادامه دارد. هنوز به جمع بندی نهايی 

نرسيده ايم و بايد از 5 روز دوم مهلت هم استفاده كنيم.

ث
مك

االن هم دستورات ايشان راجع به وين هست. 
ايشان چند هفته پيش دستوري راجع به وين 
دادند كه آن دستور را ابالغ كردم. بله هدايت 
ايشان هست، ارشاد ايشان هست. ما يك رهبر 
داريم، يك كشور داريم، همه با هم هستيم. 

بدون وحدت و اتحاد پيش نمي رويم.

ما هيچ فساد نفتي نداشتيم
رئيس جمهور با طرح ايــن موضوع كه قبال 
از صحبتي فاكتــور مي گرفتــم و از آن رد 
مي شدم، گفت: قبل از دولت يازدهم فروش 
نفت در مقطعي با تحريم مواجه شد و ناچار 
بودند نفت را با روش هاي ديگري بفروشند و 
ديديم كه چه فسادي در آن رخ داد و از نمونه 
معروف آن همه باخبر هســتند. ميلياردها 
دالر پــول ملت را بردند و هنــوز هم معلوم 
نيست كه كجا رفته اســت. اصرار كرديم و 
نامه نوشتيم كه اين آقا را در اختيار وزارت 
اطالعات بگذاريد، بگذاريم دربيايد چه كسي 
بود، كجا بــود، پول را به كجا برده اســت؟ 
گفتند نه ما به يك گوشه اي مي بريم، گفتيم 
خودتان مي دانيد. ببينيد چه فساد عظيمي؛ 
در اين 3 ســال و نيم تحريم، مــا تحريم را 
دور زديم، هيچ فســادي هم نبود؛ به مدت 
طوالني، پيچيده تر هم بود، سخت تر هم بود.

فحش برنامه نمي شود
روحاني در بخش پاياني صحبت هاي خود بار 
ديگر با اشاره به مسئله انتخابات تصريح كرد: 
همه جا شاهد راســتگويي باشيم، گزارش 
با دقت و بدون تحريــف بدهيم، برنامه را به 
مردم ارائه دهيم، فحش كه برنامه نمي شود! 
اگر از اول تا آخر شروع به فحاشي كند، گاهي 
مواردي در گوشه و كنار مشاهده مي شود، 
كسي كه شــروع مي كند از اول تا آخر، اگر 
فحش را از او بگيريد خلع ســالح مي شود. 
مثل اينكه همه و تمــام چيزهايش فحش 

است، اينها براي چيست؟

با برنامه بگوييد اعتدالگرا هســتيد يا 
افراطگرا؟

رئيس جمهور با بيان اينكــه امروز مردم از 
كانديداها مي خواهند تا برنامه خودشان را 
تشريح كنند و بگويند كه براي خشكسالي، 
تحريم و كرونا چه برنامــه اي دارند، گفت: 
مهم تر از اين موارد، بايستي استراتژي خود 
را براي مردم بيان كنند تا مردم بدانند كه 
آنها به دنبــال تعامل با جهان هســتند و يا 
خواهان تقابل و درگيري هستند. همچنان 
كه نبايــد به گونه اي باشــد كــه امروز كه 
انتخابات اســت فضاي مجازي مورد تأييد 
و عالي باشــد اما فرداي انتخابات به دنبال 
فيلتر باشيم. مردم بايد بدانند كه افراطگرا 
هســتيم يا اعتدالگرا و مهم اين اســت كه 
راهبرد و اصــول خود را به مــردم توضيح 
دهيم. رئيس جمهور گفت: همه ما اميدواريم 
دولت آينده قدرتمند و قوي باشد و بتواند 
كشور را از مشكالت ســخت و پيچيده به 
نقطه رهايي برساند. رئيس جمهور در بخشي 
از صحبت هاي چهارشــنبه  خود در جلسه 
هيأت دولت به موضوع فلسطين هم اشاره 
كرد و گفت: امروز همه كشورهاي اسالمي 
بايد براي نجات مردم مظلوم فلســطين از 
دســت تجاوزات ســبوعانه رژيم آدمكش 
صهيونيســتي در كنار هم باشــند. حسن 
روحاني تصريــح كرد: موضوع فلســطين 
نشان مي دهد كه نه سازمان ملل، نه شوراي 
همــكاري و نه اتحاديه عــرب كاري انجام 
نمي دهند بايد خودمان توانمند باشيم و اگر 
در روزهاي سخت توانمند نباشيم كسي به 
فريادمان نمي رسد. امروز وظيفه داريم با هر 
توان و امكاني كه در اختيــار داريم از ملت 
فلسطين دفاع كنيم البته پيروزي نهايي از 

آن ملت مظلوم فلسطين است.
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   تخلفات قانوني زير لواي ماده 100
محمد ســاالري، رئيس 
كميســيون معماري و 
شهرسازي شوراي شهر 

تهران: 
 100 فلســـفه مــاده 
شــهرداري ها پايش و 
جلوگيــري از تخلفات 
ساختماني در شهرهاي كشور است، اما اين ماده قانوني 
اصال بازدارنده نيست و در ســال هاي اخير به ويژه در 
مديريت شهري پيشــين نه تنها مانع تخلفات نشده، 
بلكه محملي براي به رسيمت شناخته شدن تخلفات 
ساختماني و كسب درآمد توســط شهرداري ها شده 
اســت. در اين دوره مديريت شهري، ستاد هماهنگي 
كميسيون هاي ماده 100شهرداري هاي تهران با مصوبه 
شوراي شهر، ايجاد شد كه عالوه بر اعضاي كميسيون 
شهرسازي و معماري، نماينده شهردار كه عضو سازمان 
نظام مهندسي است، نماينده قوه قضاييه و دادگستري 
و همچنين نماينده نيروي انتظامي، در آن عضو هستند. 
نخستين دستور كار در اين ستاد هم آسيب شناسي در 
عملكرد اداره كل امور كميسيون هاي ماده 100بود كه 
پس از بررسي هاي الزم به اين نتيجه رسيديم كه اگر 
مي خواهيم گام اساسي و مبنايي در برخورد با تخلفات 
ساختماني داشته باشيم بايد ماده 100قانون شهرداري 
بازنگري و اصالح و قانون جديد پيشگيرانه تر نوشته 
شــود. امروز برخورد با تخلفات ساختماني و ضرورت 
اصالح به يك دغدغه عمومي بين ذي نفعان در اركان 
نظام تبديل شده است و مهم نيست اصالح و بازنگري 
ماده 100در مجلس به صورت طرح تصويب شود يا دولت 
آن را به صورت اليحه ارائه كند. مهم اين است آن چيز 
كه نوشته مي شود به دور از شتابزدگي و كامال مبتني بر 
استفاده از آسيب شناسي و ارزيابي هاي احصا شده از 

عملكرد ماده 100باشد. 

   تقويت بازدارندگي قانون در ماده 100 
عبدالرضــا گلپايگاني، 
معــاون شهرســازي و 

معماري شهردار تهران: 
از ابتــداي دوره پنجم 
مديريت شهري، اصالح 
ماده 100 در دســتور كار 
قرار داشــت و در مدت 
30 ماه اين موضــوع به صورت جدي در كميســيون 
كالنشهرها ازجمله تهران و كميسيون زيربنايي دولت 
مطرح شده است. همچنين اليحه اي به مجلس ارائه شده 
كه براساس آن اختيار و امكان برخورد باتخلف از همان 
شروع تخلفات به شهرداري داده شود و در اين اليحه 
نقش بازدارندگي قانون تقويت و اين مسئوليت به صورت 

شفاف به شهرداري ها واگذار مي شود.

   تصويب كليات طرح
محمد ســرگزي، عضو 
كميسيون عمران مجلس 

شوراي اسالمي:
كليــات طــرح اصالح 
ماده100 در كميســيون 
عمران مجلس به تصويب 
رسيده و اكنون يكي از 
كميته هاي زيرمجموعه كميســيون عمران، در حال 
بررسي موضوع است. در اين طرح، تغييرات خوبي براي 
اصالح ماده 100 قانون شهرداري ها درنظر گرفته شده 

كه به زودي نهايي و به صحن مجلس ارسال مي شود.

ماده 100 قانون شهرداري ها 
 ساخت
كــه مربــوط بــه تخلفات   وساز

ساختماني است، به زودي در 
مجلــس بازنگــري مي شــود. اقدامي كه 
مي توان آن را به عنوان يكي از دستاوردهاي 
مهم و ارزشــمند در كارنامــه دوره پنجم 
مديريت شــهری ثبت كرد. تصويب قانون 
شهرداري ها به ســال1334 بازمي گردد . 
به گفتــه علــي نوذرپور، سرپرســت نهاد 
راهبري و پايش طرح هاي توســعه شهري 
شــهرداري تهران قطعا با گذشت بيش از 
40سال از اين قانون نياز به بازنگري دارد. از 
اين رو سال1373 نخستين گام در راستاي 
بازنگري قانون شــهرداري در قالب پروژه 
مطالعاتي به محققان مجرب واگذار شد و 
پــس از بررســي هاي الزم پيش نويس ها 
تنظيم شد اما بنا به داليلي منجر به نوشتن 
قانون نشــد. نوذرپور معتقد است پس از 
گذشت 66سال نمي توان قانون شهرداري ها 
را يكباره تغيير داد و قانون جديدي نوشت 
اما مي توان در ســطح خرد برخي از مواد و 
تبصره هــا را تغييــر داد و بازنگــري ماده 
100شهرداري ها را مي توان نخستين قدم 
در تغيير قانون شــهرداري كالنشــهرها 
ازجمله پايتخت دانست. اقدامي كه قطعا 
مســير ريل گذاري مديريت شــهري در 
جلوگيــري از شهرفروشــي را هموارتــر 

مي كند. 
امير  به گفتــه 
مغانلو، مديركل 
كميسيون ماده 
قانــون   ،100
حاكم  فعلــي 
در ايــن مــاده 
بازدارنده نيســت و نواقصــي در آن وجود 
دارد و از ايــن رو در ســال هاي گذشــته 
تخلفات ســاختماني افزايش داشته است. 
او در ابتداي صحبت هايش به  علت الحاق و 
اضافه شدن ماده 100 به قانون شهرداري ها 
اشــاره و عنــوان مي كند: »در مــاده 55 
وظايف شــهرداري ها اعم از صدور پروانه و 
رسيدگي به امور شــهر تدوين شده اما در 
حوزه ساخت وساز هيچ اختيار و وظيفه اي 
تعيين نشده است و از اين رو سال45 ماده 
100 به قانون شــهرداري ها اضافه شــد و 
امروز در كل قوانين كشور تنها 2ماده 99 
و 100 وجــود دارد كه مشــخصا به حوزه 
ساخت وســاز مربوط مي شــوند. تخلفات 
مربوط به ساخت وســاز در محدوده شهر و 
حريم در كميســيون ماده 100 و تخلفات 
مربوط به ساخت وســاز خارج از حريم هم 
در كميسيون 99 رســيدگي مي شوند.« 

به گفته اين مقام مسئول از سال45 تا 52 
نخســتين ويرايش ماده 100 انجام شد، 
مبني بر اينكه تخلف نبايــد صورت بگيرد 
و اگر بنا به هر دليلي تخلف شد شهرداري 
بايد برخورد قهري كند. مغانلو به كمرنگ 
شدن اثرگذاري كميســيون ماده 100 از 
سال58 اشاره مي كند و مي گويد: »سال58 
به دليل توجه به قشر ضعيف و كم برخوردار، 
11تبصره به اين ماده قانوني اضافه شد كه 
برخورد قهري با تخلفات را به سمت و سوي 
جرائم نقدي سوق داد و شايد بتوان گفت 
همين ديدگاه مسير تخلفات قانوني ساخت 
و سازها را هموارتر كرد.« به گفته مديركل 
كميسيون ماده 100 شــهرداري تهران، 
تخلفات ساختماني به 3دليل انجام مي شود 
كه يا جنبه انتفاعي يعني كسب سود دارند 
يا جنبه نياز و در برخي از موارد هم به دليل 

بي اطالعي انجام مي شوند.

80درصد آراي صادره قلع هستند
براساس آمار تا آخر سال98 در كل كشور 
حدود 4/5ميليون پرونده به كميســيون 
مــاده 100 ارجــاع داده شــده اند كه در 
شــهرهاي بزرگ 70 تا 80درصد رأي قلع 
و 20تا30درصد رأي جريمه و در شهرهاي 
كوچك يا در اصطالح روستا-شهر هم 70تا 
80درصد رأي جريمــه و 20تا30درصد 
هم رأي قلع صادر شــده اســت. مغانلو در 
توضيح بيشــتر مي گويد: »در شــهرهاي 
بزرگ به دليل اختيارات مديريت شــهري 
و منابع درآمدي خوبي كه وجود دارد نگاه 
متوليان شهر، كســب درآمد از كميسيون 
ماده 100 نيســت اما در شهرهاي كوچك 
به دليل محدوديت منابــع مالي، مديران 

شهري تالش مي كنند از آراي كميسيون 
ماده 100 درآمد كســب كنند. نكته قابل 
تامل اين اســت كه با وجود چنين نگرشي 
چون در سال هاي اخير بنا به داليل و برخي 
از مالحظــات همچون مســائل امنيتي و 
اجتماعــي و... آراي قلع صادرشــده اجرا 
نشده اند، كارايي و اثر گذاري اين كميسيون 
كمرنگ و زمينه براي تخلفات ساختماني 

بيش از بيش فراهم شده است.«

تخلفات ساختماني جرم نيست
جرم، عملي اســت كــه قانون بــراي آن 
مجازات تعيين كرده است، اما تخلف، اقدام 

يا كاري اســت كه در قانون مجازات ندارد؛ 
از اين رو به گفته مديركل كميسيون ماده 
100شهرداري تهران تخلفات ساختماني 
جرم نيست و مراجع قضايي براي آن حكم 
صادر نمي كنند: »احكام مربوط به تخلفات 
ســاختماني در كميســيون ماده 100كه 
به نوعي مرجع شــبه قضايي است، صادر 
مي شــود، اما شــهرداري براي اجراي آن 
نياز به هماهنگي و همكاري دستگاه های 
انتظامي و قضايــي دارد؛ بنابراين محدود 
بودن اختيارات شهرداري در اجراي احكام 
و آراي صادره در كميسيون ماده 100اين 
تصــور را در بين مردم ايجاد كرده اســت 
كه اگر تخلف كنند، شــهرداري نمي تواند 
برخورد قاطعي داشــته باشد.« همچنين 
به گفته اين مقام مسئول جرائم پيش بيني 
شــده در ماده 100به گونه اي نيستند كه 
متخلفان متضرر شوند و از اين رو بازدارنده 
نيســتند و در برخي از موارد حتي احكام 
مربوط بــه جريمه هم وصول نمي شــود. 
مغانلو به تضييع حقــوق عمومي در قانون 
فعلي كميســيون ماده 100هم اشــاره و 
عنوان مي كند: »تخلف ساختماني صورت 
مي گيرد و كميسيون ماده 100هم حكم 
مي دهد، اما در برخي از تخلفات قطعا نفر 
ســومي هم وجود دارد كه بنا به هر دليلي 
متضرر مي شــود و قانون فعلي هيچ حق و 
حقوقي برايش قائل نيست. به طور مثال اگر 
آپارتماني چندطبقه در كنار خانه وياليي 
حياط دار ساخته شود و مالك تخلف كند 
و جريمه بپردازد، حق مالك خانه وياليي 
كه آپارتمان روي حياط خانه اش مشــرف 
شده ناديده گرفته مي شود؛ بنابراين وقتي 
از حقوق شــهروندي در شهر سخن گفته 

مي شــود، قطعا بايد به چنين مواردي هم 
توجه كرد.«

بازنگري ماده 100با طرح و اليحه
بازنگري قانون يا از طريق ارائه طرح توسط 
نمايندگان مجلس يا ارائه اليحه توســط 
دولت انجام مي شــود كه به گفته مديركل 
كميســيون ماده 100بازنگري اين ماده از 
هر دو طريق در حال پيگيري است. مغانلو 
مي گويد: »كليات طــرح و اليحه بازنگري 
ماده 100قانون شهرداري ها يكسان است 
و در برخي از جزئيات شــايد تفاوت هايي 
با هم داشته باشــد. قرار است قانون جديد 
ماده 100پيشگيرانه نوشــته شود، به اين 
معنا كه در قانون فعلي ماهيت رســيدگي 
به تخلف اهميت دارد و از اين رو اجازه داده 
مي شــود تخلف شــكل گيرد و پس از آن 
برخورد مي شود، اما در قانون جديد از همان 
ابتدا اجازه تخلف ساختماني به شهروندان 
داده نمي شود. همچنين در قانون جديد، 
شهرداري ضابط قضايي مي شود و مي تواند 
افراد متخلف اعم از مالك و مهندس ناظر 
و عوامل شــهرداري را به مراجع مربوطه 
معرفي كند. ماهيت همــه راي ها تخريب 
خواهد بود و اجراي آنها با جديت پيگيري 
مي شــود.« عالوه بر موارد پيشگيرانه، در 
اليحه 4تبصره و در طرح هم 9تبصره وجود 
دارد كه مغانلو در توضيح آنها مي گويد: »بنا 
به هر دليلي اگر تخلفي صورت گيرد، برابر 
اين تبصره ها امكان نقل و انتقال ساختمان 
در دفاتر اسناد رسمي وجود نخواهد داشت 
و خدمات زيربنايي ماننــد آب و برق و گاز 
و... بــه ســاختمان هاي داراي تخلف داده 

نمي شود.«

زينب زينال زاده
خبر نگار حمل و نقل

 مانور »موتور سوار خوب« 
در نقاط پرتردد شهر

دومين دور مانور موتورسوار خوب در تقاطع جمهوري- وليعصر)عج( 
آغاز شد و به مدت 10 روز در نقاط پرتردد شهر ادامه خواهد داشت.

مديركل آموزش هاي شهروندي شهرداري تهران با اشاره به برگزاري  
دومين مانور گسترده »موتورسوار خوب« به همشهری گفت: كمپين 
موتورسوار خوب كه از دي ماه سال98 با هدف فرهنگسازي  و ترويج 
رفتارهاي خوب موتورســواري در پايتخت آغاز شده است، تا پايان 
شــهريور ادامه دارد. مجتبي دانشــور ادامه داد: عــالوه بر اقدامات 
مســتمر با همكاري شــهرداري تهران و پليس راهور در تشــويق 
موتورسواران به رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي، مانورهايي نيز 
در تقاطع هاي پرتردد و مهم شهر برگزار مي شود. او با اشاره به اينكه 
مانور موتورسوار خوب در 3بخش »مرگ و زندگي«، »كادر درمان« 
و »فوتباليســت ها« از در تقاطع جمهوري- وليعصر)عج(، حافظ و 
استانبول برگزار شــد، عنوان كرد: خوشبختانه اين مانور با استقبال 
شهروندان و موتورسواران همراه بود كه در بخش هاي مرتبط پيام هاي 
هشداري و همچنين آموزشي و سرگرمي به موتورسواران و خانواده 

آنها ارائه مي شد.

وي با اشــاره به ادامه برگزاري مانور موتورسوار خوب تا 8 خردادماه 
گفت: اين برنامــه كه از تقاطــع وليعصر)عج(- ونــك، ميرداماد و 
پارك وي شروع شد 30ارديبهشــت در تقاطع آزادي-جمهوري و 
رودكي، يكم خرداد در تقاطــع انقالب-طالقاني، جهان نما و حافظ، 
2خرداد در تقاطع طالقاني- سميه، حافظ و وليعصر)عج(، 3خرداد در 
تقاطع مطهري- سهروردي، وليعصر و شريعتي، 4خرداد در تقاطع 
شريعتي- پل سيدخندان، ميرداماد و ميدان قدس، 5خرداد در تقاطع 
اشــرفي- ميدان صادقيه، ميدان پونك و ميدان قدس، 6خرداد در 
تقاطع مولوي-صاحب جم، خيام و ميدان اعدام و 8 خرداد در تقاطع 

مصطفي خميني- سيروس، سرچشمه و شوش اجرا خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه 36درصد متوفيان حوادث رانندگي و حدود 58 
درصد مصدومان حوادث رانندگي مربوط به موتورسيكلت ســواران 
است، گفت: اين كمپين اميدوار است با هدف فرهنگسازي  و ترويج 
رفتارهاي خوب موتورســواري، جامعه هدف را به سوي قانونمداري 
هدايت كند. گروه هدف پويش »موتورسوار خوب« عالوه بر راكب، 
اعضاي خانواده موتورســواران، راكبان كســب وكارهاي موتوري، 
كودكان و نوجوانان، دانش آموزان، زنان خانه دار، انجمن اوليا و مربيان 
مدارس، دانشجويان، شــهرداران مدارس و تمامي كاربران و فعاالن 

فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي هستند. 
در ارديبهشت ماه نيز مانور موتورسوار خوب در نقاط مختلف تهران 
مانند قيطريه، بلوار ميرداماد و خيابان شكوفه اجرا شده بود. اجراي 
پرفورمنس هاي خياباني به عنوان ابزار ترويج و آموزش همگاني و در 

فضاي عمومي قدمتي كمتر از 2دهه دارد.

بارندگي هاي  بهاره امسال احتماال به 
پايان رســيده اســت و مشــكل عمران

آبگرفتگــي در پايتخــت رخ نداد. 
ساخت مسير هاي انتقال آب در مناطق مختلف و 
مخصوصا در غرب تهران باعــث هدايت آب هاي 
سطحي در هنگام بارندگي شده است كه خطر وقوع 
ســيل را كاهش مي دهد. مهم ترين پروژه كنوني 
جمع آوري آب هاي سطحي، خطر آبگرفتگي را از 

ميدان آزادي و محدوده آن دور كرد.
به گفته شهردار تهران در سال قبل 190 ميليارد 
تومان و امســال 250 ميليارد تومان اعتبار براي 
مديريت سيالب اختصاص يافته و تخصيص همين 
اعتبارات است كه باعث شده در تهران شاهد كمتر 
شدن آبگرفتگي ها باشيم. به گزارش پايگاه خبري 
شــهر، پيروز حناچي  در مراســم بهره برداري از 
پروژه هاي مديريت ســيالب اظهار كرد: از ابتداي 
دوره پنجم مديريت شــهري، يكي از موضوعاتي 

كه ما در دستور كار داشــتيم افزايش تاب آوري 
شهر تهران بود. ما در سرزميني زندگي مي كنيم 
كه از ديرباز مشكالت مشابهي داشته است. سيل 
و زلزله دائم تهران را تهديد مي كنند. سابقه تهران 
در ســيل هاي 48، 66 و 98 نشــان مي دهد كه 
هر 20ســال يك ســيل را تجربه مي كنيم. ما و 
همكارانمان تالش كرديم كــه با آغاز فصل بارش 
اين هوشمندي را در تهران فراهم كنيم كه سيل ها 

كنترل شوند.
شــهردار تهران با بيان اينكه پروژه هاي زيربنايي 
خيلي در ديد نيســتند، ادامه داد: در مناطق 21 
و 22 و 5 خدمــات زيربنايــي و هدايت آب هاي 
سطحي، متناســب با توسعه بخش هاي مسكوني 
مورد توجه قرار نگرفته اند. ما در سال 98 در همين 
مناطق در آستانه وقوع ســيل بوديم و آب تا زير 
عرشــه پل بزرگراه تهران- كرج بــاال آمد ولي با 
كاهش بارندگي ها اين خطر رفع شــد. در همان 

زمان اكيپ هاي امدادي ما در ساير شهرها در حال 
فعاليت بودند. حناچي از شركت خاكريزآب تشكر 
كرد و گفت: اين شــركت تحول ملموسي در اين 
حوزه ايجاد كرد و مديريت شهري هم به اين تالش 

جواب مثبت داد.
حناچي در ادامه گفت: در تهران چيزي در حدود 
700كيلومتر مسير جمع آوري سيالب نياز داريم 
كه حدود 530 كيلومتر به اجرا درآمده اســت و 
مابقي را بايد اضافه كنيــم. 8/5كيلومتر پياده راه 
يا غلبه پياده بر ســواره در ميدان امام خميني به 
بهره برداري خواهد رسيد و با بازسازي ساختمان 
بلديه در حاشــيه شــمالي ميدان كوچه پشــت 
شهرداري مجددا احيا مي شود.  شــهردار درباره 
ميانگين ســني مديرانش گفت: ميانگين ســني 
مديران ما در حــوزه معاونين حدود 50 و مديران 
مياني بين 40 تا 50 است و تالش كرديم از جوانان 

در مديريت ها بيشتر بهره ببريم.
حناچي افزود: ما چشــم اندازي براي تهران داريم 
كه بايد فعاليت هايمان در آن راســتا باشد. وقتي 
مي گوييم »شهر انسان محور« بايد پروژه ها در اين 
جهت باشد و ديگر شاهد توسعه بزرگراه هاي خارج 

از مصوبات نباشيم.

اختالف ارتفاع 600متري
رئيس شوراي شهر تهران نيز در اين مراسم گفت: 
اختالف ارتفاع 600 متــري در تهران خطرناك و 
خطرآفرين است و براي روبه رو شدن با اين مسئله 
بايد ساخت تونل هاي آب را تكميل كنيم. محسن 
هاشمي گفت: مديريت سيالب از دهه 40 مطرح 
شــد، اما در دهه 50 پروژه هاي زيادي براي شهر 

به اجرا درآمد كه مترو و فاضــالب تهران متعلق 
به همان زمان اســت. بعد از انقــالب هم با وجود 
جنگ تحميلي آيت اهلل هاشمي مديريت سيالب و 
فاضالب را مطرح كرد و همان موقع بحث مترو را 

هم در سال 63 عنوان كرد.
او با اشاره به آغاز فعاليت شــركت خاكريزآب در 
ســال 72 افزود: ما در تهران اختالف ارتفاع 600 
متري در باال و پايين شــهر داريم كه خطرآفرين 
است. ســاخت تونل جمع آوري آب هاي سطحي 
عمدتا در عمق 12 تا 40 متري ســاخته مي شود 
ولي متأســفانه مردم آن را نمي بيننــد؛ مترو يا 
فاضالب را مي بينند. در مورد مديريت سيالب اين 

اتفاق نمي افتد و به صورتي گمنام باقي مانده است.
در ادامه مراســم معاون فني و عمراني شهرداري 
تهران گفت: شهرداري تهران در پروژه هاي عمراني 
تغيير رويكرد داشته و در ادامه همين تغيير شوراي 
شهر تهران 500 درصد اعتبارات براي پيشگيري 
از سيالب را در سال 1400 افزايش داده است. صفا 
صبوري ديلمي افزود: ابرپروژه هايي كه در شــهر 
تهران در حال اجرا هستند ماشين محور نيستند و 
انسان محور هستند و بخشي از آن پروژه ها همين 
است كه خطر سيل و سيالب را از جان و مال مردم 

برطرف كنيم.
مديرعامل شــركت خاكريز آب نيز در اين مراسم 
گفت: نقــاط خطرآفرين و گلوگاه هاي ســيالبي 
خيلي مهم هســتند و اتفاقي كه در شــيراز افتاد 
به خاطر ضعف اين سازه ها بود. امروز ديگر مشكلي 
در ميدان آزادي و بزرگراه جناح در روزهاي باراني 

وجود ندارد.
حبيب پوش پارس افزود: اتمام و بهره برداري از 2 
پروژه مهم در غرب تهران يكي رفع آبگرفتگي در 
سرشاخه بزرگراه جناح و ديگري هم حل مشكل 
آبگرفتگي ميــان بزرگراه تهران -كرج و مســير 
رودخانه كن زودتر از برنامه انجام شد. اين برنامه 
ريسك داشت و آن، فعاليت زير سطح ميدان آزادي 
و اطراف ميدان بود كه پر از تاسيســات و خطوط 
انتقــال آب و كابل هاي ديگر به خصــوص براي 

فرودگاه است.
او با بيان اينكه تاكنون 7 گلوگاه سيالبي تهران رفع 
شده است، ادامه داد: دومين گلوگاه سيالبي تهران- 
كرج در تقاطع با رودخانه كن است و آنچه وجود 
داشت يك بمب ساعتي زير بزرگراه تهران كرج بود.

اجراي 530 كيلومتر مسير جمع آوري 
سيالب درتهران

 پيروز حناچي: در سال گذشته، 190ميليارد تومان و امسال
 250 ميليارد تومان براي مديريت سيالب اعتبار اختصاص يافته است

ماده100 قانون شهرداري ها با هدف 
پيشگيري از تخلفات ساختماني و تبديل 

شهرداري به ضابط قضايي  بازنگري مي شود

اصالح  شيوه برخورد با   تخلفات ساختماني

ونده های موجود  پر
در كميسيون ماده 100

در كل كشور حدود 4.5ميليون پرونده 
در كميسيون ماده 100وجود دارد

500000رأي صادر، اما اجرا نشده
57000رأي صادر نشده در شهر 

تهران وجود دارد
22400رأي اعاده اجرا نشده

22256رأي قلع اجرا نشده
12000رأي جريمه اجرا نشده

برخی از ضعف های قانون 
 فعلی كميسيون 

ماده 100شهرداری ها
   اجرا نشدن آراي صادره

  بازدارنده نبودن ميزان جرائم 
پيش بيني شده

   تضييع حقوق شهر و شهروندان
  محدود بودن اختيارات شهرداري

تونل های جمع آوری 
آب های سطحی طوالنی تر 

از بزرگراه های شهری هستند
طول فعلي بزرگراه هاي تهران

500 كيلومتر
طول تونل ها و مسير هاي هدايت آب هاي 

سطحي 
5۳0 كيلومتر

طول مسير هاي هدايت آب كه تا 
1404مورد نياز است 

حدود 700 كيلومتر
طول تونل هايي كه بايد در مناطق 21، 

22و 5ساخته شود
 حدود 170كيلومتر
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چهارمين همايش غيرحضوري شهرداران نواحي 126گانه شهر تهران به رياست حناچي، 
شــهردار تهران و با حضور معاونان، مديران كل ستادي، شهرداران  مناطق و نواحي شهر 
تهران با رويكرد هم انديشي، تبيين راهبردها و تبادل نظر در حوزه شهرسازي و معماري 
برگزار شد. به گزارش پايگاه خبري شهر، پيروز حناچي به گودهاي رها شده به عنوان يكي 
از معضالت شهرسازي در شهر تهران اشاره كرد و گفت: گودهاي رها شده در سطح شهر 
به عنوان مهم ترين چالش در حوزه شهرسازي محسوب مي شــوند كه تاكنون اقدامات 
خوبي نسبت به شناسايي اين گودها صورت گرفته. انتظار مي رود تمامي شهرداران نواحي 

126گانه شهر تهران به تعيين تكليف آنها اهتمام ويژه اي داشته باشند.
او در ادامه با اشاره به شــيوه انتصابات در دوره مديريتي خود گفت: در اين دوره كه بنده 
مسئوليت شــهرداري تهران را برعهده داشــتم، تالش كردم نگاهم به داخل مجموعه 
شهرداري تهران باشد و به بدنه شهرداري اعتماد كردم. با آنكه كار سختي بود و ممكن است 
ايده آل نباشد، ولي كار درستي بود؛ چراكه معتقدم وقتي همكاران ما در اليه هاي پايين 
كارشناسي اميد داشته باشند به اينكه مي توانند به باالترين سطوح مديريتي با تالش خود 
برسند و راه براي آنها بسته نيست، اين يعني سيستم در مسير درستي قرار دارد و البته بايد 
با استمرار آموزش تراز كارشناسي را هم باال ببريم. شهردار تهران اضافه كرد: استفاده از 
ظرفيت آموزشي دانشگاه علمي كاربردي براي آموزش كاربردي حين خدمت به خصوص 
براي همكاران در ناحيه و حريم مي تواند توان افزايي و آشنايي دقيقي با قوانين و ضوابط 
در مقياس تجربي براي همكاران فراهم آورد و انتظار مي رود اين هماهنگي توسط معاونت 

هماهنگي و امور مناطق صورت پذيرد.
او در ادامه به استفاده از بســته هاي محرك اقتصادي 1 و 2 اشاره كرد و افزود: بسته هاي 
محرك اقتصادي كه از ارديبهشت سال گذشــته به تصويب شوراي اسالمي شهر تهران 
رسيده و به مناطق ابالغ شده، با هدف كمك كردن به بدنه شهرداري تهيه و تنظيم شده 
است. اين بسته ها فرصت خوبي است براي شهرداري كه از اين فرصت استفاده شود تا از 

شرايط اقتصاد انقباضي كنوني عبور كنيم.
حناچي در ادامه با اشــاره به تدوين قوانين ضابط قضايي در شهرداري گفت: اين اتفاق 
مطمئنا مي تواند در جاهايي تأثيرات مثبتي به جا بگذارد؛ نمونه آن در اداره حفظ اراضي 
كشاورزي و باغ هاست كه به درســتي كارشناسان جهادكشــاورزي، ضابط قضايي هم 
هستند، اما درخصوص شهرداري ها خأل قانوني در اين زمينه وجود دارد؛ چراكه قوانين 
در شهرداري ها عالوه بر جنبه نظارتي، بخشــي از درآمد را نيز تشكيل مي دهد؛ به عنوان 
مثال برخي از اجراي قوانين ماده 100 مشمول جريمه است و اين خود بخشي از درآمد 
شهرداري را تامين مي كند. اما اگر نگاهمان به قوانين، درآمدي باشد باز هم اين موضوع 
دچار اختالل مي شود و فقط بايد منابع مالي سالم را جذب كنيم. وی تعامل هرچه بيشتر 
شــهرداران نواحي با قوه قضاييه را بســيار مهم عنوان كرد و گفت: خوشبختانه رئيس 
فعلي قوه قضاييه بسيار همراه و همسو با شــهرداري در كنترل حريم شهر تهران است 
و اين فرصتي اســت براي شهرداري تهران كه در بحث ساخت وســاز غيرمجاز و كنترل 
حريم با دادسرا و قوه قضاييه ارتباط خوبي برقرار كند. برگزاري چنين جلساتي به منظور 
هماهنگ  عمل كردن شهرداري براي اداره بهتر شهر بسيار كارگشا خواهد بود؛ يعني اگر 
بتوانيم يكپارچگي را از مقياس حريم، ناحيه، منطقه و بعد ستاد منتقل كنيم، مي توانيم به 
دستاورد هاي خوبي در اداره شهر برسيم. اين موضوع نيازمند برگزاري جلساتي است تا با 
هم انديشي و به بحث گذاشتن چالش ها و مشكالت، به هماهنگي و يكپارچگي بيشتري 

برسيم.
او حمايت حقوقي از مديران نواحي را به عنوان يك اصل خواند و اضافه كرد: مديراني هستند 
كه براي حفظ منافع شهرداري و انجام وظايف قانوني شان تحت فشار قرار مي گيرند. اين 

وظيفه اداره كل حقوقي است كه با پيگيري بموقع، از حقوق مديران خود دفاع كند.

شهردار تهران اعالم كرد:
ضرورت تعيين تكليف گود هاي رهاشده 

   شروع ساخت 3 زيرگذر در حريم خط آهن تهران- اهواز 
احداث 3زيرگذر سواره رو در حريم خط آهن تهران - اهواز با حضور شــهردار تهران در منطقه 1۷ و در حوالي 
ايستگاه مترو زمزم پايتخت عملياتي شد. به گزارش ايرنا، شهردار منطقه 1۷ در حاشيه مراسم كلنگ زني احداث 
اين زيرگذرها گفت: تالش مديريت شهري رسيدگي به نيازهاي واقعي و نگهداشت مستمر شهر به بهترين نحو 
است كه در اين بين، تسهيل تردد ايمن شهروندان يكي از وظايف ذاتي و ضروري دست اندركاران مديريت شهري 
به حساب مي آيد. »داوود لطفي« افزود: تامين دسترسي مناسب بين شمال و جنوب خط راه آهن كه از مطالبات 
بحق شهروندان محالت جنوبي منطقه به ويژه شهروندان ساكن در اطراف خط راه آهن مسير تهران - اهواز بود 
و از ساليان گذشته مدنظر مديريت شهري قرار داشت، اكنون با توجه به تعاملي كه با مسئوالن راه آهن جمهوري 
اسالمي ايران به عمل آمده، قابل اجرا شد. وي ادامه داد: پس از جلسات و مذاكرات متعدد با مسئوالن راه آهن، 
مجوز ساخت 3 دهانه زيرگذر در محدوده جغرافيايي منطقه 1۷ به دست آمد كه كلنگ احداث اين 3 زيرگذر با 

حضور شهردار تهران زده مي شود.
شهردار منطقه 1۷ درخصوص اين طرح ها نيز گفت: حداقل عرض مفيد اين زيرگذرها 5 متر در عمق ۷ متر، با ارتفاع 
مفيد 5/5متر است و تمامي خودروهاي سبك و سنگين، به خصوص خودروهاي آتش نشاني و اتوبوس توان عبور از 
آن را خواهند داشت. به گفته وي، باتوجه به اينكه در ۲ زيرگذر غيراستاندارد موجود در اين مسير آب روهايي بود 
كه در سال هاي دور تنها براي عبور خودروهاي سواري بازگشايي شدند، با راه اندازي اين زيرگذرها ضمن كاهش 
زمان امداد رساني خودروهاي امدادي و آتش نشاني، امكان تردد براي خودروهاي سنگين ازجمله اتوبوس فراهم 
مي شود و همچنين شهروندان محالت جنوبي مسيرخط ريلي راه آهن تهران - اهواز از نعمت دسترسي آسان به 
حمل ونقل عمومي و خطوط اتوبوسراني نيز بهره مند مي شوند. لطفي ادامه داد: طبق پيش بيني هاي صورت گرفته 
نخستين زيرگذر كه در محله مقدم قرار دارد در بهمن امسال مورد بهره برداري قرار مي گيرد. وي تأكيد كرد: با 
توجه به اولويت بندي و مطالعات صورت گرفته توسط كارشناسان حوزه حمل ونقل و ترافيك شهرداري منطقه 
1۷ احداث زيرگذر شرقي در محله گلچين در نوبت اول اجرا قرار دارد و انجام فعاليت عمراني ۲ زير گذر ديگر در 

اولويت بعدي خواهد بود.
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سد زاينده رود بدترين شرايط 
را تجربــه مي كنــد؛ ذخيره 
آب اين ســد از 65درصد در 
ارديبهشت1399 به 33درصد 
رسيده و فعاًل 67درصد مخزن 

آن خالي است

همشهري در گفت وگو با محمدمهدي نهاوندي، عضو هيأت مديره 
اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور بررسي كرد

ضرورت تامين فوري نهاده هاي دامي 
 واردات ذرت دامي و كنجاله سويا 66درصد

كاهش يافته است

خشكســالي  وقوع  گفت وگو
بي سابقه موجب فقر 
مراتع، كمبود علوفه 
مورد نياز دام، كشتار دام هاي مولد و 
كم وزن شده است. در اين شرايط 
توليد كنندگان و فعــاالن صنفي 

نســبت به كمبود و گراني گوشــت در آينده نزديك هشدار 
مي دهند. مرغداران هم با اشاره به كمبود و افزايش شديد قيمت 
نهاده هاي توليد از ذرت و كنجاله سويا گرفته تا جوجه يك روزه 
از احتمال كمبود و گراني مرغ طي چند ماه آينده خبر مي دهند. 
از ابتداي امسال با انتقال تصدي گري واردات و تامين نهاده هاي 
دامي از وزارت صنعت به وزارت جهادكشــاورزي، فرايند ثبت 
سفارش و تخصيص ارز براي واردات نهاده هاي دام و طيور تقريبا 
متوقف شده و زمينه كمبود و افزايش شديد قيمت اين اقالم را در 
2ماه نخست امسال فراهم كرده است. با محمدمهدي نهاوندي، 
عضو هيأت مديره اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور 

گفت وگو كرده ايم.

وضع واردات نهاده هاي دامي چگونه است؟
براي تداوم ثبات در بازار نهاده هاي دامي الزم اســت فرايند تامين 
و تخصيص ارز و ترخيص كاال تســهيل شــود. براساس آمار موجود 
از ابتداي امسال تا 23ارديبهشــت ميزان ترخيص جو دامي نسبت 
به مدت مشابه پارسال 32درصد،  ذرت دامي 68درصد و كنجاله سويا 
64درصد نسبت به مدت مشابه ســال قبل كاهش يافته است با اين 
روند در مجموع 2نهاده اصلي دام و طيور شامل ذرت دامي و كنجاله 
سويا از ابتداي امسال تا 23ارديبهشت 66درصد كاهش داشته است. 
البته موجودي مناسب اواخر پارسال موجب شده كه فعال نياز بازار 
پوشش داده شــود، اما قطعا براي ماه هاي پيش رو بايد تدابير فوري 

براي تخصيص ارز، واردات و تامين نياز بازار اتخاذ شود.
عمده ترين تنگناهــاي وارد كنندگان براي تامين به 

موقع نهاده هاي دام و طيور چيست؟
مهم ترين مشكل واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور، تامين ارز مورد 
نياز واردات اين اقالم اســت. اگرچه به دليل محدوديت هاي ناشي از 
اعمال تحريم هاي اقتصادي و تنگناهاي ارزي اين مشكالت تا حدودي 
اجتناب ناپذير است اما بخشــي از اين مشكالت با هماهنگي بيشتر 
دستگاه هاي ذي ربط، قابل پيشگيري و كاهش خواهد بود. درصورتي 
كه تصميمات اخير ستاد اقتصادي، به طور كامل اجرايي شود تا حد 
زيادي مشكالت وارد كنندگان براي تامين و واردات نهاده هاي دام و 

طيور مرتفع خواهد شد.
اثر تغييرات قيمت جهاني اين نهاده ها بر روند واردات 

و نرخ اين اقالم در بازار داخلي چگونه بوده است؟
عالوه بــر تنگناهاي داخلي بــراي تخصيص ارز و تاميــن به موقع 
نهاده هاي دام و طيور، افزايش 50درصدي قيمت نهاده هاي دامي در 
بازارهاي جهاني طي 2ماه نخست امسال و در مقايسه با مقطع زماني 
مشابه سال گذشته به مشكالت تامين اين نهاده ها با نرخ مصوب دامن 
زده است. افزايش قيمت جهاني كنجاله سويا، ذرت و جو در شرايطي 
است كه امسال به دليل خشكسالي شديد و فقر مراتع و تغيير دولت 
با انتخابات پيش رو، نياز به تامين به موقع و افزايش ذخاير نهاده هاي 
دام و طيور بيشتر شــده، اين شــرايط ايجاب مي كند كه به صورت 
ويژه موضوع تامين نهاده ها براي حفظ بقاي واحد هاي توليدي دام 
و طيور در ســال مانع زدايي از توليد مورد توجه قرار گيرد. مشكالت 
تامين و واردات نهاده هاي توليد دام و طيور در شرايطي تشديد شده 
كه تغييرات يكســاله اخير قيمت هاي جهاني اين اقالم كم ســابقه 
بوده به نحوي كه به عنوان مثال قيمــت ذرت برزيل از 210يورو در 
ارديبهشــت پارســال به 320يورو افزايش يافته است. خريدهاي 
سنگين چين در بازار اين نهاده ها، شيوع ويروس كرونا و كاهش توليد 
و تغييرات شرايط آب و هوايي جهاني از عوامل مؤثر در افزايش قيمت 

جهاني اين نهاده ها بوده است.
آخرين وضعيت ذخاير نهاده هاي دام و طيور و كاالهاي 

رسوبي وارداتي در بندرها و گمرك چيست؟
وجود 4.5ميليون تن كاالي اساســي بخش خصوصــي در مبادي 
ورودي كشور فرصتي براي تامين امنيت اقتصادي و غذايي است و 
رسوب اين ذخاير در بنادر و گمرك نوعي ذخيره استراتژيك كاالهاي 
اساسي محسوب مي شود كه با اســتفاده از منابع بخش خصوصي و 
بدون هزينه كرد منابع دولتي وارد كشــور شده اما ناهماهنگي هاي 
داخلي نبايد زمينه وارد شــدن خســارت به صاحبان اين كاالها را 
فراهم كند. نبايد با متروكه يا فاســد شــدن اين ذخايــر در بنادر و 
گمرك، زيان بيشــتري به وارد كنندگان نهاده هاي دام و طيور وارد 
شود. بايد مسئوالن در بخش هاي مختلف حاكميتي به آثار و تبعات 
تداوم روند رسوب نهاده هاي دام و طيور و كاالهاي اساسي در بنادر 
و گمرك توجه داشته باشــند و هرگونه تعلل و ابهام احتمالي ناشي 
از تغيير دولت در برنامه هاي آينــده تامين اين نهاده ها مي تواند آثار 
منفي جبران ناپذيري را در بازار نهاده هاي دامي و توليد دام و طيور 

ايجاد كند.
در كدام يك از نهاده هاي دام و طيور با كمبود بيشتري 

مواجه هستيم؟
در چند سال اخير، به خصوص 3سال گذشته و بعد از تشديد تحريم ها 
همواره شاهد محدوديت در تامين نهاده هاي دام و طيور بوده ايم، با 
ادامه اين شرايط به نظر مي رسد روند كنوني تداوم خواهد يافت اما با 
توجه به موجودي نهاده هاي دامي، آنچه در مقطع فعلي كمبود آن 
در بازار بيشتر محسوس اســت، كمبود و گراني جو دامي است كه 
متأســفانه بر توليد دام و طيور تأثير منفي داشته و جايگزيني آن با 
گندم خوراكي نيز مي تواند تبعات منفي اين كمبود بر تامين امنيت 

غذايي را تشديد كند.

عبور از بهار و تابستان امسال  آب
با پايداري در توزيع آب و برق 
نيازمنــد مديريت مصرف و 
همزيســتي با بحران كم آبي اســت. فعاًل 
باوجود افت چشــمگير بارش هاي جوي، 
»آب هست اما در مقايسه با الگوي مصرفي 

فعلي كم است«.
به گزارش همشــهري، به دنبال ســقوط 
52درصدي بارندگي هاي ايران در مقايسه 
با ســال قبل، ذخيره آبي سدهاي مخزني 
به طور ميانگيــن 24.1درصد كاهش پيدا 
كــرده و از 38.89ميليــارد مترمكعب در 
ارديبهشت سال گذشــته به 29.5ميليارد 
مترمكعب در ارديبهشــت امسال رسيده 
است. البته در همين وضعيت، برخي سدها 
با كاهش بيــش از 50درصدي ذخيره آب 
مواجه بوده اند و در شــرايط نامســاعدي 

به سرمي برند.

كارنامه بارندگي
از اوايل سال آبي1400–1399 شواهدي 
مبني بــر افــت بارش هاي جــوي و بروز 
كم آبي در كشور وجود داشت اما از ابتداي 
امســال، عماًل با تكرار نشــدن بارش هاي 
نوروزي دو ســال قبــل، فرضيــه ورود به 
خشكســالي به قطعيت رســيد. آمارهاي 
دفتر مطالعات پايه منابــع آب وزارت نيرو 
نشــان مي دهد، از ابتداي سال آبي جاري، 
تاكنون يعني از اول مهر1399تا شــامگاه 
28ارديبهشت1400، ميانگين ريزش هاي 
جوي ايران به 143ميلي متر رســيده كه 
در مقايسه با دوره مشابه در سال آبي قبل 
52درصد و در مقايسه با ميانگين دوره هاي 
مشابه بلندمدت 35درصد كمتر است. اين 
اعداد و ارقام شواهدي است مبني بر اينكه 
ســرزمين ايران بعد از دوره خشكسالي به 
نسبت بلندمدتي كه از ميانه دهه 80شروع 
شد و تا اواخر دهه90 ادامه پيدا كرد، فقط 
دو سه سال روي خوش ترسالي را ديده كه 
البته همين ترســالي نيز به واسطه كسري 
شديد منابع آبي، نتوانست تراز آبي كشور را 

به پرآبي برساند. در شرايط فعلي، كه حداقل 
خشكسالي و كم باراني شديد تا اوايل پاييز 
آينده قطعي شــده و با افزايش دماي هوا، 
اثرات اين كم آبي مشهودتر نيز خواهد شد، 
راهكار اصلي براي عبور از اين دوره، تالش 
براي همزيستي با كم آبي از طريق مديريت 
مصرف آب و برق و اســتفاده درست از اين 

منابع است.

كم آب ترين سدها
بخش قابل توجهــي از بارش هــا عماًل به 
حوضه آبريز سدها ارتباطي ندارند و مانند 
بارش هــاي حوضــه درياي خزر بــه دريا 
مي ريزند يا از دسترس خارج مي شوند؛ اين 
مسئله يكي از داليل همسان نبودن ميزان 
كاهش بارندگي و افت ذخيره سدهاست اما 
از سوي ديگر، در ابتداي دوره خشكسالي، 
به واســطه ســرعت گرفتن جذب منابع 
برفي در ارتفاعات مشــرف به سدها، وضع 
ذخيره آب در اغلب سدهاي مخزني كمتر 
از شــدت كاهش بارش ها افت مي كند كه 
اين  مي تواند احســاس وقوع كم آبي را به 
تأخير بيندازد و درنتيجه سختگيري هاي 
الزم در مديريت منابع آبي اتخاذ نشود. در 

شــرايط فعلي، آمارهاي وزارت نيرو حاكي 
اســت ذخيره آب در مخازن سدها به طور 
ميانگين 24.1درصد نســبت به سال قبل 
كاهش پيدا كرده كــه عماًل از نصف ميزان 
كاهش بارندگي ها نيز كمتر اســت؛ اما در 
همين شرايط، برخي از سدهاي مهم ايران 
با وضع متفاوتي مواجه اند و كاهش شديد 
ذخاير آب را تجربه مي كنند. به عنوان مثال 
سد استقالل هرمزگان كه در سال گذشته 
95درصد مخزن آن، پر بود، در ارديبهشت 
امسال با كاهش 52.6درصدي ذخيره آب 
مواجه شــده و فعاًل 55درصد از كل مخزن 
آن خالي اســت. همچنين سد دوستي در 
خراســان رضوي نيز در ارديبهشت امسال 
با كاهش 51.9درصدي ذخيره آب مواجه 
شــده و ذخيره آب آن به 39درصد رسيده 
است. در اين ميان ســد زاينده رود بدترين 
شرايط را تجربه مي كند كه ذخيره آب آن از 
65درصد در ارديبهشت1399 به 33درصد 
رســيده و فعال  67درصد مخزن آن خالي 
اســت. ســد درودزن فارس نيز با كاهش 
43.4درصدي ميزان ذخيره آب مواجه شده 

و درصد پرشــدگي اين سد از 83درصد در 
ارديبهشت 99به 47درصد در ارديبهشت 
امسال رسيده است. آمارها نشان مي دهد 
از ميانگين ذخيره آب در 10ســد استان 
خوزستان با افت 29.2درصدي مواجه بوده 
و در ارديبهشت امسال ميانگين پرشدگي 
اين ســدها به 63درصد رســيده است كه 
در مقايســه با بسياري از ســدها وضعيت 
خوبي محسوب مي شود اما اگر سهم ذوب 
برف ها در ورودي آب به اين سدها مدنظر 
قرار گيرد، به احتمال زياد اين ســدها نيز با 
تداوم خشكســالي وضع نامساعدتري پيدا 

خواهند كرد.

بخت بلند درياچه اروميه
آمارهاي رســمي نشــان مي دهد، باوجود 
كاهش 52درصدي بارش ها در كل كشور، 
ميــزان بارندگي در حوضــه آبريز درياچه 
اروميه فقط 15درصد كمتر از سال گذشته 
بوده با اين حال وضعيت بارندگي هاي اين 
حوضه در مقايســه با ميانگين بلندمدت 
نيز چندان نامســاعد نيست. از سوي ديگر 
آمارهاي مربــوط به وضع ذخيــره آب در 
مخازن سدها نيز نشــان مي دهد ميانگين 
ذخيــره آب در 13ســد حوضــه آبريــز 
درياچه اروميه در ارديبهشت امسال فقط 
18.1درصد كمتر از مدت مشــابه پارسال 
بوده و فعاًل  68درصد مخازن اين سدها پر 
اســت. اين   مي تواند به تداوم اقداماتي كه 
براي احياي درياچه اروميه انجام مي شود، 
كمك كند، البته مشروط به اينكه مديريت 
منابع آبي در اين حوضــه آن قدر انقباضي 
نشود كه پرداخت حقابه درياچه اروميه نيز 

تحت تأثير جدي قرار گيرد.

بحران پشت سدهاي 4 استان
آمارها حاكي است ذخاير آبي در سدهاي استان هاي هرمزگان، خراسان رضوي، اصفهان و تهران بحراني است

وين به دالر سيگنال داد
قيمت هر دالر آمريكا ديروز تحت تأثير انتشار خبر هاي 

مثبت از مذاكرات وين 2.7درصد افت كرد
پس از يك دوره صعود، تحت تأثير ترديدهايــي كه درباره آينده مذاكرات  دالر
هسته اي به وجود آمده بود، بار ديگر با ارسال نشانه هاي مثبت از وين، قيمت 
هر دالر آمريكا با نزول مواجه شد. ديروز قيمت هر دالر آمريكا 2.7درصد 

افت كرد و بار ديگر به كانال 22هزار تومان بازگشت.
به گزارش همشهري، اين روز ها بازار ارز تحت تأثير مذاكرات هسته اي در وين و برگزاري 
انتخابات رياست جمهوري است. فعاالن بازار ارز با دقت تحوالت سياسي را دنبال مي كنند 
و به هر تحول جديدي واكنش آني نشان مي دهند. همين موضوع به افزايش نوسان ها و 
تالطم هاي قيمت دالر منجر شده اســت. اين روزها نمودار قيمت ارز از يك روند پيروي 
نمي كند و فراز و فرود هاي بسياري دارد؛ برخي روزها به سرعت رشد مي كند و بعضي اوقات 

به سرعت كاهش مي يابد.

اثر سيگنال هاي وين
10روز پيــش، درحالي كه قيمــت دالر تحت تأثير اخبار اميدبخــش از احياي برجام تا 
محدوده 21هزاو 100تومان عقب نشيني كرده بود، بروز ترديد، در مورد حل مسائل مورد 
اختالف ايران و آمريكا، به سرعت به رشد قيمت دالر منجر شد و قيمت هر دالر آمريكا با 
7درصد رشد به 23هزارو 500تومان رسيد. اين روند رو به رشد تا ديروز ادامه داشت اما 
روز چهارشنبه دوباره ورق برگشت و مذاكره كننده هاي هسته اي سيگنال مثبتي به بازار 

ارز صادر كردند.
عباس عراقچي، معاون وزير خارجه ديروز با بيان اينكــه فقط چند موضوع كليدي باقي 
مانده كه نياز به بررسي بيشــتر و تصميم گيري در پايتخت ها دارد، درباره آخرين نتايج 
مذاكرات در وين گفت: در طول اين بحث ها تالش كرده ايم درباره موضوعات مورد اختالف 
به جمع بندي برسيم، اختالفات را رفع يا كمتر كنيم، در نتيجه در موقعيتي قرار داريم كه 
مي توانيم يك جمع بندي كلي داشته باشيم. او با بيان اينكه به غير از چند موضوع كليدي 
روي بقيه موارد توافق وجود دارد، تأكيد كرد: روي متن ها نگارش خوبي صورت گرفته و 
االن وقت آن است كه دوباره به پايتخت ها مراجعت كنيم تا مشورت هاي آخر صورت بگيرد 

و بعد مذاكرات را ادامه  دهيم.
اظهارات عراقچي در حالي منتشر شد كه هفته قبل برخي رسانه ها، به نقل از منابع آگاه، از 
وجود چالش هاي بزرگ در مذاكرات خبر داده بودند كه شائبه به بن بست رسيدن مذاكرات 

را تقويت كرده بود.
اين موضوع تأثير زيادي بر بازار ارز داشت و به رشــد 7درصدي قيمت دالر منجر شد اما 
سخنان پريشب معاون وزير خارجه ترديد هاي بازار ارز را كاهش داد و موجب شد قيمت 
هر دالر آمريكا ديروز بار ديگر در چهارراه اســتانبول با 2.7درصد افت به كانال 22هزار 
تومان بازگردد. ديروز قيمت هر دالر آمريكا در بازار آزاد با 650تومان كاهش به 22هزارو 
600تومان رسيد و حتي در برخي ساعات تا محدوده 22هزارو 500تومان هم عقب نشيني 

كرد. با عقب نشيني قيمت دالر قيمت ساير ارز ها هم به سرعت كاهش يافتند.

آينده دالر
هنوز مشخص نيست آيا مذاكرات هسته اي در وين به احياي دوباره برجام منجر مي شود 
يا خير؟ اما از همين حاال افزايش اميدواري ها براي انجام توافق هســته اي اثر زيادي در 
كاهش قيمت دالر داشــته و اين انتظار وجود دارد كه با انجام توافق هسته اي قيمت هر 
دالر آمريكا، تحت تأثير آزاد شدن منابع ارزي ايران، كه 70ميليارد دالر تخمين زده شده، 
به زير 20هزار تومان هم كاهش يابد. كارشناســان اما با وجود آنكه اعتقاد دارند احتمال 
كاهش قيمت دالر تا 20هزار تومان در كوتاه مدت وجود دارد، مي گويند كه در بلندمدت 
به دليل وجود ابربحران هاي اقتصادي، پايداري قيمــت دالر در محدوده 20هزار تومان 

تقريبا غيرممكن است.
علي سعدوندي، كارشناس اقتصاد بين الملل معتقد است: توافق در وين مي تواند باعث شود 
نرخ ارز به كمتر از 20هزار تومان برسد اما اين قيمت پايدار نخواهد بود. او مي گويد: نرخ 
ارز در بازار بايد در نقطه تعادلي قرار گيرد ولي به نظر مي رسد نرخ دالر در محدوده كمتر از 

20هزار تومان در نقطه تعادلي قرار نمي گيرد.
ولي نادي قمي كارشناس بازار هاي مالي هم مي گويد: با احياي برجام و احتمال افزايش 
فروش نفت، تسهيل روابط بانك ها و بهبود شرايط حمل ونقل و بيمه، در كنار آزادسازي 
چندين ميليارد دالر منابع بلوكه شده، انتظار مي رود نرخ ارز كاهش يابد اما نبايد فراموش 
كرد كاهش نرخ ارز به فاكتورهاي متعدد ديگري نيز بستگي دارد و لزوما احياي برجام به 

بروز تكانه ارزي منجر نمي شود.
اميد فريادرس كارشناس بازار سرمايه هم درباره نوسان هاي قيمت دالر مي گويد: با وجود 
آنكه اخبار مثبتي از مذاكرات وين وجود دارد و به زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري 
هم نزديك مي شويم اما بعيد است كه قيمت دالر به كمتر از 21هزار تومان نزول كند. به 

 گفته او از نظر تكنيكالي قيمت دالر در محدوده 20هزار تومان ترمز خواهد كرد.
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هنوز يك ماه مانده تا فصل بهار تمام شــود و  انرژی
تابستان فرا برســد، اما گويا تابستان برقي ها 
زودتر فــرا رســيده و قطع پراكنــده برق، 
دست كم در بخشي از مناطق شهر تهران، طي 2روز گذشته، 
همه را به پرسش واداشته كه چطور هنوز تابستان نرسيده، 
قطع برق، آن  هم به صورت اعالم نشــده، آغاز شــده است. 
درست در شرايطي كه چند روز از استعفاي حسين صبوري، 
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ مي گذرد و 
قرار است ســكاندار برق پايتخت در يك فراخوان عمومي 
انتخاب شود. هر چند شركت توانير طي اطالعيه اي رسمي 
اعالم كرده، اين فراخوان به دنبال استعفاي حسين صبوري 
از مديرعاملي شركت توزيع برق تهران بزرگ منتشر شده اما 
او تا انتخاب مديرعامل جديد، به  دليل شرايط حساس شبكه 

برق، به كار خود ادامه خواهد داد.
به گزارش همشــهري، ايــن تصويري روشــن از وضعيت 
صنعت برق ايران است؛ در زمســتان گاز و در تابستان آب، 
باعث خاموشي و قطع برق در ايران شده است. حال سؤال 
اينجاست، چرا كشوري كه جزو بزرگ ترين دارندگان ذخاير 
گاز دنياست، در زمســتان با كمبود گاز مواجه است و اصال 
قطع برق در تابستان چه ربطي به كمبود آب و خشكسالي 
دارد؟ در چنين شرايطي باز هم صحبت از سهم بري بيشتر 
پردرآمدهــا از كم درآمدها، از يارانه برق، مطرح شــده كه 
گمانه زني ها درباره ضرورت اصالح قيمــت برق را تقويت 

مي كند.

هنوز جمع بندي نشده
تالش خبرنگار همشــهري براي گفت وگو با ســخنگوي 

صنعت برق تا لحظه تنظيم اين گزارش نتيجه نداد اما برخي 
مسئوالن وزارت نيرو به همشهري گفتند قطع پراكنده برق 
در برخي نقاط شهر و استان تهران، در برنامه ريزي هاي قبلي 
وزارت نيرو و شركت توانير قرار نداشته است. به  گفته آنان در 
خود مجموعه شبكه تامين و توزيع برق هم هنوز جمع بندي 
خاصي از علت خاموشي هاي پراكنده كه گاه تا 3ساعت در 

برخي نقاط تهران گزارش شده، صورت نگرفته است.

قطع برق از كانال آب
زنگ هشدار جدي از هم اكنون براي مصرف كنندگان برق در 
استان هاي مختلف به صدا درآمده و ابتدا اين زنگ به صورت 
پراكنده و پس از مدتي با رسيدن مصرف به نقطه اوج خود 
به شكل برنامه ريزي شده صورت مي گيرد. امسال اما به  نظر 
مي رسد شرايط نسبت به ســال هاي گذشته متفاوت است 
زيرا خشكســالي و كاهش 50درصدي بارش ها باعث شده 
نيروگاه هاي برقابي قدرت و ســوخت كافي براي توليد برق 

را نداشته باشند.
رضا اردكانيان، وزير نيرو همين 2روز پيش بود كه گفت: در 
استان هايي كه توليد برق از سدهاي مخزني انجام مي شود، 
امسال با 3200مگاوات كاهش ظرفيت توليد نسبت به سال 
گذشته مواجهيم؛ يعني هم در مصرف به هنگام و به اندازه 
آب موجود در مخازن اين سدها و هم در مصرف انرژي الزم 
است دقت بيشــتري داشته باشــيم. البته اردكانيان گفته 
است كه وزارت نيرو براي جلوگيري از خاموشي در تابستان 
امسال از پارســال كار كرده و برنامه ريزي هاي خود را براي 
تمام استان ها آماده كرده و اميدوار است در تابستان شاهد 
خاموشي نباشيم. وزارت نيرو تالش و برنامه ريزي هاي خود 

همشهری داليل قطع برق در پايتخت را پيگيري كرد

دليل  خاموشی هاي تهران
را از پاييز سال99 به منظور جلوگيري از خاموشي در تمام 

استان ها به كار گرفته است.

جدول خاموشي نداريم
مصطفي رجبي مشــهدي، ســخنگوي صنعت برق ايران 
مي گويد: دليل خاموشي هاي پراكنده ممكن است به خاطر 
افزايش مصرف در برخي نقاط و ضعف شــبكه باشد اما از 
هم اكنون خاموشي برنامه ريزي شده براي تهران تعريف نشده 
اســت. او تأكيد دارد: روزهاي گرمي در پيش داريم، اما اگر 
مشتركان صرفه جويي الزم را داشته باشند، ان شاءاهلل شاهد 
خاموشي نخواهيم بود و اگر مشكلي وجود داشته باشد، در 
سريع ترين زمان برطرف مي شــود. سخنگوي صنعت برق 
درباره احتمال انتشــار جداول خاموشــي در تهران گفت: 
امسال تابستان بسيار سختي از نظر گرما و افزايش مصرف 
پيش رو داريم لذا برنامه ريزي شده تا با طرح هاي مديريت 
مصرف، برخورد با مشتركان پرمصرف به ويژه در بخش اداري 
و تجاري، شناسايي و برخورد با رمزارزهاي غيرمجاز مانع از 
بروز خاموشي هاي گسترده شويم. به گفته رجبي مشهدي اگر 
طرح هاي مديريت مصرف مورد نظر اجرايي شود، تابستان 
را بدون خاموشــي ســپري خواهيم كرد و به ارائه جداول 

خاموشي هاي برنامه ريزي شده نيازي نيست.

چالش كرونا و انتخابات
به گزارش همشهري، امســال با موج چهارم شيوع كرونا و 
افزايش تعداد مبتاليان به اين ويروس، شركت هاي توزيع 
برق موظف شدند تا تامين برق بيمارستان ها را در اولويت 
خود قرار دهند؛ اولويت دوم هم تامين آب شرب اعالم شده 
اســت اما به نظر مي رسد خشكســالي و كاهش چشمگير 
بارش ها برنامه هاي وزارت نيرو براي جلوگيري از خاموشي ها 
را به چالش كشانده اســت. در چنين وضعي نگراني از موج 
پنجــم كرونا و حساســيت هاي انتخابات پيــش رو، باعث 
شده تا فشار بر وزارت نيرو افزايش يابد كه مبادا در جريان 
مناظره هاي انتخاباتي، كشــور با خاموشي مواجه شود. اگر 
در زمستان به دليل رشد باالي مصرف گاز در بخش خانگي 
نيروگاه هاي حرارتي سوخت كافي براي توليد برق نداشتند، 
حاال نيروگاه هاي برقابي با چالش كمبود آب پشت سدها، 
به عنوان سوخت خود مواجهند و وقتي آب كافي پشت سدها 
و نيروگاه هاي برقابي وجود نداشــته باشد، توربين ها براي 
توليد برق تكان نمي خورند. البته احتيــاط وزارت نيرو در 
مصرف آب پشت سدها هم دليل خاص خود را دارد. دغدغه 
ديگر اين است كه اولويت با تامين آب است و پس از آن برق. 
راهكار قديمي و تكراري اما اثربخش كاهش مصرف است. 
برق و آب را بايد درست مصرف كنيم وگرنه در اوج گرماي 
تابستان خاموش شدن خودكار كولرها، بخشي از اتفاقاتي 

است كه از االن بايد منتظر آن باشيم.
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زیبایی در 7كیلومتری 

تهران!

گشت و گذار  در روستای احمدآباد 
مستوفی كه در این روزهای بهاری  با 

گیاهان »كلزا« تماشایی تر شده است

نادرشاه نخستین 
كالهبردار تاریخ !

خاطره بازی با جواد رحمت اللهی، 
قدیمی ترین كاله دوز تهران كه تاریخ 

شفاهی كاله در ایران است

فوبیا؛ ترسی بزرگ تر 
از همه ترس ها

ترس با فوبیا چه فرقی دارد و 
چرا  به فوبیا مبتال  می شویم و

اینکه فوبیا از کجا می آید؟

زندگی خصوصی 
آقا و خانم گیتس

بیل گیتس بار دیگر 
در صدر اخبار  قرار گرفت؛  

درباره او و زندگی اش بیشتر بدانیم

ملكه 
تمساح ها

اولین پرورش دهنده كروكودیل
 در منطقه غرب آسیا 

این بانوی شجاع ایرانی است

پای صحبت های افسانه چهره آزاد  ، بازیگری كه  با بازی 
د  ر سریال احضار، نامش بیش از پیش برسر زبان ها افتاد  ه است

غالم پیروانی در سالروز تأسیس برق شیراز از تولد و مرگ 
قدیمی ترین تیم شهرستانی فوتبال ایران می گوید  

نقشی را دوست دارم
كه شبيه خودم نباشد

برق،الله نارنجی 
شیراز بود

11

12

09

در همین لیگ برتر امسال 
جز تراكتورسازی تبریز 

كدام تیم به معنای واقعی 
خصوصی است؟ استقالل 

و پرسپولیس یا سپاهان 
و فوالد و ذوب آهن از كجا 

بودجه می گیرند؟ گر حكم 
شود كه مست گیرند، 

در شهر هرآن كه هست 
گیرند؟

من همیشه می گویم مهم نیست 
كجای جهانی و د  ر چه حس و 
حالی هستی، اما این را می د  انم 
كه مشكلت حل می شود  ، محكم 
باش، با قد  رت و لبخند   بزن! بد  ان 
این كار سطح انرژی  ات را متفاوت 
می كند  ، لبخند  ت هد  یه تو باشد  ، 
به هر آن كس كه د  ید  ی! یك لبخند   
معركه بزن و د  ائم بخوان: من روز 
خارق العاد  ه  ای د  ر پیش د  ارم

زار
 گل

اد
جو

س: 
عك

نبوغ در قلبش بود؛ زيباترين مريم جهان
دوچشم روشــن جهاني، عميق، 
درخشــان، بيدارتــر از تمــام 
ســاعت هاي جهان امــا مغموم 
درصورتي به زيبايي شكوفه هاي 
گيالس و آن موهــاي كوتاه مثل 
آه كه البد خبر از يك درد جهاني 
مي داد! اما ما بي خبربوديم كه او احتماال بيماراســت ! اصال ما 
غافل از او بوديم. اگرنبوديم پس چرا او آن ســوي آب هاي دنيا 
زندگي مي كرد؟ يعني جهاني ترين، جوان ترين نابغه رياضي كه 
نام مباركش امروز بر پيشاني تمام وايت بردهاي دانشكده هاي 
رياضي جهان در احترام و ستايش بود! در روزي كه به نام عزيز و 
نفيس و نجيب او ثبت شده است. ٢٢ارديبهشت به افتخار زادروز 
مريم ميرزاخاني روزجهاني زن در رياضيات نامگذاري شــده 
است. او اولين زن و اولين ايراني برنده مدال فيلدز )مشهوربه 
نوبل رياضيات( است و دانشگاه استنفورد كه مريم استاد آنجا 
بود بورسيه اي معادل ٨٠٠هزاردالر به نام او درنظر گرفته است. 
مرگ او ٢سال پس ازدريافت فيلدز به  علت ابتال به سرطان سينه 
در 4٠ سالگي بي گمان يكي از تلخ ترين مرگ ها براي همه زنان 
اهل علوم رياضي در ايران و جهان بود. اين يادداشت مي بايست 
پنجشنبه هفته چاپ مي شد كه عيد فطر و تعطيلي روزنامه ها بود 
و حاال كه دكتر مليحه يوسف زاده استاد آمار و رياضيات دانشگاه 
اصفهان برنده جايزه پروفسورميرزاخاني شده است، روز او هفته 
او و ماه اوست؛ يعني همه ارديبهشت به نام همه دختران ايراني 

است كه چون او ذهن زيبا و جهاني دارند.
 ٢بخش مطلبي را كه در ادامه مي خوانيــد برگرفته از متني 
است كه تيرماه 6سال پيش در همين صفحه در شوق و افتخار 
مدال جهاني او نوشتم كاش وزير كشــور بودم و به شهرداران 
شهرهايي كه رشته رياضي براي دختران دارند كوچه يا خياباني 

را به نام تو كنند.
چيزي به من بگو؛

دستي به من بده، 
راهي به من ببخش 

و آفتاب كن؛
كه مي خواهم 

درچشم هاي تو
شب را زبون تر از هميشه كنم

 بخش اول - ناگهان باران وسط تابســتان آمد و هوا را دلپذير 
كــرد، در آغاز روزي كه نامش چهارشــنبه ٢٢خرداد ســال 
١٣٩4بود، در ساعتي كه دما نمره اش ٣٧ بود. ناگهان باران يك 
خبر عميقا مسرت بخش سرريز شد در قاب صفحه خبر تلفن ها، 
راديو و تلويزيون ها، چرا؟ چون باالترين جايزه جهاني در رشته 
رياضي هديه به بانوي ايراني شــد كه ثابت كرد ٢+٢ مي شود 
٨٧ميليون ايراني كه در ايران و ساير نقاط جهان حضور دارند و 
البته به اضافه همه كساني كه مي دانند نبوغ زن در قلبش نهفته 
است و مي دانند همه مردان محترم جهان با ديدن يك ذهن زيبا 

چون مريم عاشق زندگي مي شوند.
 خبر باران بود در روزگاري كه ابر دريغ شده از ما و مه نمي ريزد 
بر سر كوه، چشمه جا مانده است از جاري  شدن و ما شوريده 
خياليم از واهمه بند آمدن آب و از غيبت آب. صفحه آي پد را 
كه باز كردم ديدمش! آن قيافه آرام، مليح و نجيب... اين خانم 
ارجمند ؛ مريم ميرزاخاني... زيباترين زن جهان در روزي كه او 

باران جهان شد. مي خواستم از خرسندي اين حال عميقا خوش 
در همه بازارهاي چتر فروشي سارق شوم تا چترها را بر سر همه 
دختراني بگيرم كه رياضي مي خوانند در مدارس اميد، تا آفتاب 
آزرده نكند چهره مريم هاي ما را و آنان همچنان رياضي نقاشي 
كنند تا علم به بالندگي و پيشرفت بيشتري دست يابد. چقدر 
ذهن زيبا داشتن دختران ما حالمان را چهارفصل مي كند؛ مثل 
مهندس فرشيد موسوي از سرشناس ترين معماران ايراني در 
جهان و استاد تحصيالت تكميلي دانشكده طراحي دانشگاه 
هاروارد و يا آزاده كيواني اختر فيزيك دان و بنيانگذار آكادمي 

ديجيتال ايج
خبر اين بود

ناگهان مي آيد
گلويت را مي فشارد

وادارت مي كند اعتراف كني
عشق

هيچ وقت درنمي زند
بخش دوم - حاال و اكنون دختــر جهاني ما، مريم ميرزاخاني! 
اعتراف مي كنم دوســت داشــتم در ايــن هوا كــه گرما در 
خيابان هاي شهر دريا شده اســت يك كارخانه بستني سازي  
داشتم كه نامش نام شما بود تا تنور گرما را سرقت كند از ذائقه 
گرماخوردگان! اصال يك دانشــگاه رياضي مي ساختم به نام 
دختران هوش و نبوغ تا بي واهمه از ستاره دار شدن و بورسيه 
نشدن، رياضي نويســي كنند بر صفحه آرزوهايشان تا آزرده 
نشود ذهن زيبايشان به وقت داربي استقالل و پرسپوليس كه 

چرا ورزشگاه براي آنان در بن بست است.
اصال پيشنهاد مي كنم شما خودتان كه به  گفته )بنياد فيلدز( 
مظهر بلند پروازي، بينش وسيع و كنجكاوي ژرف در رياضي 
هستيد به ياد آن 6همكالســي نابغه تان در دانشگاه صنعتي 
شريف كه سال ٧6 در سانحه اتوبوس جان باختند، بنياد نخبگان 
رياضي در تهران داير كنيد تا هر 4 سال يك بار جايزه شما را به 
دختراني بدهند كه ذهن زيبايشان در رياضيات همگي مريم 

ميرزاخاني ست.
دختر جهاني ما! اعتراف مي كنم وقتي داشتي روی تخته سياه، 
رياضي نقاشي مي كردي براي مدتي يادم رفت كه چهره ات چه 
شــكلي بود و بعد يادم آمد به شكل عجيبي شبيه نقشه ايران 
است. يادم آمد، »علم« دانستن ميان دو ندانستن است، مثال 
علم نمي داند اگر قرار بود آن 6 نفر همكالسي نابغه همراه شما در 
حادثه سال ٧6 كشته شوند پس چرا به دنيا آمدند! علم همچنين 
نمي داند شما كي به ايران برمي گرديد چون علم تقدير نمي داند 
اما ما مي دانيم هر زمان شما پا برخاك ميهن بگذاريد باران گل 
سرخ می  ريزد در استقبال از شــما كه باران در وسط تابستان 

١٣٩4ما بوديد.
نه 

تقصير ماه نيست
من قلبم را مي توانستم
به مانند فانوس كاغذين

به ريسمان بلندبادبادكي ببندم و
به آسمان دهكده اي دركوير

پروازش دهم.

فریدون صدیقی

استادروزنامهنگاری

یادداشت 

   شعرها به ترتيب از 
اسماعيل شاهرودی، مهدی شادخواست و عباس صفاری

 ردپای كرونا بر تاریخ
و ادبیات می ماند
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عبدهللا انوار، پژوهشگر و تاریخ شناس
 از كتاب خواندن در روزگار كرونایی می گوید



دسترسی به روستا از بزرگراه آزادگان

هدیه به احمدشاه

كشاورزی و مزارع دامداری

مناظر بكر در احمدآباد

گل خانه 6

اگر تا به حال گذرتان به شهر قدیمی احمدآباد مستوفی واقع در 
جنوب غربی تهران نیفتاده باشد، باورش برایتان سخت است كه 
در 7كیلومتری پایتخت، جایی پر از زمین های كشاورزی و مزارع 
دامداری وجود داشته باشد كه چشم اندازشان قله دماوند است! اما 
چنین جایی، وجود خارجی دارد و می تواند خیلی زود ما را از ترافیك، 
سر و صدا، آلودگی هوا و استرس زندگی در كالنشهر تهران جدا كرده 
و به بهشتی زیبا با گل های زردرنگ و غروب نارنجی آفتاب بكشاند. به 
همین دلیل روستای احمدآباد مستوفی می تواند یك گزینه بسیار 
خوب گردشگری در روزگار كرونا باشد؛ چرا كه به راحتی می توانیم در 
روزهای منع تردد بین شهری خودروها، خودمان را به آنجا برسانیم و 
بدون اینكه نیاز به اقامت یك یا چند روزه داشته باشیم، در نصف روز 
یك سفر ایمن و كم خطر را تجربه كنیم. اگر از حبس شدن چندین 
ماهه در پایتخت خسته شده اید و دلتان یك تفریح امن می خواهد، 
با همراه داشتن ماسك و دستكش و مواد ضد عفونی كننده، با ما به 

احمدآباد مستوفی بیایید.

مستند گردی

بی شك یكی از بهترین مستندهای 
ساخته شده دنیا، مجموعه »سیاره 
زمیــن«)Planet Earth(  اســت؛ 
مجموعه ای بی نظیر كه توسط شبكه 
بی بی سی تهیه شده و راوی آن دیوید 
اتنبرو است. این مستند كه ساخت 
آن 5سال طول كشــیده، در فاصله 
ســال های 2006 تا 2010ساخته 
شده و شامل 11قســمت است كه 
هر قســمت آن به یك زیســتگاه 
زمین می پــردازد. از قطب تا قطب، 
كوه ها، آب شیرین، غارها، بیابان ها، 
دنیاهای یخــی، جلگه های پهناور، 
جنگل هــا، دریاهــای كم عمــق، 
جنگل های فصلی و اعماق اقیانوس، 
قســمت های مختلف این مستند 
منحصربه فرد به حساب می آیند كه 
همه عالقه مندان به مســتند را سر 
ذوق می آورند. هر قسمت این مستند 
بی نظیر كه به كنكاش در سیاه زمین 
می پردازد، حدود 60دقیقه است كه 
10دقیقه پایانی آن به پشت صحنه 

شیوه ساخت آن می پردازد.

كنكاش در سیاره زمین

اگر تــا امــروز مســتند »كمپ 
معلوالن« یــا »اردوگاه معلوالن« 
را ندیده ایــد، توصیــه می كنیم 
حتما همیــن امــروز آن را دانلود 
كرده و تماشــا كنید. این مستند 
كه ســاخته نیكول نیوهام و جیم 
البرشت است و مستند جدید شبكه 
نتفلیكس به حساب می آید، سال 
گذشته جایزه بهترین اثر مستند 
سی وششمین دوره جوایز انجمن 
بین المللی مستند )IDA( را از آن 
خود كرد. اردوگاه معلوالن درباره 
یك كمپ تابستانی ویژه معلوالن 
به نام »ِجند« است كه سال1971 
در نیویورك، موجب دگرگون شدن 
زندگی نوجوانان منــزوی دارای 
معلولیت شد و درواقع محل فعالیت 
جنبش حقوق معلوالن نام گرفت. 
»Crip Camp« یــا همان اردوگاه 
ناتوانی محصول كشور آمریكاست 
و در نود وســومین جشــنواره 
اسكار2021 كه همین چند هفته 
پیش برگزار شــد، نامزد بهترین 

فیلم اسكار هم بود.

كمپ معلوالن

»در اوایل روزهای ســال2011، 
ســخت ترین و اندوهگین تریــن 
زمســتان برای مردمان ژاپن بود. 
هنگامی كه در شرق این كشور با 
به وجود آمدن زلزله 10ریشتری، 
امواج خروشــان اقیانوس آرام به 
ســاحل این كشــور هدایت شد. 
به وجود آمدن این ســونامی باعث 
2انفجار در نیروگاه برق دایچی در 
فوكوشیما شد و امواج رادیواكتیو 
مناطق وســیعی را آلــوده كرد. 
خبرنگار ایرانی، افشــین والی نژاد، 
هشت سال پس از سونامی2011 
ژاپــن و انفجــار نیــروگاه اتمی 
فوكوشیما، از سر وظیفه و احساس 
به تجزیــه و تحلیل ایــن بحران 
می پــردازد.« این معرفــی كوتاه 
مستند »مسافر فوكوشیما«ست؛ 
مســتندی ســاخته معصومــه 
نورمحمــدی كه در آن افشــین 
والی نژاد، خبرنگار ایرانی مقیم ژاپن 
چكیده بیش از 70سفر زمینی به 
منطقه فوكوشیما را روایت می كند. 
این مستند را می توانید در سایت 

»هاشور« ببینید.

مسافر فوكوشیما

پنجشنبه

شماره 119
30  اردیبهشت 1400 

درباره وجه تسمیه »فرحزاد« چه می دانید؟

روستای توشه باعظمت

از ف تا فرحزاد!
تا از بحث فرحزاد خارج نشده ایم، بد نیست نیم نگاهی هم به ضرب المثل رایجی بیندازیم كه 
خاستگاهش همین روستای قدیمی و خوش آب و هواست. مثل »تا بگی »ف«، من می رم فرحزاد« 
ضرب المثلی است كه افراد برای تعریف كردن از هوش و ذكاوت شان، از آن استفاده می كنند. اما چرا 
فرحزاد؟! چرا رفتن به فرحزاد آنقدر مهم بوده كه برای بیان باالبودن هوش و ذكاوت از آن استفاده 
می شده؟ واقعیت این است كه فرحزاد روستایی دور از تهران بوده و به دلیل كوهستانی بودنش، 
راه دسترسی خیلی سختی داشته. به همین دلیل وقتی كسی می خواست سرعت عمل و هوش و 
ذكاوتش را به رخ كسی بكشد، با بیان این ضرب المثل می گفته تا تو بخواهی »ف« فرحزاد را تلفظ 
كنی، من نه فقط متوجه منظورت شده ام بلكه حتی تا فرحزاد هم رفته ام!

فرحزاد كه محله ای در شمال تهران است، برای پایتخت نشینان یك محل 
تفریحی به حساب می آید كه باغ ها، كافه ها و رستوران هایش از گذشته 
پاتوق ساكنان تهران بوده. اما این محله شمال شهر پایتخت، همان اندازه 
كه برای تهرانی ها نامی آشــنا دارد، معرف حضور ساكنان دیگر شهرها 
هم هست؛ چرا كه مثل »تو بگی ف، من می رم فرحزاد« با گذر از مرزهای 
پایتخت، به یك ضرب المثل رایج تبدیل شده است. نكته جالب توجه درباره 
این روستای قدیمی این است كه اگر امروز از هركسی درباره وجه تسمیه 
این روستا بپرسید، با این پاسخ مواجه می شــوید كه فرحزاد از 2بخش 
»فرح« و »زاد« تشكیل شده و درنتیجه به معنای جای فرحبخش و خوش 
آب و هواست. اما منابع قدیمی و كتاب های تاریخی نشان می دهند كه این 
نظریه از اساس غلط است! در ادامه با سرك كشیدن به كتب تاریخی، سر از 

رمز نام این روستا درآورده ایم كه در ادامه خواهید خواند.

روستای 800ساله
فرحزاد یك روستای بسیار قدیمی است. روستایی كه امروز در تقسیم بندی 

شهری، جزو منطقه 2شهرداری تهران قرار دارد، در گذشته روستایی در 
مسیر جاده امامزاده داوود)ع( بود. دلیل رونقش در گذشته هم دقیقا همین 
موضوع بود؛ اینكه مسافران و زوار امامزاده داوود)ع( بعد از گذران مسیری 
طوالنی، شب به فرحزاد می رسیدند. در این روستا استراحت می كردند و 

روز بعد با اجاره االغ و قاطر، مسیرشان را به سمت امامزاده ادامه می دادند. 
در تابستان ها هم عده ای از تهرانی ها كه از گرمای پایتخت فراری بودند، با 

اجاره كردن باغ یا خانه ای در این محدوده، به ییالق مي رفتند و از آب و هوای 
خوش این محدوده نهایت استفاده را می بردند. این اقامتگاه موقتی مسافران، 

به تدریج به محلی برای كسب وكار تبدیل شد و امروز به عنوان منطقه ای 
تفریحی بین اهالی تهران شناخته می شود. اما این روستا خیلی پیش تر از 

تقسیم بندی های پایتخت، حتی قبل تر از اینكه تهران پایتخت شود و حتی 
قبل تر از آن، پیش از شكل گیری تهران به شكل امروزی اش، وجود داشته و 

به استناد كتب تاریخی، 800سال قدمت دارد!

پری زاد یا فرحزاد؟
اگر پای صحبت ریش سفیدها و موسفیدهای فرحزاد بنشینید، برایتان از 
روزگاری می گویند كه نام این روستا »پری زاد« بوده و به مرور به فرحزاد 
تغییر پیدا كرده است. در دلیل این نام هم می گویند آن زمان فرحزاد جای 
پری ها و از ما بهتران بوده! برای همین اسمش را پری زاد گذاشته اند! اما به نظر 
می رسد این نام برای فرحزاد بیشتر افسانه ای است كه سینه به سینه بین 
مردمان فرحزاد نقل شده و به امروز رسیده است. در هیچ منبع معتبری هم 
نام فرحزاد را پری زاد ذكر نكرده اند و به همین دلیل نام پری زاد برای این 
روستای 800ساله، بیشتر شبیه یك افسانه زیباست.

12هزار گزی طهران
فرحزاد در گذشته به گفته مورخان، روستایی در شمال غربی تهران و 

بین محدوده كن و تجریش بوده كه 2فرسخ با تهران فاصله داشته است. 
حسینعلی رزم آرا در جلد نخست كتاب ده جلدی »فرهنگ جغرافیایی 

ایران« درباره این روستای قدیمی نوشته: »فرحزاد دهی است جزو 
بخش شمیران واقع در 9هزار گزی باختر تجریش و 12هزار گزی 

تهران؛ ناحیه ای در دامنه كوهستان، سردسیر و دارای هزار و 200نفر 
جمعیت كه از قنات مشروب می شوند. محصوالتش غالت، یونجه و 
توت است. اهالی از كشاورزی و چاپارداری گذران می كنند. مزرعه 

یونجه زار كهریزك جزو این ده است. زوار، االغ یا قاطر كرایه می كنند 
و به امامزاده داوود)ع( می روند. بنابراین در تابستان ها شغل ساكنان، 
بیشتر چارپاداری است. تابستان، 200خانواده تهرانی خانه یا باغچه 

اجاره می كنند و در اینجا ساكن می شوند.«

فرزاد، فرذاذ، فرازاذ، فره زاد!
به اندازه قدمت این روســتا، در كتاب هــای مختلف برای آن 
نام های متفاوتی درنظر گرفته شــده اســت! از فرزاد و فره زاد 
بگیرید تا فرذاذ و فرازاذ! در كتاب »منتقله الطالبیه« اسم این 
روستا »فرذاذ« نوشته شده. درحالی كه در همان دوره در یك 
كتاب دیگر با نام »فرازاذ« از این آبادی یادشــده است. فرزاد و 
فره زاد هم عنوان های دیگری است كه در كتاب تاریخی مختلف 
برای نامیدن روستای شمالی پایتخت از آنها استفاده شده است.

َّه زاد توشه های باعظمت در فَر
اما برسیم به وجه تسمیه روســتای فرحزاد. امروز اگر با این 
نوع نگارش نام روستا، به دنبال وجه تسمیه آن باشیم، به دو 
بخش »فرح« و »زاد« می رسیم كه مجموعا جای فرح بخش 
و خوش آب و هوا را به ذهن می رساند. اما اگر بدانیم امالی 
فرحزاد در گذشته به این شكل نبوده، آن وقت وجه تسمیه 
آن هم فرق می كند. مرحوم عباس اقبال آشتیانی، نویسنده، 
ادیب و مــورخ ایرانی در »جغرافیای بــالد و نواحی« مجله 
»یادگار« نوشته است: »فرح زاد در شمال غربی طهران بین 
تجریش و كن واقع است. نام این ده در كتاب منتقله الطالبیه 
آمده، اما به شكل »فرزاد« كه امالی قدیم آن »فره زاد« است. 
بعدها قیاس عامیانه »فره« را به »فرح« عربی مبدل ساخته 
و فره زاد و فرزاد را فرح زاد كرده است.« پس درواقع نام این 
روســتای قدیمی دراصل »فره زاد« بوده، اما بعدها به خاطر 
آب و هوای خوشی كه در مقایسه با هوای آلوده شهر داشته، 
فره به فرح تبدیل شــده و از آن با عنوان مكان خوش آب و 
هوا یادشده است. حاال كه متوجه شدیم نام فرحزاد در ابتدا 
ه زاد« بوده و بعدها به غلط به شــكل امروزی اش نوشته  »َفرَّ
شــده، راحت تر می توانیم به دنبال وجه تسمیه اش بگردیم. 
ه، دقیقا بــا همین تلفظ، یعنی به فتح »ف« و شــّد »ر«،  َفرَّ
به معنای  شأن و شوكت است. زاد هم كه معنای بار و توشه 
دارد. پس مجموعا می توان به آن »توشه باعظمت« یا »توشه 

عظیم« گفت.

همه محصوالت فرحزاد
دلیل این نامگذاری برای روستای فرحزاد هم كه كامال مشخص است. فرحزاد به دلیل قرار گرفتن در 

دامنه رشته كوه البرز و دسترسی اش به آب گوارا، همیشه محصوالت فراوان و مرغوبی داشته كه باعث 
شده آن را »توشه عظیم« بنامند. از گذشته تا همین امروز، شاتوت، توت، گیالس، انار، انجیر، خرمالو، 

گردو، بادام و... محصوالت مرغوب فرحزاد بوده و هست كه از این نقطه به نقاط مختلف پایتخت و 
حتی شهرهای همجوار صادر می شود.

گشت و گذاری نیم روزه در روستای احمدآباد مستوفی كه در این روزهای بهاری 
با گیاهان »كلزا« تماشایی تر شده است

زیبایی در 7كیلومتری تهران!
احمدآباد مستوفی در محدوده شهرستان اسالمشهر قرار دارد و به همین دلیل در جنوب غربی 
پایتخت واقع شده است. درواقع می توان گفت كه احمدآباد مستوفی از شمال و شرق با تهران، از 
جنوب با اسالمشهر و از غرب با شهریار همسایه است. پایتخت نشین ها از طریق بزرگراه آزادگان 

می توانند به این روستای سرسبز و زیبا كه در 7كیلومتری تهران است، دست پیدا كنند.

اینطور كه در منابع و كتب تاریخی آمده، احمدآباد مســتوفی تقریبا 
400ســال قدمت دارد. ظاهرا این روســتای خوش آب و هوا، ملك 
مســتوفی الممالك بوده. روزی احمدشــاه قاجار در این روستا اتراق 
می كند. مستوفی الممالك كه متوجه عالقه شاه به این روستا می شود، 
آن را به شاه قاجار پیشكش می كند و به همین دلیل ما امروز این روستا 
را با تركیبی از نام احمد شاه قاجار و مستوفی الممالك می شناسیم! البته 
اینكه ما احمدآباد مستوفی را روستا می دانیم، ریشه در همان روزها دارد 
چون این محدوده از سال 1390به شهر احمدآباد مستوفی تبدیل شده 
و روستاهایش حسن آباد خالصه، بهمن آباد، رضی آباد حریری، نصیرآباد، 

چیچكلو و ایرین هستند. این شهر  قریب به 3هزار نفر جمعیت دارد.

این شهر قدیمی عالوه بر گیاهان كلزا، به چشم انداز رشته كوه البرز 
و قله دماوند و همچنین غروب های رویایی اش معروف است. از كنار 
مزارع و زمین های كشــاورزی، اگر دود و آلودگی هوای تهران اجازه 
بدهد كه در این روزهای بهاری اجازه هم می دهد، نمای رشــته كوه 
البرز و حتی قله دماوند قابل مشــاهده است. ضمن اینكه غروب های 
نارنجی در آسمان صاف و آبی احمدآباد هم جلوه دیگری از زیبایی های 
این روستای نزدیك به تهران اســت كه دل هر گردشگری را می برد. 
عالوه بر زیبایی های طبیعی، احمدآباد مستوفی جاذبه های گردشگری 
گوناگونی دارد كه یكی از آنها بقعه امامزاده اسماعیل)ع( است. این بقعه 
در جنوب احمدآباد مستوفی، در 5كیلومتری شمال غربی روستای 
چیچكلو قرار دارد كه دارای یك گنبد و دو ایوان شرقی و غربی است. 
فضای این بقعه به قدری شــبیه امامزاده های روســتاهای دور است 
كه نمای بیرونی اش آجری و ســنگ قبر امامزاده سیمانی است! اگر 
به دنبال جایی دنج و پر از آرامش هستید، حتما سری به بقعه امامزاده 

اسماعیل)ع( بزنید.

كجا برويم؟
  تپه باستانی چیچكلو

اگر برای عرض ارادت به امامزاده اســماعیل)ع(، به ســمت 
روستای چیچكلو رفتید، حتما به تپه باستانی این روستا هم 
بروید. این تپه كه باستان شناسان دیرینگی اش را، دوره پس 
از اسالم تخمین زده اند، سال 1382با شماره 10802به ثبت 
آثار ملی رسیده است. اگر درباره نام این تپه و این روستا هم 
كنجكاو شده اید، باید بگوییم كه چیچكلو یا چیچك لو، واژه ای 

تركی به معنای »پر شكوفه« یا »شكوفه دار« است.

  یخچال قدیمی علی آباد
برای دیدن بنایی كه یادگار دوران حكومت قاجار اســت، باید 
به یخچال یا یخــدان »علی آباد« بروید؛ جایــی كه یخدانی با 
دیواره های بلند و قطر 10متر وجود دارد و از روزگاری حكایت 
می كند كه مردم با پركردن آن در فصل پاییز و زمســتان، آب 
خنك و یخ بهار و تابستان شان را تامین می كردند. این یخچال 
قدیمی هم مانند تپه باستانی چیچكلو در سال 1382در فهرست 
آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. عالوه بر این یخچال قدیمی، 
یك آب انبار قدیمی هم درجاده احمدآباد- اسالمشهر وجود 
دارد كه بد نیست در مسیر رفتن تان به احمدآباد مستوفی، از 

آن هم دیدن كنید.
  بازار پرندگان

 بازار پرندگان عالوه بر آنكه جایی برای خرید و فروش پرندگان 
مختلف ازجمله فنچ، مرغ عشق، سینه سرخ، طوطی، كاسكو و... 
به حساب می آید، جایی برای گشت و گذار بازدیدكنندگان هم 
هست. این بازار پرندگان زینتی كه در بزرگراه آزادگان به سمت 
ساوه، بعد از احمدآباد مســتوفی، روبه  روی انبار اداره برق واقع 

شده، همه روزه حتی روزهای تعطیل هم باز است.
   ایستگاه راه آهن اسالمشهر

و درنهایت به ایستگاه راه آهن اسالمشهر، به عنوان یكی دیگر 
از جاذبه های گردشگری احمدآباد می رســیم؛ جایی كه اگر 
تصاویرش را ببینید و ندانید مربوط به ایستگاه راه آهن اسالمشهر 
است، احتماال فكر می كنید جایی در خارج از كشور است؛ چرا 
كه ایستگاه راه آهن اسالمشهر در قرق واگن های باری رنگارنگی 
است كه شاید مشابه آن را تاكنون در عمرتان ندیده باشید. این 
ایستگاه راه آهن منحصر به فرد با قطارهای رنگارنگش در انتهای 

جاده احمدآباد - اسالمشهر واقع شده است.

احمدآباد مستوفی پر از باغ های سرســبز، زمین های كشاورزی و مزارع 
دامداری اســت. تا جایی كه بســیاری از عروس و دامادها برای گرفتن 
عكس های عروسی شان، راهی این تكه از پایتخت می شوند. تعداد زیادی 
از سریال ها و فیلم های سینمایی و حتی تبلیغات تلویزیونی هم در طبیعت 
زیبای احمدآباد مستوفی فیلمبرداری شده اند. شاید برایتان جالب باشد 
بدانید این خطه زیبا با مزارع و زمین های كشاورزی اش، لوكیشن سریال 
»مختارنامه«، »احضار«، »متهم گریخت« و... بوده است. اگر در این فصل 
سال، یعنی در بهار راهی احمدآباد مستوفی شوید، با دیدن دشت هایی كه 
همگی به رنگ زردند، حسابی سر ذوق می آیید. این محدوده معدن گیاهانی 
به نام »كلزا« است كه از آنها روغن می گیرند. درباره روغن كلزا هم گفته 
می شود چون این روغن دارای اسیدهای چرب اشباع نشده و فاقد كلسترول 

است، بین روغن های مختلف از كیفیت تغذیه ای باالیی برخوردار است. 



وقتی كاله قشری شد از نمدی تا پهلویكاله تاج سر بود

روزگار سپری شده الله زار 

كاله دوزی در خانواده رحمت اللهی ریشــه موروثی دارد و زندگی 3نســل در این خانواده با 
كاله دوزی و كاله فروشی عجین است. جواد رحمت اللهی اكنون میراث دار پدر و پدربزرگ 
است و شاید خاطرات شنیده نشده ای درباره پیدایش پوششی به نام كاله روایت می كند؛ »پدرم 
تعریف می كرد كه در 7سالگی به كارگاه كاله دوزی چهارراه مخبرالدوله رفته و با استاد ابراهیم 
حسینی كه آنجا كاله می دوخته آشنا شده است. من از سال1358 به طور رسمی وارد این 
حرفه شدم.آن موقع راسته كاله دوزها در خیابان الله زار بود و خیلی هم رونق داشت. یك بار 

به پدرم گفتم این چه شغلی است كه انتخاب كردی و او در جوابم گفت كاله تاج سر است.« 

به رغم اجباری شدن اســتفاده از كاله در دوره پهلوی 
اول، مردم باز هم عــرف را درنظــر می گرفتند. جواد 
رحمت اللهــی می گویــد:»در دوره قاجــار همه كاله 
می گذاشتند اما بایدی در كار نبود.آن موقع اگر كسی 
بــدون كاله از خانه بیرون می آمــد كار خارج از عرفی 
انجــام داده بود. پدرم می گفت اصطالح »آدم بی ســر 
و پا« را در مورد افرادی بــه كار می بردند كه كفش به 
پا و كاله بر ســر نداشــتند. عرف جامعه اینگونه بود و 
كاله را یك پوشش مهم می دانستند. وقتی می گفتند 
ســر یك نفر بی كاله مانده یا كالهش را برداشــته اند 
یعنی چیزی مهم را از دست داده است«. 
جواد رحمت اللهــی، كاله درباری را 
جزو نخستین كاله های لوكس 
و گران قیمتی می داند كه به 
ایران وارد شد؛» از  سال 1353 
كاله های فرنگی وارد بازار ایران 
شــد و خیلی از كاله دوزهای ایرانی 
بساط تولیدی شان را جمع كردند. حاجی 
واضحان كه از قدیمی تریــن كاله دوزهای ایران 
بود هم وارد كننده شــد. كاله گران قیمت از همان 
موقع وارد ایران شد؛ مثال كاله سیلندر كه مخصوص 
درباری ها بود 600تومان قیمت می خورد. آن موقع 
حقوق یك كارمند عالی رتبه ماهی 300تومان بود.«

قدیمی ترین كاله فروش تهران می گوید كاله شاپو كه در سال های قبل از پیروزی 
انقالب به نماد سینمای فیلمفارسی بدل شد، یكی از پرطرفدار ترین كاله ها در ایران 
بود؛» كاله شاپو خیلی طرفدار داشت و مخصوص مقامات عالی رتبه بود. البته جاهل ها 
و داش مشدی هایی كه شغل شان در میدان میوه و تره  بار تهران بود در دوره پهلوی دوم 
كاله  شاپو مخملی بر سر می گذاشتند و به كاله مخملی ها معروف شدند. در همان 
دوره درشــكه چی ها كالهی به نام كاله كاسگت بر سر می گذاشتند كه اتفاقا جزو 
گران ترین ها بود. این مدل كاله از بهترین چرم گوسفندی، بزی و گاوی دوخته می شد 
و به همین دلیل گران بود. كاله»برت« به قشر روشنفكر تعلق داشت و جالل آل احمد 
از همین كاله استفاده می كرد. اقشار متوسط هم كاله پهلوی استفاده مي كردند. كاله 

پوستی هم كه از پوست بره تهیه می شد برای قشر مذهبی و حاجی بازاری ها بود. «

بازار كاله از ســال1357 دوره تازه ای را تجربه كرد و به پوششی تزئینی بدل شد. 
كاله فروش های قدیمی و اسم و رسم دار الله زار هم یكی پس از دیگری مغازه های شان 
را واگذار كردند و عطای ادامه كار در این صنف را به لقایش بخشیدند. مثل مغازه 
معروف خورشید كه نخستین كاله فروشی ایران بود؛»صاحب كاله فروشی خورشید، 
یك ارمنی مهاجر بود كه همراه بلشویك ها به ایران آمد و در الله زار جنوبی كارگاه 
كاله دوزی راه انداخت. آن موقع هر كالهی كه به بازار می آمد به آن می گفتند كاله 
ارمنی چون در همین مغازه خورشید و توسط ارمنی ها دوخته می شد. بعد از انقالب، 
همه مغازه های قدیمی یكی پس از دیگری تعطیل شدند و تك و تنها در الله زار مانده 

بودیم. ما هم از 2سال قبل به خیابان بهار شیراز آمده ایم.«

ورود كاله فرنگی به ایران 
دیگر نه از راسته كاله فروش های الله زار خبری اســت نه از مغازه مشهور و قدیمی رحمت اللهی كه جایی برای 

مرور تاریخ شفاهی كاله در ایران بود.جواد رحمت اللهی در 65ســالگی به خیابان بهار شیراز آمده و 
هنوز به عنوان راوی روایت های ناب درباره كاله شناخته می شود. او ما را به سمت الله زار و راسته 

كاله فروش ها می برد؛»استفاده از كاله به عنوان یك پوشش جدید در دوره پهلوی اول رواج پیدا 
كرد. قبل از آن مردم از كاله نمدی استفاده می كردند. رضاشاه وقتی آمد كاله لبه دارذي 

را به جاي كاله هاي نمدي و فرنگي مد كرد كه بعدها به كاله پهلوی معروف شد. تأكید 
هم می كرد كه كاله باید در ایران تولید شود. كاله دوزها موظف بودند هر ماه، كاله هایی 

مانند كاله شاپو را تولید و عرضه كنند. یك كاله دیگر هم بعد از بازگشت ولیعهد رضاشاه 
از سوئیس مد شد كه اسمش كاله پیشاهنگی بود.پس از روی كار آمدن محمدرضا شاه، واردات كاله 

به ایران رونق گرفت و از كشورهای اروپایی كاله وارد می كردند. یكی از مدل هایی كه از كشورهای اروپایی به 
ایران آمد به كاله »كپ« مشهور شد. آن موقع مردم بدون كاله از خانه بیرون نمی آمدند و كسی كه كالهش 

گم می شد یك نفر را می فرستاد برایش یك كاله پهلوی بخرد تا بتواند از خانه خارج شود.«

خاطره بازی با جواد رحمت اللهی، قدیمی ترین كاله دوز 
تهران كه تاریخ شفاهی كاله در ایران است

نادرشاه نخستین 
كالهبردار تاریخ بود

7تلگراف خانه

تاریخچه استفاده از كاله در ایران فراز و فرودهای بسیاری دارد و در این باب 
كتاب ها و مقاالتی نوشته شده است. جنبه های اجتماعی الزامی شدن استفاده 
از این پوشش و تأثیر آن بر زندگی ایرانی ها را باید از زبان افراد خاص شنید و 
نسل قدیمی كاله فروش های تهران در دسته همین منابع شفاهی قرار دارند. 
بعد از شــلوغی های میدان هفتم   تیر و در خیابان بهارشیراز، دكان كوچك 
و جمع و جور كاله فروشــی رحمت اللهی مثل غریبه ای در یك شهر شلوغ و 
پرازدحام است. جواد رحمت اللهی یكی از معدود بازمانده های نسل قدیم كاله دوزهای تهران جزو آخرین 
كاله فروش های خیابان الله زار است كه در برابر هجوم بی امان لوستر و المپ فروشي ها تاب نیاورد و شال 
و كاله كرد تا زندگی تازه ای را در این مغازه شروع كند. او را می توان تاریخ شفاهی كاله در ایران دانست؛ 
چرا كه ماجراهای كمتر شنیده شده ای را درباره جایگاه كاله در تاریخ و فرهنگ ایرانیان روایت می كند.

فیلم گردی

عالقه مندان بــه فیلم های ژانر 
درام و جنگی، این روزها گزینه 
بسیار خوبی برای تماشا دارند؛ 
فیلم ســینمایی »5همخون« 
5Bloods Da( كــه یــك  (
فیلم آمریكایی جدید اســت و 
سال2020 ســاخته شده. این 
فیلم داســتان 4پیرمرد جانباز 
جنگ ویتنــام را روایت می كند 
كه در روزگار بازنشستگی، برای 
پیداكردن جسد رهبر تیم خود و 
همچنین گنجینه ای كه به كمك 
او مخفی كرده بودند، به ویتنام 
برمی گردند و در این سفر مجبور 
به مقابله با انســان ها و طبیعت 
می شــوند. این فیلم ســاخته 
اسپایك لی است و در آن دلروی 
لیندو، جاناتــان مایورز، كالرك 
پیترس، جانی تری گوین، نورم 
لوئیس و... ایفای نقش كرده اند. 
فیلم ســینمایی 5همخون كه 
ســاخته هالیــوود و زبــان آن 
انگلیسی است، 154دقیقه است.

5 همخون

اگــر بــه فیلم هــای ژانــر بیوگرافی 
)زندگینامــه ای( عالقه مندید، فیلم 
 )Game The Imitation( »بازی تقلید« 
را از دست ندهید. این فیلم، زندگی 
تلخ آلن ماتیســون تورینگ، نابغه 
ریاضیــدان انگلیســی و پدر علم 
كامپیوتــر و هــوش مصنوعی را 
روایت می كند كه ســال 1954در 
به دلیــل  و  چهل و یك ســالگی 
مشــكالت روانــی و افســردگی 
شدید، خودكشــی كرد. تورینگ 
آن قدر چهره شناخته شــده ای در 
دنیای علم اســت كه به افتخار او، 
مهم ترین جایزه علمی كامپیوتر، 
جایزه »تورینگ« نام گرفته است. 
اما بشنوید از فیلم بازی تقلید. این 
فیلم كه زندگی ریاضیدان انگلیسی 
را در ســه برهه تاریخی به تصویر 
می كشد، ساخته سال2014 است 
كه مهم ترین جایزه ســی ونهمین 
دوره جشــنواره فیلم تورنتو را از 
آن خود كرد و در هشتادوهفتمین 
دوره جایزه اسكار، در هشت رشته 

نامزد شد.

زندگی آلن تورینگ

اكران آنالین »بعد از تو«

در ایــن روزهــای كرونایــی كه 
ســینماها تعطیل اســت، شاید 
یكی از بهتریــن تفریحات خانگی 
دنبال كردن اكران آنالین فیلم های 
ســینمایی باشــد. یكــی از این 
فیلم های ســینمایی كه به تازگی 
اكران آنالینش آغاز شــده، فیلم 
»بعــد از تــو« اســت؛ فیلمی به 
كارگردانــی فرهــاد نجفــی كه 
محصول سال1398 است و در آن 
بازیگرانی چون مینا وحید، تیرداد 
كیایی و محمد مهدی حســینی 
ایفای نقش كرده انــد. در توضیح 
این فیلــم آمده اســت: »دختری 
كه به دنبال خوشبختی در هرج و 
مرج این جهان پرسه می زند، وارد 
یك تاكسی می شود. غافل از اینكه 
چگونه زندگی او برای همیشه تغییر 
خواهد كرد.« اگر كنجكاو شده اید 
این فیلم را ببینید، بــا مراجعه به 
پلتفرم های »فیلیمــو« و »نماوا« 
بلیت این فیلم را تهیــه كرده و به 
ســینمای خانگی ایــن روزهای 

كرونایی راه پیدا كنید.

پنجشنبه
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مهرداد رسولی

رسمی كه برای جاهل ها بود 
قدیمی ترین كاله فروش تهران می گوید جاهل ها و 
داش مشدی های قدیم هم آداب كاله بر سر گذاشتن 
را می دانســتند و تحت هر شــرایطی به آن پایبند 
بودند؛»خیابان اللــه زار كافه های زیادی داشــت 
كه گعده جاهل ها بود. كافه مشــعل هــم یكی از 
معروف ترین كافه های تهران بود كه درست روبه روی 
مغازه ما قرار داشــت. جاهل ها وقتی در كافه با هم 
سرشاخ می شدند در نخستین اقدام می زدند زیر كاله 
یكدیگر. رســم بر این بود كه وقتی كاله روی زمین 
می افتاد آن را برنمی داشتند و كسر  شأن می دانستند. 
وقتی كاله می افتاد به قول معروف یك تیپا هم به آن 
می زدند و می رفتند. دعوا كه تمام می شد جاهل ها 
از مغازه ما كاله می خریدند و می رفتند.« گفت وگو 
با قدیمی ترین كاله دوز تهران به پایان رســیده اما 
خاطرات و روایت های ناگفته بسیاری مانده است؛ 
روایت هایی مثل نخســتین كالهبرداری تاریخ كه 
سینه به سینه گذشــته و جواد رحمت اللهی آن را 
برایمان تعریف می كند؛ »نادرشاه وقتی هندوستان 
را فتح می كند توســط اطرافیان باخبر می شود كه 
پادشاه هندوستان 2تكه الماس توی كالهش پنهان 
كرده. نادر هم موقع خداحافظی به پادشاه هندوستان 
پیشنهاد می دهد كه به نشــانه دوستی كاله شان را 
هم عوض كنند. در نتیجه كاله پادشاه هندوستان 
را برمــی دارد و كاله نمدی خودش را روی ســر او 
می گذارد. واژه كالهبرداری از آنجا بر سر زبان ها افتاد 

و نادرشاه را باید نخستین كالهبردار تاریخ بدانیم.«
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خرید كاله
استفاده از كاله مثل هر پوشش دیگری آداب مخصوصی 
دارد و هر كاله برای هر چهره یا لباسی همخوانی ندارد. 
اگر با یك كاله فروش خبره صحبت كنید حتما به شما 
می گوید كه چــه نوع كالهی برای چه ســر و صورتی 
مناســب اســت و انواع كاله  معموال با چه لباس هایی 
همخوانی دارد. برای انتخاب یك كاله مناسب، قبل از 
هر كاری باید فرم ســر و صورت خود را بشناسید و در 
قدم بعدی آن را با لباسی كه می خواهید بپوشید به قول 

معروف ست كنید.
اگرعرض پیشانی با چانه شما تقریبا برابری می كند بهتر 
است، صورت مربعی دارید و باید سراغ كاله هایی با لبه 
گرد بروید تا تناسب را در صورت شما به وجود می آورد. 
كاله های لبه دار و كپ برای فرم صورت مربعی بهترین 

گزینه است.
افرادی كه صورت كشیده ای دارند باید كالهی انتخاب 
كنند كه صورت شان را كوتاه تر نشان دهد و كشیدگی 
آن را كم كند. كاله شاپو با لبه متوسط و بلندی كم برای 
صورت این افراد مناسب است. پیشنهاد كاله فروش های 
باتجربه به افرادی كه صورت كشیده ای دارند این است 

كه سراغ كاله هایی شبیه كپ نروند.
این قاعده در مورد افــرادی كه صــورت كوتاه دارند 
معكوس است. استفاده از كاله هایی كه تاج بلندی دارند 
باعث می شود كوتاهی فرم صورت این افراد بیشتر به 
چشــم بیاید. افرادی كه صورت های كوتاه دارند بهتر 

است سراغ كاله های كپ یا خبرنگاری بروند.
اگر چانه و پیشانی تان نسبت به گونه ها كوچك تر به نظر 
می رسد در دسته افرادی با صورت گرد قرار دارید و بهتر 
است كالهی با تاج متوسط و لبه باریك كه فرم صورت 
شما را متعادل تر نشان می دهد روی سرتان بگذارید. 
كاله بافتنی یا شاپو برای افرادی كه صورت گرد دارند 

توصیه شده است.
تولیدكننده هــای كاله برای فرم های مختلف ســر و 
صورت چاره ای اندیشیده اند. افرادی كه پیشانی بلندی 
دارند و صورت شــان مثلثی اســت باید سراغ كالهی 
بروند كه پیشــانی را مخفی كند و ارتفاع كمی داشته 
باشد. كاله های كپ و خبرنگاری برای این افراد گزینه 

مناسبی است.

راهنما

نمدی 
كاله نمدی جزو نخستین كاله های 
ارزان قیمتی است كه همواره در دسترس 
طبقات مختلف جامعه بوده چون در دوره 
قاجار از همه كاله های موجود قیمت 
كمتری داشته است. نوع مرغوب كاله 
نمدی هم از پشم گوسفند یا شتر تهیه 
می شد و لوطی ها از آن استفاده می كردند. 
قیمت این كاله ها از 5شاهی تا 2قران بوده 
است. یك روایت در مورد كاله نمدی این 
است كه ایرانیان باستان از این نوع كاله 
استفاده می كردند. قدیمی ترین نقش 
برجسته از كاله نمدی هم در سرپل ذهاب 
كرمانشاه دیده می شود و حدود 5هزار 
سال قدمت دارد.

پوستی 
استفاده از كاله پوستی برای قشر ضعیف و متوسط جامعه یك 
حسرت بود؛ چرا كه این نوع كاله قیمت گزافی داشت و به همین 
دلیل مختص طبقه اعیان و اشراف بود. كاله پوستی مشتریان 
زیادی داشته چون استفاده از آن نشانه اعیانی و تعلق داشتن 
به طبقه باالدست جامعه بوده است. دوخت این نوع كاله بسیار 
سخت تر و پیچیده تر از كاله نمدی بوده است. اسكلت كاله پوستی 
از مقوا بوده و روی آن با پوست گوسفند یا پوست بره و سنجاب و 
سمور پوشانده می شد و جنس روی كاله از مخمل یا ماهوت بود. 
قیمت این كاله بین 3 قران تا 3 تومان بود.

خبرنگاری
این نوع كاله هم از یك خبرنگار بلژیكی به نام »تن تن« 
كه در كتاب های كمیك ظاهر شد به یادگار مانده است. 
كاله تن تن همان كاله خبرنگاری است كه بعدها به نام 

كاله »پیكی بالیندرز« هم شناخته شد. این نوع كاله در 
دوره پهلوی دوم و بعد از شروع واردات كاله به ایران وارد 

شد و به واسطه همخوانی داشتن با استایل ها و لباس های 
متنوع مورد استقبال مردم قرار گرفت. كاله خبرنگاری 

در ابتدا مورد استفاده خبرنگارها قرار می گرفت اما خیلی 
زود بین سلبریتی ها از جمله كیلین مورفی، جاستین ترو 

و دیوید بكام محبوب شد.

برت 
خاستگاه كاله برت یا همان بره كشور فرانسه است و استفاده از این نوع كاله در 

فرهنگ فرانسه چنان پررنگ است كه آن را یكی از نمادهای این كشور می دانند. 
در جنگ جهانی دوم هم نیروهای نظامی فرانسه از این نوع كاله استفاده 

می كردند و از همان موقع در بسیاری از كشورهای جهان از جمله ایالت باسك 
اسپانیا به شدت محبوب شد. این كاله به واسطه فرم و ظاهر نامتعارفش در ایران 

به كاله كج معروف شد و بین هنرمندان محبوبیت بیشتری دارد.

شاپو
فدورا یا همان شاپو از جمله 
كاله هایی به شمار می رود كه 
در دوره پهلوی دوم به سرعت 
بین مردم به خصوص آرتیست ها 
محبوب شد. افراد زیادی برای 
حضور در مهمانی ها و مجالس 
رسمی و خصوصی از این نوع كاله 
استفاده می كردند چون معموال 
با كت و شلوار همخوانی داشت و 
یك كاله كامال رسمی بود. كاله 
شاپو در ایران نماد لوطی گری 
است و ناصر ملك مطیعی را كه 
قهرمان فیلمفارسی بود با همین 
نوع كاله می شناختند.

درباره فلسفه اســتفاده از كاله در فرهنگ ایرانی ها روایت های مختلفی نقل 
شده است اما همه مورخان اتفاق نظر دارند كه استفاده از كاله در دوره قاجار 
رواج یافته و آرام آرام سیر تكاملی را طی كرده است. در آن دوره، لباس رسمی 
و معمول مردان تهرانی شال و كاله و جبه بود. گفته می شود كاله از این حیث 
ضروری بود كه »سر« را فرمانده بدن می پنداشتند و اعتقادشان بر این بود كه 
باید برای سر حرمت بسیاری قائل شد. بعد از تغییر سلطنت كه طرح هماهنگ 
كردن لباس مردم به اجرا گذاشــته شــد وحكومت، كت و شلوار و كفش را 
جایگزین قبا، جبه و نعلین كرد اما كاله بخش جدا نشدنی، از لباس مردان به 
شمار می رفت. یك روایت دیگر هم این اســت كه در آن دوره كاله برای مرد 
به منزله چادر برای زن بود و مرد بدون كاله در انظار ظاهر نمی شد. مرور سیر 

تاریخی استفاده از كاله های محبوب ایرانی ها خالی از لطف نیست.

با انواع كاله  آشنا شوید

كاله های مرسوم مردانه

پهلوی
استفاده از كاله پهلوی از جمله قوانین سختگیرانه ای بود كه رضاشاه آن را 
عمومی كرد و مردم مجبور به استفاده از آن شدند. به همین دلیل مردم به 
آن كاله زوركی هم می گفتند كه كنایه از اجباری بودن در استفاده از آن 

بوده است. این نوع كاله مانند كاله مقوایی نقاب داشت تا مانع برخورد نور 
مستقیم آفتاب به صورت شود. طبق قانون »اتحاد شكل« همه مردان باید با 
كت و شلوار و كاله پهلوی در انظار ظاهر می شدند و كسی كه از این دستور 

سرپیچی می كرد مورد عتاب آژان ها قرار می گرفت.

باركد را اسكن كنید و ویدیوی 
این گزارش را ببینید



سفارت خانه 8
زمانی بود كه با هر كدام از نخبگان دنیای تكنولوژی و رایانه و برنامه نویســی 
و... صحبت می كردیم، وقتی به سؤال »دوست داری مثل كی باشی در حوزه 
خودت؟« می رسیدیم، غالبا یك جواب می دادند؛ عمو بیل. اما عمو بیل كیست؟ 
همان بیل گیتس معروف خودمان؛ مردی كه برای نخستین بار در تاریخ ثابت 
كرد كه اوج ثروت و اوج نخبگی و دانش می تواند در یك جا جمع شود. مردی 
كه یك تنه، توانست دنیای رایانه و برنامه نویسی را برای همیشه تغییر دهد و 
كسی كه تا سال ها، ثروتمندترین شخص در جهان بود و مردی كه... اما حاال عمو 
بیل، یك جور دیگر شهره آفاق شده است؛ جدایی به غایت غافلگیركننده اش 

از ملیندا، همسرش.

انیمیشن گردی

یكی از كاندیداهای اســكار2021 
در بخش انیمیشــن، »روی ماه« 
بود. این انیمیشــن كــه محصول 
سال2020 است، داستان دختری 
به نام فی فــی را روایت می كند كه 
از طریــق والدینش بــا چانگ ای، 
الهه چینی روی  ماه آشنا می شود. 
فی فی بعد از درگذشــت مادرش 
تالش می كند تــا وجود چانگ ای 
را روی  ماه به اثبات برســاند. برای 
همین یك سفینه فضایی می سازد 
تا با آن به  ماه برود و با این شخصیت 
افســانه ای مالقات كنــد و به این 
ترتیب بتواند افســانه مورد عالقه 
مادرش را كشف كند. این انیمیشن 
95دقیقــه ای كــه یــك كارتون 
موزیكال ماجراجویی به حســاب 
می آید، محصول كشورهای چین 
و آمریكاســت كه آن را گلن كین، 
كارگــردان و فعــال پروژه هــای 
كمپانــی دیزینی ماننــد »پری 
دریایی كوچــك« و »عالءالدین« 

ساخته است.

كشف الهه روی  ماه 

یكی از جدیدتریــن و به روز ترین 
انیمیشــن های روز دنیــا، انیمه 
شش قسمتی »یاســوكه« است. 
این ســریال ژاپنی ماجراجویانه 
را لسین توماس ســاخته و كیت 
استفیلد صداپیشه شخصیت اصلی 
آن اســت. اتفاقات این انیمیشن 
سریالی كه آن را نتفلیكس پخش 
كرده، در دوران فئودالی ژاپن رخ 
می دهد و یكی از نكات اصلی آن، 
اســتفاده از تكنیك های جادویی 
است. یاســوكه كه یك سامورایی 
آفریقایــی اســت و از او باعنوان 
بزرگ تریــن »رونیــن« دنیا یاد 
می شود، وظیفه دارد تا از یك دختر 
مرموز دربرابــر نیروهای تاریك و 
رهبران نظامی خونخوار محافظت 
كنــد. این طــور كــه كارگردان 
انیمیشن یاسوكه می گوید، یاسوكه 
یكی از شــخصیت های جذاب و 
مرموز تاریخ ژاپن اســت كه طی 
چند دهه گذشــته مــورد توجه 
رســانه های امروزی قــرار گرفته 
 و بیــش از پیش بــه آن پرداخته 

شده است.

انیمه سریالی یاسوكه

تجربه دیدن ســریال انیمیشنی، 
احتمــاال تجربــه منحصربه فردی 
برای هركدام از ما خواهد بود. برای 
همین بهتر اســت حتما انیمیشن 
بزرگساالنه »شكســت ناپذیر« را 
ببینیــم. این انیمیشــن محصول 
آمریكاســت و پخش فصل اول آن 
داغ داغ همین امســال شروع شده 
است. این انیمیشــن كه فقط پر از 
Sky�زد و خورد براســاس كمیك 

bound ســاخته شــده و داستان 
مــارك گریســون را بــه تصویر 
می كشد؛ پســر جوانی كه پدرش 
قدرتمندترین ابرقهرمان جهان است 
و او هم آرزو دارد روزی مانند پدرش 
شود. ســرانجام هم روزی باالخره 
قدرت های خاص پدر ابرقهرمانش را 
به ارث می برد و رؤیای همیشگی اش 
محقق می شــود. اما تازه می فهمد 
قهرمان بودن چیزی فراتر از انتخاب 
یك اسم مســتعار و پوشیدن یك 
لباس خاص است. صحنه هاي پر زد 
و خورد باعث شده تا این مجموعه 

مناسب كودكان نباشد.

انیمیشن شكست ناپذیر

پنجشنبه
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بیل گیتس بار دیگر در صدر اخبار قرار گرفت؛ 
درباره او و زندگی اش بیشتر بدانیم

زندگی خصوصی 
آقا و خانم گیتس

این خیرخواه میلیاردر

همانطور كه اشاره شد بیل گیتس تا مدت ها ثروتمندترین مرد جهان بود و مایكروسافت 
هم جزو غول های بزرگ صنعت و تكنولوژی دنیا. اما از یك دوره  ای به بعد، بیل در سال 

2008بازنشسته شد و مایكروسافت را به دیگران سپرد. در همین دوره هم بود كه 
به فعالیت های خیریه و انسان دوستانه اش پرداخت. ازجمله اینكه بنیاد خیریه و 
عام المنفعه بیل و ملیندا گیتس را راه انداخته  بودند؛ از سال 2000بنیادی كه در 

زمینه آموزش و بهداشت و فقرزدایی فعالیت می كرد و فعالیت می كند. جالب 
اینكه این بنیاد را قدرتمندترین بنیاد خیریه خانوادگی در دنیا هم دانسته اند كه 

حتی برخی، پول اهدایی به آن را تا 40میلیارد دالر هم تخمین زده اند. البته 
بخشی از این پول متعلق به خود بیل گیتس بوده و بخشی هم بعدها توسط 
وارن بافت، یكی از 10فرد پولدار دنیا، به این بنیاد بخشیده شد. جالب اینكه 
این بنیاد فعالیت هایی هم در حوزه رسیدن به واكسن كرونا انجام داده است.

حاال تصور كنید كه این زوج به غایت خوشبخت كه هیچ كم و كسری در 
زندگی شان نداشته و بزرگ ترین خیریه خانوادگی دنیا را اداره می كنند و...، 
ناگهان جلوی رسانه ها ظاهر شده و می گویند كه بعد از كلی فكر كردن، مثل 
آدم های متمدن قصد جدایی دارند. عجیب نیست؟ به همین دلیل است كه 

نام عمو بیل یكبار دیگر شهره آفاق شده است؛ اما این بار به شماتت و سرزنش. 
مردی كه با نام كامل ویلیام هنری گیتس سوم، در سال 1955به دنیا آمد، برای 

تحصیالتش به هاروارد رفت، اما تبدیل به یكی از آن ترك تحصیل كرده های معروف 
دنیا شد. او در سال 1975بود كه با مشاركت پل آلن، دوست و شریك اش شروع به ایجاد 

نخستین برنامه ها و نخستین شركتش كرد. جالب اینكه از شدت كار و تالش و تمركز 
او در این دوره نقل های فراوانی مطرح شده است. می گویند كه او برای اینكه نخستین 

ورژن از برنامه   اش را بنویسد، چند شبانه روز یكسره روی كامپیوترش كار می كرد؛ 
طوری كه از شدت خستگی سرش روی میز می افتاد و بعد از چرتی یكی، دو ساعته، 

دوباره از خواب بیدار شده و شروع به كار می كرد.

وقتی كه مایكروسافت ایجاد شد، او تا سال 2000مدیرعامل آن بود. درباره دوران مدیریت 
او هم نقل قول های عجیب و غریب زیادی وجود دارد. اما بیل گیتس در نهایت، همیشه 
معتقد بود كه  ای كاش برنامه نویس می ماند؛ چرا كه عشق اول و آخرش برنامه نویسی بوده 
است و دوست نداشته درگیر حساب و كتاب و شركت داری و مدیریت نیروها باشد. از همه 
نیروهایش هم بیشتر كار می كرد و به همین دلیل كسی نمی توانست در مقابل او، حرف از 
خستگی بزند. در شركت او، نخستین و آخرین مسئله برنامه نویسی بود و همه آنجا  بودند 

تا بهترین برنامه نویسان استخدام شده و بهترین برنامه ها را بنویسند.

مردی كه شماتت می شود

رویای بزرگ بیل
نام پدرش ویلیام هنری گیتس دوم بود. وكالت می كرد و 
از بزرگان و سرشناسان سیاتل هم بود. پس روی هم رفته 
می شود گفت كه در خانواده ای متمول و دارای جایگاه 
اجتماعی به دنیا آمد. بعدها هم كه به مدرسه رفت و در 
همین مدرسه، عاشــق كامپیوتر و برنامه نویسی شد. 
در همین جا بود كه با پل آلن آشــنا و وقتی هم كه در 
سال 1973وارد دانشگاه شــد، با استیو بالمر آشنا شد. 
اینها شــركای او در موفقیت های آتــی بودند. با اینكه 
كامپیوتر در آن دوره به ندرت در دســترس و به شدت 
هم گران قیمت بود، ولی بیل بــرای خودش این هدف 
و مأموریــت را تعریف كرد كه روزی ســر هر میزی در 
هر خانه و اداره ای، كامپیوتری وجود داشــته باشد كه 
از برنامه هایی كه او و شركتش می نویسد، استفاده كند.

و اما برسیم به ملیندا خانم. او هم متولد 1964تگزاس است. او را حاال همه سایت ها 
و ویكی پدیا، همسر سابق بیل گیتس و البته مدیر سابق برخی از محصوالت شركت 
مایكروسافت ذكر می كنند. جالب اینكه در دوره ای نیز جزو قدرتمندترین زنان جهان دانسته 
شده بود؛ در كنار شخصیت هایی چون آنگال مركل. البته برای خودش هم نخبه ای بود. 
دانشجویی نمونه در آكادمی اورسولین بود و مدرك دانشگاهی در رایانه و اقتصاد و ام بی ای 
هم داشت. نخستین مالقات او هم در سال 1987بود كه در انتشارات مایكروسافت با بیل 
گیتس اتفاق افتاد. البته در برخی از بیوگرافی های عمو بیل، او را ابتدا كارمند و سپس نامزد 
مدیرعامل مایكروسافت ذكر كرده اند. اما در نهایت در سال 1994بود كه كارشان به ازدواج 
كشید كه حاصلش 3 فرزند به نام های جنیفر كاترین، روی جان و فوب آدل بود.

خالصه اینكه زندگی این دو، هرآنچه دیگران خوابش را هم 
نمی دیدند داشت؛ ثروت، كارهای خیریه، بچه های خوب، اعتبار 
اجتماعی و.... پس چطور شد كه كار به اینجا كشید؟ هیچ، بعد از 
27سال زندگی مشترك، آنها حسابی فكر كرده و گپ زدند و آخرش 
هم بیانیه ای در شبكه های اجتماعی شان نوشتند كه »پس از اینكه 
خیلی فكر كردیم و خیلی هم روی رابطه مان كار كردیم، تصمیم 
گرفتیم كه به آن پایان بدهیم.« در این بیانیه هم آمده بود كه آنها 3 
تا بچه خیلی گل و فوق العاده پرورش داده اند و بنیادی هم دارند كه 
در همه جای دنیا دست به خیر است و همچنان آن را ادامه خواهند 
داد. ضمن اینكه خیلی محترمانه از مردم هم خواستند كه به حریم 
خصوصی شان احترام گذاشته و كمی راحت شان بگذارند.

اما مشكل كجا بود؟ البته این دو در ابتدای ازدواج یا رابطه شان 
هم كمی از تردید لبریز بودند. همان سال 1987.چرا؟ بیل 
به شدت درگیر توسعه مایكروسافت بود. ملیندا هم به گفته بیل 
در برخی از مستندها، ظاهرا قبل از  بیل نامزد دیگري داشته 
است. اما بعد از یك سال رفت وآمد، عشق آنها به هم پایدارتر 
شده و متوجه شدند كه همدیگر را می خواهند. در نهایت 
وصلت این دو در سال 1994در هاوایی اتفاق افتاد.

درباره ملیندا

وصلت در دهه 90

جزیره خصوصی ملیندا
دلیل واقعی این جدایی را هنوز كسی نمی داند، هرچند كه حرف های زردپسند در 
این مورد زیاد است. ملیندا هم برای فرار از رسانه ها ظاهرا یك جزیره را اجاره كرده 
است كه كمی راحت باشد. اما رسانه ها این روزها مطرح كرده اند كه رفاقت عمو بیل 
با یك دالل بد نام در دنیا باعث و بانی این جدایی شده. البته این تاجر معروف حتی 
با برخی از روسای جمهور آمریكا هم در ارتباط بوده. می گویند زمانی كه ملیندا از 
عمارت جفری اپستین دیدار كرده، به شدت از دست شوهرش عصبانی شده است. 
هرچند خود بیل اشاره كرده كه اصال این حرف ها نبود و جفری چون پولدار بوده، با 
هم مالقات كرده اند. در نهایت، این جدایی اتفاق افتاده است و حاال ملیندا گیتس، 
می تواند دومین زن ثروتمند جهان لقب بگیرد؛ بانویی كه در بیانیه مشترك با همسر 

سابقش، از مردم و رسانه ها خواسته به حریم خصوصی شان احترام بگذارند.

مردی كه خیلی كار می كرد

یكی از بحث هایی كه جدایی بیل و ملیندا گیتس به راه انداخت، موضوع گران ترین طالق های دنیا بوده است. ظاهرا غربی ها قواعد و قوانینی دارند كه از ثروتی كه بعد از ازدواج 
به زوج یا زوجین اضافه می شود، بخشی از آن را خانم ها می توانند از نظر قانونی تصاحب كنند. حاال هر قانونی كه دارند، برخی از طالق ها به واسطه خرج باالیی كه روی دست 

زوج گذاشته، به شدت مورد توجه قرار گرفته است. با هم نیم نگاهی كوچك به برخی از آنها می اندازیم.

تایگر وودز و الین نوردگرن
تایگر وودز، از اسطوره های دنیای گلف است. اگر عاشق خواندن كتاب های موفقیتی 
باشید، نقل قول های او را هم زیاد خوانده اید. اما شاید در زندگی زناشویی، به اندازه 

ضربه هایی كه به توپ گلف می زد، مهارت نداشت. در رقابت های جهانی 2001 بود كه با یك مدل سوئدی 
آشنا شد. 3 سال بعد هم  آنها ازدواج كردند. اما در سال 2009میالدی خبر رسید كه كارشان باال گرفته و قصد 

طالق دارند. سال بعد طالق 110میلیون دالری آنها عملی شد.

دیمیتری و النا ریبولف
یكی دیگر از گران قیمت ترین طالق های دنیا، همین طالق است. دیمیتری ریبولف، 
میلیاردر روسی بود كه می گفتند نزدیك به 10میلیارد دالر ثروت دارد؛ در ضمن مالك 
باشگاه آ اس موناكو هم بود. جالب اینكه او نیز بعد از 27سال زندگی مشترك به این نتیجه 

رسید كه نمی تواند دیگر به این وصلت ادامه دهد. گفته می شود كه مراحل اداری این طالق 6 سال به طول 
انجامیده است. آخرش هم كه میلیاردر روس نتوانست قسر در برود و ناچار شده یك سوم ثروتش به اضافه اشیای 
قیمتی و البته حق حضانت دخترش را هم به همسرش بدهد تا برای همیشه خودش را در این لیست ثبت كند.

كوین كاستنر و سیندی سیلوا
البته شاید در مقایسه با بیل و ملیندا، رقم زیادی نباشد، اما به هر حال برای خودش 

رقمی است. كاستنر بازیگری معروف بود كه 2 جایزه اسكار هم گرفته است. همسرش هم 
سیندی سیلوا، بازیگر بود. بعد از یك و نیم دهه زندگی مشترك، آنها تصمیم گرفتند كه 
جدا شوند. مشكل هم سر به هوایی كاستنر در ارتباط با  نقش هایی بود كه انتخاب می كرد. بعد از هشدارهای 

همسرش، سرانجام كارشان به طالق و طالق كشی كشید. طالق این ها در دهه 90 میالدی اتفاق افتاد؛ چرا كه 
اگر طالق نمی  گرفتند كاستنر باید سینما را ترك می كرد تا دل همسرش را به دست آورد.

جوسلین و الك وایلدنشتاین
این زوج نیز ماجرای عجیبی داشتند. الك وایلدنشتاین، یك میلیاردر بود كه در حوزه 
اشیای هنری كار می كرد. بعدها جوسلین با او ازدواج كرد. سبك زندگی عجیب و غریبی 
داشت و جراحی های پالستیك او به جراحی صورت گربه ای در زمان خودش شهره شد. 

پس از چند سال این دو به مشكل آخر خوردند و به خاطر این جدایی، در نهایت جناب شوهر میلیاردر ناچار 
شد 2.5میلیارد دالر پرداخت كند و ساالنه هم صد میلیون دالر به مدت 13سال. تازه شانس آورد كه زیر بار 
هزینه زیبایی و عمل های جراحی زیبایی همسر سابقش نرفت.

هریسون فورد و ملیسا ماتیسون
یكی از معروف ترین طالق ها و البته گران ترین آنها هم كه مربوط به جناب هریسون فورد 
افسانه ای است. او در جریان بازی در یك فیلم، با ملیسا ماتیسون كه سناریست آن اثر بود، 
آشنا شد. آنها سپس با هم ازدواج كرده و زیر یك سقف رفتند. بعد از آن بود كه شایعاتی 
مطرح شد كه آقای هریسون عزیز را با یك خانم جوان تر دیده اند؛ از همان چیزهایی كه نشریات زرد حسابی 
دنبالش هستند. در نهایت این زوج در سال 2000  از هم جدا شدند، چرا كه پا در میانی ها برای ادامه زندگی شان 

راه به جایی نبرد. می گویند كه حداكثر 118میلیون دالر هزینه این جدایی به نفع خانم نویسنده بوده است.

روپرت مرداك و آنا مان
تصور كنید كه یك بابایی، رسانه هایی داشته باشد كه كارشان پیگیری شایعات و به 
هم زدن رابطه ها و... باشد، اما بعدا خودش در كوزه بیفتد. این، قصه روپرت مرداك 
است، مردی كه او را غول رسانه ای دنیا می دانند. او 23سال با آنا مان كه روزنامه نگاری 

اسكاتلندی بود، زندگي كرد. اما بعدها كارشان به طالق كشید؛ طالقی كه 1.7میلیارد دالر برایش آب خورد 
كه فقط 110میلیون دالرش را نقدی به همسر سابقش پرداخت كرد. برای اینكه حسابی هم همسر سابقش را 
آتش بزند، 17روز بعد از جدایی اش رفت و زن جدید گرفت.

مل گیبسون و رابین مور
بله، زمانی این جناب مل گیبسون در ایران شهرت عجیبی داشت، چه به خاطر آن نقش ویلیام 

واالس خودش، چه به خاطر نقشی كه برای فیلمی درباره حضرت مسیح بازی كرده بود و... . كال 
برای خودش هم یك هنرمند مستقلی بود. زندگی خانوادگی جالبی هم داشت؛ با 31سال قدمت 
و البته 7 فرزند. دیگر یك آدم از دنیا چه می خواهد؟ اما كار این زوج نیز به جدایی كشید. ما كه نمی دانیم، ولی می گویند 
بعد از اینكه مل گیبسون را به دلیل رانندگی در هنگام مستی دستگیر كرده اند چنین ایده ای به ذهن همسرش رسیده و 

اینكه در برابر دوربین حرف های نژادپرستانه ای هم زده بود. خالصه اینكه 425میلیون دالر به زوجه رسید.

برنی و اسالویكا اكلستون
اجازه بدهید طالق بعدی در حوزه فرمول یك باشد. فرمول یك را كه حتما می شناسید؟ جزو 
معتبرترین رقابت های ماشین سواری دنیا كه كلی هم درآمدزایی دارد. رئیس سابق كمپانی 
مسابقات فرمول یك، فردی به نام برنی اكلستون بود. او هم ناگهان در زمانه خودش، فیلش یاد 

هندوستان كرد و قصد كرد كه  طالق بگیرد. اما جزئیاتی از این طالق را بروز ندادند و حسابی همه  چیز در خفا صورت 
گرفت. فقط اینكه جناب مدیرعامل سابق این كمپانی، اشاره كرد كه بابت این جدایی، چیزی نزدیك به 1.2میلیارد 
دالر به همسر نازنین سابقش پرداخت كرده است؛ یعنی نزدیك به 30هزار میلیارد تومان پول ایران.

مایكل جردن و خوانیتا وانویژ
مایكل جردن هم از آن آدم هایی است كه حسابی خودساخته است و معموال وقتی 

می خواهند از افراد خودساخته صحبت كنند، نقل قول های او را مثال می زنند. البته نابغه 
دنیای بسكتبال، ظاهرا در زندگی زناشویی كمی آماتور ظاهر شده و نتوانسته همسرش 
را نگه دارد. او در جریان دومین فصل حضورش در شیكاگو بود كه با خوانیتا وانوی ازدواج كرد. نخستین بار در 

سال 2003بود كه شایعات طالق آنها مطرح شد. اما تا سال 2006تحمل كردند و سرانجام با توافق 168میلیون 
دالری، جردن به خیل مجردان پیوست تا بار دیگر نامش را مطرح كند؛ البته نه به خاطر امتیازهای بسكتبالش.

درباره گران ترین و معروف ترین 
جدایی به رنگ پولطالق های دنیا چه می دانید؟

میلیارد دالر
39

میلیون دالر
110

میلیارد دالر
2,5

میلیون دالر
118

میلیارد دالر
1,2

میلیون دالر
168

میلیارد دالر
3,3

میلیون دالر
80

میلیارد دالر
1,7

میلیون دالر
425

جف بزوس و مك كنزی اسكات
آمازون را یكی از شركت هایی می دانند كه قرار بود نخستین شركت هزار میلیارد دالری دنیا 
لقب بگیرد. هرچند كه اپل توانست سریع تر به این افتخار برسد. با این حال جف بزوس برای 
شیفتگان كارآفرینی، همیشه جزو بهترین ها بوده است. تا اینكه در جوالی 2019ناچار شد بعد 

از دو و نیم دهه زندگی مشترك با همسرش، جدا شود. این جدایی را گران ترین و پرهزینه ترین جدایی دانسته اند؛ 
چرا كه جف ناچار شد 36میلیارد دالر از ثروتش را به همسرش بدهد. البته اسكات بعدها با یك معلم علوم ازدواج كرد. 
تصور كنید كه این رقم، چه رقم درشتی است؛ یعنی به اندازه صادرات ایران در سال گذشته.

راحت مان بگذارید



رمان گردی9كتاب خانه

معرفی برخی از مهم ترین آثار نسخ خطی

دست نوشته هایی به قدمت تاریخ
نسخه های خطی، دست نوشته ها و آثاری ارزشمند هستند كه از دوره های زمانی مختلف به جا مانده اند و به دلیل ویژگی های منحصربه فردی كه دارند، مانند نوشته شدن 
با دست، با قلم های مخصوص و استفاده از كاغذهای ویژه هر دوره تاریخی، ارزشی مضاعف پیدا كرده اند. بسیاری از نسخ خطی در موزه ها و تعداد زیادی هم در كتابخانه 

ملی و مركز اسناد نگهداری می شوند. بد نیست برخی از مهم ترین نسخ خطی كشور را با هم مرور كنیم.

 نسخه هایی از آثار عطار
یكی از قدیمی ترین نسخ خطی آثار عطار كه نزدیك به دوره زندگی این شخصیت بلندنام 
ادبیات فارسی است، در كتابخانه ملی نگهداری می شــود. در گنجینه اداره كل كتاب های 
خطی و نادر سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران، ۱۸ نسخه خطی از آثار عطار ازجمله كلیات، 
منتخبات و دیوان اشعار او نگهداری می شود كه ارزش پژوهشی قابل توجهی برای محققان 
دارد. یك نسخه خطی از »منطق الطیر« كتابت به سال ۸۶۷ هجری قمری در كتابخانه ملی 
نگهداری می شود كه دارای تذهیب زیبا بوده و این نسخه خطی با جدول كشی دوالیه زر و 
جوهر آب الجورد نگاشته شده است. یكی از قدیمی ترین نسخ خطی آثار عطار نیشابوری كه 
مربوط به قرن هفتم هجری قمری و نزدیك به تاریخ و زمان زندگی عطار بوده، روی كاغذ 

اعالی سمرقندی با خط نسخ پخته ای كتابت شده است.

 دیوان حافظ
در روزهای پایانی سال ۱399 نسخه خطی »دیوان حافظ« بسیار ارزشمندی از سوی كتابخانه 
ملی خریداری شد. این دیوان حافظ یك نسخه خطی سلطنتی به خط عیشی در سده دهم 
هجری و با تصاویر مینیاتور و مزین به مهرهای سلطنتی بوده و كاغذ این دیوان از جنس كاغذ 
دولت آبادی و به نثر نستعلیق عالی كتابت شده است. این نسخه خطی دیوان حافظ، دارای 
یادداشت هایی از فرزند اكبرشاه اســت. نكته حائز اهمیت در این نسخه خطی این است كه 

قرائت این دیوان با قرائت های دیگر دیوان های حافظ كه مشهور نیز هستند، متفاوت است.

 نسخه دست نویس مثنوی
كهن ترین نسخه خطی »مثنوی معنوی« كه در گنجینه رضوی نگهداری می شود، 
 متعلق به پنجم ذی الحجه ســال ۸45هجری است. این نســخه به خط نستعلیق

 چهار ستونه 2۱سطری كتابت شده است. نسخه رونمایی شده در قطع وزیری و شامل 
۶دفتر مثنوی و 2۸3برگ است كه با شماره ۱590۱ در مخزن نسخ خطی كتابخانه 
آستان قدس رضوی به ثبت رسیده اســت. جداول اوراق این نسخه به زر تحریردار و 

الجورد است و پنج سرلوح و كتیبه مذهب و منقش در آن به كار رفته است.

 كلیات سعدی
نسخه ای است كهن از قرن هشتم هجری. این دست نویس به قطع رقعی است و بیش 
از 500صفحه دارد و برخی اوراق آن نونویس است. نسخه مجدول و به خط نسخ مایل 
به نستعلیق است. این نسخه از نسخ مورد استفاده حبیب یغمایی در تصحیح »كلیات 
سعدی« بوده است. او از میان ده ها نســخه موجود آثار سعدی فقط ۶نسخه كهن را 
به عنوان اساس كار خود انتخاب كرده بود و نسخه فعلی یكی از آن ۶نسخه است. یغمایی 
در مقدمه غزلیات سعدی، نسخه های مورد استفاده خود را معرفی كرده و یكی دو سطر 
در باب هر یك نوشته و ازجمله از نسخه مذكور با عنوان اختصاری »حبیب« نام برده 
است. روش او در تصحیح غزلیات سعدی همان شیوه ای است كه امروزه سبك التقاطی 
در تصحیح متون نام گرفته، با این تفاوت كه وی هر غزل سعدی را از یك نسخه برگرفته 

و آن را اساس خوانده و در غزل دیگر نسخه اساس او، دست نویس دیگر بوده است.

 برهان قاطع
نسخه ای از متن كامل واژه نامه برهان قاطع به قطع رحلی و خط نستعلیق 
بسیار زیبا و یك دست با تذهیب و جدول بندی، در كتابخانه مجلس شورای 
اسالمی نگهداری می شود. در این نسخه كاتب لغات را به خط نسخ با مركب 
قرمز و متن را به خط نستعلیق و با مركب سیاه كتابت كرده است. كتابت این 
نسخه را ابوالحسن یغمای جندقی در ســال ۱240ق در شهر كاشان آغاز 
كرده و در سال ۱250ق در همین شــهر به اتمام رسانده است. او در پایان 
كتاب چنین می گوید: »من روزگارها طالب نسخه برهان قاطع بودم. آنها كه 
نسخه صحیح داشتند نمی دادند و نسخه های مغلوط را نمی خواستم، باالخره 
ناگزیر نسخه ای عاریت و به ربط ناتمام خویش تصحیح كرده به این خط خام 
كه درنظر است مسّوده شد. استدعا آن است كه هنگام مطالعت و تمیز سقم و 
صحت آن، زبان اعتراض در كام كشند، كه حقیر را در این مرحله گناهی و جز 

تنی چند از یاران كه كتاب مزبور را مكّرر دیده اند، گواهی نیست.«

 خمسه نظامی
یك نسخه خطی نفیس از كتاب »خمســه نظامی« كه تاریخ كتابت آن به 
سال ۸92 قمری برمی    گردد، با كارشناسی خرید نسخ خطی خریداری و به 
گنجینه نســخ خطی كتابخانه ملی ایران افزوده شده است. خسمه نظامی 
یا »پنج گنج نظامی« عنوان مجموعه پنــج منظومه با 2۸هزار و 900بیت 
ملقب به پنج گنج از نظامی گنجوی است. این نسخه خطی به قلم مرشح بن 
قتلغ خواجه بن عبداهلل سمرقندی كتابت شده است و جلد این كتاب خطی 
550ساله با روكش كاغذ سرخ و طرح ترنج و وسط ترنج با نقوش اسلیمی 
همراه است. صفحه افتتاح این نسخه خطی خمسه نظامی با كتیبه مذهب و 
رنگین با نقوش اسلیمی به رنگ های الجورد، زر، سرخ، سبز و سفیدآب بوده 

و سجاف )اطراف جلد( این كتاب خطی از تیماج قهوه     ای است.

بی شــك یكــی از معروف ترین و 
ماندگارتریــن رمان هــای ایرانی، 
رمــان »كلیــدر« اثــر محمــود 
دولت آبــادی اســت. ایــن رمان 
۱0جلدی كه درمجموع ســه هزار 
صفحه دارد، روایــت زندگی یك 
خانواده كرد ایرانی اســت كه در 
فضای ملتهب سیاسی ایران پس 
از جنگ جهانی دوم، به ســبزوار 
خراسان كوچانده می شوند. نام این 
اثر هم از كوه و روستایی در شمال 
شرقی ایران برآمده است. بسیاری 
از ما بارها و بارها نام این رمان بلند 
از محمود دولت آبادی را شنیده ایم، 
اما كمتر كســی از ما توانسته این 
رمــان معــروف را به فهرســت 
كتاب های خوانده شده اش اضافه 
كند. شاید این روزهای خانه نشینی 
اجبــاری و تعطیلی مراكز مختلف 
تفریحــی و فرهنگــی فرصــت 
مناسبی باشــد تا بتوانیم شاهكار 
دولت آبادی را كه براساس داستان 
واقعی »گل محمد«، قهرمان واقعی 
سبزوار است، بخوانیم و لذت ببریم.

شاهكاری از دولت آبادی

یكی از پرفروش تریــن رمان های 
سال گذشته كشــور، رمان »جزء 
از كل« اســت؛ اثر اســتیو تولتز، 
رمان نویــس اســترالیایی كه آن 
را پیمــان خاكســار ترجمه كرده 
اســت. این رمان پرطرفــدار كه 
سال200۸ منتشر شد و در مدت 
زمان كمی توانست عنوان یكی از 
پرفروش ترین آثار نیویورك تایمز 
و آمــازون را از آن خــود كنــد، 
زندگی دونسل از خانواده »دین« 
را روایــت می كند كه بــا كارهای 
عجیب و غریــب و گاهی جنایی و 
ترسناك شــان، بین مردم كشور 
استرالیا شناخته شده اند. مارتین 
دین، تــری دین و جســپر دین 
شــخصیت های اصلی ایــن رمان 
هســتند كه از زمان جنگ جهانی 
دوم تا اوایل قرن بیســت ویكم در 
اســترالیا، پاریس و تایلند زندگی 
می كنند. مارتین و تــری دو برادر 
هستند و جاســپر فرزند مارتین، 

روایت داستان را برعهده دارد.

رمان پرفروش سال 99

كتابخانه نیمه شب

تا به حال بــه این فكــر كرده اید 
كــه اگــر در همــه دو راهی های 
زندگی تــان، راه دوم را انتخــاب 
می كردید، حــاال زندگی تان چه 
شكلی بود؟ این سؤال هیجان انگیز 
ســؤالی اســت كه مــت هیگ، 
روزنامه نگار و نویسنده بریتانیایی 
آن را از خودش پرســیده و كتاب 
»كتابخانه نیمه شــب« را نوشته 
اســت. كتابــی داســتانی درباره 
شــخصیتی به نام نورا سید كه به 
ســراغ كتابخانه ای مرموز می رود 
تــا بداند قصه زندگــی اش چطور 
می شــد اگر در جایــی از زندگی 
انتخاب دیگری داشــت. این رمان 
جذاب كه سال2020 نوشته شده، 
همین امسال توسط محمدصالح 
نورانی زاده ترجمه شده و انتشارات 
كتاب »كوله پشتی« آن را منتشر 
كرده است. كتابخانه نیمه شب كه 
مجموعه ای از پیام هــای زندگی 
است، در فهرســت پرفروش ترین 
كتاب های نیویورك تایمز قرار دارد 
و برنده جایزه گودریدز به انتخاب 

مخاطبان سال2020 شده است.

پنجشنبه
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عبدهللا انوار، پژوهشگر و تاریخ شناس از كتاب خواندن در 
روزگار كرونایی می گوید

ردپای كرونا بر تاریخ 
و ادبیات می ماند

شاید برای نسل جوان كه سنشان حتی به دیدن سال های جنگ تحمیلی قد 
نمی دهد، دیدن روزگار كرونایی بزرگ ترین اتفاق مهم دوران زندگیشان باشد، 
اما برای دانشمندی مانند سیدعبداهلل انوار با 97سال سن، این دوره سخت 
هم مثل همه روزگاران پرحادثه و بالیی كه پشت سر گذاشته، نمی تواند مانع 
عالقه اش به پژوهش و نوشتن باشد. انوار دانشمندی چند وجهی است كه در 
علوم مختلف تخصص دارد و در معرفی او، انتخاب یكی از عناوین نسخه شناس، 
پژوهشگر، تاریخ شــناس تهران، حقوقدان، ریاضی دان و مترجم چندان ســاده نیست. او یكی از 
مطرح ترین كارشناسان نسخ خطی است كه 20سال در كتابخانه ملی ریاست بخش نسخه های خطی را 

به عهده داشته است. با او درباره نوشتن و زندگی در روزهای كرونایی گفت وگو كرده ایم.

    روزهای كرونایی را چطور می گذرانید؟
جز محدودیت در دیدارها و رفت وآمد، كرونا تغییری در روند 
فعالیت های من ایجاد نكرد و مثل قبل سخت مشغول تصحیح 

نمونه ها و آماده كردن كتابی هستم كه در دست چاپ دارم.
    به نظر شما در چنین شرایطی ادبیات و كتاب 

چه جایگاهی دارند؟
برای اهل كتاب، بهترین انتخاب در روزهای ســخت مطالعه 
است، به شرط آنكه از قبل اهل كتاب بوده و به مطالعه عالقه 
داشته باشــند. آنها كه اهل كتاب نیســتند، نمی دانم در این 
روزها چه می كنند و چه چاره ای برای گذراندن روزهای سخت 
پیش رویشان است. من تمام زندگی ام با كتاب  گذشته است 
و تا زمانی كه زنده ام از كتاب های پرتعداد كتابخانه ام استفاده 
می كنم. وصیت كرده ام كه بعد از مرگم این كتاب ها به یكی از 
دو كتابخانه ملك یا ملی اهدا شود تا در اختیار دانشجویان و 

عالقه مندان قرار گیرد.
    پیشنهاد شما برای انتخاب كتاب در چنین 

روزهایی چیست؟
خانه نشینی باعث شــده بســیاری افراد دوباره سراغ كتاب 
خواندن و مطالعه بروند و وقت خود را از این راه بگذرانند. اینكه 
چه كتابی را انتخاب كنیم، بستگی به ذوق شخصی دارد. كسی 
كه اهل تاریخ باشد، از خواندن آثار تاریخی لذت می برد، اهل 
ادبیات ســراغ آثار ادبی می روند و عالقه مندان به شعر، دنبال 
ذوق و عالقه خود در دنیای شــعر می روند. حتی ممكن است 
كسی ترجیح دهد این روزها سراغ مطالعه در زمینه ریاضیات 

برود. همه  چیز به عالقه كتابخوان ها بستگی دارد.
    خودتان در شرایط ســخت روحی سراغ 

خواندن چه آثاری می روید؟

راستش من آنقدر سرم شلوغ است و كارهای عقب افتاده دارم 
كه دیگر فرصتی برای رفتن سراغ كتاب تنها برای دور شدن 
از حال روحی بد برایم باقی نمی ماند. مثل همیشــه مشغول 
كارهای پژوهشــی و نوشتن آثاری هســتم كه مدت ها برای 

نوشتن آنها زمان گذاشته ام.
    به نظر شــما روزگار كرونایی چه تأثیری بر 

تاریخ و ادبیات ما خواهد گذشت؟
اتفاقات اینچنینی مانند جنگ هــا، قحطی ها و بیماری هایی 
همه گیر معموال ردپایی بر تاریخ و ادبیات ما می گذارند. كرونا 
نه فقط در كشــور ما، بلكه در تمام ایــران تحولی ایجاد كرد. 
همه مردم به این فكر می كنند كه زندگی بعد از كرونا چطور 
خواهد بود؟ كرونا اتفاق عجیبی بود، ویروسی كه طبیعت آن 
را به وجود آورد اما از بین نبــرد. قبال ویروس هایی مثل وبا در 
طبیعت به وجود می آمد، اما كرونا مدام تغییر شكل می دهد. 
می خواهم بگویم اینها موضوعاتی است كه قبال تجربه نكرده 
بودیم. مطمئنا این تحول جهانی در ادبیات و آثار نویسندگان 

ما هم تأثیر خواهد گذاشت.
    حوادث مشابه چگونه در ادبیات و تاریخ ما 

ثبت شده اند؟
به طور مثال پیش از این در ایران وبا شایع بود و بارها همه گیر 
می شد. در زمان قاجار هم حوادث مشابه بیماری های همه گیر 
بارها اتفاق افتاد. در منطقه ســوهانك تهران دهكده ای بود 
كه فتحعلی شاه قاجار در زمان شــیوع وبا، به آنجا پناه برد تا 
از بیماری دور بماند. همه این اتفاقات در تاریخ ما ثبت شــده 
اســت. مثال در تاریخ دوره ناصری به بسیاری از آنها پرداخته 

شده است.
    نویسندگان برای پرداختن به موضوعات مهم 

تاریخی باید چه مالحظاتی را درنظر بگیرند؟
نویســندگان باید به حقیقت اتفاقات وفادار باشند. همه چیز 
باید همانطور كه بوده ثبت شــود؛ مخصوصا در این زمانه كه 
دستگاه های ثبت اطالعات زیاد است و نوع ثبت تاریخ تغییر 

كرده است.
    خودتان این روزهای خانه نشــینی مشغول 

چه كاری بودید؟
كسب وكارها تعطیل است و بسیاری افراد خانه نشین شده اند. 
من در این دوره مشغول كارهای همیشگی بوده ام. كتابی زیر 
چاپ دارم كه مشــغول تصحیح نمونه های آن هستم. گاهی 
هم جلسات بحثی برگزار می شود. یكی از این كتاب ها، كتاب 
»شفا«ی بوعلی سینا است كه نمونه های آن در حال تصحیح 
است. بوعلی سینا دو اثر بســیار معروف دارد، یكی »قانون« و 
دیگری شفا. اگر عمری باقی باشد این كار را به پایان می برم تا 

به درد مردم بخورد.
    شما واكسن كرونا زده اید؟

با توجه به اینكه اعالم كردند افراد باالی ۸0سال می توانند برای 
تزریق واكســن مراجعه كنند، من هم در هفته ای كه گذشت 

موفق شدم مرحله اول واكسن را دریافت كنم.
    پیش از كرونا روزها را چطور می گذراندید؟

من هیچ وقت بیكار نبوده ام و حاال هم نیســتم. اصال بیكاری 
برای من معنا نــدارد. پیــش از كرونا هم از ســاعت ۸صبح 
سخت ترین كتاب های ناخوانده و مجالت روز دنیا را می خواندم 
و ساعت هایی در منزل تدریس می كردم. شاگردانی می آمدند 
و در خانه به آنها درس می دادم. برای تربیت نسل جوان تالش 
می كنم كه علم غربی را در ایران رواج دهند و افتخارات علمی 
و فرهنگی جدید برای كشور رقم بزنند. همیشه به نسل جوان 

شرح فارسی حساب شفای بوعلی سینا
عبداهلل انــوار تمــام 22كتاب 
شــفای  بــزرگ  دانشــنامه 
شیخ الرئیس را به فارسی ترجمه 
و شرح كرده و در این  راه سال ها 
تالش كرده اســت. كتاب شفا 
درباره  مباحث فلســفی و شامل 

22جلد است.

جوامع علم موسیقی بوعلی سینا
این كتاب در مباحث نظری علم 
موسیقی بحث می كند و كتاب 
سوم از فلســفه اوسط شفاست 
و فلســفه اوســط نیز بحث در 
ریاضیات یا به قول طالب، علم 
تعلیمی می كند و محتویات آن 

در ۶ بخش تنظیم شده است.

نیلوفر  ذوالفقاری
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    پیش از این خیابانی در منطقه 3 تهران به نام 
شما نامگذاری شد.چرا در گفت وگوها گفتید كه 

چندان عالقه ای به این كار نداشتید؟
اعضای شورای شهر به علت اینكه من سال ها در كتابخانه ملی 
كار كردم و بازنشسته این مركز هستم، آنجا را انتخاب كرده اند. 
من از این اتفاق خبر نداشتم و راستش بیشتر ترجیح می دهم 
نامی از من به این شــكل باقی نماند. فكر می كنم نام ها به این 
شكل می آیند و می روند و به نظرم اهمیتی ندارند، به همین دلیل 

هم سال ها در تنهایی و گمنامی فقط مشغول كار خود بوده ام.
    پس تكلیف آثار ارزشــمندی كه نوشته اید 

چه می شود؟
دوست نداشتم كتابی را به اسم خودم چاپ كنم و كتاب های 
منتشر شده به نام من با پیگیری دوستانم بوده است. چندین 
دست نوشته  منتشر نشده هم دارم كه خیلی پیگیر چاپ آنها 
نیستم. بارها شده كه آثار چاپ نشده من به اسم دیگران چاپ 

شده ولی برایم اهمیتی ندارد.

ایران توصیه كرده ام كه از علم غرب لحظه ای عقب نمانند و از 
آخرین تولیدات علمی جهان باخبر شوند تا در جهانی كه تمدن 

غرب حكمفرما شده، به روز و موفق باشند.
    سرگرمی و تفریحتان چه بود؟

من عاشــق كتاب و مطالعــه ام و هیچ وقت از خواندن ســیر 
نمی شــوم. از كودكی در محیطی بزرگ شده ام كه خانواده ام 
به كتاب و مطالعه عالقه مند بودند. مرحوم پدرم همیشــه مرا 
به خواندن كتاب توصیه می كرد. تفریح و استراحت من هم در 
خواندن كتاب خالصه می شود. كتاب خواندن جزئی از زندگی 
من است و حتی هنگام خواب هم كتاب هایی را كه خوانده ام با 
خود مرور می كنم. به همین خاطر زیاد اهل تماشای تلویزیون و 
برنامه های اینچنینی نیستم. البته گاهی برای آگاهی از اتفاقات 
روز، اخبار یا برنامه های مرتبط با كتاب را تماشا می كنم. حتی 
تلفن همراه هم ندارم تا با تمركز بیشتر مطالعه كنم. اهل بیرون 
رفتن از خانه هم نبودم و بیشتر وقتم را در خانه در حال كار و 

مطالعه بوده ام و هستم.

 شاهنامه فردوسی
نسخه دســت نویس »شــاهنامه« 
متعلق به قــرن ۱0هجــری و عصر 
صفویه، قدیمی ترین نسخه شاهنامه 
در مجموعــه گنجینه نســخ خطی 
آستان قدس رضوی است كه به خط 
نســتعلیق شــیخ محمد چشتی در 
جداول چهار ستونی و در 549برگ 
كتابت شده و با شــماره ثبت 424۷ 
در گنجینــه مخطوطــات كتابخانه 
مركزی آستان قدس رضوی نگهداری 
می شود. كامل ترین شاهنامه فردوسی 
این گنجینه یاد كرد و ادامه داد: این 
نسخه حاوی پنج جلد از آغاز شاهنامه 
)گفتار اندر ستایش خسرو( تا پایان 
آن )پادشــاهی كیخســرو( اســت. 
مصورترین نســخه شــاهنامه این 
كتابخانه، شــامل دفتر اول تا ســوم 
شاهنامه اســت كه ۱۱۶تصویر را در 
برگرفته است. شاهنامه مصور اهدایی 
رهبر معظم انقالب متعلق به قرن ۱2 
یكی دیگر از نفایس شاهنامه ای این 

گنجینه است.
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»یا زنده بمون، یــا هیچكی رو 
زنده نــذار!« این شــعار بازی 
جذاب »شســت تیر« اســت؛ 
بازی ای كه می توانــد همزمان 
ســه تا هشــت بازیكن داشته 
باشد و گزینه بسیار خوبی برای 
سرگرم شــدن در این روزهای 
خانه مانی به حساب می آید. نحوه 
بازی به این صورت اســت كه از 
جمع بازیكنان، یك نفر باید زنده 
بماند تا رئیس جدید گروه شود! 
برای همین بعد از اینكه بازیكنان 
با هــم مذاكره كردنــد، با اعالم 
»یك، دو، سه، شلیك« از سوی 
هركدام از آنها، هركســی باید 
دیگران را نشانه بگیرد یا تجدید 
قوا كند. كسی كه بتواند از پس 
شلیك های معمولی، اَبَر شلیك 
یا بمب گذاری دیگــر بازیكنان 
بربیاید، برنده بازی است و رئیس 
جدید گروه می شــود! اما اگر از 
بین رفــت، باید تــالش كند تا 
دیگران را هم به »روح« تبدیل 

كند!

زنده بمان!

»تبانی« نام یــك بازی كارتی و 
فكری است كه حول محور یك 
ســرقت می چرخد! بازیكن ها، 
نقش تبهكاران مشــهور دنیای 
هالیوود را دارنــد كه بعد از یك 
ســرقت بزرگ، به قصد تقسیم 
غنائــم دور هم جمع شــده اند؛ 
غافل از اینكه هــر یك به طمع 
كشتن دیگران و برداشتن سهم 
بیشتر آمده اســت! روش بازی 
به این شكل اســت كه ابتدا هر 
بازیكن یكی از شــخصیت ها را 
انتخاب می كنــد؛ جوكر، تامی 
شبلی، والتر وایت، هانیبال لكتر 
و...، ازجمله شخصیت های بازی 
اســت. هر دور بــازی از مرحله 
گفت وگو و رای گیری تشــكیل 
می شــود. هر بازیكــن یكی از 
شخصیت ها را انتخاب كرده و به 
كشتنش رأی می دهد. بازیكنی 
كه بیشــترین رأی را بیاورد، از 
بازی بیرون مــی رود. درنهایت 
2بازیكنان باقــی می مانند كه 
باید سر طالهای آن دست، با هم 

دوئل كنند!

تبهكارهای هالیوودی

این هم یك بازی جذاب و پرطرفدار 
دیگر كه یك بازی كارتی و رومیزی 
است و درواقع تركیبی از بازی نقش 
مخفی مافیا و بازی های استراتژی 
شهرسازی به حســاب می آید. این 
بازی كه نامش »دژ« اســت، یك 
شــهر را به تصویر می كشد كه در 
آن همه نوع آدمی پیدا می شــود؛ 
از آدمكــش و راهــزن بگیرید تا 
شاه، حكیم، تاجر، معمار و سردار. 
هدف همه هم ساختن شهر خود و 
قدرتمندكردن آن با برج و باروست. 
در این بازی هر بازیكن، نقشــی را 
مخفیانه انتخاب كرده و از مزایای 
آن نقش اســتفاده می كند. مثال 
اگر راهزن است، پول های بازیكن 
دیگری را می دزدد یا اگر ســردار 
اســت، به ســاختمان های شهر 
بازیكنان دیگر حمله كرده و آنها را 
نابود می كند. برنده بازیكنی است 
كه درنهایت شــهر قدرتمندتری 

بسازد.

»دژ«ات را محكم بساز!

پنجشنبه

شماره 119
30  اردیبهشت 1400 

ده تكنیك عكاسی از غذا
این روزها عكس گرفتن از غذاها و به اشتراك گذاشتن عكس ها با دیگران كاری مرسوم 
و رقابتی شده است. پس چه خوب است با فراگرفتن چند تكنیك ساده در عكاسی از 
غذاها، جلوه بیشتری به دستپخت خوشمزه مان بدهیم. برای داشتن عكس های خوب 
در این حوزه، همه  ما به برنامه ریزی، خالقیت در تركیب بندی و مهارت های حرفه ای نیاز 
داریم. سایت آشپزی یامی شف در این باره نكته های جالبی را ارائه داده كه خالصه وار 

با هم مرور می كنیم.

برای ثبت زیباتــر حتما قبل از 1  
ســرو غذا، از آن عكاسی كنید. 
اگر هــم می خواهید محتویات 
آن را نشــان دهید بهتر اســت بخشی آن را 
هنرمندانه مثال با برشی ظریف از كنار غذا به 

نمایش بگذارید.

بزرگ تریــن اشــتباهی كــه 2  
عكاســان هنگام عكسبرداری 
از غذا انجام می دهند، استفاده 
از فلش است. به ویژه فلشــی كه مستقیم به 
بشقاب غذا تابانده می شــود. این نور باعث 
می شــود كه رنگ های طبیعــی، زیبایی و 
درخشندگی خودشــان را از دست بدهند. 
اگر واقعا می خواهید كه از فلش بهره ببرید، 
از تابش مستقیم آن به ظرف غذا خودداری 
كنید. در واقع بهترین نور برای عكسبرداری 
از غذا، نور طبیعی اســت. برای داشــتن نور 
طبیعی می توانید به فضای بیرونی رستوران 
بروید یا اینكــه كنار پنجره بنشــینید. اگر 
بیــرون می نشــینید، توجه كنیــد كه نور 
خورشید مســتقیم به ظرف نتابد. در كل هر 
نور مستقیمی می تواند نتیجه را با رنگ های 
غیرطبیعــی جلوه دهد. بــرای دور ماندن از 
تابش مســتقیم نور خورشــید، می توانید از 
یك چتر اســتفاده كنید یا زیر سایه درختی 
بنشینید. روزهای ابری برای عكسبرداری از 

غذا بسیار مناسبند.

ســوژه اصلی عكس باید ظرف 3  
حاوی غذا باشد. دور و بر سوژه 
را زیاد از حد شــلوغ نكنید در 
ضمن حواســتان به پس زمینه هم باشد. از 
یك پس زمینه ســاده، مثل یك میز چوبی 

بهره ببرید.

باید بــه تركیب بنــدی توجه 4  
زیادی داشته باشــید. معموال 
برای عكاسی های اینچنینی از 
مود پرتره استفاده می شود. هر چند می توان از 
مودهای دیگر هم استفاده كرد. فقط به خاطر 
داشته باشید كه عكس شما ممكن است در 
اندازه بزرگ یا خیلی كوچك مورد اســتفاده 
قرار گیرد، پس تركیب بندی آن بسیار اهمیت 

دارد.

یكی از بزرگ ترین چالش هایی 5  
كه هنگام عكاسی از غذا با آن 
مواجه می شویم بحث فوكوس 
است. فوكوس باید به گونه ای باشد كه بخش 

اصلی خوراك در مركز توجــه قرار گیرد. در 
واقع داشتن فوكوس خوب بستگی به تركیب 
سرعت شاتر و عمق میدان دارد. وقتی سرعت 
شاتر پایین تر باشــد، باید ثبات دوربین هم 
بیشتر شود. توصیه می شــود كه سرعت را 
كمتر از ۶0/1 ثانیه نكنید. در ضمن می توانید 
زمانی كه سرعت شاتر به اندازه كافی نیست، 
از ISO هم استفاده كنید. البته حتما یادتان 
باشد كه هر چه ISO بیشتر باشد، نویز تصویر 
هم بیشــتر خواهد شــد. عمق میدان را هم 
فراموش نكنید. اگر می خواهید بیشتر عكس 
فوكوس داشته باشــد، باید عدد دیافراگم را 

بزرگ تر انتخاب كنید.

جالب اســت بدانید عكاسی با 6  
مواد خام به شما امكان می دهد 
كه بعدا هر تغییری را كه دوست 
دارید روی عكس اعمــال كنید. فقط توجه 
كنید كــه عكس های خام حجم بیشــتری 
نسبت به عكس های JPEG خواهند داشت.

كمی خالقیت به خرج دهید و 7  
از گرفتن عكس از مستقیم و از 
باال خودداری كنید. عكاسی از 
باال غذا را تخت و بدون هیچ حجمی نشــان 
می دهد و این اصال زیبا نیســت. به جای آن 
می توانید عكاســی را از یك زاویه یا حتی از 

سطح چشم انجام دهید.

به یاد داشــته باشید كه نیازی 8  
نیست عكس شما حاوی تمام 
بخش های ظرف غذا باشــد. از 
كراپ كردن یا بریدن تصویر نترسید. هنگام 
بریدن فقط به بخش اصلی توجه كنید. جایی 
را انتخاب كنید كه تمام مواد تشكیل دهنده 

خوراك را نشان دهد.

یادتان باشد كه برای عكاسی از 9  
غذا لزوما نباید همیشه از ظرف 
حاوی غذا تصویربرداری شود و 
می توان به فرایند تولید غذا هم به عنوان یك 
سوژه مناســب نگاه كرد. پس اگر فرصتش 
را دارید به آشــپزخانه بروید و از آشــپزها 
هنگام تهیه غــذا عكس بگیریــد. به عالوه 
 می توانید مواداولیه را هم ســوژه عكاســی 

خود كنید.

به یاد داشــته باشــید كه در 10  
بــازار می توانیــد از نزدیك از 
مواداولیه و حتی اســتندهای 
غذا كه در مقابل چشــمان شما غذا می پزند 

عكس بیندازید.

درباره هوس های غذایی چه می دانید
حتما شما هم گاهی در طول زندگی تان هوس خوردن غذایی خاص را كرده اید یا این 
تمایل شدید افراد به مصرف نوع خاصی از مواد را در دیگران دیده اید. هوس های غذایی 
بســیار رایج و از فردی به فرد دیگر متفاوت اند. نادیده گرفتن آنها دشوار و دغدغه 
بسیاری از افراد است. موضوع به حدی مهم است كه سایت خبری »هلث الین« مقاله  ای 
در این زمینه نوشته و می گوید: »هوس های غذایی می توانند به واسطه عوامل مختلفی 
شكل بگیرند كه به طور معمول به 2دسته اصلی جسمانی و روانی تقسیم می شود. در 
برخی موارد، آنها ممكن است نشانه ای از یك بیماری زمینه ای باشند و نباید نادیده 

گرفته شوند.« در ادامه خالصه ای از این مقاله را برای شما شرح می دهیم.

دالیل جسمانی
   بی تعادلی های لپتیــن و گرلین: بی تعادلی 
در سطوح این هورمون ها كه مسئول سیری 
و گرسنگی هستند ممكن است موجب بروز 

هوس های غذایی در برخی افراد شود.
   بارداری

تغییرات هورمونی طی دوران بارداری ممكن 
است بر گیرنده های بویایی و چشایی انسان 
تأثیرگذار بوده و این موجب تجربه هوس های 

غذایی شدیدتر شود.
   سندروم پیش از قاعدگی

تغییــرات در هورمون هــای اســتروژن و 
پروژسترون كه پیش از قاعدگی رخ می دهد، 
ممكن است هوس های غذایی، به ویژه برای 
غذاهای سرشــار از كربوهیدرات را افزایش 

دهد.

   كمبود خواب
خواب بیش از حد كم یا بی كیفیت می تواند در 
سطوح هورمون های مسئول تنظیم گرسنگی، 
ســیری و چرخه های خواب-بیداری اختالل 
ایجاد كرده و احتمال مواجهــه با هوس های 
غذایی شدید، به ویژه هنگام شب را افزایش دهد.

   رژیم غذایی محروم از مواد مغذی
برخی مواد مغــذی مانند پروتئیــن و فیبر 
می توانند به احساس ســیری كمك كنند. 
یك رژیم غذایی با محتوای كــم از این مواد 
مغذی ممكن است موجب احساس گرسنگی 
یا تجربه هوس های غذایی شود؛ حتی اگر به 

میزان كافی كالری مصرف كرده باشید.
   هیدراتاسیون ضعیف

مصرف ناكافــی مایعات می تواند احســاس 
گرســنگی یا هوس های غذایی را در برخی 

افراد تشدید كند.

   جمعیت باكتری روده بزرگ
برخــی شــواهد نشــان می دهند كــه نوع 
باكتری های موجــود در روده بزرگ ممكن 
است بر تكرر و نوع هوس های غذایی كه فرد 
تجربه می كند، تأثیرگذار باشد. با وجود این 
به پژوهش های بیشتر برای تأیید این پیوند 

نیاز است.
   فعالیت بدنی

افزایش سطح فعالیت بدن حتی اگر از طریق 
پیاده روی باشــد، ممكن اســت به كاهش 
هوس های غذایی كمك كند. به همین ترتیب، 
تحرك كم ممكن اســت دلیلی برای تجربه 

هوس های غذایی بیشتر باشد.
   غذاهای بسیار فرآوری شده

برخی شــواهد نشــان می دهند كه غذاهای 
بسیار فرآوری شده سرشــار از چربی و شكر 
افزوده ممكن اســت موجب عالئم شبیه به 
اعتیادشده و احتمال تجربه هوس های غذایی 

را افزایش دهند.

دالیل روانی 
 محققان معتقدند اســترس، شخصیت افراد

)افرادی كه از روی انگیزه آنی كاری را انجام 
می دهند(، زمینه غذا خوردن)به عنوان مثال، 
پاپ كورن و تماشــای فیلم( و خلق و خوهای 
خاص ممكن است محركی برای هوس های 
غذایی باشــند؛ به عنوان مثال، خلق و خوی 
منفی به نظر می رسد هوس خوردن غذاهایی 
كه سریع و راحت آماده می شــوند و به طور 
معمول حــاوی تركیبات مضر هســتند را 

افزایش می دهد.

هوس مصرف اقالم غیرغذایی
اگرچــه هوس هــای غذایی بعید اســت كه 
نشانه ای از كمبود مواد مغذی باشند، هوس 
مصرف اقالم غیرغذایی ممكن است اینگونه 
باشد. یك نمونه در این زمینه اختالل »پیكا« 
است كه می تواند موجب هوس مصرف اقالم 
غیرغذایی مانند خاك، مواد شــوینده و یخ 
در افراد شــود. پیكا بیشتر در كودكان و زنان 
باردار رخ می دهد و دلیل دقیق بروز آن هنوز 
مشخص نشده است. مطالعات نشان داده اند 
كه افراد مبتال به پیكا اغلــب با كمبود آهن، 
كلسیم یا روی مواجه هستند. این هوس اغلب 
با مصرف مكمل ها بــرای تامین مواد مغذی 
مورد نیاز برطرف می شــود. البته تمام موارد 
پیكا ممكن است با مصرف مكمل ها برطرف 
نشوند. از این رو، به پژوهش های بیشتر برای 
تعیین نقش دقیق كمبود مواد مغذی در این 

زمینه نیاز است.

ترفند دانستنی 

سرآشپز این هفته پیشنهادی 
مناسب فصل برایتان دارد

هوا كم كم به گرمی مــی رود و در این 
روزهای داغ و كالفه كننده، هیچ چیز به 
اندازه یك دسر خنك و دلچسب نمی تواند سر كیف مان كند. 
البته تنوع و تازگی در دسرهای خنك هم تأثیر زیادی در بهتر 
شدن حال مان دارد و از این رو سرآشپز این هفته با ۳ دسر سرد 
ما را به دنیای خنكای آشــپزی می برد. »نهضت آزاده زعیم« 
۳۶ساله اهل كرج است اما با فعالیت در فضای مجازی مرزها را 
كنار گذاشته و از همه جای ایران رسپی های خاص و دلپسب او 
را دنبال می كنند. او همیشه تأكید دارد كه با كمترین هزینه و 
كمی چاشنی خالقیت می توان سفره های متنوعی برای اعضای 
خانواده و آشــنایان پهن كرد. با ما همراه باشید تا چند دسر 

خنك كه طرز تهیه ساده  ای دارند را از این سرآشپز بیاموزیم.

سحر  غفوری 

پاناكوتا شكالتیشربت رنگین 

دسر سه رنگ

گرچه شربت جزو دسرها محسوب نمی شود اما آشپز این هفته ما در كنار 
پیشنهاد دسرهای خنك، این نوشیدنی متفاوت و دلچسب را هم به شما 
آموزش می دهد. از ویژگی این شربت تركیب طعم های خاص با ظرافت و 

تزئین زیباست كه به شدت در این روزهای گرم دلربایی می كند.

دسر پاناكوتا یك دسر معروف ایتالیایی است كه در قدیم با مخلوط سفیده 
تخم مرغ و عسل و خامه تهیه می شد. زمانی كه این دسر به مرور زمان وارد 
منوی رستوران ها و هتل ها شد و در كشورهای دیگر طرفدار پیدا كرد، عناصر 
اصلی آن تغییر یافت. هم اكنون مهم ترین مواد تشكیل دهنده آن خامه و شیر 
و پودر ژالتین است كه دسر پاناكوتا را نزدیك به خانواده پودینگ ها با پایه 
خامه، قرار می دهد. جالب است بدانید كلمه پاناكوتا یك كلمه ایتالیایی و به 
معنی خامه پخته شده است. دسر پاناكوتا با طعم های مختلف مثل وانیل و 

قهوه و شكالت، همچنین میوه های مختلف طعم دار می شود.

سال هاست كه دسرها پای ثابت سفره مجالس و مهمانی ها شده  اند و در طعم ها و شكل های 
مختلف تهیه می شوند. برای پیشــنهاد اول، روش تهیه دسر شكالتی سه رنگ را برای شما 
درنظر گرفته ایم. این دسر بسیار خوشمزه و در عین حال آماده سازی  آن بسیار آسان است. 

پس دست به كار شوید و همین امروز خود و خانواده را مهمان این دسر خوشمزه كنید.

  شربت زعفرانی: یك لیوان 
  تخم شربتی یا خاكشیر: ۶قاشق 

  گالب و عرق بیدمشك )هركدام(: ۳قاشق
  آبلیمو: به مقدار الزم

  رنگ گل پنیرك: 2لیوان 

مواد الزم

  شیر: ۳ لیوان
  شكر: سه چهارم لیوان
  شكالت: ۸۰ تا ۱۰۰ گرم

  خامه صبحانه: 2۰۰ گرم
  پودر ژالتین و پودر كاكائو )هركدام(: 2 قاشق غذاخوری

  وانیل: یك چهارم قاشق غذاخوری

مواد الزم

شیر، شكر، نشاســته، زرده تخم مرغ و كره 
را مخلوط كــرده و روی حــرارت بگذارید. 
مرتب هــم بزنید تا غلیظ شــود. ســپس 
حــرارت را خاموش كرده خامــه و وانیل را 
اضافه كرده و هم بزنید تا كامال یكدســت شــود. مایع به دســت 
آمده را به3 قسمت تقســیم كنید. یك قســمت را چیزی اضافه 
نكنید اما به یك قســمت دیگــر قهوه فوری و به قســمت بعدی 
شكالت آب شده اضافه كنید. به ترتیب دلخواه به آرامی در ظرف 
مورد نظر بریزید و روی ظرف را ســلفون بكشــید و چند ساعتی 
در یخچال بگذارید تا ببندد. به همین راحتی دســر خوشمزه ما 
 آماده می شــود. می توانید با تنقالت در دسترس مثل شكورول و 

اسمارتیز تزئین كنید.

طرز تهیه

دسرهای خنك 
و دلچسب

ابتدا یك لیوان از شیر را با پودر ژالتین مخلوط 
كرده و روی بخار كتــری بگذارید تا بن ماری 
شود. در ظرف دیگری باقی شــیر را با شكر، 
پودر كاكائو و شكالت رنده شده مخلوط كرده و روی حرارت مالیم 
بگذارید. مدام هم بزنید تا شكر كامال آب شود. سپس وانیل و ژالتین 
حل شده را اضافه و مخلوط كنید. حاال حرارت را خاموش كنید تا 
كمی خنك شــود. مقداری از مایع را برداشته و خامه را با آن رقیق 
كرده و به مایع اضافه كنید. خوب مخلوط كرده و در قالب مورد نظر 
ریخته و در یخچال قرار دهید. مدت ۸ ســاعت زمان دهید تا كامال 
ببندد. اگر از قالب فلزی استفاده می كنید، حتما از قبل آن را داخل 
آب گرم و سرد قرار دهید تا دسر به آن نچسبد. بهترین قالب برای 

تهیه دسر پاناكوتا قالب سیلیكونی است.
نكات جالب: گاهی وقت ها به علت سفت شدن شكالت و شكر قهوه ای، 
آنها را اســتفاده نمی كنید و دور می اندازید. در تهیه دسر پاناكوتا 
می توانید از همین شكر و شكالت سفت استفاده كنید؛ چرا كه با هم 

زدن و حرارت دیدن در شیر حل می شوند و قابل استفاده هستند.

طرز تهیه

ابتدا مقداری شربت غلیظ از هر نوع- كه ما در اینجا از 
شربت زعفرانی استفاده كردیم- داخل لیوان ها بریزید. 
بعد 2قاشق تخم شربتی یا خاكشیر را كه از قبل خیس 
كردید به هر لیوان اضافه كنید. حاال به هر لیوان یك قاشق گالب، یك قاشق 
عرق بیدمشك و چند تكه یخ اضافه كنید. می توان برای تنوع به یك لیوان چند 
قطره آبلیمو هم اضافه كنید. برای مرحله  آخر به آرامی و به تدریج به هر لیوان 
نصف استكان رنگ گل پنیرك اضافه كرده و حاال روی این شربت سه رنگ را 
با غنچه گل محمدی تزئین كنید. توجه داشته باشید آبلیمو باعث تغییر رنگ 

شربت می شود.
نكته: گل پنیرك گل خشكی است كه با وجود دارا بودن خواص گیاهی، طعم و 
مزه خاصی ندارد و اغلب برای رنگ دهی به شربت از آن استفاده می شود. برای 
خارج كردن رنگ گل پنیرك شما ۱۰دقیقه قبل گل پنیرك را با آب یا یخ خیس 

كنید تا رنگ آن خارج شود. سپس از صافی رد كرده و روی شربت بریزید.

طرز تهیه

  شیر: یك لیتر
  نشاسته ذرت: ۴ قاشق غذاخوری

  زرده تخم مرغ: یك عدد
  شكر: نصف لیوان

  كره: یك قاشق غذاخوری
  وانیل: نصف قاشق چایخوری

  خامه صبحانه: ۱۵۰ گرم
  قهوه فوری: 2 قاشق غذاخوری

  شكالت تخته ای: ۴۰ گرم

مواد الزم

برای ۳لیوان



پادكست گردی11تماشا خانه

شعارشان این اســت: »برای همه 
آنهایی كه می خواهند با چشــمان 
بســته یاد بگیرند!« بچه های رادیو 
»راه« را می گوییــم؛ كســانی كه 
این پادكست را ســاخته اند تا دكتر 
مجتبی شكوری، كارشناس جوان 
و محبــوب ایــن روزهــای برنامه 
»كتاب بــاز«، مطالــب جالبی در 
زمینه روانشناسی ارائه دهد. از این 
پادكست آموزنده تاكنون 63قسمت 
منتشر شده كه مهم ترین شان اینها 
هستند: انســان كافی، راه سروش، 
نشانی نبوغ، یك تاریخ نویدبخش، 
مسئله مرگ و زندگی، جادوی راه، 
عشق، افســردگی، زندگی پنهان 
ذهن، امید بدون خوش بینی، عیبی 
ندارد اگر حالت خوش نیســت و... . 
در رادیو راه عــاوه بر اینكه مطالب 
مفیدی مطرح می شود، كتاب های 
مهمی هــم در حوزه روانشناســی 
فردی و مهارت های زندگی معرفی 
می شــود كه با دنبال كــردن آنها 
می توان به یك مِن موفق و قدرتمند 

دست یافت.

»رادیو راه« راه یادگیری

منصــور ضابطیــان، روزنامه نگار، 
كارگردان، مجری رادیو و تلویزیون، 
نویسنده و تهیه كننده نام آشنایی 
است كه این روزها به تولید پادكست 
مشغول شــده؛ پادكستی با عنوان 
»جعبــه« كه بــرای عاقه مندان 
به ادبیات، فرهنــگ و هنر مطالب 
بسیار جذابی دارد. از این پادكست 
تاكنون 15اپیزود منتشر شده كه 
از نام آنها می تــوان به تنوع آثارش 
پی برد: »یا خواجه شیراز«، »من، 
كــورش بــزرگ«، »مــرد تنها یا 
فرهاد، تلخ شیرین«، »سام آقای 
سعدی«، »یك ساعت بدون كرونا«، 
»خاطره هــای پیكان یــا پیكان 
خاطرات«، »برادرم تاجیكستان«، 
»اســتاد شــجریان«، »سیمین 
خانم« و... . در معرفی پادكســت 
جعبه كه آن را می توانید از طریق 
همه اپلیكیشن های پادكست گیر 
گوش كنید، آمده اســت: »دِر این 
جعبه را كه بــاز كنید، چیزهایی از 
ادبیات و فرهنگ و هنر پیدا خواهید 

كرد. شاید هم چیزهایی بیشتر.«

جعبه را باز كن

حال خوب با »طنزپردازی«

بی شــك یكــی از محبوب تریــن 
پادكســت های طنــز فارســی این 
روزها، پادكســت »طنزپــردازی« 
اســت؛ پادكســتی كه حول محور 
طنز می چرخد؛ طنز در ســینما، در 
موســیقی، در كتاب، در روانشناسی 
و... . این پادكست كه بیش از یك سال 
از انتشار نخستین قسمتش می گذرد، 
امروز به اپیزود بیست وهشتم رسیده 
است. »عمو سبزی فروش )نگاهی به 
موسیقی روحوضی(«، »مهره مار رضا 
عطاران«، »ایرج میرزا و عارف نامه«، 
»یه پول خروس، آثار جواد بدیع زاده«، 
»شما كه غریبه نیســتید هوشنگ 
خان«، »شلوارهای وصله دار رسول«، 
»موش و گربه بــازی عبید زاكانی«، 
»چرا محمود فرجامــی می خند؟« 
و...، ازجملــه قســمت های جذاب 
این پادكســت حال خوب كن است. 
جدیدترین قســمت این پادكست 
با عنوان »من شــوهر فروغ فرخزاد 
نیستم«، به زندگی پرویز شاپور، مبدع 
كاریكلماتور و ســبك منحصر به فرد 

طنزنویسی او می پردازد.

پنجشنبه

شماره 119
30  اردیبهشت 1400 

    اجازه د  هید   سؤال نخســت را با احواالت 
این روزهایتان شــروع كنیم. شما این روزها 
با هنرنمایی تــان د  ر ســریال های احضار و 
»می خواهم زند  ه بمانم« برای مخاطبان خبرساز 
شد  ه اید  . ابتد  ا از نقش متفاوت »مینو« به عنوان 
یك احضار كننــد  ه روح و فید  بك هایی كه از 

مخاطبان د  ریافت كرد  ه  اید  ، بگویید  .
این روزها به شد  ت برای هر د  و ســریال مشغول هستم. البته 
ســریال احضار قســمت های پایانی خود   را طی می كند   اما 
سریال می خواهم زند  ه بمانم هنوز اد  امه د  ارد   و سخت مشغول 
فیلمبرد  اری هستیم. د  رباره نقشــم د  ر سریال احضار باید   به 
نكته ای اشــاره كنم و اینكه د  ر ابتد  ا نقش د  یگری )شــید  ه( 
برای بازی د  ر این سریال به من پیشنهاد   شد  ه بود  . چون كار 
برای آقای افخمی و برای  ماه رمضان بود   نقش را پذیرفتم. د  ر 
آن مقطع من د  ر سریال می خواهم زند  ه به بمانم خیلی گذرا 
د  یالوگ های مربوط به نقش شید  ه را خواند  م. حتی قرارد  اد   هم 
بستیم و من تســت گریم برای این نقش هم د  اد  م. اما بعد   آن 
وقتی كل فیلمنامه را خواند  م نقش مینو نظرم را به خود   جلب 
كرد   تا جایی كه از عوامل تولید   پرسید  م كه چه كسی قرار است 
نقش مینو را بازی كند  . وقتی فهمید  م هنوز بازیگری برای این 
نقش انتخاب نشد  ه خوشحال شد  م و به آقای افخمی د  رباره 
چالش ها و جذابیت های این نقش برای خود  م گفتم. ایشان د  ر 
آن مقطع برای فیلمبرد  اری سكانس های سریال راهی شمال 
شــد  ه بود  ند   و معتقد   بود  ند   كه من برای هر د  و نقش مناسب 

هستم اما بعد   از بازگشت نقش مینو را به من سپرد  ند  .
    گفتید   كه چالش های نقش این احضار كنند  ه 
روح یا همان جن گیر شــما را جذب خود  ش 
كرد  ه اســت. كمی د  راین باره برایمان بیشتر 

توضیح می د  هید  .

همیشه به خود   نقش خیلی اهمیت می د  هم، ببینم آن نقش 
برای من چه چیزهایی را به همــراه د  ارد  ، یعنی من می توانم 
د  ر نقشی زند  گی كنم كه اصا شــبیه آن نیستم و ببینم آن 
قضاوتی كه من می خواهم، از آن بازی چگونه است. ببینم این 
آد  م د  ر آن شرایطی كه قرار می گیرد  ، چه واكنشی د  ارد   و این 
برای من چالش خوبی اســت كه بخواهم نقش را قبول كنم. 
خیلی د  وست د  ارم نسبت به خود   من متفاوت باشد  . روحیات 
و خلق و خوی مینوی سریال احضار هم طور است و خیلی از 
من د  ور اســت و من د  نبال بازی د  ر چنین نقشی بود  م كه مرا 
به چالش بكشــاند  . از این رو باید   تاش می كرد  م تا شرایط و 
احواالتی كه مینو د  ارد   را د  ر خــود  م به وجود   بیاورم. كاراكتر 
مینو هر چند   از ابتد  ا به مخاطب با فالگیری و اخاذی معرفی 
شد  ، اما آد  م بد  ذاتی نیست. با این حال مینو روح احضار می كند   
و یكی از چالش های نقش، روبه رو شــد  ن با ترس خود  م بود   
چون بسیار آد  م ترســویی د  رخصوص مسائل ماورایی و روح 
هستم. اصًا فیلم ترسناك ند  یده ا  م و از تاریكی می ترسم ولي 
د  لم می خواست با ترسم روبه رو شوم. قبل از شروع فیلمبرد  اری 

حال عجیبی د  اشــتم كه آیا نقش را د  رست انتخاب 
كرد  ه ام؟ مد  ام می گفتم این اتفاق باید   خیلی د  رست 

بیفتد   چون خود  م نقش را انتخاب كرده ا  م. االن 
هم صحبت هــا و كامنت هایی كــه د  ر فضای 
مجازی و انرژی های مثبتــی كه از مرد  م د  ر 
اماكن عمومی د  ریافت می كنم حس خوبی 
به من می د  هد  . آقای افخمی بســیار مرا 
راهنمایی كرد  ند   و البته برای شــناخت 
این نقش احضار كنند  ه روح، به واسطه 
تماشــای فیلم ها و تجربیــات بیرون، 

الگوهایی د  ر ذهنم د  اشتم.
    جد  ی؟ تجربه شخصی 

د  ر این زمینه د  اشتید  ؟
بله، مثل خیلی از افراد   د  ر د  وران نوجوانی با د  وستانم به د  نبال 
فال و فالگیری رفته بود  م ولی از زمانی كه خود  م را شناختم 

خیر.
    شما د  ر سریال پرمخاطب این روزهای شبكه 
نمایش خانگی یعنی می خواهم زند  ه بمانم هم 
هنرنمایی كرد  ید   اما گویا سكانس هایی از بازی 

این ماد  ر حذف و كوتاه شد  ه است؟
نه سكانسی حذف نشد  ه است. وقتی نقش »فخری« از سوی 
آقای شاه حســینی به من پیشنهاد   د  اد  ه شــد   چون كارهای 
ایشــان را خیلی می پســند  م پذیرفتم. البته د  ر طرح اولیه 
د  استان كه برای من ارسال شد  ه بود   نقش فخری اینگونه نبود  . 

واقعا برای خود  م هم جای سؤال است كه چه اتفاقی برای این 
كاراكتر افتاد   كه به نظرم باید   از نویسند  ه جویا شد   نه من. من 

بازیگرم و هر نقشی كه د  ر فیلمنامه باشد   بازی می كنم.
    حضــور د  ر صحنه های فیلمبــرد  اری د  ر 
این روزهایی كه بیمــاری كووید  -۱۹ د  ر د  نیا 
ناجوانمرد  انه جوالن می د  هد   یك ریسك بزرگی 
برای شماســت. با این سختی ها و استرس آن 

چطور كنار آمد  ید  ؟
د  قیقا همینطور اســت؛ گرچه عوامل تولید   تمام تاش خود   
را می كنند   كه كار بد  ون خطر ابتا به این ویروس و با رعایت 
پروتكل های بهد  اشتی پیش برود   اما باید   پذیرفت كه این كار 
ریسك بزرگی است و متأســفانه د  ر یك و سال و نیم گذشته 
هنرمند  ان بزرگی را د  ر كنار ســایر هموطنانمان از د  ســت 
د  اد  ه ایم. سال گذشته بعد   از سریال »هم گناه« پیشنهاد  هایی 
برای كار د  اشتم اما به خاطر كرونا می ترسید  م بروم. كم كم به 
این نتیجه رسید  م كه باید   زند  گی كرد  . نمی شود   همه  چیز را 
متوقف كرد  . البته سفرها، مهمانی ها و كارهای غیرضروری را 
می شود   لغو و ویروس را مهار كرد  . واقعا چاره  ای هم نیست و 
باید   برای خلق لحظات بهتر بــرای مرد  م و اد  امه زند  گی خود   
با این شرایط كنار بیایم. البته هنرمند  ان تئاتر د  ر این روزها از 
نظر اقتصاد  ی شرایط سخت تری از بازیگران تلویزیون و سینما 
د  ارند  . امید  وارم به زود  ی همه هموطنانم واكسینه شوند   و این 

با از همه ما د  ور شود  .
    خانم چهره آزاد   با توجــه به اینكه خانواد  ه 
شما یك خانواد  ه هنرمند   و اهل موسیقی  اند  ، از 
عالقه تان به موسیقی برایمان بگویید  . به نظرتان 
موســیقی تا چه حد   می تواند   د  ر این روزهای 
سخت كرونایی، پناه و آرامبخش عالقه مند  ان 

باشد  ؟

موسیقی به نوعی با من متولد   شد  ه است. از لحاظ د  نیای خود  م 
می گویم، چون مرحوم پد  ر من ویلون را بسیار زیبا می نواختند   
و از شاگرد  ان »استاد صبا« بود  ند  . ماد  ر من بسیار صد  ای زیبا 
و د  لنشینی د  اشتند   كه وســعت زیاد  ی د  اشت. براد  ر من آقای 
ســیامك نعمت ناصر از نوازند  ه های بنام تار و ســه تار و پیانو 
هستند   كه با خیلی از بزرگان موســیقی همكاری د  اشته اند  . 
براد  ر من د  ر د  نیای موســیقی یكی از نوازند  ه های بنام است، 
پس به خود  ی خود   موسیقی از ابتد  ا قسمتی از زند  گی من بود  ه 
است. بی شك معتقد  م موسیقی آرامبخش روج و جان است و 
همیشه با صد  ای اســتاد  ان بزرگ این حوزه از جمله زند  ه یاد   

استاد   شجریان و پسرشان همایون آرامش عجیبی می گیرم.
    بانوی مثبت اند  یشی هستید  . این موضوع را 
می توانیم از گفت وگوهای رسانه و پست هایی 
كه د  ر فضای مجازی منتشر می كنید   متوجه 

شویم. از این حس و حال تان بگویید  .
من همیشــه می گویم مهم نیســت كجای جهانی و د  ر چه 
حس و حالی هســتی، اما این را می د  انم كه مشــكلت حل 
می شود  ، محكم باش، با قد  رت و لبخند   بزن! بد  ان این كار سطح 
انرژی  ات را متفاوت می كند  ، لبخند  ت هد  یه تو باشــد  ، به هر 
آن كس كه د  ید  ی! یك لبخند   معركه بزن و د  ائم بخوان: من روز 
خارق العاد  ه  ای د  ر پیش د  ارم، اگر د  ر شغلی هستی كه د  ستت 
می رسد   تا كاری انجام د  هی، هوای مرد  م را د  اشته باش، كه خد  ا 

هوایت را بهشتی می كند  .
    سخن آخر؟

حالمان بهتر می شــود   و زند  گی زیباتر می شود  به شرطی كه 
یاد مان نرود  جز خود مان برای د یگــران هم آرزوهای خوب 

د اشته باشیم.
بیرون ز تو نیست هر چه د  ر عالم هســت/ د  ر خود   بطلب هر 

آنچه خواهی كه تویی.

پای صحبت های افسانه چهره آزاد  ، بازیگری كه این روزها با بازی 
د  ر سریال احضار، نامش بیش از پیش برسر زبان ها افتاد  ه است

نقشی را دوست دارم
كه شبيه خودم نباشد

زوج هنرمند  
افسانه چهره آزاد  ، همسر شاهرخ 
فروتنیان، طراح صحنه و لباس، 
نقاش، بازیگر سینما و تلویزیون 
است. او سابقه بازی د  ر فیلم و 
سریال هایی همچون كار كثیف، 
روابط، امكان مینا، شــام 
آخر، د  ختر، چهارشنبه ۱۹ 
ارد  یبهشت، به آهستگی، 
كافه ستاره، بوسید  ن روی 
ماه، آزاد  ی مشروط، هم گناه، 
مارمولك و ایستگاه اتمسفر را 

د  ر كارنامه هنری خود   د  ارد  .

تولد   د  ر یك خانواد  ه هنرمند   او را با د  نیای بازیگری آشنا كرد   و كم كم نوه مرحومه رقیه چهره آزاد   توانست با كسب 
تجربه از بزرگان سینمای ایران، جایگاهی برای خود  ش كسب كند  . افسانه چهره آزاد   گرچه از سال 66بازیگری را 
تجربه كرد  ه بود   اما بازی د  ر سینما را از د  هه ۷۰ با نقش های مكمل آغاز كرد   و حتی توانست برای بازی متفاوتش د  ر 
نقش كوتاهی د  ر فیلم »بوتیك« نامزد   د  ریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مكمل زن از هشتمین جشن خانه سینما 
شود  . این بازیگر باتجربه این روزها با نقشی متفاوت و جذاب د  ر سریال  ماه رمضانی »احضار« هنرنمایی كرد  ه است. 
همین بهانه  ای شد   تا سراغ او برویم و از احواالت این روزها و نقش هایی كه بازی می كند   جویا شویم. گرچه این روزها 

مشغله های كاری  اش بسیار است اما كوتاه فرصتی برای این گفت وگو به ما اختصاص د  اد  .
الناز عباسیان

مروری بر سریال های ماورایی ایرانی

از تجسم فرشته تا روح
بیش از ۲ د  هه است كه سریال هایی با مضامین ماورایی از قاب تلویزیون به خانه های 
ما راه پید  ا كرد  ه و كارگرد  ان ها سوژه ای با موضوع عالم غیب و تجسم شیطان و فرشته 
می سازند  . البته حضور شــیطان د  ر زند  گی آد  م ها و تأثیرگذاری اش بر روابط شان 
سوژه ای است كه تا به حال چند  ین سریال د  رباره اش ساخته شد  ه و د  یگر آن جذابیت 
اولیه را ند  ارد   با این حال امسال ماه رمضان سریال »احضار« با د  استان ماورایی  اش 
توانست مخاطبانی را جذب كند  . همین موضوع بهانه  ای شد   تا نگاهی به سریال های 

ساخته شد  ه د  ر این حوزه د  اشته باشیم.

»كمكم كن« د  ر سال 13۸3آغازگر سریال های تلویزیونی با سوژه هایی 
ماورایی است. سریال روایتگر د  استان جوانی است كه طی یك تصاد  ف 

به كما می رود  ، چند   جوان د  یگر هم د  ر همان زمان به كما رفته بود  ند   
كه از این بین د  و نفر به هوش می آیند   تا كارهای اشتباه بقیه را جبران 

كنند  . كمكم كن با نشان د  اد  ن تصاویری از عالم برزخ و پشیمانی انسان 
د  ر وضعیتی میان مرگ و زند  گی و پشیمانی انسان از كارهایش، فضای 

تازه ای را د  ر سریال های تلویزیونی باز كرد  . كارگرد  ان این مجموعه قاسم 
جعفری است و بازیگرانی چون حمید   گود  رزی، زهرا امیرابراهیمی، 

مجید   مشیری، شیرین بینا د  ر این سریال بازی كرد  ند  . سریال به د  لیل سوژه نو و خاصش د  ر زمان پخش 
بسیار مورد   توجه قرار گرفت و جزو پرمخاطب ترین سریال های تلویزیون د  ر سال 13۸3 شد  . آن زمان 
هنوز بینند  گان تلویزیون با این جنس از موضوعات برای سریال سازی آشنایی ند  اشتند   و كمكم كن د  ر 

این مسیر به خوبی عمل كرد  .

د  ر سال 13۸6 ابراهیم حاتمی كیا تصمیم گرفت برای د  ومین سریال 
تلویزیونی اش سراغ سوژه ای ماورایی برود  . این سریال د  استان سفری 
جالب به اعماق معنا و مفهوم واقعی حیات است. د  استان آن د  رباره 
جوانی معلول به نام حسن است كه د  چار مرگ مغزی شد  ه و پزشك ها 
د  رصد  د   انتقال قلب او به یك گیرند  ه قلب برمی آیند  . روح حسن مخالف 
این كار است؛ زیرا می د  اند   د  ر این صورت باید   به عالم د  یگری هجرت 
كند  . یك د  انشجوی پزشكی به نام گلبهار قاد  ر به ارتباط با روح حسن 
است. او د  ر قبال د  رخواست حسن برای انتخاب گیرند  ه قلبش، به حسن 

كمك می كند  . جنس سریال حلقه سبز را باید   متفاوت از سریال های مناسبتی و ماورایی تلویزیون 
د  انست. سریال مانند   د  یگر سریال ها خیلی روی بخش ماورایی گیر نمی كند   و بلكه به د  رستی با قرار 
د  اد  ن روح حسن د  ر د  ل د  استان، شكلی باورپذیر از عالم ارواح را به مخاطبش ارائه می د  هد  . 

د  ر سال 13۸۴ علیرضا افخمی سراغ ژانری كمتر شناخته شد  ه د  ر 
تلویزیون رفت و سریال »او یك فرشته بود  « را كارگرد  انی كرد  . این سریال 
به لحاظ د  استان و ساخت چند  ین گام از كمكم كن جلوتر بود   و موفق شد   

سریال های ماورایی را وارد   مرحله ای تازه كند  . سریال د  رباره تصاد  ف مرد  ی 
مومن و معتقد   به نام بهزاد   با د  ختری جوان و پناه د  اد  ن به اوست. د  ختر د  ر 

نگاه اول معصوم، مظلوم و ساد  ه است ولی د  ر عمل به د  نبال نابود   كرد  ن 
زند  گی بهزاد   است. تجسم شیطان د  ر قالب یك زن سوژه ای پرالتهاب برای 

بینند  گان سریال بود  . جنس بازی بهاره افشاری و فضاسازی های سریال 
كمك زیاد  ی به باورپذیر شد  ن د  استان كرد  ه بود  . ورود   شیطان به زند  گی آد  م ها با این سریال برای مخاطبان 

تلویزیونی جذابیت بسیاری د  اشت و باعث جلب توجه كارگرد  ان های د  یگر به چنین د  استان هایی شد  . 
حسن جوهرچی، مریم كاویانی، بهاره افشاری و ثریا قاسمی ازجمله بازیگران این سریال اند  .

سیروس مقد  م و علیرضا افخمی د  ر یك همكاری مجد  د   سریالی 
با موضوع عالم غیب و برزخ ساختند  . سریال د  استان خانواد  ه ای 
د  رگیر حواد  ث معمول زند  گی روزمره است كه تحت تأثیر وقایعی، 
د  ریچه ای از عالم غیب و برزخ بر آنها گشود  ه می شود  . حاج رضا با 
بازی فرامرز قریبیان، مد  یرعامل یك شركت تجاری و همسر وی، 
نرجس با بازی افسانه بایگان، وكیل پایه یك د  اد  گستری و د  ارای 
د  فتر وكالت است. مسعود  ، فرزند  خواند  ه شان با بازی پوریا پورسرخ 
با د  ختری به نام معصومه) لیند  ا كیانی( ازد  واج می كند  . با تصاد  ف 

معصومه و قطع نخاع شد  نش، مسعود   پنهانی با د  ختری به نام فرید  ه با بازی مهراوه شریفی نیا 
ازد  واج می كند   و مجموعه كارهای مسعود   و فرید  ه باعث مرگ معصومه می شود  . د  ر پی اتفاقات 
نرجس، ماد  ر مسعود   مكاشفه ها و رؤیاهای صاد  قی از عالم برزخ و وضعیت معصومه د  ر بهشت 
برزخی می بیند   و تقریباً ارتباطش با معصومه از این طریق اد  امه می یابد  .

د  ر سال 13۸5 تلویزیون برای سومین سال متوالی برای ماه 
رمضان سریالی با د  استانی ماورایی این بار به كارگرد  ان حسین 

سهیلی زاد  ه پخش كرد  . »آخرین گناه« تا حد  ود  ی د  استان و 
فضای او یك فرشته بود   را د  ر ذهن بینند  گانش تد  اعی می كرد   
و باعث مقایسه این د  و سریال با هم می شد  . سریال روایتگر مرد   
باایمانی است كه وصیت می كند   پس از مرگش، قرنیه چشمش 

را به فرد  ی كه مد  نظر خود  ش است پیوند   بزنند   اما د  خترش بد  ون 
توجه به وصیت پد  ر، قرنیه را به چشم نامزد  ش پیوند   می زند  . 

همین سرپیچی از وصیت پد  ر، سرآغاز مشكات این زوج می شود  . مرد   پس از پیوند   قرنیه، چشم 
برزخی پید  ا می كند   و افراد   را د  ر تجسم اعمال شان می بیند  . مرد   تصمیم می گیرد   كه افراد   گناهكار 
را به قتل برساند  ، اما با رهنمود  های روحانی محل متوجه می شود   كه این كار اشتباه است. د  ر این 

سریال جمشید   مشایخی، حمید  رضا پگاه و مینا الكانی به عنوان نقش های اصلی بازی كرد  ه اند  .

ماه رمضان ســال 13۹۰ 
علیرضــا افخمی ســریال 
»پنج كیلومتر تا بهشت« 
با موضوع ارواح ســاخت. 
امیرحسین با بازی مهد  ی 
سلوكی مد  یر یك شركت 
پخــش د  ارویی اســت كه 
متعلق به همایون فرزین با 
بازی د  اریوش فرهنگ است. امیرحسین از كود  كی د  ر خانه 
همایون فرزین بزرگ شد  ه و عاشق آید  ا د  ختر فرزین است 
كه نقش آن را شبنم قلی خانی ایفا می كند  . د  ر این بین، 
پسر فرزین كه از امیرحسین كینه به د  ل د  ارد   و رابطه اش با 
پد  رش خوب نیست به كمك د  وستانش از شركت پد  رش 
د  زد  ی می كند   كه حین آن امیرحســین ســر می رسد   و 
با ضربه د  زد  ها به كما می رود   و آنها می كوشــند   تا جسد   
او را د  ر مكانی د  ور از بین ببرند  . شــواهد   و مد  ارك د  زد  ی 
علیه امیرحسین گواهی می د  هد  ، اما روح او كه اكنون از 
جسمش جد  ا شد  ه با حضور د  ر رؤیاهای آید  ا، د  ختر فرزین 
سعی می كند   آنان را مطلع سازد   كه د  ر گند  مزاری د  ر پنج 

كیلومتری بهشت زهرا د  ر حال مرگ است.

ماه رمضان ســال1۴۰۰ 
علیرضا افخمــی كه د  ر 
طــول این ســال ها پای 
ثابت سریال های ماورایی 
تلویزیون بود  ه، بار د  یگر 
ســریالی با ســوژه ای از 
عالم ماورا ساخت. سریال 
»احضار« با فضای ماورایی 

خود   به نقد   عرفان های كاذب نیز می پرد  ازد  . د  استان كلی 
این سریال روایتگر ماجرای مسافرت چند   د  ختر جوان 
است كه حضور خواســتگار قبلی یكی از آنها و مرگ او، 
سبب رقم خورد  ن حواد  ثی می شود  . روح این خواستگار از 
طریق راه هایی با د  ختران ارتباط برقرار كرد  ه و سرنوشت 
آنها د  ستخوش تغییراتی قرار می گیرد  . از بازیگران حاضر 
د  ر این ســریال می توان به آرش مجید  ی، رضا توكلی، 
نسرین نكیســا، مرتضی كاظمی، آد  رینا صاد  قی، مینو 
آذرمگین، افســانه چهره آزاد  ، علــی د  هكرد  ی و صالح 
میرزاآقایی اشاره كرد  . مهم ترین خصوصیت و تمایز این 
سریال با د  یگر ساخته های افخمی می تواند   این باشد   كه 

د  استان خیلی پیچید  ه و شخصیت های متعد  د  ی د  ارد  .

محمد  رضا آهنج برای ماه رمضان سال 13۸۹ سریال »ملكوت« 
را برای پخش از شبكه د  وم سیما د  اشت. آهنج امید  وار بود   
سریالش د  ر آن سال ها د  ید  ه شود  ، اما ضعف های مشهود   
ملكوت مخاطبان را جذب نكرد  . سریال د  استان فرد  ی به نام 
حاج فتاح سلطانی با بازی محمد  رضا شریفی نیاست كه پس از 
تصاد  ف د  چار مرگ مغزی می شود   و به جهان ملكوت می رود  . 
د  ر آن زمان فرشته ای با بازی كورش تهامی به سراغ او می آید   
تا به گناهان او رسید  گی كند   و از طرفی د  یگر د  اماد   حاج فتاح 

با بازی رضا رویگری برای رسید  ن به ثروت حاج فتاح تاش می كند  . محمد  رضا شریفی نیا، 
كورش تهامی، پروانه معصومی و رضا رویگری ازجمله بازیگران این سریال اند  . سریال نقد  های 
مثبتی از سوی منتقد  ان نگرفت و اید  ه همراهی فرشته با یك انسان برای بینند  گان خیلی 
تازگی ند  اشت و حتی د  ر بحث های ماورایی نیز جذابیتی برای بینند  ه اش ایجاد   نكرد  .

این بار نوبت سیروس مقد  م بود   كه شانسش را د  ر این حوزه 
امتحان كند  . او علیرضا افخمی را به عنوان نویسند  ه د  ر كنار 

خود  ش د  اشت و همین موجب می شد   فضای »اغما« به سریال او 
یك فرشته بود   نزد  یك باشد  . د  استان سریال د  رباره حضور شیطان 
د  ر یك خانواد  ه با نیت برهم زد  ن آرامش خانواد  ه است. د  كتر طاها 

پژوهان با بازی امین تارخ، فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب 
است و به خاطر بیماری همسرش بر سر د  و راهی جراحی كرد  ن 
یا نكرد  نش قرار گرفته است. د  ر این میان شیطان با بازی حامد   

كمیلی سراغ د  خترش گلی رفته و به د  نبال واد  ار كرد  نش برای د  زد  ید  ن ثروت پد  ر است. شیطان 
د  ر چند  ین چهره به جنگ با د  كتر پژوهان آمد  ه و می خواهد   به هر طریقی او را شكست د  هد  . امین 

تارخ، حامد   كمیلی و لعیا زنگنه از بازیگران این سریال  اند   كه د  ر سال 13۸6 پخش شد  .

رامین عباسی زاد  ه تهیه كنند  ه سریال »او یك فرشته بود  « 
این بار با »سقوط یك فرشته« به د  نبال باز كرد  ن پای شیطان 
به سریال های  ماه رمضانی بود  . د  استان این مجموعه زند  گی 
2د  ختر به نام های سارا و فاطمه را به تصویر می كشد   كه د  ر 
جد  ال با فراز و نشیب های زند  گی شان د  ر معرض عیارسنجی 
ایمان شان قرار می گیرند   و ورود   افراد   جد  ید   به د  استان، 
ماجراهای سقوط یك فرشته را شكل می د  هد  . جذابیت اصلی 
این سریال، بیان د  استان از زبان شیطان با بازی محمد  رضا 

علیمرد  انی به عنوان راوی قصه است كه پیش تر سابقه ند  اشت؛ به ویژه آنكه از قسمت های 
میانی این سریال هویت اصلی او مشخص می شود  . اما این اید  ه ها نیز خیلی كارگشا 
نمی شود   و سقوط یك فرشته چند  ان هم جذابیت ند  اشت. مسعود   رایگان، فریبا كوثری، 
مهرد  اد   صد  یقیان، خاطره اسد  ی و هد  ی زین العابد  ین ازجمله بازیگران این سریال اند  .

 حلقه سبز كمكم كن

 او یك فرشته بود  
 روز حسرت

 آخرین گناه

 احضار پنج كیلومتر تا بهشت

 ملكوت

 اغما
 سقوط یك فرشته



توپ خانه 12 سریال گردی

روایت مستندهای ایرانی از فوتبال 

وقتی سیاست، فوتبال را دریبل می زند
فوتبال به عنوان یك پدیده مهم اجتماعی همواره زیر ذره بین اهالی سینما بوده و جنبه های سیاسی و اقتصادی آن هم گاهی دستمایه ساخت فیلم ها و مستندهای پربیننده شده است. 
ساخت مستند پرتره فوتبالیست های اسطوره ای چندان هم آسان نیست و بسیاری از كارگردان ها در میانه راه عطای ادامه كار را به لقایش بخشیده اند اما معدود كارگردان هایی هم 
بوده اند كه از همه پیچ و خم ها عبور كرده اند و حاصل كار آنها مستندهایی است كه برخی از آنها حتی بیش از فیلم های بلند سینمایی مورد اقبال عموم قرار گرفته اند. مستندهای فوتبالی 
گاهی به محل بحث و كری خوانی بین هواداران دو تیم بزرگ پایتخت هم بدل شده و همین جدل های هواداری نشان می دهد كه فوتبال برای سینما چه سوژه ناب و پرطرفداری است.

»Modern Love« عشق امروزی« یا« 
 یك سریال هشت قسمتی است كه 
هر قســمت آن داســتانی جداگانه 
دارد. برای همین دیدن این ســریال 
به كســانی كه حوصله دنبال كردن 
سریال های چندقسمتی یا فیلم های 
ســینمایی با مدت زمان طوالنی را 
ندارند، توصیه می شود. داستان های 
این سریال براســاس ستون هفتگی 
»عشــق امــروزی« كه در نشــریه 
نیویورك تایمز منتشر می شود، نوشته 
شــده و همانطور كــه از نامش هم 
مشخص است، ژانری رمانتیك دارد. 
این سریال كه ســاخته جان كارنی 
است و گفته می شــود فصل دومی 
هم خواهد داشــت، در سال2019 
توسط ســرویس ویدئویی آمازون 
منتشر شد. در اپیزودهای كوتاه این 
سریال بازیگرانی چون ان هتوی، تینا 
فی، جان اســلتری، دو پتل، جولیا 
گارنر، اندی گارســیا، اندرو اسكات، 
سوفیا بوتال، جان گلگر و اولیویا كوك 
نقش آفرینی كرده اند. این سریال را 
مي توانید در تلویزیون هاي اینترنتي 

ایراني ببینید.

سریال عشق امروزی

دنبال كــردن  اهــل  اگــر 
مینی ســریال های روز دنیــا 
هســتید، حتما نگاهــی هم به 
مینی سریال »می دانم حقیقت 
 I know) this much is »دارد
true( بیندازید. این سریال درام 
كه محصول كشور آمریكاست و 
از سال2020 منتشر شده، برپایه 
رمانی با همین نــام اثر والی لم 
است. در خالصه این سریال آمده 
اســت: »دومینیــك و توماس، 
دو برادر دوقلو هســتند كه بعد 
از سال ها دوری، اكنون در سن 
میانسالی بار دیگر با هم مالقات 
می كننــد. دومینیــك تالش 
می كند به برادرش كه از بیماری 
روانی رنج می برد، كمك كند.« 
شاید برایتان جالب باشد بدانید 
مارك رافلو كه در این ســریال 
نقش هر دو برادر را بازی می كند، 
به خاطر بازی درخشانش، جایزه 
بهترین بازیگر مرد جشــنواره 
گلدن گلوب سال2021 را از آن 

خود كرده است.

می دانم حقیقت دارد

این هــم یــك  ســریال جذاب 
10قســمتی كــه موضوعــش 
ماموریت فضایی به مریخ اســت. 
ســریال »Away« كه می توان آن 
را به فارســی »دور« ترجمه كرد، 
تا همین جا بــا موضوع جذابی كه 
دارد، خیلی ها را با خودش همراه 
كرده اســت. اگر عالقه مند شدید 
این ســریال را دنبال كنید، باید 
بگوییم كــه ســریال دور درباره 
ماموریتی فضایی به مریخ است كه 
قرار است سه سال به درازا بكشد؛ 
سفری كه مســافران آن به عنوان 
نخستین مسافران انسان به مریخ، 
فقط 50درصد شــانس بازگشت 
و زنده مانــدن دارند. شــخصیت 
اصلی داستان، زنی به نام اِما گرین 
اســت كه فرماندهی این عملیات 
را به عهــده دارد. بازیگر نقش اما 
گرین، هیالری ســوانك است كه 
تاكنون دوجایزه اســكار بهترین 
بازیگر نقش اصلی زن را از آِن خود 

كرده است.

مقصد: مریخ!

پنجشنبه
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غالم پیروانی در سالروز تأسیس برق شیراز از تولد و مرگ 
قدیمی ترین تیم شهرستانی فوتبال ایران می گوید 

برق،الله  نارنجی 
شیراز  بود

در سال های نه چندان دور كه دست بیشــتر تیم های شهرستانی در برابر دو 
تیم بزرگ پایتخت باال می رفت، برق شیراز یكی از معدود تیم های شهرستانی 
بود كه در برابر آنها قد علم می كرد و دســت بر قضا چند باری هم روی بام 
فوتبال ایران ایستاد. برق شیراز كارخانه بازیكن سازی  هم بود و بسیاری از 
ملی پوش های سال های دور و نزدیك از دل همین تیم به فوتبال ایران معرفی 
شدند. حاال دیگر از نارنجی پوش های شــیراز خبری نیست و هیچ اثری از 
قدیمی ترین تیم فوتبال شهرستانی باقی نمانده است. 75بهار از عمر باشگاه برق شیراز گذشته اما 
كسی سالروز تاسیس آن را جشن نمی گیرد. غالم پیروانی، مربی نام آشنای فوتبال ایران كه همه 

دوران فوتبالش را در تیم برق شیراز سپری كرد و بعدها در قامت مربی، این تیم را به مقام قهرمانی لیگ 
فوتبال ایران رساند بیش از هر كسی بابت وداع تلخ با الله های نارنجی اندوهگین است. به مناسبت 
سالگرد تاسیس قدیمی ترین باشگاه فوتبال ایران با او كه نماد فوتبال شیراز است و هر پرسشی را با 

شعر پاسخ می دهد گفت وگو كرده ایم.

    خیلــی از منابع مكتوب، برق شــیراز را 
به عنوان قدیمی ترین باشگاه شهرستانی ایران 

معرفی می كنند.چنین ادعایی صحت دارد؟
ایمان داشته باشید كه برق شیراز قدیمی ترین تیم فوتبال 
ایران است. برق به طور غیررسمی 76یا 77سال سابقه دارد و 
به طور رسمی چیزی حدود 75سال در فوتبال ایران فعالیت 
كرده است. حتی پرسپولیس و استقالل هم چنین سابقه ای 
ندارند. برق شــیراز مثل نهالی بود كه در سال 1325توسط 
مهندس نعمت اللهی كاشته شد و بزرگان دیگری مثل جعفر 
بهنام و بهادر قهرمان و مهندس بیژن آن را آبیاری كردند تا 

به درختی تنومند تبدیل شود.
    برق شیراز از همان ابتدا به قصد عرض اندام 
در فوتبال ایران فعالیتش را شــروع كرد یا 
می خواست فوتبالیست های مستعد را كشف 

كند و پرورش بدهد؟
برق با كمك عده ای از جوانان شــیرازی كه در كارخانه برق 
شیراز كار می كردند و با لیدری ابراهیم نعمت اللهی فعالیتش 
را شــروع كرد اما بعدها بازیكنان بزرگی به این تیم آمدند. 
سال 1354نادر فریاد شیران دروازه بان ما بود و استقالل را 
با همه بزرگانش سه بر صفر شكست دادیم و در تهران با این 
تیم بدون گل مساوی شدیم. همان موقع در تهران و جلوی 
70هزار تماشاگر با پرسپولیس كه علی پروین، جعفر كاشانی، 
ابراهیم آشتیانی و سایر بزرگانش را داشت یك بر یك شدیم.
هر تیمی می خواست به شــیراز بیاید و با برق بازی كند عزا 

داشت. تیم برق در سال 1375قهرمان لیگ فوتبال ایران 
شد و در جام باشگاه های آسیا هم بازی كرد. برق در هر دو 

جبهه سازندگی و كسب افتخار موفق بود.
    برق با بزرگانی مثل حسن منجمی و ابراهیم 
عباسی و با مدیریت خلیل صالحی به یكی از 
قطب های فوتبال ایران بدل شد و بازیكنان 
زیادی تربیت كرد. چرا تیم ریشه داری مثل 

برق اینگونه از صحنه فوتبال ایران محو شد؟
خیلی ها برای اینكه برق در فوتبال ایران قد علم كند زحمت 
كشیدند. افتخار من این است كه از 25سالگی مربی، بازیكن 
برق بودم و تا 40ســالگی برای این تیم بازی كردم. در جام 
تخت جمشید به عنوان بهترین تیم شهرستانی معرفی شدیم 
و به عنوان پاداش ما را به جام اســتقالل چین اعزام كردند.
آنجا با تیم های مطرح خارجی بــازی كردیم و بین 24تیم 
به مقام ششم رسیدیم. متأسفانه قدر تیم را ندانستند و این 
نهال را خشكاندند.برق الله نارنجی شیراز بود و كسانی كه 
آن را خشكاندند باید جوابگو باشــند چون ذره المثقال هم 

دارد حساب.
    سقوط برق شیراز دقیقا از چه زمانی شروع 

شد؟
از وقتی به بهانه خصوصی ســازی،  بودجه به این تیم تزریق 
نكردنــد. در همین لیگ برتر امســال جز تراكتورســازی 
تبریز كدام تیم به معنای واقعی خصوصی اســت؟ استقالل 
و پرسپولیس یا ســپاهان و فوالد و ذوب آهن از كجا بودجه 

می گیرند؟ گر حكم شود كه مست گیرند، در شهر هر آنكه 
هســت گیرند؟ مگر در وزارت نیرو پول نبود كه خرج برق 
شیراز كنند؟ به قول شــاعر، چار دینار جهان پوشش عیب 
كهن است، من بیچاره ندارم همه عیبی به من است. متأسفم 
كه بگویم االن دیگر اســمی از برق شیراز نیست. تیمی كه 
قهرمان ایران شد و همیشه جزو باالنشین های فوتبال ایران 
بود االن كجاست؟ آنكه دائم هوس سوختن ما می كرد... كاش 

می آمد و از دور تماشا می كرد.
    روی سخن شما دقیقا با چه كسانی است؟

طرف صحبت من وزیر محترم ورزش است.وزارت ورزش حق 
دارد كه به پرسپولیس و استقالل كمك كند چون مردم دل 
در گروی این دو تیم دارند اما برق هم تیم مردمی بود و هر 
هفته 20هزار تماشاگر را به ورزشگاه حافظیه می كشاند. 
هر سال به اســتقالل و پرســپولیس 100میلیارد 
تومان بودجه می دهید. اگر ســالی 5میلیارد هم به 
ما می دادید االن برق سرپا بود. سال 1378جلوی 
دوربین برنامه نود گفتــم روزی می آید كه دیگر 
برق و فجرسپاسی در شیراز نباشند. 5سال بعد 
هر دو تیم به دسته اول سقوط كردند و از آن به 
بعد استقالل و پرسپولیس هم به شیراز نیامدند.
    برق شــیراز كارخانه بازیكن سازی  
فوتبال ایران بود و بعد هم فجرسپاسی 
چنین نقشی را ایفا می كرد. با سقوط این 
دو تیم تكلیف فوتبالیست های بااستعداد 

شیراز چه می شود؟
فوتبالیست های زیادی مثل سیاوش اكبرپور، 
مهــرزاد معدنچــی، مهدی رحمتــی، مهدی 
رجب زاده، غالمرضا رضایی، امیــد روانخواه و... 
در شیراز كشف شدند و بعدها به تیم های بزرگ 
رفتند. اگر به قبل تر برگردیم فوتبالیست هایی مثل 
ستار زارع، افشین پیروانی، داریوش یزدانی، علیرضا 
عباسفرد و... از شــاگردان من بودند.هر چه بازیكن 
ســاختیم بردند و پول هم به ما ندادند كه از نو بسازیم. 
یك موقعی همه بازیكنان خوبمان را برده بودند و پول هم 

در همین لیگ برتر امسال جز تراكتورسازی 
تبریز كدام تیم به معنای واقعی خصوصی 
است؟ استقالل و پرسپولیس یا سپاهان و 
فوالد و ذوب آهن از كجا بودجه می گیرند؟ 
گر حكم شود كه مست گیرند، در شهر 
هرآن كه هست گیرند؟ مگر در وزارت نیرو 
پول نبود كه خرج برق شیراز كنند؟ به  قول 
شاعر، چار دینار جهان پوشش عیب كهن 
است، من بیچاره ندارم همه عیبی به من 
است. متأسفم كه بگویم االن دیگر اسمی 
از برق شیراز نیست

نداشــتیم در نیم فصل بازیكن بگیریم. هر تیمی با چنین 
رویه ای محكوم به نابودی است.فوتبال شیراز اگر مربی دلسوز 
داشته باشد بازیكن بااستعداد پیدا می شود؛ مربی ای كه به 
معنویات فكر كند و مدام دنبال مادیات نباشد. من 11سال 
در فجرسپاسی مربیگری كردم و 460میلیون تومان گرفتم 
اما بابت یك فصل مربیگری در نفت آبــادان 400میلیون 
تومان به من دادند. من آنقدر عاشــق تیمم بودم كه اصال به 

پول فكر نمی كردم.
    االن تیم قشقایی شیراز در لیگ یك است اما 
به نظر می رسد شیراز، بدون تیم فوتبال برق یك 
چیزی كم دارد. فكر می كنید قشقایی انتظارات 

فوتبال دوستان شیرازی را برآورده می كند؟
تیم قشــقایی هم در فوتبال شــیراز زحمت می كشــد اما 

تاریخچه فوتبال شیراز اول برق است بعد هم فجرسپاسی.
    از سرنوشت برق شیراز خبر دقیقی در دست 
نیست. عده ای می گویند به زودی فعالیتش را 
شروع می كند و برخی دیگر می گویند برای 
همیشه تعطیل شده اســت. شما بهتر از هر 
كسی می توانید بگویید الله نارنجی شیراز در 

چه شرایطی به سر می برد.
شنیده ام باشــگاه را به خاطر بدهی پلمب كرده اند. در این 
شرایط به باشگاه نمی روم كاكو. شاعر می گوید:  ای دل چرا 
بی وفایی می كنی، از گدایان هم گدایی می كنی؟ خدا را شكر 
وضع مالی ام خوب است و احتیاجی به پول ندارم اما برای برق 
گریه می كنم. ســالی كه مربی نفت آبادان بودم، برق شیراز 
در انتهای جدول بود.آمدند مرا به شیراز بردند و گفتند اگر 
از 8بــازی باقیمانده 4 امتیاز بگیریم ســقوط نمی كنیم اما 
14امتیاز گرفتیم. تا وقتی در برق بودم سقوط نكردیم.حاال 
آن تیم كجاست؟ چند سال قبل یك عده ای خواستند برق 
شیراز را سر و سامان بدهند و به من هم پیشنهاد مدیرعاملی 
دادند اما كار من داخل زمین است. پارسال یك عمل جراحی 

سخت داشتم و انشااهلل همین امسال به فوتبال برمی گردم.
    برق شیراز مثل بیمار رو به احتضاری است 
كه هنوز نفس می كشد و عالئم حیاتی دارد. 

چگونه می شود این تیم را احیا كرد؟
برای نجــات برق باید یكــی بیاید پول خرج كنــد. برق نه 
با 100میلیارد كه بــا 10میلیارد احیا می شــود. با بازیكن 
200میلیون تومانی نه؛ بازیكن 3میلیاردی. پادشاهی، علم و 

طبل و سپاه می خواهد.
    شما طبع شــعر دارید. شرح حال برق را با 

كدام شعر می توان توصیف كرد؟ 
وضع برق را با یك دو بیتی توصیــف می كنم؛ گلم را چرا از 
شــاخه چیدی/ چرا در خانه ام مرگ آفریدی/برای چیدن 
آن گل ز شــاخه/كنارش غنچه هایش را ندیدی.آنهایی كه 
كمر به نابودی برق بســتند این همه بازیكن جوان را كنار 

این تیم ندیدند؟ 
    حاال كه فضای گفت وگو شــاعرانه است، 
شــیراز بدون برق را به چه چیزی تشــبیه 

می كنید؟
اینجا دیگــر باید به حضرت حافظ متوســل شــد. حافظ 
می گوید: شــیراز و آب ركنی و این باد خوش نسیم/عیبش 
مكن كه خال رخ هفت كشــور اســت. برق شیراز به معنای 

واقعی خال رخ هفت كشور بود.

مهرداد رسولی

من ناصر حجازی هستم/ كارگردان: امیر رفیعی
 اگر می خواهید زندگی 62ســاله 
یكي از بهترین دروازه بان هاي ایران 
از بدو تولد تا پرواز ابدی اش را مرور 
كنید، گزینه ای بهتر از تماشــای 
مستند »من ناصر حجازی هستم« 
پیــدا نخواهید كرد. این مســتند 
كه زندگی پر فراز و نشــیب ناصر 
حجازی را روایت می كند، در برخی 
سینماها با زمان 108دقیقه اكران 
شد و در شبكه نمایش خانگی نسخه 165دقیقه ای آن در دسترس 
عموم قرار گرفت. پرفروش ترین مســتند تاریخ ســینمای ایران 
براســاس طرحی از امیر رفیعی ساخته شــد و هنرمندانی مثل 
شهاب حســینی، بهرام رادان، پرویز پرســتویی، مسعود رایگان، 
مهران مدیری، رؤیا تیموریان و رضا یزدانــی به عنوان گوینده در 

آن حضور دارند.

مهرداد/ كارگردان: سیدمرتضی رضوی
این مســتند بالفاصله بعد از درگذشــت 
مهرداد میناوند، بازیكن ســابق تیم ملی 
فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس ساخته 
شــده و زندگی بازیكن فوتبالیست فقید 
ایرانی را كه هشــتم بهمن ماه ســال قبل 
به دلیل ابتال بــه كرونا فوت كــرد روایت 
می كنــد. مهــرداد میناونــد در یكی از 
محله های جنوب غرب تهران متولد شد و 
رشد كرد و این مستند، زندگی به خصوص 
ریشــه های مذهبی میناوند را از زبــان بچه محل ها و رفقــای قدیمی او 
روایت می كند. در این مســتند كه به مناســبت چهلمین روز درگذشت 
مهرداد میناوند از شبكه ورزش هم پخش شد، دوستان قدیمی مهرداد از 

فعالیت های خیرخواهانه كه از دید عموم پنهان می ماند می گویند.

دریبل/ كارگردان: پدرام بهرامی
مجموعــه مســتند »دریبل« به 
ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، 
اقتصــادی و فرهنگــی فوتبال 
می پردازد و تــالش می كند نگاه 
متفاوتی به فوتبال داشــته باشد. 
مثال بخشی از این مستند به رشد 
اقتصادی برزیل در سال 2014 و 
بعد از برگزاری مسابقات فوتبال 
جام جهانی می پــردازد. در بخش 
دیگری از این مســتند، كارگردان تالش می كند با وصل كردن 
اتفاقات اقتصادی و سیاسی به فوتبال، تصویری تازه از این ورزش 
پیش روی مخاطب قرار بدهد؛ روایتی از تالش سیاسیون برای 
ورود به مستطیل سبز و جهت دادن به آن مقاصد سیاسی شان كه 

در بسیاری از كشورها به یك بدعت بدل شده است.

فرشاد آقای گل/ كارگردان: جعفر صادقی
فرشــاد پیوس، یكــی از برترین 
مهاجمان تاریخ باشگاه پرسپولیس 
است و زندگی ورزشی او دستمایه 
ساخت مستند »فرشاد آقای گل« 
شد. داستان مستند هم از این قرار 
است كه یك عكاس عالقه مند به 
فوتبال با گذشت زمان به استعداد 
فوتبالیست نوجوانی به نام فرشاد 
پیوس پی می بــرد و تــا انتهای 
فیلم، تماشاگر را با خودش همراه می كند. در واقع تماشاگر از لنز 
دوربین این عكاس زندگی ورزشی فرشاد پیوس را مرور می كند و 
تصاویركمتر دیده شده ای را می بیند. نكته مهم این مستند حضور 
دو اسطوره فوتبال ایران یعنی علی پروین و علی دایی است و آنها به 
واسطه دوستی دیرینه ای كه با فرشاد پیوس دارند زندگی ورزشی 

او را روایت می كنند.

پوكر/ كارگردان: محسن خان جهانی
كارگردان هایی كه مستند ورزشی می سازند 
ذائقه هواداران دو تیم استقالل و پرسپولیس 
را هم درنظر می گیرند و خــوب می دانند 
بخشی از موفقیت مستندهای ورزشی در 
گروی اقبال هواداران سرخابی است. مستند 
»پوكر« هم كه روایتی از 4قهرمانی پیاپی 
پرسپولیس در لیگ برتر فوتبال ایران است 
با چنین رویكردی ساخته شده. این مستند 
هرآنچه پرسپولیس را به سمت این موفقیت 
تاریخی پیش برد به تصویر كشیده و برشــی از روزهای طالیی این تیم در 
دوره معاصر است. محسن خان جهانی كه قبال هم چند فیلم ورزشی مثل 
»خاطرات یك قاضی«، »كاله شیشه ای« و »لیدر« را ساخته، با ساخت این 

مستند پوكر كرده است.

آبی به رنگ آسمان/ كارگردان: امیر رفیعی
مســتند »آبی به رنگ آسمان« 
دومین ساخته امیر رفیعی درباره 
باشگاه استقالل است. این مستند 
با استفاده از اطالعات ثبت شده در 
مطبوعات و تلویزیون دوران قبل 
از انقالب، تصویر دقیقی از تاسیس 
باشــگاه اســتقالل را به مخاطب 
ارائه می دهد. مستند آبی به رنگ 
آسمان با حواشی بسیاری دست و 
پنجه نرم كرد و در نهایت به دلیل شیوع كرونا به طور آنالین اكران 
شد. این فیلم مستند میزبان همه بازیكنان سال های دور و نزدیك 
استقالل بوده و همایون ارشادی، سیامك انصاری، فرهاد اصالنی، 
حمیدرضا آذرنگ و بابك حمیدیان وظیفه خواندن نریشن های 

مرحوم خشایار الوند را بر عهده دارند.

سلطان/ كارگردان: مجید توكلی
مســتند 30دقیقه ای »ســلطان« زندگی علی پروین، یكی 
از اســطوره های فوتبال ایــران را روایت می كنــد. او كه در 
فوتبال ایران با لقب ســلطان شناخته می شود بعد از ساخت 
این مســتند اعتراف كرد كه برای قرار گرفتن مقابل دوربین 
كارگردان ها ساخته نشده است. مســتند سلطان نخستین 
تجربه هنری مجید توكلی اســت و ســاخت آن دو سال به 

طول انجامید. در این مســتند هنرمندانی مثل 
عزت اهلل انتظامی، مسعود كیمیایی،  رؤیا 

تیموریان و مسعود رایگان 
 جلوی دوربین رفته اند و از بین فوتبالیست ها 

حسین كالنی، حمید استیلی، احمدرضا 
 عابــدزاده، پژمــان جمشــیدی 

 و محمــد مایلی كهندربــاره 
علــی پرویــن صحبــت 

كرده اند.

بازی/ كارگردان: مهدی نقویان
مســتند 

»بازی« با حمایت 
مركز مســتند سوره 

ســاخته شــده و نگاهی 
غیرورزشــی به نبرد تاریخی 

ایــران و آمریكا در جــام جهانی 
1998فرانسه دارد. كارگردان به بهانه 

این رویارویی، گریــزی می زند به روابط 
ایران و آمریكا در ســال های بعد از انقالب و 

نقش حوادث سال 88 را در تشدید تحریم ها علیه ایران پررنگ جلوه می دهد. 
تماشای این مســتند برای كســانی كه معتقدند فوتبال با سیاست آمیخته است 

و سیاســتمداران از فوتبال به عنوان اهرمی برای رسیدن به امیال سیاسی شان بهره 
می برند، گزینه ای مناسب است اما تماشای آن را به عده ای كه عالقه ای به آلوده كردن 

فوتبال با سیاست ندارند توصیه نمی كنیم.



درموردكروكودیلهاپایانچشمانتظاریهمبازیمارومارمولكها

دوران كودكی خانم روستایی با دختربچه های دیگر بسیار متفاوت بود. او به صورت غیرعادی از جانوران و حشرات ترس 
و واهمه ای نداشت و به شكل عجیبی با آنها ارتباط برقرار می كرد؛ »از وقت گذراندن با حیوانات لذت می بردم. به خاطر 
دارم كه پدرم هم مثل من عاشق طبیعت و جانوران بود به همین خاطر دوران كودكی من در طبیعت سپری شد و من 
وقتی پا در طبیعت می گذاشتم مشغول بازی با جانوران می شدم. فقط صدای جیغ و فریاد اطرافیان بود كه مرا متوجه 
می كرد كه در حال تماس با عقرب و مارمولك و مار هستم. گاهی بزرگترها زهره ترك می شدند از اینكه دختربچه ای 
را می بینند كه با جانوران خطرناك بازی می كند.« دوران دبیرستان دختربچه ای كه همبازی اش مار و مارمولك بود با 
عشق و كنجكاوی به درس زیست شناسی آغاز شد؛» كتاب زیست شناسی برایم جذاب ترین كتابی بود كه تا آن روز به 
عمرم دیده بودم، هرچند ریاضی و آمار برایم سخت و گران بود اما به شوق زیست شناسی در رشته تجربی دوام آوردم. 
پدر و مادرم از آنچه در ذهنم می گذشت روح شان هم خبردار نبود آنها از روزی كه چشم باز كردم مرا خانم دكتر صدا 
می زدند وقتی رشته علوم تجربی را انتخاب كردم بسیار خوشحال بودند و برایشان مسلم شده بود كه در آینده دخترشان 
پزشك خواهد شد.« سال ها سپری شد تا اینكه خانم روستایی به پشت درهای دانشگاه رسید؛»قبل از اینكه در كنكور 

شركت كنم رشته تحصیلی ام را انتخاب كرده بودم؛جانورشناسی.«

اولینپرورشدهندهكروكودیلدرمنطقهغربآسیا
اینبانویشجاعایرانیاست

ملكهتمساحها

13مسافر خانه

قرار بود پزشك شود، اما نشــد. ناخواسته مسیر زندگی اش 
تغییر كرد و جانورشناســی خواند. رؤیای بزرگ این بانوی 
جنوبی تاسیس یك مزرعه حیوانات متفاوت بود؛ مزرعه ای 
كه در آن هم بتواند جانوران عجیب و غریب پرورش دهد و هم 
كسب وكار متفاوتی ایجاد كند. باالخره مژگان روستایی در یك 
روز معمولی یك تصمیم غیرعادی گرفت. شغل كارمندی اش 
را رها كرد. از همان روز زندگی او و همسرش تغییر پیدا كرد. آنها 3سال در مورد كروكودیل ها 
تحقیق كرده بودند و آن روز آستین باال زدند تا مزرعه رؤیایی خود را بسازند. مزرعه تمساح ها. 
بانوی پرورش دهنده كروكودیل ها خودش را اینطور معرفی می كند: »حدود 12سال است كه در 
زمینه پرورش كروكودیل فعالیت دارم. به خاطر عالقه به كاركردن با حیوانات و با هدف خلق یك 
كسب وكار نو كه در ارتباط با حیوانات باشد ایده پرورش كروكودیل به ذهنم خطور كرد و آن را 
پیگیری كردم. این كار قبال در استرالیا، آمریكا، برزیل، چند كشور آسیای شرقی و آفریقای جنوبی 
انجام شد. ولی در منطقه غرب آسیا نخستین مزرعه پرورش كروكودیل را ما راه اندازی كردیم، در 

دبی و عمان هم در دست احداث هست كه تا االن به بهره برداری نرسیده اند.«

كتاب گردی

كره شمالی یك سرزمین مرموز و 
ناشناخته است كه همه ما دوست 
داریم بیشــتر درباره اش بدانیم. 
تاكنون چندین كتاب درباره این 
تكه منحصربه فرد دنیا منتشــر 
شده كه همه آنها را نویسندگان 
خارجی نوشته اند؛ ازجمله »هزار 
فرســنگ تا آزادی«، »حســرت 
نمی خوریــم«، »رهبــر عزیز«، 
»دختری با هفت اســم«، »فرار 
از اردوگاه 14« و... . بــه تازگــی 
اما یــك نویســنده ایرانی موفق 
شده سفری به این كشور داشته 
باشــد و دیده های خودش از این 
ســرزمین مرموز را روایت كند. 
صحبت از رضا امیرخانی اســت؛ 
نویسنده كتاب های »ارمیا«، »من 
او«، »قیدار« و... كه همراه هیأت 
موتلفه اسالمی دوبار به كره شمالی 
سفر كرده و سال1398 خاطرات 
این ســفر را در قالب كتاب »نیم 
دانــگ پیونــگ یانــگ« برای 
عالقه مندان به شنیدن از این تكه 

مرموز جهان بازگو كرده است.

نیمدانگپیونگیانگ

»ســه دقیقه در قیامــت« عنوان 
یكی از كتاب های پرفروش ســال 
گذشته است كه تجربه ای نزدیك 
به مــرگ را روایــت می كند. این 
كتاب كــه كاری از گروه فرهنگی 
شهیدابراهیم هادی است، روایتی 
از خاطرات یكی از مدافعین حرم 
اســت كه زیر عمل جراحی برای 
لحظه هایی از دنیای خاكی می رود 
و تجربه ای نزدیــك به مرگ دارد. 
به همین دلیل خواندن این كتاب 
به دوستداران حقایق حیرت انگیز 
دنیای پس از مرگ توصیه می شود. 
در بخشی از كتاب ســه دقیقه در 
قیامت می خوانیم: »همان لحظه 
نگاهم به بیرون از اتاق عمل افتاد. 
من پشــت در اتــاق را می دیدم. 
برادرم با یك تســبیح در دســت، 
نشسته بود كنار در اتاق عمل و ذكر 
می گفت. خوب به یاد دارم كه چه 
ذكری می گفت. اما از آن عجیب تر 
اینكــه ذهــن او را می توانســتم 

بخوانم.«

سهدقیقهدرقیامت

غذانوشتهایسفرایتالیا

اگــر اهل خوانــدن ســفرنامه ها 
هستید، حتما منصور ضابطیان را 
می شناســید و كتاب های »مارك 
و پلــو« و »مــارك دوپلو«یش را 
خوانده اید. این نویســنده بی چون 
و چرای سفرنامه ها كه خوانندگان 
ثابت خودش را دارد، سال گذشته 
كتابی با عنوان »سه رنگ« منتشر 
كرده كه این كتاب درواقع شــرح 
سفر او به كشــور ایتالیا و بررسی 
این كشور اروپایی از منظر آشپزی 
و غذاســت. این كتــاب كه نامش 
را از سه رنگ پرچم كشــور ایتالیا 
وام گرفتــه، یكــی از جدیدترین 
ســفرنامه های منصور ضابطیان 
است كه نشــر مثلث آن را منتشر 
كرده است. در بخشی از این كتاب 
می خوانیم: »وقتــی از نانوایی در 
ایتالیــا حــرف می زنیــم، نباید 
تصویری از نانوایی هــای ایران در 
ذهن مان بیاید. نانوایی ها در اینجا 
عالوه بر نــان، هــزار و یك غذای 
ســرپایی و پیتزای كوچك و... هم 

می فروشند.«

پنجشنبه
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محمدصادقخسرویعلیا

رؤیایكروكودیلی
4ســال تمــام كنجكاوی هــا و هیجاناتــش را در كتاب های 
جانورشناسی دانشگاه جست وجو كرد هرچند درس های تئوری 
نمی توانست مانند حضور در طبیعت و ارتباط مستقیم با جانوران 
حس كنجكاوی اش را ارضا كند اما مطالب و دریچه های تازه ای 
از این علم برایش می گشــود كه می توانست مدتی او را سرگرم 
كند؛ »دانشگاه كه تمام شد با همســرم آشنا شدم ظرف مدت 

كوتاهی ازدواج كردیم همسرم رشته كامپیوتر خوانده بود.من 
در پتروشیمی اهواز به كارمندی مشغول شــدم و او در یكی از 
شركت های خدمات كامپیوتری. خوشبختانه عالقه مندی های 
من و همسرم شــبیه هم بود. او نیز به حیوانات عشق می ورزید. 
اما من عالوه بر عالقه مندی همیشــه در این فكــر بودم كه هر 
روز بتوانم در دنیایی حیوانات كنجــكاوی كنم و بخش زیادی 
از زندگیم را در كنار این موجودات خارق العاده ســپری كنم. به 
همین خاطر به فكر پرورش حیوانــات افتادم از همان لحظه ای 

كه روی صندلی كارمندی نشستم فهرســتی از حیوانات مثل 
اسب دریایی، انواع ماهی ها، خیار دریایی، شترمرغ، اسب، بوقلمون 
و... تهیه كردم. این فهرست هرروز جلوی چشم ام رژه می رفت و 
من احساس می كردم گزینه بهتر دیگری وجود دارد كه هنوز در 
فهرست انتخابی ام قرار نگرفته است. از آنجا كه می خواستم یك 
كار جدید در پرورش جانوران آغاز كنم به كروكودیل رســیدم. 
پرورش تمساح و تكثیر آن به عنوان یكی از دشوارترین تكثیرها 

در خزندگان همان چیزی بود كه به دنبالش بودم.«

مسیرسختودشوار
از همان روزهای اول خانم روســتایی و 
همسرش می دانستند كه در مسیر سخت 
و دشواری قرار گرفته اند. اما به خودشان 
اطمینان داشــتند قبل از هر چیز خانه 
و ماشین شــان را فروختند تا با سرمایه 
اندك آن بتوانند نخســتین گام ها برای 
پرورش كروكودیل را بردارند؛ »چاره ای 
نبود باید به آسیای شرقی سفر می كردم 
تا پرورش كروكودیل را بیاموزم. سال8۶ 
به مالزی رفتم.آن سال 40هزار دالر هزینه 
كردم. وقتی به كشــور بازگشــتم دیگر 
می دانستم باید محلم زندگی ام را جایی 
انتخاب كنم كه خوشایند كروكودیل ها 
باشد. جزیره قشم بهترین گزینه بود. گرما 
و رطوبتی كه كروكودیل ها عاشــق آنند. 
این حرف ها گفتنش آسان است اما تغییر 
محل زندگی و دور شدن از خانواده برای 
من و همسرم دشــوار بود. باید در محیط 
تازه ای زندگی مــان را آغاز می كردیم آن 
هم با هزار گرفتاری. هرچه از سختی های 
آن دوران بگویم كم گفتــم آغاز یك كار 
جدید درحالی كــه از زادگاهت مهاجرت 
كردی و همه دارو نــدارت را فروخته ای، 
زیر بار آن همه قــرض و وام، خواب را از 
چشم آدم می گیرد.« همه این سختی ها 
در حالی سپری می شد كه خانم روستایی 
و همســرش حتی لحظه ای اراده شــان 
سســت نمی شــد و به كارشــان شك 
نمی كردند؛»ما كارمان را با عشق مطالعه 
و تحقیق آغاز كردیم و شك در دلمان راه 
نمی یافت. از همان ابتدا می دانستیم كه 
طرح های پرورش كروكودیل نخستین بار 
با همكاری دوستداران محیط زیست در 
مجامع بین المللی به عنوان راه حلی برای 
جلوگیری از انقراض كروكودیل ها مطرح 
شده و این الگو موفق است. با این كار عالوه 
بر تكثیر و پرورش كروكودیل ها، گونه های 
بسیاری كه نزدیك بود از روی كره زمین 
محو شوند، نجات یافته و از محدوده قرمز 
در خطر انقراض خارج شدند.«  آن روز ها 
خانم روستایی وقتی برای گرفتن مجوز 
به ادارات مراجعه می كرد با واكنش های 
عجیبی روبه رو می شد. »عكس العمل ها 
متفاوت بود اما بیشــتر تــا می فهمیدند 
می خواهیم كروكودیل پرورش بدهیم پقی 
می زدند زیر خنده یا طوری چشمانشان 
گرد می شــد كــه احســاس می كردم 
می خواهند شاخ درآورند. اما من جدی و 
مصمم در مقابل این واكنش ها می ایستادم 

و كارهایم را پیگیری می كردم.«

از نظر بانوی پرورش دهنده كروكودیل ها مهم ترین خصوصیت رفتاری 
این حیوانات صبــر و آرامش فوق العاده آنهاســت. گاه برای شــكار تا 
ساعت ها بی حركت مانده یا زیر آب كمین می كنند؛ »كار با كروكودیل ها 
دقت و توجه می خواهد هرگونه بی احتیاطی منجر به حادثه می شود. 
كروكودیل ها قدرت و تمركز باالیی در استتار و فریب موجودات اطرافشان 
دارند. همیشه آرام، بی خطر و بی آزار دیده می شوند ولی در زمان مناسب به 
هر طعمه ای با جهشی برق آسا حمله می كنند.« به گفته خانم روستایی 
پرورش كروكودیل به 3 روش در دنیا انجام می شــود در روش اول كه 
روش ما نیز هست: كروكودیل های بالغ برای تكثیر و تولید مثل نگهداری 
می شوند. در روش دوم كروكودیل های كوچك پرورش داده می شوند كه 
از محصوالت آنها مانند گوشت، چرم و خواص دارویی خون آن استفاده 
می شود. در روش سوم هدف جذب گردشگران است. در ایران هم همین 
استفاده از این گونه صورت می گیرد. ما گردشگری را راه اندازی كرده ایم 
و در زمینه تولیدی هم فروش زنده به باغ وحش ها و نمایشگاه ها را داریم. 
در دنیا هم از پوست و هم از گوشت كروكودیل ها استفاده می شود، امادر 
ایران تنها از پوست آن استفاده می شود. نحوه ذبح هم اعالم شده است، اما 
در داخل كشور مصرف گوشت كروكودیل وجود ندارد و گوشت آن باید 
صادر شود.  پرورش دهنده كروكودیل ها می گوید: »گونه كروكودیل های 
ما از حدود 12سالگی بالغ می شوند و توانایی تولید مثل را پیدا می كنند. 
آنها گوشتخوارند، در طبیعت از روزی كه از تخم خارج می شوند خودشان 
باید غذا به دست بیاورند و مادر برایشان شكار نمی كند. ما خوراك آنها را 
از ماهی و مرغ و گوشت قرمز تهیه می كنیم. خوراك عمده آن را آبزیان 

تشكیل داده و از صید غیرماكول صیادان محلی تامین می شود.« 

 سال 89، 8كروكودیل »پروسوس« با هواپیما از مالزی به ایران آمدند. خانم روستایی و 
همسرش در پوست خود نمی گنجیدند مزرعه آماده بود و ملكه تمساح ها چشم انتظار تا 
برای بچه كروكودیل ها مادری كند؛ »احساسی شبیه پدر و مادرها داشتیم بعد از 4سال 
تالش، تحقیق، كارورزی، سفر به چند كشور و آماده سازی  مزرعه، كروكودیل ها آمدند.« 
البته اول سختی ها هم بود؛ »بدهكاری و مشكالت باعث شد كه ما كارمان را بدون نیروی 
كمكی آغاز كنیم حداقل باید 10 نفر در آن مزرعه كار می كردند اما به دلیل شــرایط 
مالی مجبور بودیم همه امور نگهداری حیوانات را خودمان انجام دهیم.« حاال بیش از 
10سال از آن روزهای سخت می گذرد و تعداد 8كروكودیل مزرعه به 1۵0 كروكودیل 
می رسد؛»در مزرعه كروكودیل های 4 متری داریم تا نوزادان 40سانتی متری.« پارك 
كروكودیل ها 21هزار مترمربع است. در این پارك عالوه بر پرورش كروكودیل 30گونه 
پرندگان و خزندگان نیز نگهداری می شود؛ »كروكودیل ها به طور تقریبی 80سال عمر 

می كنند. ما در جزیره قشم كروكودیل استرالیایی پرورش می دهیم.  «

تمساح ها برخالف شكل و شمایل ترسناك شان، خدمت بزرگی به زندگی انسان ها 
می كنند. این جانور پرخاصیت حتی استخوان هایش هم مصرف دارویی دارد. هر سال 
حدود 2 میلیون طاقه پوست كروكودیل در دنیا تجارت می شود كه هر طاقه آن ارزشی 
معادل چند هزار دالر دارد. ارزش هر كیلوگرم از گوشت این حیوان حرام گوشت نیز 
به 40 دالر می رسد. اما در كشور ما استفاده پزشكی از خون، استخوان و حتی گوشت 
این حیوان دوزیست می شــود. البته صادرات گوشت و پوست كروكودیل هم سود 

اقتصادی بسیاری دارد.

نكاتكوتاهامامهمدرموردتجارتتمساحدرجهانوایران

پرورشجانورپرخاصیت پرورشكروكودیلدر60كشور
برای پرورش تمساح توجیهات علمی و اقتصادی بسیاری وجود دارد .به همین خاطر هم اكنون 
بیش از ۶0 كشور در جهان به پرورش این خزنده برای بهره برداری از پوست، گوشت و خون آن 
مشغول هستند. عالوه بر ساكنان جنوب شرقی آسیا كه از خوردن گوشت هیچ جنبنده ای دریغ 
نمی كنند و ثروتمندان مرفهی كه باید كیف و كفش شان از پوست كروكودیل باشد، مصارف 

پزشكی از خون و گوشت این حیوان است كه پرورش آن را توجیه می كند.

ایرانمناسباست
اگر قصد پرورش كروكودیل در ایران را دارید باید به مناطقی مهاجرت كنید كه حداقل یك چهارم 
از سال هوا در آن گرم و مرطوب باشد. با توجه به شرایط آب و هوایی و وجود آب شور، پتانسیل 
پرورش تمساح های آب شور وجود دارد. برای اینكه كروكودیل ها پوست لطیف و مرغوبی داشته 

باشند، الزم است منطقه پرورش شان دست كم در سه چهارم از طول سال گرم و مرطوب باشد.

نوزادی30درجهای
نوزادان كروكودیل ها تا یك سالگی باید در فضای سرپوشیده نگهداری شوند و جانورانی كه 
بیشتر از یك سال سن دارند درصورت فراهم بودن شرایط هوایی مورد نیازشان، 30درجه 
به باال، می توانند در محیط باز پرورش یابند و در غیراین صورت باید در گلخانه های بزرگ 

با آبگیرهای جداگانه نگهداری شوند.

خونتمساحوجنگباایدز
آنطور كه محققان می گویند گوشــت تمساح خواص دارویی بســیاری دارد و در درمان 
بیماری های تنفسی مثل آســم، و دردهای عضالنی و تقویت قوای جسمی كارگر است. 
وجود عاملی به نام »كروكودیلین« در خون این جانور كه قدرت آن تا ۵00بار قوی تر از 
آنتی بیوتیك های موجود است و توانسته ویروس ایدز را در محیط آزمایشگاهی به آسانی از 
بین ببرد، این امید را در دل دانشمندان ایجاد كرده كه با خون تمساح به جنگ ایدز بروند. 
هم اكنون در كشورهای مختلف تحقیقات برای یافتن دارویی با استفاده از خون تمساح 

برای درمان این بیماری مهلك ادامه دارد.

اولدانش،بعدپرورش
پروانه و مجوز پرورش كروكودیل در ایران فقط درصورتی صادر می شود كه عالوه بر رعایت نكات 
بهداشتی و نیز حداقل نكات زیست محیطی، از تحصیالت مرتبط برخوردار باشند و از اصول علمی 
الزم برای نگهداری این حیوان آگاه باشند. تحقیقات شیالت ایران نشان داده افرادی كه برای 
پرورش آبزیان و دوزیستان از دانش الزم بی بهره هستند در كار خود با شكست مواجه می شوند.

سازگاریكروكودیلهاباخانمها
تحقیقات نشان می دهد۶0 تا ۷0 درصد پرورش دهندگان تمساح در دنیا، خانم ها هستند. 
پرورش این حیوان، كاری دقیق و پر از ظرافت و ریزه كاری است كه خانم ها از عهده آن بهتر 

بر می آیند، نخستین پرورش دهنده كروكودیل در ایران هم یك خانم است.

زیستتمساح
حداقل فضا برای پرورش هر قطعه تمساح، یك مترمربع است. هر تمساح اغلب سالی یك بار و 
گاه دوبار و هر بار 20 تا ۶0 تخم می گذارد و دارای سرعت رشد باالیی است، به طوری كه به ازای 
مصرف هر یك كیلوگرم ماده غذایی، یك كیلوگرم افزایش وزن دارد. بهترین دما برای پرورش 
تمساح، بین 28 تا 34 درجه سانتی گراد است و بهترین رطوبت برای پرورش این حیوان بین 

۷۵ تا 90درصد است؛ یعنی جانور تقریباً به طور مرتب باید در آب باشد.

تغذیهتمساحپرورشی
كروكودیل ها برای تغذیه نیاز به جیره غذایی كامل شامل پروتئین، قند، ویتامین و امالح 
دارند كه این غذا را می توان از ضایعات كشتارگاهی و تلفات دامداری ها و مرغداری ها البته 
زیرنظر ادارات دامپزشكی و ضایعات صید آبزیان به اضافه افزودنی های مجاز تامین كرد. 
البته نگران نباشید تمساح ها پرخوراك نیستند و قدرت جذب باالیی در مواد غذایی دارند 

همانطور كه گفته شد تقریباً به اندازه غذایی كه می خورند وزن می گیرند. استخوانهایضدسرطان
كروكودیل حیوانی است كه همه محققان را به تعجب وا داشته است. عالوه بر خون و گوشت 
این حیوان كه مصارف دارویی بسیار ارزشــمندی دارد، تحقیقات نشان می دهد كه حتی 
استخوان های این دوزیســت صبور هم به كار می آید. چراكه از پودر استخوان تمساح برای 
درمان سرطان پوست كه یكی از شایع ترین سرطان های شناخته شده است، استفاده می شود. 
استفاده از خون تمساح در سرم سازی و سم زدایی مجروحان شیمیایی مورد دیگری است كه 
تاجیك به آن اشاره می كند و می گوید: تحقیقاتی انجام شده كه نشان می دهد از خون این 
خزنده می توان در سم زدایی از بدن مجروحان شیمیایی استفاده كرد، البته تا آنجایی كه ما 

اطالع داریم در ایران هنوز تحقیقات جدی در این زمینه انجام نشده است. 

نوپك)مزرعهكروكودیلها(وحمایتازحیاتوحش
نوپك یك خانواده 20نفره از پرسنل، كارشناسان، دامپزشك و مدیریت است. به خاطر 
گردشگرپذیر بودن طرح یكی از مقاصد گردشگران جزیره قشم است.این موفقیت بیشتر 
از این جهت دلنشین تر می شودكه برای بیشتر از 20 نفر شرایط شغلی فراهم كرده و تاكنون 
چند میلیارد تومان درآمدزایی داشــته كه به غیراز حقوق پرسنل، مابقی درآمد صرف 
همین مجموعه شده است؛ »ما به جای آنكه به فكر فعالیت دیگری باشیم، تالش می كنیم 
با صرف كردن سود مجموعه در بخش های مختلف آن، به رشد و شكوفایی مزرعه و پارك 
كروكودیل هایشان كمك كنیم.« از جمله فعالیت های دیگر نوپك حمایت از حیات وحش 
نیازمند درمان، تیمار و پرستاری جزیره قشم اســت. این مجموعه داوطلبانه و زیرنظر 
سازمان محیط زیست كشور به صورت مركز خدمات دامپزشكی و بیمارستانی حیات وحش 
عمل می كند. به طوریكه در 10سال گذشــته حیوانات مختلفی ازجمله الك پشت پوزه 

عقابی، آهو)جبیر(، پلیكان، مرغ دریایی، عقاب، كركس و... مورد مداوا قرار گرفته اند. 

پوست1500دالری
دوره پرورش كروكودیل چهارســاله اســت و طبق گفته های 
پرورش دهندگان این دوزیست در ایران حدوداً 3میلیارد تومان 
برای شروع باید هزینه كنید. هم اكنون قیمت هر نوزاد كروكودیل 
از ۸ میلیون شروع می شود. هر پوست هم حدود 1۵00 دالر قیمت 

دارد. قیمت هر كیلو گوشت هم حدود 40 دالر است.



اهدای عضو قصه ایثار و نیكوكاری آدم هایی است كه هرچند داغ عزیزی بر دلشان نشسته، اما راضی نمی شوند دیگری هم مانند آنها دچار درد دوری و دلتنگی قلبیكهدرسینهدیگریمیتپد
شود؛ آدم هایی كه به تپیدن قلب عزیزشان در سینه دیگری و زندگی بخشــیدن به بیماران نیازمند پیوند عضو، به چشم تولد دوباره  نگاه می كنند. روایت های 

متعددی از اهدای عضو منتشر شده كه برخی از خواندنی های آن را برایتان ثبت كرده ایم.

رضایتخانوادهشرطاست
بسیاری از ما در سال های اخیر كارت اهدای عضو گرفته ایم تا داوطلبانه 
اعالم كنیم برای اهــدای عضو درصورت بروز حادثــه، رضایت داریم. 
اما دریافت كارت به معنای قطعی شدن انجام اهدا نخواهد بود. تمام این 
تمهیدات برای این اســت كه خانواده از نیت درونی فرد آگاه شــوند و بر 
اساس كارت اهدا، هیچ تصمیمی از طرف كادر درمانی برای شخص گرفته 
نمی شود. بنا بر قانون كشور ما و اكثریت كشورهای جهان برای اهدای عضو، 
رضایت خانواده ضروری است و با وجود داشتن كارت اهدای عضو، درصورت 
عدم رضایت خانواده اهــدای عضو صورت نخواهد گرفــت. عضو پیوندی 
به صورت رایگان و به عنوان هدیه به گیرنده عضو اهدا می شود و گیرنده هم 

پولی بابت عضو پیوندی پرداخت نمی كند. 

گاهی با مرگ همه  چیز تمام نمی شود، 
فرصتی كه زندگی برای خیر و نیكی 
به همه ما داده، برای بعضی افراد با 
ترك این دنیا هم از دست نمی رود. 
اهدای عضو همــان نیكی و خیری 
است كه باعث می شود نیازمندان 
به پیوند عضو، زندگی دوباره ای را 
هدیه بگیرند و اهداكنندگان عضو، 
با جان بخشیدن به دیگری، نام و یاد 
نیكویی از خود به یادگار بگذارند. 
آخرین روز اردیبهشت در تقویم با 
این نام ثبت شده: روز اهدای عضو، 
اهدای زندگی. بــه بهانه این روز، 

همه جزئیات مربوط به این عمل 
خداپسندانه را مرور كرده ایم.

نیلوفرذوالفقاری

رونداهدابعدازمرگمغزیكداماعضااهدامیشوند؟چرااهدایعضو؟

كارتاهدا؛وصیتیبهنیكی

اهدایعضوازافرادزنده

شفا خانه 14 موزیك گردی

سال گذشته در كنار همه ركودی 
بازار موســیقی، یــك خبر خوش 
موسیقایی هم داشت و آن انتشار 
آلبوم »هم ســان و هم ســكوت« 
بود. این آلبوم كه حاصل همكاری 
حسین علیزاده و گروه »رامبرانت 
تریو« است، دارای 9قطعه موسیقی 
است كه در آن حســین علیزاده 
نوازنده »شــورانگیز«، با رامبرانت 
فرایش، تونی اورواتر و وینســنت 
پالنیــه، اعضای گــروه رامبرانت 
تریو، همنوازی كرده اســت. این 
گروه موسیقی سال ها با هنرمندان 
مختلف دنیا ازجمله موزیسین های 
مطرح كشــورمان مانند حسین 
علیزاده، كیهان كلهر و حسام اینانلو 
همكاری داشــته و در بسیاری از 
فســتیوال های بزرگ جهان مثل 
»بیم هویی«، »نورث ســی جز«، 
»الب جز« و »جز مادرید« حضور 
داشته اند. درآمد، سماع، كرشمه، 
مقدمه نیشــابورك، نیشابورك، 
سرمست، رامبراندی نژاد، نهفت و 
تركمن، نام قطعات آلبوم موسیقی 

هم سان و هم سكوت است.

همسانوهمسكوت

ســال گذشــته یــك آلبوم 
موسیقی سبك پاپ هم به بازار 
آمد كه مورد توجه عالقه مندان 
به موسیقی قرار گرفت. آلبوم 
»ایســتگاه« با آهنگســازی 
مهیار علیزاده و با صدای امید 
نعمتی، شــامل هفت آهنگ 
باكالم و یك آهنــگ بی كالم 
است كه توانسته نظر منتقدان 
را هم به خود جلب كند. جالب 
اینكه در قطعات این ایستگاه، 
از سروده های شاعران بزرگی 
چون وحشی بافقی و محمدرضا 
شفیعی كدكنی استفاده شده 
اســت. علیرضا كلیایی، اهورا 
ایمان، امید نعمتــی و احمد 
امیرخلیلی، دیگر شــاعرانی 
هستند كه شعر قطعات آلبوم 
ایستگاه را سروده اند. »دیوانه«، 
»ایستگاه«، »باز ای«، »مرا صدا 
بزن«، »چه كنــم«، »آخرین 
تصویر« و »ببخشای«، قطعات 
كار مشــترك امیــد نعمتی 
و مهیــار علیزاده را تشــكیل 
می دهند. ضمــن اینكه قطعه 
بازآی به صورت اینسترومنتال 
)بــی كالم( هــم در آلبــوم 

گنجانده شده است.

همكارینعمتیوعلیزاده

پنجشنبه
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روزانه 7تا 10نفر بر اثر كمبود ارگان های پیوندی جان خود 
را از دست می دهند. این خبر را رئیس مركز مدیریت پیوند 
و درمان بیماری های وزارت بهداشــت همین ماه گذشته 
اعالم كرد. همین خبر كوتاه نشــان می دهد اهدای عضو 
چقدر مهم اســت و می تواند به بیمــاران زیادی، فرصت 
 زندگی دوباره بدهد. از نظر آمار كلی ایران در آسیا رتبه یك  
اهدای عضو از موارد مرگ مغــزی را دارد. آمار موفقیت 
پیوند در بیشــتر موارد بیش از 70درصد گزارش شــده 
است. مدت زمانی كه یك بیمار نیازمند به پیوند، در لیست 
انتظار خواهد بود، می تواند از چند روز تا چند سال بسته 
به وخامت شــرایط بالینی، موجود بودن عضو پیوندی و 
سازگاری آن طول بكشــد و اینجاست كه اهمیت اهدای 

عضو بیشتر از قبل مشخص می شود.

اعضای قابل اهدا قلب، ریه ها، كبــد، روده ها، لوزالمعده و 
كلیه ها هستند. عالوه بر این اعضا، برخی از بافت های بدن هم 
قابل پیوند هستند. به طور مثال با اهدای قرنیه می توان بینایی 
را به فردی كه دچار صدمه شدید به چشم شده بازگرداند، 
تاندون و غضروف باعث بازسازی اعضای آسیب دیده مربوطه 
می شوند، پیوند استخوان می تواند مانع قطع عضو در سرطان 
استخوان شود، دریچه قلب برای كودكان با بیماری مادرزادی 
دریچه ای و بزرگساالن با دریچه آسیب دیده به كار می رود، 
پیوند پوست نجات بخش بیماران با سوختگی شدید و پیوند 
مغز استخوان تنها درمان ممكن در بعضی از سرطان های 
خون اســت. برخالف عضو، بافت می تواند تــا 24یا حتی 
48ساعت بعد از مرگ اهداكننده اهدا شود و حتی می توان 

آن را برای مدت های طوالنی ذخیره كرد.

درصورتی كه معاینه بیمار و بررسی پرونده و نوار مغزی، وقوع 
مرگ مغزی را تأیید كند، فردی به عنــوان هماهنگ كننده با 
همكاری پزشك و پرســتار، با خانواده فرد درگذشته صحبت 
می كند و درصورتی كه خانواده مــرگ مغزی و اهدای عضو را 
بپذیرند، از آنها رضایت انتقال بیمار به بیمارســتان های مركز 
اهدای عضو گرفته می شود. تیم پیوند از زمان اطالع از وجود 
اهداكننده فعال می شود تا نیت خیر فرد و خانواده اهداكننده 
را برآورده كنند. اهداكننده و گیرنده هــر كدام در نقطه ای از 
كشور به اتاق عمل می روند و عمل جراحی مشكل پیوند شروع 
می شود. سپس جسد اهداكننده پس از ترمیم بسیار دقیق و 
ظریف، برای خاكسپاری به خانواده تحویل داده می شود. كل 
این فرایند بیش از 2روز طول نمی كشد بنابراین خانواده ها از به 

تأخیر افتادن خاكسپاری نگرانی نخواهند داشت.

در روزها و ماه های اول صدور كارت اهدای عضو، تعداد ثبت نام به بیش از 100نفر 
در  ماه نمی رسید، اما با شروع تبلیغات فرهنگی و برگزاری جشن نفس، تعداد 
بیشتری از مردم با این موضوع آشنا شدند و تعداد افراد متقاضی كارت اهدای 
عضو به بیش از 500نفر در روز رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، 
روشی برای ثبت نام و صدور آنی كارت اهدای عضو درنظر گرفته و نتیجه تمامی 
بررسی ها، سامانه www.ehda.ir  است. در این سامانه كد ملی هر فرد به صورت 
آنالین كنترل شده و درصورتی كه اطالعات مطابق كارت ملی وارد شده باشد، 
كارت اهدای عضو صادر شده و متقاضی می تواند همان لحظه كارت خود را ذخیره 
و چاپ كند. اطالعات داوطلبان دریافت كارت بالفاصله وارد ســامانه كشوری 

كارت اهدای عضو شده و در آن ذخیره می شود.

با اینكه بیشتر عمل های پیوند عضو مربوط به اهدای اعضای افراد بعد از 
مرگ مغزی اســت، اما فرد زنده هم می تواند عضو اهدا كند. كلیه یكی از 
معمول ترین اعضای اهدایی افراد زنده است، چرا كه یك فرد سالم با یك 
كلیه هم قادر است به زندگی طبیعی خود ادامه دهد. قسمتی از كبد یا ریه 
و در موارد نادر قســمتی از روده كوچك هم قابل اهدا هستند. برای اهدای 
عضو پس از مرگ، الزم نیست حتما مرگ مغزی اتفاق افتاده باشد. بعد از 
مرگ كامل به صورت طبیعی هم، تا 48ساعت نسوجی مانند قرنیه، دریچه 
قلب، استخوان و تاندون قابل اهدا هستند. همه اهدا كنندگان عضو برای 
اطمینان از نداشتن بیماری هایی مانند ایدز، هپاتیت، ویروس های مشابه 
و بدخیمی ها مورد بررسی قرار می گیرند. همه می توانند برای اهدای عضو 
پیشقدم شوند و محدودیت سنی برای اهدا وجود ندارد. تنها عاملی كه 

می تواند مانع اهدای عضو شود، شرایط بالینی اهداكننده است.

17 درصد
ایرانیانكارتاهدایعضودارند.

10درصد
مرگها،مرگمغزیاست.

25,000
نفربیمارنیازمندعضودرفهرست

انتظاردریافتعضوهستند.

30,000
نفرازافرادفهرستانتظارپیونددر
سالجانشانراازدستمیدهند.

27سال
27سالاستاسپانیارتبهیك

جهانرادررضایتشهروندانبرای
اهدایعضودارد.

سال1347
نخستینپیوندكلیهایراندرشیراز

انجامشد.

5تا8هزار
نفردرایرانساالنهبامرگمغزی
جانخودراازدستمیدهند.

8 نفر
میتوانندبادریافتارگانهای

حیاتیازیكبیمارمرگمغزی،از
مرگحتمینجاتپیداكنند.

7تا 10نفر
براثركمبودارگانهایپیوندی،

روزانهجانخودراازدستمیدهند.

روایتهایخواندنی
دربارهاهدایعضو

پایانتلخوشیرینعسل
»سال 76وقتی نخستین فراخوان درباره سازمان بیماری های خاص داده شد و موضوع 
كارت های اهدای عضو در جامعه مطرح شــد، من عضو شدم و عالوه بر خانواده خودم، 
50نفر دیگر از اقوام و آشــنایان را برای پركردن این كارت راضی كردم و آنها نیز كارت 
اهدای عضو را پر كردند. در جشن نفس كه سال ها بعد برگزار شد، عسل به عنوان فردی 
كه این كارت را پر كرده بود به این جشن دعوت شد و اجرای برنامه فوق العاده ای داشت و 
همان جا دوباره كارت اهدای عضو را پر كرد و گزینه همه اعضا را انتخاب كرد. با توجه به 
این موضوع و از آنجا كه رضایت خود عسل را نسبت به اهدای اعضایش می دانستیم، بعد 
از اعالم مرگ مغزی او توسط پزشكان، تردیدی نداشتیم كه خواسته خود دخترم این 
است كه با مرگش، به دیگران زندگی ببخشد. اگر زمان به عقب برگردد باز هم این تصمیم 
را می گیریم.« این صحبت های پدر عسل بدیعی است، بازیگری كه در نوروز سال 92، 
خبر درگذشتش در جوانی عالقه مندان به سینما و تلویزیون را شوكه كرد. پزشك علت 
مرگ مغزی را پارگی عروق مغزی و به دنبال آن خونریزی مغزی و ایست تنفسی عنوان 
كرد. از آنجا كه عسل بدیعی قبال با دریافت كارت اهدای عضو و شركت در برنامه هایی 
مثل جشن نفس، رضایت خود را برای اهدای عضو اعالم كرده بود، خانواده این بازیگر 
تصمیم گرفتند با اهدای عضو موافقت كنند و ریه، قلب، دو كلیه و كبد به بیماران نیازمند 
پیوند زده شد. نكته عجیب اینكه فیلم »بودن یا نبودن« نخستین فیلمی بود كه در ایران 
درباره اهدای عضو ساخته شد و عسل بدیعی بازیگر این فیلم هم نخستین هنرمندی بود 

كه بعد از مرگش تمام اعضایش به بیماران نیازمند اهدا شد.

كوچكتریناهداكننده
خبر اهدای اعضای بدن كــودك 6ماهه ای كه 
دچار مرگ مغزی شده بود، باورنكردنی اما واقعی 
بود. هلیا كه تنها 6 ماه از تولدش گذشته بود، پس 
از یك سرماخوردگی ساده ناگهان دچار تشنج و 
پس از آن مرگ مغزی شد اما پیش از اینكه پیكر 
نحیفش به خاك سپرد شود، كلیه های او به دختر 
بچه 9ساله ای اهدا شد تا وی فرصت زندگی دوباره 
پیدا كند. برای یك پدر و مادر شــنیدن چنین 
خبری بد ترین خبر زندگی  است. اما والدین هلیا 
دخترشان را از دست داده بودند، دكتر ها به پدر 
هلیا اطمینان داده بودنــد كه او دیگر به زندگی 
برنمی گردد و دچار مرگ مغزی شده است و او 
باید این خبر تلخ را به همسرش می داد.» همسرم 
شوكه شده بود و باور نمی كرد چنین اتفاقی برای 
تنها فرزندمان رخ داده اســت. وقتی به همسرم 
گفتم كه می شود اعضای بدن دخترمان را اهدا 
كنیم،  جواب داد ما كه داغدار شده ایم، چرا چند 
نفر دیگر همدرد ما بشوند و عزیزشان را از دست 
بدهند؟ برای همین برگه اهدای عضو بچه ام را 
امضا كردیم.« این حرف های پدر هلیاســت كه 
سخت ترین تصمیم عمرش را به همراه همسرش 
گرفت تا پدر و مادر دیگری، زندگی دوباره دختر 
9ساله شان را جشن بگیرند. پدر هلیا می گوید:»با 
اینكه هنوز مرگ دخترمان را بــاور نكرده ایم و 
دلمان برایش تنگ شــده اما خوشحالم كه یك 
انسان دیگر با اعضای بدن بچه مان زندگی می كند 
و ما جانش را نجات داده ایم. االن هم دختر ما و 

هم یك دختر دیگر زنده هستند«.

اهدارویپردهسینما
حاال دیگر افراد زیادی دربــاره اهدای عضو اطالع 
دارند و تعداد داوطلبان دریافت كارت اهدا، بیشتر 
و بیشــتر می شــود. اما هنوز هم برای اینكه این 
فرهنگ پسندیده همه گیر شــود و افراد بیشتری 
آن را بپذیرند، اقدامات فرهنگی و هنری موردنیاز 
است. به همین دلیل هم فیلمسازان مختلفی در این 
سال ها سراغ موضوع اهدای عضو رفته اند. »بودن یا 
نبودن« به كارگردانی كیانوش عیاری شاید نخستین 
فیلم در تاریخ سینمای ایران باشد كه به این موضوع 
 پرداخت، این اثر ســینمایی كه محصول سال77 
است، به زندگی دختری به نام آنیك می پردازد كه 
به شــدت نیاز به قلب دارد و عمل پیوند قلب روی 
او انجام می شــود. فیلم »یك روز به خصوص« كه 
محصول سال94ا اســت، فیلم دیگری است كه به 
موضوع اهدای عضو پرداخته و بیشتر قاچاق هایی 
را نمایش می دهد كه در این زمینه اتفاق می افتد. 
در فیلم »فصل نرگس« به كارگردانی و نویسندگی 
نگار آدربایجانی، بیشــتر زندگی افراد شفا یافته را 
شاهد هســتیم و می بینیم كه دریافت كنندگان 
عضو، از قلب تازه ای كه در سینه دارند، به چه شكل 
اســتفاده می كنند. »یكی می خواد باهات حرف 
بزنه« ساخته منوچهر هادی نیز اثری است كه به 
موضوع اهدای عضو پرداخته است و این مسئله را در 
پیوند با موضوعاتی چون فقر و طالق مطرح می كند. 
فیلم »آسمان هشتم« به كارگردانی حسن نجفی 
موضوع اهدای عضو را در بستر معنوی زیارت روایت 
می كند و همه ماجراهای فیلم همانطور كه از نام آن 

قابل پیش بینی است، در مشهد می گذرد.

اهدایعضو2فرزندخردسال
سعید بهرام پور، مرد 35ساله اهل تالش كه از سال ها قبل در 
اردبیل زندگی می كند، مدتی بعد از ازدواج پدر شد. خداوند به 
او و همسرش پسری داده بود كه نامش را سبحان گذاشتند. 
ســبحان رشــد می كرد و پدر و مادر از بزرگ شدنش لذت 
می بردند. سال 95در بازگشت از گردش، سبحان از حال رفت 
و مادرش او را به بیمارستان رساند. كادر پزشكی همه تالش 
خود را برای نجات ســبحان انجام دادند اما قلبش ناباورانه از 
تپش ایستاد و كودك 4ساله دچار مرگ مغزی شد. به والدین 
سبحان پیشنهاد شد اعضای بدن فرزندشــان را به بیماران 
نیازمند اهدا كنند. خانواده بهرام پور باید تصمیم دشــواری 
می گرفتند. كودكان دیگری كه از بیماری رنج می بردند و در 
انتظار دریافت اعضای اهدایــی بودند، از ذهن  این پدر و مادر 
پاك نمی شدند و آنها با اهدای اعضای بدن سبحان كوچولو 
به بیماران نیازمنــد موافقت كردند. زندگــی این زوج ادامه 
داشت تا اینكه 2سال بعد خداوند دختری به آنها هدیه كرد كه 
نامش را نازنین زهرا گذاشــتند. او امید تازه آنها برای زندگی 
بود. همه  چیز خوب بود تا اینكه حادثــه ای عجیب آنها را در 
آخرین روزهای ســال  99غافلگیر كرد. دختر خردسال این 
خانواده مشغول بازی بود كه ناگهان روی زمین افتاد و از هوش 
رفت، دوباره بیمارستان، دوباره تالش های پزشكان و در عین 
ناباوری، خبر تلخ مرگ مغزی فرزند. اما این بار هم این پدر و 
مادر داغ دیده، ایثار و نیكوكاری را به نهایت رساندند. این مورد 
كه در فاصله كوتاهی از یك خانواده، 2نفر اعضای بدن شــان 
اهدا شــود نادر اســت، اما پدر و مادر این دوكودك دست به 
ایثار بزرگی زدند و با تصمیم شــان درخصوص اهدای عضو 

فرزندان شان موجب نجات چندین بیمار شدند.

قلبتپندهمادرجوان
زن جوان تبریزی بعد از یك سردرد معمولی راهی بیمارستان شد و دیگر هرگز بازنگشت اما قلبش 
همچنان می تپد. او بعد از سردردش متوجه شد تومور مغزی دارد و چند ساعت بیشتر زنده نماند. او 
برای سرم زدن به بیمارستان رفته بود اما وقتی داشت با شوهرش به خانه برمی گشت، بیهوش و بعد 
از آن هم دچار مرگ  مغزی شد. اما داستان زندگی این مادر جوان به اینجا ختم نشد و خانواده اش 
با اعالم رضایت خود اعضای بدن فرزندشان را اهدا كردند تا قلب او از تبریز به تهران پرواز كند و در 
بدن یك دختر 11ساله كه با مرگ دست وپنجه نرم می كرد، دوباره شروع به تپیدن كند. خانواده 
مریم محمودی برای اهدای اعضای بدن فرزندشان رضایت خود را اعالم كردند، به این ترتیب بود 
كه با تالش پزشكان كلیه های مریم به 2بیمار نیازمند در تبریز و مراغه و كبد او نیز به یك بیمار 
اهل یكی از روستاهای شهرستان ورزقان با موفقیت پیوند زده شد. اما این پایان ماجرا نبود و قلب 
این مادر مهربان برای تپیدن دوباره باید به تهران می آمد و این یعنی آغاز یك عملیات اورژانسی 
جدید برای تیم های تخصصی پیوند عضو. خبرها می گویند این نهمین پرواز برای اهدای زندگی 
در كشور است.همسر مریم می گوید: »داشتیم برنامه عصر جدید را می دیدیم كه در مورد اهدای 
عضو صحبت كردند. من گفتم می خواهم این كار را انجام دهم. مریم گفت: نمی ترسی! گفتم: نه 
برای چه باید بترسم. من كه آن زمان مرده ام، حداقل به چند نفر زندگی می بخشم. او هم گفت: 
پس من هم می روم و كارت اهدای عضو می گیرم. قسمت نشد كارت را بگیریم اما همسرم زودتر 
از من به چند نفر زندگی بخشید. حاال من مانده ام و یك پسر 6ساله و یك دختر 12ساله. زندگی 
بدون مادرشان واقعا سخت است. همین كه متوجه شدم قلب همسرم به یك دختر 11ساله كه 

تقریبا هم سن دختر خودم است، زندگی دوباره بخشیده، خیلی خوشحالم«.

دربارهاهدایعضو
اهدایزندگیچهمیدانید؟

داستان مرگ های  
زندگی بخش



سفر به جنوبشوك بزرگ

ركورددار برگشت به جامعه

َاپ گردی15مهمان خانه

 بعضی از آدم هایی كه مانند من در شرایط مشابه 
قرارگرفته اند، مدام در جنگ و جدال با واقعیت هستند و 
گاهی ممكن است تا آخر عمر آن را نپذیرند. پذیرش این 
اتفاق به من خیلی كمك كرد. باعث شد كه فكرم را 
مشغول محدودیتی كه برایم به وجود آمده نكنم 
و به دنبال مسیری باشم كه به واسطه آن 
راه هموارتر شود

پاییز بود. باران سراسیمه می بارید. دلهره ای سرد و نمناك به 
جان جاده افتاده بود. سهیل در خواب، رؤیای خانه را می دید، 
خواب ندا را، رؤیایی عاشقانه و پرمهر. مهر ماه آن سال انگار از مهر بیزار بود. ندا همسر سهیل 
برخالف همه سفرها این بار با او نبود. كسی كه همپای او همه تپه ماهورها را ركاب زده بود 
نتوانست در این سفر سهیلش را همراهی كند. یعنی اجازه ندادند. مربی و تورلیدر جوان 
دوچرخه سواری راهنمای تور دوچرخه سواری چند گردشگر آلمانی شده بود و گردشگران 
تمایل داشتند سهیل به تنهایی با آنها سفر كند. او هم به خواسته گردشگران احترام گذاشت 
و تنها رفت. سهیل نمی دانست این سفر قرار است همه دلخوشی و امیدش را نیست و نابود 
كند. برای جوانی كه زندگی اش با ركاب زدن معنا پیدا كرده، عشقش دوچرخه سواری است 
و كارش مربیگری دوچرخه سواری، از دست دادن یك پا و یك دست یعنی نابودی همه  چیز.

محمدصادق خسروی علیا

احتماال همه ما این تجربه را داریم 
كه وقتی نســبت به نشانگر بنزین 
خودرویمــان بی توجــه بوده ایم، 
یكباره با روشن شدن چراغ بنزین 
به خودمــان آمده ایــم و در به در 
دنبال پمپ بنزین گشته ایم. راهكار 
ســنتی پیداكــردن نزدیك ترین 
پمپ بنزیــن، پرس وجوكردن از 
اهالی محله ای اســت كه در آن با 
كمبود بنزین مواجه شــده ایم. اما 
در دنیــای تكنولــوژی، به راحتی 
می توانیم با نصب اپلیكیشن »آی 
بنزین«، نزدیك ترین جایگاه های 
موقعیــت  بــه  ســوختگیری 
مكانی مان را پیدا كنیم و بعد هم 
با كمك بخش مسیریابی برنامه، از 
كوتاه ترین مسیر، خودمان را به آنها 
برسانیم. دیگر الزم نیست بگوییم 
این اپلیكیشــن كامال رایگان كه 
یكی از پرطرفدارترین برنامه های 
فارسی زبان اندروید است، چقدر 
در جــاده و ســفرهای روزگار 
پساكرونا به دردمان خواهد خورد.

در جست وجوی پمپ بنزین

»ماســك« فقط نام پوششی كه 
روی بینــی و دهان مــان قــرار 
می گیرد نیست. نام یك اپلیكیشن 
كامــال كاربردی هم اســت كه از 
آن با عنوان پویــش مردمی علیه 
كرونا یاد می شــود. این نرم افزار 
كه به همت گروهی از اســتادان، 
دانش آموختگان و دانشــجویان 
دانشگاه های صنعتی شریف، شهید 
بهشتی و امیركبیر راه اندازی شده، 
پر از مطالب مفید درباره ویروس 
ناشــناخته و مرگبار كروناســت. 
اپلیكیشــن  دســت اندركاران 
ماســك، آن را این طــور تعریف 
كرده اند: »در ماســك می توانید 
نقشــه ابتال به كرونا در كشــور، 
شهر و محل زندگی تان را ببینید 
و از مناطــق آلــوده دوری كنید. 
همچنین می توانید با پاسخ منظم 
به سؤاالت اپلیكیشــن، احتمال 
ابتالیتان به كرونا را بســنجید و 
اگر هــم بــدون اینكــه بدانید با 
مبتالیان كرونا در تماس بوده اید، 
مطلع شــوید تا بتوانیــد احتیاط 
 بیشــتری بــرای مبتــال نكردن 

دیگران تالش كنید«.

پویش مردمی علیه كرونا

كالری هایت را بشمار

از اسفند ماه سال1398 كه ویروس 
كرونا دامن ما را گرفت و همه مان را 
خانه نشین كرد، تقریبا اضافه وزن 
به ســراغ همه مــا آمده اســت؛ 
موضوعی كه اگــر هرچه زودتر آن 
را جدی نگرفته و فكری به حالش 
نكنیم، خیلی زود تبدیل به چاقی 
می شــود و ما را به دردسر خواهد 
انداخت. یكی از اپلیكیشــن های 
كاربردی در این زمینه، اپلیكیشن 
كالری شــمار »كرفس« است كه 
كمك مــان می كنــد بدانیم برای 
رسیدن به وزن دلخواه چه كارهایی 
باید انجــام دهیم. ایــن برنامه با 
مشــخص  كردن میــزان كالری 
هرروزه مان و همچنین محاســبه 
كالری هایــی كه با خــوردن مواد 
غذایی گوناگون به دست می آوریم، 
ما را در مسیر تناسب اندام و رسیدن 
به وزن ایده آل راهنمایی می كند. 
شــمارش آب مصرفــی و تعداد 
قدم های روزانــه، از دیگر امكانات 

كرفس است.
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روایت دوچرخه سواری حرفه ای كه پایش را از دست داد 
اما هنوز با دوچرخه ماجراجویی می كند

ركاب زنی بدون پا

زندگی سهیل كوچكی قبل از آن باران و جاده خیس و مهرنامهربان، تازه داشت زیر زبانش مزه 
می كرد. خیلی اتفاق های قشنگ افتاده بود برایش. بعد از 5 سال تالش بی وقفه، تبدیل شده 
بود به یكی از مربی های مطرح دوچرخه سواری، تورهای هفتگی ماجراجویانه اش به راه بود و 
مربی جوان نیمه گمشده اش كه درست مانند خودش مجنون دوچرخه سواری بود را یافته بود؛ 
همسرش ندا را. او خود را در سراشیبی شیرین زندگی می دید كه ناگهان راننده تسلیم جاده 
خیس و لغزنده پاییزی شد. اتومبیلی كه سهیل روی صندلی آن با چشمان بسته رؤیای شیرین 
بازگشت به خانه را می دید، لغزید و از جاده بیرون رفت. پاییز  98 بود كه زندگی سهیل هم با 
واژگونی آن اتومبیل واژگون شد؛ »وقتی چشــمانم را باز كردم و به خودم آمدم همه  چیز مثل 
روز روشن بود. من سال ها به صورت حرفه ای ورزش می كردم و یك ورزشكار ضایعه نخاعی را 
خیلی زودتر از بقیه درك و لمس می كند. نیمی از بدن من بی حس بود و تكان نمی خورد. دست 
و پای یك سمت از بدنم مانند شاخه ای خشــك بی حركت بودند. نمی دانستم چه باید بكنم 
وحشت زده، گیج و مبهوت روی ویلچر مرا می بردند به داخل بخش. در راهروی بیمارستان مثل 
دیوانه ها از این و آن می پرسیدم: آقا، خانم من خوب می شوم، نه!؟ چیزیم نیست نه!؟ گاهی از 

ترس می خندیدم، گاهی فریاد می زدم، گاهی از هوش می رفتم.«

قرار نبود مربی كه همیشه عاشق ماجراجویی بود در گوشه خانه تا پایان عمربنشیند. هر چند 
تراشیدن و ساخت مجسمه های چوبی به او آرامش می داد اما پای او دلش رفتن می خواست؛ 
»از لحظه ای كه در بیمارســتان بودم به دنبال راهی می گشتم تا به وســیله آن بتوانم دوباره 
دوچرخه ســواری كنم. چه  كسی این برنامه ریزی را می كرد؟ كســی كه همین االن هم برای 
سوارشــدن به اتوبوس نیازمند كمك است، كســی كه برای یك ســرویس بهداشتی رفتن 
باید امكانات و شــرایط خاصی برایش مهیا شــود.« رؤیای مرد جوان از نظر دیگران هر چند 
دست نیافتنی بود اما او این  رؤیا را خیلی نزدیك می دید. یك سال بعد سهیل با همان شرایطی 
كه در موردش حرف زد به جنوب رفت. یك هفته. با دوچرخه خودش؛ »یك سال تحقیق كردم. 
با چند شركت خارجی آشنا شدم كه دوچرخه های متناسب با وضعیت جسمانی افراد می ساخت 
اما قیمت های آنها واقعا برای من سرســام آور بود. 15هزاردالر به بــاال. با خودم گفتم اگر آنها 
می توانند ما هم می توانیم. با كمك یكی از دوستانم دست به كار شدیم. یك سال آزمون و خطا 
كردیم تا اینكه باالخره این رخش ساخته شد. رخشی كه مرا به دنیای ماجراجویی بازگرداند. 
حاال سفرها و تورهای هفتگی دوباره برقرار شده و من در مسیر سخت خاكی با این دوچرخه، 

ماجراجویی می كنم.«

دوچرخه خودم

مربی كه نیمی از بدنش از حركت ایستاده این روزها تبدیل شده به انگیزه ای برای شاگردان و 
خیلی از آدم هایی كه سر راهش سبز می شوند؛ » وقتی نخستین بار به جنوب رفتم، مردی سر 
راهم سبز شد و پرسید دوچرخه را خودت ساخته ای!؟ گفتم بله. گفت معركه است. تو دوچرخه 
خودت را ساختی جوان،  ای كاش ما هم توانایی آن را داشته باشیم كه بتوانیم دوچرخه خودمان 
را بسازیم. تعریف آن مرد برایم قوت قلب بود. سر كالس هم از این اتفاق ها زیاد می افتد. تصور 
كنید مربی دوچرخه سواری خودش نمی تواند دوچرخه آموزشی را وارد كالس كند. باید شخص 
دیگری این كار را انجام بدهد. بعضی شاگردها كه جلسه اولشان است از تعجب دهان شان باز 
می ماند. بعضی هم ناامید می شــوند و البد با خود می گویند از این مربی آبی گرم نمی شود اما 
وقتی چند جلسه می گذرد نظرشان كامال تغییر پیدا می كند و از انتخابشان راضی هستند.« روز 
سهیل با ورزش و تمرین آغاز می شود و بعد از آن به باشگاه می رود. این روزها مربی جوان دغدغه 
دیگری هم دارد، طراحی و ســاخت دوچرخه جدید؛ » این یك مدل خیلی پیشرفته است كه 
زاییده ذهنم است. با همین دوچرخه كلی مسیر سخت را پشت سر گذاشته ام اما می خواهم برای 
خودم یك هیوالی كوهستان نورد خاص بسازم. كلی برنامه دارم باید مسیر های صعب العبور 
بسیاری را با دوچرخه طی كنم و لذتی باالتر از این نیست.« مربی جوان حاال خزان زندگی را 
پشت سر گذاشته است، طوری كه انگار 100سال از پاییز نمور 89 و آن حادثه دلخراش سپری 
شده. سهیل از تالش دست نمی كشد و هر روز راهی پیدا می كنند تا محدودیت ایجاد شده را 

كم و كمتر كند.

سهیل بعد از اینكه از بیمارستان مرخص شد تازه ترس و وحشت ها به سراغش آمد؛ »پایی كه با آن همه 
جا می رفتم دیگر كار نمی كرد و من از آینده نامعلوم خودم هراس داشتم.« مربی دوچرخه سواری در 
تهران تنها نبود خانواده بزرگی از دوستان دوچرخه سواركه سهیل را می شناختند به یاری اش آمدند 
و این اتفاق باعث شد معجزه بزرگی رخ دهد معجزه ای كه شاید اگر ندا نبود هیچ گاه اتفاق نمی افتاد؛ 
»دوستان به من می گویند تو ركورددار برگشت به جامعه هستی. درست 1۲ روز بعد از مرخص شدنم 
از بیمارستان به جشنی رفتم كه در ســفارت تایلند برگزار شد و من دعوت شده بودم به عنوان یكی 
از سفیران دوچرخه سواری كه به آن كشور سفر كرده بود. در سفارتخانه وقتی مرا روی ویلچر دیدند 
با تعجب پرسیدند پس دوچرخه ات كو ؟ چه شده!؟ تو تا همین چند روز پیش با دوچرخه تك چرخ 
می زدی حاال چه بالیی به سرت آمده؟ من با كمال آرامش در پاسخ به این سؤاالت لبخند زدم و گفتم 
حاال هم طوری نشده با همین ویلچر برایتان تك چرخ می زنم!« آن اتفاقی كه نباید می افتاد، افتاده بود 
و سهیل تا از بیمارستان مرخص شد با خودش عهد كرد آنقدر تالش كند كه هر چه سریع تر به زندگی 
بازگردد؛ »مثل باتالق بود، هر چه در آن بیشتر دست و پا می زدم و فكرم مشغولش می شد بیشتر در 
آن فرو می رفتم، باید اول با خودم كنار می آمدم. می دانستم تا با خودم كنار نیایم هیچ كس نمی تواند به 
من كمك كند در چنین شرایطی سخت ترین مرحله، پذیرش است. پذیرفتن آن حادثه و آن سرنوشت 
بزرگ ترین و مهم ترین قدم برای زندگی دوباره است. بعضی از آدم هایی كه مانند من در شرایط مشابه 
قرار گرفته اند، مدام در جنگ و جدال با واقعیت هستند و گاهی ممكن است تا آخر عمر آن را نپذیرند. 
پذیرش این اتفاق به من خیلی كمك كرد. باعث شد كه فكرم را مشغول محدودیتی كه برایم به وجود 

آمده نكنم و به دنبال مسیری باشم كه به واسطه آن راه هموارتر شود.«

پای ماجراجو
یك هفته بستری در بیمارستان شیراز، 
بدترین و وحشتناك ترین روزهایی بود 
كه ســهیل تجربه كرد. او در شیراز بود 
و همسرش در تهران در انتظار بازگشت 
او؛ »در شــرایطی كه تكلیفم با خودم 
معلوم نبود سخت تر از هر چیز در جریان 
گذاشتن خانواده و عزیزانم بود. به آنها 
چه باید می گفتم؟ چطــور می گفتم؟ 
دادن ایــن خبر، ماجــرا را برایم تلخ تر 
می كرد. باالخره من در شــهر دیگری 
بستری بودم و باید از پشت تلفن با آنها 
حرف می زدم تا خیال شان راحت باشد 
كه زنده ام. قرار شد به آنها بگویم كه حالم 
خوب است و فقط پایم شكسته است.  ای 
كاش اینطور بود با خودم می گفتم  ای 
كاش پایم می شكست !  زودتر از همه ندا 
به بیمارستان رسید. او فیزیوتراپیست 

است و بعد از شنیدن ماجرا تمام تالشش 
این بود كه بهترین تصمیم و روش درمان 
را برای سهیل درنظر بگیرد؛ »ندا شوكه 
بود اما از من همه  چیز را پنهان می كرد 
حتی اشك هایش را. حاال كه آن بحران 
را پشت سر گذاشته ام هر وقت خاطر ه 
آن روزها تداعی می شود اشك های ندا 
بند نمی آید. چه روزهای ســختی پا به 
پای من پشت سرگذاشــت. آن روزها 
دیوانه  وار مغزم كار می كرد و یكسره به 
پایم فكر می كردم. به آن نگاه می كردم. 
به پایی كه همه شــوق و هیجان من از 
زندگی را می ســاخت. به پایی كه با آن 
دماوند را فتح كرده بودم. به پایی كه با 
آن هزاران كیلومتر ركاب زده بودم و پا 
به پا به ماجرا جویی می رفتیم. مگر هضم 

آن به این راحتی است.«

باشگاه دوچرخه سواری
ســهیل دوچرخه خودش را ســاخت. 
اما این پایــان كار او نیســت. او حاال 
بازگشته به ادامه رشــته اصلی اش. به 
مربیگری دوچرخه ســواری. تا قبل از 
آن تصادف ماجراجوی دوچرخه سوار، 
یك مربی و راهنمای تــور بود اما حاال 
سهیل باشــگاه دوچرخه ســواری در 
تهران تاســیس كرده و كلی شــاگرد 
دارد؛ »سرمان حسابی شــلوغ است، 
هم من و هم ندا. حسابی درگیر باشگاه 
هستیم و آخر هفته ها دوچرخه سواری 
می كنیم. بچه ها طبق عادت همیشــه 
می گویند برویم آخــر هفته یك پایی 
بزنیم، مــن به آنها پیشــنهاد می دهم 
بگویید برویم یــك ركابی بزنیم. وقتی 
می گویند پا -چون ندارم- احســاس 
می كنم از گــروه آنها جدا هســتم اما 

وقتی می گویند ركاب بزنیم احســاس 
می كنم عضوی از گروه هســتم.« حاال 
كه ماجرای سهیل را خوانده اید احتماال 
این ســؤال ذهن تان را مشغول كرده 
كه مربی این همه انگیــزه و انرژی را از 
كجا مــی آورد؛ »انرژی مــن در درونم 
اســت. اتفاقات بیرونی شــاید وقفه ها 
و مشكالتی ســر راه من ایجاد كند اما 
نمی تواند به عنوان یك مانع همیشگی 
سد زندگی ام شــوند. آدمی نیستم كه 
یك گوشه بنشینم و تماشا كنم یعنی 
خودم را اینطور ســاختم كه با تالش 
و انگیزه مشــكالت را از سر راه بردارم. 
طبیعت مرا به وجد مــی آورد و ارتفاع 
به هیجان. برای رســیدن به چیزهایی 
 كه بــه آن عالقه منــدم، می جنگم و 

تالش می كنم.«

دوباره یاد گرفتم

مربی جوان بعد از آن ســانحه انگار تازه متولد شــده 
بود و باید خیلی از چیزهــا را دوباره یاد می گرفت؛ » پا 
نداشتن فقط به راه نرفتن ختم نمی شود. از پس خیلی 
از كارهای معمولی روزمره كه در گذشته انجام می دادم، 
برنمی آمدم. مثــال رانندگی، ورزش كــردن و خیلی 
چیزهای دیگر. ندا در كنارم ایستاد تا من دوباره از صفر 
شروع كنم و یاد بگیرم.  تحرك نداشتن برای من مانند 
سم بود و مثل روز برایم روشن بود اگر دست نجنبانم و 
خودم را برای حركت آماده نكنم انواع و اقسام بیماری 
سر وقتم خواهند آمد. البته باید ابتدا روحیه ام را آماده 
می كردم، بعد جسمم را. عالقه زیادی به چوب دارم این 
عالقه از زمان كودكی در من ایجاد شده. از وقتی كه پای 
كارتن پرمحتوا و زیبای بچه های آلپ می نشستیم. یكی 

از شخصیت كارتونی این مجموعه لوسین است. پسری 
كه مجســمه های چوبی زیبا می ساخت. من روحم را 
صیقل دادم و مثل یك كودك مانند لوسین شروع كردم 
به تراشیدن چوب. مجسمه های چوبی ساختم آنقدر 
كه در این هنر و حرفه حرفی بــرای گفتن دارم. هنوز 
مجسمه می سازم و خیلی از آنها را می فروشم و عالوه بر 
عشق و عالقه یكی از منابع درآمدم محسوب می شود.«



گل خانه 16 نواگردی

بی شك یكی از نواهای بی نظیری 
كه از موسیقی محلی ما برخاسته، 
آلبوم »خراسانیات« است؛ آلبومی 
با خوانندگی زنده یــاد محمدرضا 
شــجریان و آهنگســازی زنده یاد 
پرویز مشــكاتیان كه همین یك 
سال پیش منتشر شد. درواقع این 
آلبوم موسیقی در سال1365 اجرا و 
ضبط شد، اما درنهایت سال1398 
به بازار موسیقی آمد تا عالقه مندان 
به موسیقی، به ویژه موسیقی محلی، 
گزینه بسیار جذابی برای شنیدن 
داشته باشند. این آلبوم برگرفته از 
موسیقی مقامی خراسان است و در 
آن زنده یاد استاد شجریان از اشعار 
باباطاهر عریان و ملك الشــعرای 
بهار خوانده اســت. جالــب اینكه 
اجرای موســیقی این اثــر را گروه 
»عارف« برعهده داشته و نوازندگان 
سرشناسی ازجمله پرویز مشكاتیان، 
منصور سینكی، جمشید عندلیبی، 
محمد فیروزی، اردشــیر كامكار، 
بیژن كامكار و ارژنگ كامكار قطعات 

این آلبوم را نواخته اند.

آلبوم خراسانیات

گروه »رستاك« یك گروه موسیقی 
قدیمی اســت كه روی موسیقی 
بومی نواحی مختلف ایران تمركز 
دارد. حتمــا آهنگ های شــمالی 
»رعنا تــی تومان گله كشــی« یا 
آهنگ خراســانی »لیال در واكن 
مویــوم« را بــا صدای ایــن گروه 
شــنیده اید. اما كمتر كســی از ما 
نخســتین آلبوم موســیقی این 
گروه را شنیده اســت. این آلبوم 
كه نامــش »رنگواره هــای كهن« 
است، همان طور كه از گروه رستاك 
انتظار می رود، بــه نواهای محلی 
كشورمان اختصاص دارد و دارای 
12قطعه موســیقایی اســت كه 
شنیدن آنها به عالقه مندان نواهای 
محلی بسیار توصیه می شود. هور، 
هجران، ســوز و ســوگ، اشراق، 
پاییزه، سودا، كژال، كویر، هرایی، 
كوران، شــوپه و بانــور، قطعات 
شنیدنی و زیبای آلبوم رنگواره های 
كهن هستند كه ســال1386 در 
قالب یك آلبوم صوتی منتشر شده 

است.

رنگواره های كهن

این هم یكی دیگــر از آلبوم های 
حــوزه موســیقی نواحــی ایران: 
»موســیقی آیینی گــوران«. این 
آلبوم منتخبی از مقام ها یا نظم های 
دسته جمعی و تكخوانی موسیقی 
تنبــور گوران اســت كه توســط 
كالم خوان های معاصر این منطقه 
اجرا و در محیط زندگی شان ضبط 
شده اســت. این مجموعه نتیجه 
بخشــی از كار میدانی دوازده ساله 
پرتو هوشــمندزاده، پژوهشگر و 
استاد دانشگاه ایالتی كالیفرنیاست 
كه 12قطعه موســیقی دارد. َطرِز 
یاری، َســر َطرز، باریــه، غریبی، 
مجنونی، دوالَه، عابدیَنه، َهی الَوه، 
سیدخاموشی 1و 2، ِگل َو َدَره، بابا 
خوشــینی و ِگل َو َدَره 2، قطعات 
موسیقی آلبوم موســیقی آیینی 
گوران را تشكیل می دهند. در این 
اثر كه ســال1391 به همت نشر 
ماهور منتشــر شــده، سیدطاهر 
یارویسی، ناصر یادگاری، كاكابرار، 
تیمور مهرابی، عابد مهرابی و كاكی 

عزیزپناهی خوانده اند.

موسیقی نواحی ایران

پنجشنبه
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فوبیا را بپذیرترس، طبیعی است

این درد درمان دارد

نمی ترسی، فوبیا داری

ترس با فوبیا چه فرقی دارد و چرا به فوبیا مبتال می شویم؟

فوبیا؛ ترسی بزرگ تر 
از همه ترس ها

همه ما در زندگی با ترس هــای مختلفی روبه رو 
هستیم که گریزی از تجربه آنها نیست اما بعضی 
از ما درگیر ترس های غیرطبیعی و بزرگی می شویم که گاهی نه دلیل به 
وجود آمدن آنها را می دانیم و نه می دانیم باید با آنها چه کنیم؟ فوبیاها 
همین ترس های غیرطبیعی و عجیب هستند که دایره وسیعی دارند و 
بعضی از آنها شایع و بعضی هم نادر هستند. اگر شما هم جزو آن دسته 
افرادی هستید که در مواجهه با موقعیتی وحشت دارید، دچار اضطراب 
می شوید، قلبتان تندتر می زند، عرق می کنید و فشارتان باال می رود، بد 
نیست بدانید روانشناسان نام مشکل شما را فوبیا گذاشته اند. مژگان 
نصیری، روانشناسی اســت که این هفته با ما همراه شده تا درباره این 
بیماری و مشکالتی که مبتالیان به آن دارند برایمان بیشتر توضیح دهد.

نیلوفر  ذوالفقاری

ترس های مختلفی در وجود انسان ها هست كه بسیاری از آنها موقتی است و جایی برای 
نگرانی درباره آنها وجود ندارد؛ مثال بعضی از داوطلبان شــركت در كنكور دچار ترس و 
اضطرابی موقتی می شوند كه تنها مختص روزهای پیش از برگزاری كنكور است و بعد از 

آن، كامال از بین می رود. ترسیدن از قرار گرفتن در محیط های خطرناك نیز تا حدی در وجود 
همه افراد هست و این ترس، اگر بیش از حد شدید نباشد نه تنها طبیعی است بلكه گاهی 

فرد را از بروز حادثه دور می كند و باعث می شود كه فرد جانب احتیاط را نگه دارد. مثال همه 
افراد تا حدی از ارتفاع زیاد می ترسند و این باعث می شود كه از قرار گرفتن در بلندی های 
خطرناك و پرتگاه ها خودداری كنند. این ترس ها ناشی از تصور بروز یك حادثه ناگوار 
هستند؛ مثال ممكن است یك فرد هنگام سوارشدن به هواپیما، به یاد حوادث سقوط 
بیفتد و دچار نگرانی شود اما همزمان نیز به راه های كاهش خطر و نكات ایمنی توجه 
داشته باشــد. در این صورت نمی توان رفتار او را غیرطبیعی دانست. اما این ترس 
فقط تا وقتی طبیعی است كه در رفتار عادی فرد تاثیری نداشته باشد. مشكل از 
آنجا آغاز می شود كه فرد دچار یك هراس شدید می شود تا حدی كه حتی از تصور 

بودن در ارتفاع هم می ترسد و اضطراب می گیرد. 

با اینكه انواع مختلفی از فوبیا شناخته شده  است، اما خوشبختانه راه های درمانی مختلفی هم برای 
مواجهه با این مشكل وجود دارد. بزرگ ترین مشكل در مواجهه با فوبیا این است كه فرد هراس خود 
را انكار می كند چون تجربه به او نشان داده كه حتی فكر كردن به ترسش نیز او را رنج می دهد و دچار 
اضطراب می كند. این انكار باعث می شود كه از مراجعه به متخصص خودداری كند و با این تصور 
كه این احساس طبیعی اســت، از كنار ماجرا بگذرد. نكته امیدواركننده درباره اختالالت 
اضطرابی و فوبیاها این اســت كه درمان آنها تقریبا ساده و كامال ممكن است، بنابراین 
مبتالیان به این مشكالت نباید از مراجعه به متخصص خودداری كنند یا بیماری خود 
را غیر قابل درمان بدانند. این مسئله به هر حال فرد مبتال را آزار می دهد چون فرد به 
اقتضای زندگی در محیط های مختلف، مجبور است با ترس خود مواجه شود و 
به هر صورت در موقعیت هایی قرار بگیرد كه او را دچار وحشت می كند. 
بنابراین فرار از هراس های بیمارگونه برای همیشه ممكن نیست. اولین 
قدم در مسیر بهبود افراد مبتال به فوبیا، پذیرش وجود این مشكل است. 

روش های درمانی بسته به میزان پیشــرفته بودن و نوع فوبیا متفاوتند. مثال 
درمان فوبیای ارتفاع با استفاده از رفتار درمانی و در صورت لزوم دارو، كامال 
امكان پذیر است. وقتی كسی با ترس شدید از ارتفاع به روانكاو مراجعه می كند، 
معموال سعی می كنند ریشه ابتال به این بیماری را كشف كنند، سپس او را كم كم و 
به مرور با موقعیتی كه از آن هراس دارد مواجه می كنند. مثال از او می خواهند ابتدا 
فقط از یك پله نردبان باال برود، بعد دو پله و همین طور ادامه می دهند 
تا فرد خودش را در موقعیتی كه باعث ترســش بوده پیدا كند. به 
این روش حساسیت زدایی منظم گفته می شود. فرد تا وقتی كه با 
عامل ترسش به طور كامل مواجه نشده، با تصورات اضطراب آوری 
روبه رو اســت اما وقتی با هراس خود به طور مســتقیم مواجه 
می شــود، درك می كند كه تصوراتش، خیالــی واهی بوده و 
مشكل اساسی پشت این احســاس ترس وجود نداشته است، 
بنابراین موفق می شود مشكل را در چند جلسه رفتار درمانی حل كند. 
این نكته را هم نباید فراموش كرد كه حمالت اضطرابی در فرد مبتال به فوبیا، ابتدا 
خفیف و كوتاه مدت و با مشاهده عالئمی مانند افزایش ضربان قلب، باال رفتن فشار، 
عرق كردن و ... قابل تشخیص است. در این مرحله با آگاهی دادن و صحبت كردن 
می توان زودتر این مشكل را رفع كرد. به هر حال ترسیدن، اضطراب ایجاد می كند 
و ما امروز می دانیم كه استرس، نگرانی و اضطراب ، مراحل قبل از ابتال به افسردگی 
هستند، بنابراین  اگر هرچه زودتر و در هر كدام از این مراحل برای رفع مشكل اقدام 

شود، نتیجه مطلوب تر و درمان ساده تر خواهد بود.

برای اینكه تفاوت ترس و فوبیا را بدانیم، باید تعریفی از فوبیا داشته باشیم. 
فوبیا، هراس شدیدی اســت كه به فرد درباره یك خطر معلوم، بیرونی و 
غیرمبهم هشدار می دهد و این هشدار با نشــانه های فیزیولوژیكی همراه 

است. واكنش فردی كه دچار فوبیاست، هنگام مواجهه با موقعیتی كه از آن 
هراس دارد آنقدر شدید است كه اطرافیان به راحتی متوجه می شوند رفتار فرد 

غیرطبیعی است. رفتارهای غیرطبیعی فرد نیز كامال ریشه  روانی دارد. نكته قابل توجه 
این است كه از دیدگاه روانشناسی، فوبیا حسی است كه فرد آن را یاد می گیرد؛ یعنی 

به خودی خود در فرد وجود ندارد بلكه عواملی فرد را نسبت به موضوع حساس و به 
اصطالح، شرطی می كند. مثال فوبیای خون، ترس مداوم و بارزی است كه فرد 

به شكل افراطی و غیرمعقول نســبت به خون یا موقعیت هایی كه ممكن 
است در آنها خون دیده شود از خود نشان می دهد. برای اینكه مرز میان 
ترس طبیعی و ترس بیمارگونه را تشخیص دهیم باید به حاالت روانی 
فرد توجه كنیم. اگر احساس ترس برای مدت طوالنی مثال 2هفته یا 

یك ماه، به صورت مداوم ذهن فرد را درگیر خود كرده باشد به طوری كه 
مدام تصویر آن حالت هراس آور را با خود مرور كند و حتی با تصور آن نیز 

حالش دگرگون شود، می توان گفت ترس او تبدیل به فوبیای شدید شده است. 
در این مرحله است كه فرد باید حتما با مراجعه به متخصص، مورد درمان دارویی 

یا رفتار درمانی قرار بگیرد.

ریشه در کودکی
اینكه فوبیا از كجا می آید شاید سوال خیلی از ما باشد. هرچند نمی توان یك فرمول یكسان 
برای این موضوع در نظر گرفت اما فوبیا در اكثر موارد ریشــه در كودكی انسان ها دارد. 
افرادی كه در بزرگسالی دچار هراس از یك موقعیت خاص مانند قرار گرفتن در بلندی، 
تاریكی، شلوغی، زیر آب و ... هستند، معموال در كودكی شاهد یا درگیر اتفاقی مرتبط با 
این موقعیت ها بوده اند. البته در بعضی موارد هم فوبیا حاصل وقوع حادثه ای در بزرگسالی 
است، مثال كسی كه از یك سقوط، جان سالم به در برده یا شاهد سقوط كسی از ارتفاع 
بوده ، ممكن است ناگهان دچار ترسی شدید و بیمارگونه از ارتفاع شود، در حالی كه قبال 
چنین حالتی را تجربه نكرده است. اما بیشتر مبتالیان به فوبیا، در كودكی به نوعی با آنچه 
از آن می ترسند، مواجه شده اند و چون در آن زمان نسبت به جنبه های مختلف آن عامل 

آگاهی نداشته اند، آن را به صورت یك مشكل حل نشده در ذهن خود نگه داشته اند. 

شخصیت شناسی بتهوون، موسیقی دان و آهنگساز معروف

نابغه ناشنوای موسیقی
لودویگ فان بتهوون، آهنگســاز و نوازنده  پیانو، به عنوان یکی از بزرگ ترین نوابغ موسیقی 
جهان شناخته می شود. آثار نوآورانه  او ترکیبی از سازها و آوازهای مختلف، در قالب سونات، 
سمفونی، کنسرتو و کوارتِت است. بتهوون شخصیتی برجسته و حیاتی در هنر موسیقی بود که 
توانست عصر کالسیک و رمانتیک موسیقی را به یکدیگر پیوند دهد. او با وجود اینکه سال های 

آخر زندگی اش کامال ناشنوا شده بود اما برخی از بهترین آثار خود را در همان دوران ساخت.

روایت های مختلفی درباره تولد و كودكی بتهوون وجود دارد. تاریخ دقیق تولد او هنوز 
به طور قطع مشخص نیست اما با توجه به اسناد ، به احتمال قوی تاریخ تولد بتهوون 16 

دسامبر  1770 بوده است. جالب است بدانید كه بتهوون همیشه معتقد بود، 2 سال 
پس از این تاریخ متولد شده است. حتی زمانی كه مدارك رسمی تولد را به او نشان 
دادند، همچنان روی این تاریخ پافشاری می كرد. پدرش خواننده  دربار بود و اصرار 

زیادی داشت فرزندش موسیقی را دنبال كند. او موسیقی را با اجبار به بتهوون آموزش 
می داد. بتهوون كوچك آن روزها عالقه ای به موسیقی نداشت و به گفته  همسایه های 

آنها، این پسر كوچك هنگام نواختن ساز گریه می كرد و مجبور بود برای رسیدن به 
كالویه ها روی چهارپایه بایستد و پدرش با هر اشتباه او را كتك می زد.

بتهوون به دالیل مختلفی ازجمله كمرویی هرگز ازدواج نكرد و بچه دار نشد. مرگ 
كاسپار، برادر بتهوون در سال 1815 یكی از سخت ترین دوران زندگی او را رقم زد. او 
با جوانا، همسر برادرش، بر سر حضانت برادرزاده اش، كارل فان بتهوون، اختالف های 
زیادی داشت. این كشمكش ها 7 سال طول كشید و در نهایت بتهوون موفق شد 
حضانت كارل را بگیرد. بتهوون به رغم ساخت قطعات بسیار زیبای موسیقی همیشه 
در دوران زندگی خود تنها بود. حواس پرتی، حریص، شكاك و بی حوصله بودن از 
ویژگی های شخصیتی او به شمار می رفت. به دلیل همین خصوصیات اخالقی بود 
كه برادرانش، ناشران، خدمتكاران و شاگردان بتهوون اغلب با او دشمنی داشتند. او 
یك بار تالش كرد صندلی را به سر شاهزاده لیچنوفسكی، یكی از دوستان نزدیك و از 
وفادارترین حامیانش، بكوبد. یك بار دیگر هم در بیرون از كاخ شاهزاده لوبوكوویتز 
ایستاد و فریاد زد: »لوبكوویتز یك االغ است.«

عجیب ترین داستان زندگی مردی كه با نت ها زندگی كرد و برای مردم ماندگارترین 
موسیقی ها را ساخت، ناشنوایی است. بتهوون همزمان با ساخت برخی آثار جاودانه اش 
با یك حقیقت تلخ و تكان دهنده روبه رو شد؛ حقیقتی كه به سختی می توانست پنهان 
كند؛ از دست دادن شنوایی. او در سال 1801 در نامه ای غم انگیز به یكی از دوستانش 
نوشت: »اعتراف می كنم كه زندگی بدی را سپری می كنم. 2 سال است كه در هیچ 
رویداد اجتماعی شركت نكرده ام، زیرا نمی توانم به مردم بگویم كه ناشنوا شده ام. 
اگر حرفه  دیگری داشتم شاید می توانستم با این ضعف كنار بیایم اما در حرفه  من 
ناشنوایی یك ضعف بزرگ است«. این موضوع بر رفتارهای بتهوون هم تاثیر گذاشت 
و انگیزه هایش را از او گرفت. روزها باقی مانده غذا و خوراكی ها در ظرف های نزدیك 
پیانو می ماند و گاه میان كاغذ نت های او دیده می شد. به این ترتیب بتهوون كه در 
جوانی آهنگسازی شاد و شوخ بود در میانسالی بداخالق شد. او در نامه ای به یكی از 
دوستانش ناشنوایی را دلیل تندمزاجی و بی حوصلگی اش دانسته است. 

موزیسین كوچك، دوران راهنمایی خود را در مدرسه ای التین گذراند؛ جایی كه به 
گفته  یكی از همكالسی هایش هیچ نشانی از نبوغی كه بعدها در او دیده شد، وجود 

نداشت. بتهوون در تمام دوران زندگی خود با مباحث ریاضی و امال مشكل داشت. او 
یك دانش آموز متوسط بود. بعدها بتهوون خود را اینگونه توصیف می كرد: »موسیقی 

راحت تر از كلمات به ذهن من می آید«. او در 10 سالگی ترك تحصیل كرد تا موسیقی 
را به صورت تمام وقت بیاموزد. در 12 سالگی اولین قطعه  هنری خود را منتشر 
كرد. پدر بتهوون با تشدید شدن اعتیادش به الكل دیگر قادر به تامین مخارج 
خانواده نبود. در آن زمان بود كه بتهوون به طور رسمی درخواست عضویت در 

گروه موسیقی دربار را كرد. به رغم جوانی با درخواست او موافقت شد و این 
موزیسین جوان در دربار استخدام شد.

در اولین بهار سال1800 میالدی، بتهوون »سمفونی شماره 1« خود را در دو ماژور، 
در سالن تئاتر سلطنتی وین اجرا كرد. البته او از این قطعه متنفر بود و بعدها در این 

باره گفته است: »من در آن روزها نمی دانستم چگونه باید آهنگسازی كنم«. اما همین 
قطعه  باشكوه بود كه او را به یكی از برجسته ترین آهنگسازهای اروپا تبدیل كرد. از 

دیدار بتهوون و موتزارت تنها شواهدی غیرقطعی و گمانه زنی هایی وجود دارد. بنابراین 
نمی توان به طور قطع گفت بتهوون نزد موتزارت آموزش دیده است. بتهوون به قصد 

پیشرفت در زمینه  موسیقی از سوی دربار به وین، پایتخت فرهنگ و موسیقی، 
فرستاده شد. امیدوار بود در آنجا بتواند نزد موتزارت تحصیل كند. پس از گذشت 
چند هفته در وین، بتهوون متوجه شد مادرش بیمار است و خیلی زود به خانه اش 

در بن بازگشت. او در همان شهر ماند و شهرتش را به عنوان جوان ترین موزیسین دربار 
حفظ كرد.

کودکی بی عالقه به موسیقی

رنج ناشنوایی

بی استعداد در تحصیل

موزیسینی در دربار

زندگی شخصی آشفته

روی مرز آینده نگری
درست اســت كه این روزها همه توصیه می كنند در لحظه زندگی كنیم و از لحظه لذت ببریم، اما این به معنای 

فراموش كردن آینده نیست. قرار نیست در گذشته غرق شویم و به حال بی توجهی كنیم، اما آینده نگری هم نباید از 
یادمان برود. برای آینده نگری به شیوه درست، باید و نبایدهایی وجود دارد.

سختكوشی و پشتکار
بیشتر افراد آینده نگر عالوه بر اینكه دغدغه ساختن روزهای 
بهتر را دارند، برای رسیدن به این هدف پشتكار زیادی به خرج 
می دهند. آنها از ســختی ها، تبعیض ها، شكست ها، تعصبات 
و گاهی فجایع و بالیای زندگی عبــور می كنند و خم به ابرو 
نمی آورند. آنها اراده ای محكم دارند كه باعث می شود هر بار كه 
زمین خوردند، دوباره روی پا بایستند. پشتوانه اراده آنها اعتقاد 
راسخ به توانایی ها و انگیزه برای ساختن آینده است. به همین 
دلیل واقع بینی را چاشنی برنامه ریزی ها می كنند و برای انجام 

هركاری، نیم نگاهی هم به آینده دارند.

باید به شیوه صحیحی از گذشته مان عبور كنیم. گذشته خوب یا بد تمام شده است و فرقی ندارد كه حاال روی آن تمركز كنیم یا نه، چون 
هیچ كمكی برای رسیدن به اهداف ما نمی كند. هر اتفاقی كه در گذشته افتاده را فراموش كنید. روی هدف خود تمركز كنید، هرگز به 
دلیل مشكالت گذشته غصه نخورید و به جای آن سعی كنید روش هایی را امتحان كنید كه باعث می شود در آینده موقعیت بهتری داشته 
باشید. باید كارهایی را انجام دهید كه تاكنون هرگز آنها را انجام نداده اید تا نتایجی به دست آورید كه تا به حال نداشته اید.

عبور از گذشته
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علي شفيعي، بازيكن تيم ملي واليبال قبل از اعزام تيم به ليگ  ملت ها از انگيزه باالي بازيكنان براي رسيدن به تيم ملي و رفتن به المپيك مي گويد 

181919

  هاجر دباغي: براي نخستين بار 
به ما لباس يكدست دادند!

 مهاجم تيم ملي فوتبال زنان مي گويد اردو خوب بوده چون براي 
 نخستين بار در اردوي انتخابي  همه لباس يكدست پوشيده اند و

 به جاي خوابگاه در هتل اسكان داده شده اند

  6هزار پزشك ژاپني
 عليه برگزاري المپيك

 همزمان با انتشار نامه گروهي از اعضاي انجمن پزشكان ژاپن
 رئيس كميته بين المللي المپيك و نخست وزير ژاپن بار ديگر بر 

برگزاري امن بازي هاي توكيو2020 تأكيد كردند 

    روياي دلبرانه دبل
 4نكته درباره  پرسپوليس

  كه شاهين بندر عامري را برد
  و  به يك چهارم نهايي 

جام حذفي رسيد
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بيانيه مشترك 4تيم؛ نتيجه سايپا-پيكان نبايد تغيير كند
فراز كمالوند سرمربي ســايپا بعد از شكست برابر پيكان از سمت 
خود استعفا داد و تأكيد كرد كه حتي با پذيرفته نشدن استعفايش 
توسط مديران سايپا حاضر نيست به اين تيم برگردد. البته قابل 
پيش بيني بود كه مصاحبه ها و استعفاي كمالوند، استفاده از يك 
اهرم فشار روي فدراسيون فوتبال و كميته انضباطي باشد تا شايد 
 نتيجه اين بازي به ســود ســايپا تغيير كرده يا اينكه بازي تكرار 

شود. 
با اين حال موضع باشگاه پيكان چيز ديگري است آنها مي گويند با 
توجه به بي تأثير بودن يك تعويض اضافه در نتيجه بازي،  پيروزي 
اين تيم در اين مســابقه مهم نبايد دســتخوش تغيير شود. روز 
گذشته رسانه ها از بازگشت كمالوند به سايپا خبر دادند و طبيعتا 
به نظر مي رســد اخبار اميدواركننده اي در مورد سرنوشت بازي 
سايپا و پيكان به اين مربي داده شده كه باعث شده كمالوند دوباره 

به سايپا برگردد.
ديروز همچنين 4باشگاه نســاجي، نفت مسجدسليمان، پديده 

و ذوب آهن در يك بيانيه مشــترك نســبت به برخي تحركات 
انجام شده توســط عوامل مرتبط با فدراسيون براي تغيير نتيجه 
مســابقه ســايپا - پيكان از خود عكس العمل نشــان دادند. در 
قسمتي از اين بيانيه آمده است: »اخيراً در مسابقه سايپا-پيكان 
براي چند ثانيه يك بازيكن اضافه وارد بازي شده است كه طبق 
ماده61آيين نامه انضباطي مصوبه هيأت رئيســه مصداق بازيكن 
غيرمجاز را نــدارد، اما يك باشــگاه ذينفع با توســل  متعدد به 
فدراســيون به دنبال تغيير نتيجه به نفع خود و دور زدن مقررات 
داخلي و اشاره به آيين نامه هاي ديگر كشورهاست و در حال تنگ 
كردن عرصه بر كميته محترم انضباطي فدراســيون هســتند و 
تصميمات يك كشــور ديگر را مثال مي زنند و در مجموع اخبار 
خوبي از دخالت برخي مسئوالن در اين موضوع به گوش نمي رسد 
و شــائبه جانبداري از يك تيم خاص را ايجاد مي كند.« 4باشگاه 
مذكور كه رقباي سايپا در جنگ سقوط هستند در ادامه از كميته 

انضباطي خواسته اند نتيجه اين بازي تغيير نكند.

نكته بازي

آماربازي

سالطين جوگيري

خوب بودي خبر بده

يعني پرسپوليس اصالت ندارد؟

خبر رســيده آن هوادار خردســال، 
خوش صحبت و دوست داشــتني 
استقالل كه مقابل آزارگران گفته 
بود: »تيمم را نمي فروشــم« قرار 
اســت به عضويت تيم هــاي پايه 
استقالل در بيايد. ظاهرا كار خوبي است. 
دم شما گرم. فقط مي ماند اينكه اگر اين پسر عزيز به اندازه كافي 
استعداد نداشت چي؟ آيا اعالم چنين خبري پيش از آزمايش 
فني او، جنبه نمايش ندارد؟ تازه اگر اين بنده خدا استعداد هم 
داشته باشد، در فوتبالي كه 3 ماه يك بار كل مديران باشگاه شخم 

مي خورند نمي شود آينده تضمين شده اي براي او فرض كرد. 
4 روز ديگر ســروصداها مي خوابد و همه  چيــز از ياد مي رود. 
االن چند نفر از شما »مســي اردبيلي« و قرارداد 10 ساله اش 
با پرسپوليس را يادش هست؟ چند نفر از شما يادش مانده كه 
قرار بود با فرزند هادي نوروزي قرارداد طوالني مدت بسته شود؟

حسابش از دســت ما كه در رفته، 
شــما گوگل كنيد ببينيد شيخ 
دياباتــه چندبــار در اين فصل 
مصدوم شده، چند بازي و چند 
جلسه تمريني را به همين دليل 
از دست داده است؛ حاال مرخصي ها 
به كنار. به هر جهت شــيخ عزيز در تمرينات پيش از بازي 
حذفي با ذوب آهن هم غايب بود. در مورد او مثل هميشــه 
گفته شده ممكن است پشت اين خبر مصدوميت، مسايل 
مالي و دلخوري از باشگاه وجود داشته باشد. هر چه هست 
اما دياباته امسال براي استقالل »نسيه« كار كرده و طوري 
نبوده كه براي 4 هفته مستمر بشود روي اين بازيكن حساب 
كرد. بعد هم قرارداد استاد طوري است كه همينطور به دالر 
دارد كنتور مي اندازد. آيا واقعا اين همكاري به صرف باشگاه 

ايراني است؟ بعيد به نظر مي رسد اينطور باشد.

دوســتان در فوتبال ايران يك سري 
كلمات را از بر مي كنند و بدون اينكه 
معني و مفهومــش را بدانند هي 
همينطور به زبان مي آورند. يكي از 
شگفت انگيزترين واژه ها از اين دست، 
عبارت »مكتب« اســت؛ هي مكتب ما 
اينطور، مكتب شما آنطور. ديگر واژه هم »اصالت« است. بعد از 
آن غائله دوشنبه شب بين فرزاد مجيدي و افشين پيرواني، در 
نشست خبري پيش از بازي حذفي با ذوب آهن صالح مصطفوي، 
مربي استقالل به حريف ســنتي طعنه زده و گفته: »باشگاه ما 
برخالف بعضي تيم هــا اصالت دارد.« االن يعني پرســپوليس 
اصالت ندارد؟ يعني اين باشگاه 58سال است در فضاي »عدم« 
به سر مي برد؟ همه جام هايش جعلي و توهمي بوده و ميليون ها 
طرفدارش وجود خارجي نداشــته اند؟ شــما را به خدا قبل از 

استفاده، معني كلمات را يك بار در اينترنت جست وجو كنيد.

متريكا

بهروز رسايلي| مطابق انتظار پرسپوليس كار سختي براي پيروزي 
بر شاهين بندر عامري نداشت. سرخپوشــان بعد از توقف در نيمه 
اول مسابقه و در شــرايطي كه بوي شــگفتي به مشام مي رسيد، 
يك نيمه دوم طوفاني داشــتند و كار را با پيروزي 4بر يك به پايان 
رســاندند. به اين ترتيب آنها به جمع 8تيم پاياني مســابقات راه 
يافتند و بايد منتظر قرعه كشــي باشــند تا حريف بعدي خود را 
بشناسند. متأســفانه در مرحله بعد ديگر تيم دسته دومي نداريم 
 و سرخپوشــان ناچارند باالخره بــا تيمي از ســطح باالتر بازي

 كنند!

1  قبل از هر چيز ديگري بايد از گزارش مطلوب و باكيفيت گزارشــگر 
بوشهري ياد كرد. ما مخاطبان تلويزيون ايران، مخصوصا در يكي، دو سال 
گذشته حسابي از دست گزارشگران فوتبال »زجر« كشيده ايم و حاال حتي 
در تهران هم نيروي خوب و مؤثر در اين زمينه كمتر پيدا مي شود. دوست 
بوشهري مان اما با تسلط خوب، اطالعات دقيق، كم حرفي و رعايت بي طرفي 
يك گزارش مثبت و دلپذير ارائه داد. اگر به هر دليلي ناچار شديد بخشي 
از اين مسابقه را از راديو ورزش گوش كنيد، حتما با ما هم عقيده هستيد 
كه حتي گزارشگر راديويي مركز بوشهر هم عملكرد بسيار خوبي داشت. 

دست مريزاد.

2 سرخپوشان امسال رؤياي دبل در سر دارند؛ يعني هم ليگ را بگيرند 
و گالت كنند، هم در جام حذفي به پيروزي برسند. آنجا مدعي هستند و 
اينجا هم فعال مثل آب خوردن به يك چهارم نهايي رسيده اند. با اين همه اما 
موانعي وجود دارد كه يكي از مهم ترين آنها ساختار دفاعي سرخ هاست. حاال 
ديگر با صراحت بيشتري بايد گفت كار پرسپوليس با اين دژ آسيب پذير براي 
رسيدن به جام سخت است. قرمزها تقريبا از همه گل مي خورند؛ از گوا تا 
بندر عامري و از الوحده تا سپاهان. در 5بازي اخير فقط استقالل موفق نشده 
به پرسپوليس گل بزند كه اين كلين شيت هم با حضور معجزه آساي علي 
شجاعي روي خط دروازه رقم خورد. وقتي اين همه موقعيت گل به رقبايي 
در هر سطح داده مي شود، وقتي سرمربي تيم جرأت ندارد حتي در بازي با 
حريف دسته دومي به جالل حسيني 40ساله استراحت بدهد، يعني يك 
جاي كار ايراد دارد. در مقطعي از فصل هستيم كه تكرار اشتباهات دفاعي 

مي تواند »همه  چيز« را خيلي راحت به »هيچ چيز« تبديل كند.

3  آيا مهدي عبدي با  2گلي كه زد احيا شده است؟ قضاوت به اين سادگي 
نيست. كيفيت تيم رقيب در سطحي نبود كه اجازه اين خوش خيالي را به 
مخاطب بدهد. به عالوه او در خط حمله رقباي سرســختي دارد. شهريار 
مغانلو تبديل به يكي از مهم ترين بازيكنان تيم شده است؛ بنابراين طبيعتا 
عبدي بايد برگردد روي نيمكــت. اين دبل اما شــايد او را دوباره به زمره 

تعويضي ها بازگرداند و فرصت بيشــتري براي بازي در اختيارش بگذارد. 
اگر اين اتفاق رخ داد، عبدي بايد از موقعيت هايش خيلي بهتر اســتفاده 
 كند. او براي اينكه فصل بعد هم در پرسپوليس بماند بايد در فرصت كوتاه

 باقيمانده خودي نشــان بدهد. عبدي بازيكن بااســتعدادي است و قبال 
گل هاي مهمي زده؛ پس توانايي اوج گرفتــن را دارد، اما اين اصال پروژه 

آساني نيست.

4  بعد از پايان اين مسابقه هم مدير رســانه اي پرسپوليس اعالم كرد 
يحيي گل محمدي در اعتراض به اظهارات برخي مجريان و كارشناسان 
برنامه هاي تلويزيوني، صداوسيما را تحريم كرده و تا زماني كه از او رسما 
عذرخواهي نشود در اين رســانه حاضر نخواهد شد. اين هم از آن دسته 
رفتارهاي عجيب و غريب برخي مربيان ايراني است. همه عيوب تلويزيون 
سر جاي خودش، اما مگر عالم و آدم صبح تا شــب بايد از شما تعريف و 
تمجيد كنند تا راضي باشيد؟ واقعا چرا اينقدر نازك نارنجي هستيد؟ مگر 
در اروپا همه تلويزيون هاي دولتــي و غيردولتي براي مربيان و بازيكنان 
چه چه مي زنند؟ باالخره همه جا نقد هست، شوخي هست و حتي شايد 
بي انصافي هم باشد. وقتي مربي يك تيم بزرگ و محبوب هستيد، طبيعي 
است كه كلي محتواي درست و غلط در موردتان توليد شود. اينكه فورا 

بگوييد: »من قهرم« يعني چه؟

تيم سپاهان با كســب امتياز 8.1از گروه 

آناليــز متريــكا، بهتريــن تيــم هفته 8.1
بيست وسوم ليگ برتر شد. در هفته اي كه 
داربي بزرگ تهران را در خود داشت، تيم 
برنده داربي امتياز 7.4را دريافت كــرد و تيم بازنده هم به امتياز 6.7از 
10رســيد. پيكان هم با امتياز 7.7از تيم هاي خوب هفته بود و بعد از 
سپاهان دومين امتياز باالي اين هفته را كسب كرد. اما سپاهان با زدن 
5گل به مس رفسنجان جاي هيچ حرفي باقي نگذاشت. شاگردان محرم 
در اين هفته بيشتر از همه شوت زدند )20شوت( و تنها تيمي بودند كه 
تعداد شوت هاي در چارچوب شان دورقمي شد. سپاهان كه بيشترين 
اميدگل را هم ايجاد كرد، 14مرتبه صاحب موقعيت شد تا با اين آمار 

ويژه، نمره 8.1 را از متريكا دريافت كند.

 ركورد باالترين امتياز در يك مســابقه 

همچنان در اختيار پرسپوليس است كه 8.7
در پيروزي 5بر صفــرش مقابل گل گهر 
امتيــاز 8.7را از متريــكا دريافت كرد. 
سپاهان كه اين هفته در برد 5-1مقابل مس امتياز 8.1را گرفته در هفته 
هفدهم و پيروزي 6-1مقابل آلومينيوم به امتياز 8.5رســيده بود كه 
باالترين امتياز سپاهان در اين فصل و دومين ركورد برتر اين فصل بوده 
است. اما پرســپوليس در بازي هفته دهم مقابل گل گهر كه در زمان 
خودش به تعويق افتاد و به عنوان آخرين بازي نيم فصل اول برگزار شد، 
امتياز عالي 8.7از 10را دريافت كرد كه باالترين امتياز يك تيم در يك 
بازي از ليگ بيستم بوده است. سرخپوشان در آن بازي 12شوت زدند 

كه 8شوت آنها درون چارچوب بود و 5ضربه تبديل به گل شد.

سپاهان با امتياز عالي 8.1كه در اين هفته 

از متريكا گرفت، ميانگين امتيازاتش را از 7.35
7.32به 7.35رســاند تا همچنان از اين 
منظــر باالتر از پرســپوليس بايســتد. 
ميانگين امتيازات پرســپوليس 7.28است و اين تيم را بعد از سپاهان 
به عنوان دومين تيــم باكيفيت ليگ تا اين هفته مطرح كرده اســت. 
سپاهان در گل زده، تعداد شوت، نرخ تبديل شوت به گل، دقت پاس، 
دريبل موفق و تكل موفق برتر از پرسپوليس بوده است. اما پرسپوليس 
هم در گل خورده، تعداد كلين شيت، شوت مواجه شده، مالكيت توپ، 
تعداد پاس و نبردهاي هوايي برتر از رقيبش عمل كرده است. بعد از اين 
دو تيم، گل گهر، فوالد، استقالل و تراكتور به ترتيب با ميانگين امتياز 
7.11، 7.09، 7.06و 7.00به لحاظ كيفي تيم هاي سوم تا ششم ليگ 

هستند.

روياي دلبرانه دبل
4نكته از بازي حذفي پرسپوليس در زمين شاهين بندر عامري

كري خواندن با گل خورده!
فوتبال ايران مرزهاي كل كل در جهان 

را جابه جا مي كند
سطح كل كل و كري خواني در فوتبال ايران دارد به 
جاهاي عجيب و غريبي مي رسد؛ يعني كم كم همان 
مختصر قــوه منطق هم در حال زوال اســت و آدم 
چيزهايي مي شنود كه حيرت مي كند. به عنوان مثال 
بعد از بازي پرسپوليس با شاهين بندرعامري، تعداد 
زيادي از هواداران اين تيــم از فرصت گل خوردن 
تيم شان اســتفاده كردند و عليه اســتقالل كري 
خواندند. مضمون هم اين بود كه تيم دسته دومي 
بندر عامري موفق شــد به پرسپوليس گل بزند، اما 
استقالل از اين مهم عاجز ماند! حاال باز  اي كاش اين 
قبيل كري خواني ها به همان شبكه هاي اجتماعي 
محدود مي شــد و يكي مثل مرتضي فنوني زاده در 
گفت وگو با خبرگزاري رسمي مملكت چنين حرفي 
نمي زد.بگذريم كه همين كري خوان ها وقتي بازي 
در نيمه اول با تساوي يك بر يك به پايان رسيد، كلي 
نگران شدند كه مبادا داستان مســابقه با قشقايي 
تكرار شود. نكته اينجاســت كه در زمينه آزار دادن 
تيم حريف داريم به جاهايي مي رسيم كه تا به حال 
دست بشر نرســيده اســت؛ تا جايي كه همه  چيز 
شوخي و فانتزي باشد، اشكالي ندارد، اما آسيبي كه 
اين كل كل ها به فوتبال ايران مي زند، بسيار عميق 
و جدي اســت. اگر آســان بگيريم، مربيان جرأت 
مي كنند الاقل در مسابقات ساده حذفي از جوانان 
بيشتري اســتفاده كنند و اين به سود آينده همان 
باشگاه اســت. ما اما آنقدر به هم سخت گرفته ايم و 
چنان در كمين لغزش رقيب هســتيم كه سرمربي 
نايب قهرمان آســيا در بازي با تيم دســته دومي از 

شدت نگراني كنار زمين چنباتمه مي زند.

حجت بر عليرضا تمام شد؟
اتفاقات نااميدكننده بازي با سيتي

 شايد پايان كار جهانبخش در برايتون بوده باشد
اگرچه برايتون از شكست برابر قهرمان زودهنگام ليگ 
جزيره يك پيروزي با شكوه ســاخت، اما اين كام بك 
تاريخي برابر منچسترســيتي به هيچ وجه خوشايند 
عليرضا جهانبخش نبود. علي جهان كه بعد از قطعي 
شدن بقاي برايتون در ليگ برتر فرصت بيشتري براي 
بازي پيدا كرده و در چند مسابقه از ابتدا به ميدان رفته 
است، در ديدار با سيتي نمايش نااميدكننده اي داشت. 
او كه در تركيب اصلي برايتون قرار داشــت، در دقيقه 
48و زماني كه تيمش 2بر صفر عقب بود تعويض شد 
تا در ادامه شاگردان گراهام پاتر 3گل به ثمر برسانند 
و هر 3امتياز بازي را به دســت بياورند. جهانبخش در 
طول مدت حضورش در زمين، بازي خوبي ارائه نداد و با 

دريافت نمره 6.1ضعيف ترين نفر تيمش شد.
چيزي كه اسم وينگر ايراني برايتون را بعد از اين بازي 
بيشتر ســر زبان ها انداخت، تكل خشــن او روي پاي 
ايلكاي گوندوغان، ستاره محوري سيتي بود. گوندوغان 
البته تا مدت ها بعد از برخــورد در زمين باقي ماند، اما 

نهايتا در دقيقه 56با احساس ناراحتي تعويض شد تا 
در آســتانه فينال ليگ قهرمانان اروپا هواداران نگران 
وضعيت او باشند. ســيتي از دقيقه دهم اين مسابقه 
10نفره شده و اين مسئله در كام بكي كه آنها خوردند 

بي تأثير نيست.
با اين همه اما به نظر مي رسد اتفاقات اين چند بازي و 
مخصوصا مسابقه آخر برابر سيتي مختصر شانس هاي 
جهانبخش براي ادامه حضور در برايتون را هم از بين 
برده باشد. شايد او به خاطر نيمكت نشيني هاي طوالني، 
آمادگي و اعتماد به نفس اش را از دست داده باشد و شايد 
هم واقعا از ابتدا در سطح ليگ دشوار انگلستان نبوده 
است. هر چه هست اين شرايط اصال به سود او نيست 
و به طور كامل آينده فوتبالي عليرضا را به خطر انداخته 
است. حاال حوزه باشگاهي به كنار، اما در بحث ملي هم 
اين پسر يكي از اميدهاي ما بودو با شرايط فعلي اصال 
معلوم نيست اسكوچيچ بتواند در مسابقات مهم خرداد 

روي او به عنوان بازيكن ثابت حساب كند.

ليگ برتر ايران)جام خليج فارس( -فصل بيستم
امتياز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازي ها تيم رتبه 

2148 21 42 3 6 14 23 سپاهان 1

1845 11 29 1 9 12 22 پرسپوليس 2 

435 21 25 7 5 10 22 گل گهرسيرجان 3 

135 -23 22 4 11 8 23 آلومينيوم اراک 4 

734 15 22 5 7 9 21 استقالل 5 

630 12 18 4 9 7 20 فوالد 6 

230 -24 22 7 9 7 23 پيكان 7 
29- 19 19 6 8 7 21 تراکتور 8 

528- 21 16 9 7 7 23 مس رفسنجان 9 

227- 17 15 7 9 6 22 نفت  مسجدسليمان 10 

226- 18 16 8 8 6 22 صنعت نفت آبادان 11 

325- 23 20 8 7 6 21 پديده12 

822- 26 18 13 4 6 23 نساجی مازندران 13 

621- 27 21 9 9 4 22 ذوب آهن 14 

819- 21 13 9 10 3 22 سايپا 15 

11 19- 34 15 13 8 1 22 ماشين سازی تبريز 16 

برنامه بازي ها

دوشنبه ۳ خرداد1400

دوشنبه ۳ خرداد1400

صنعت نفت آبادان - استقالل

فوالد - تراکتور
21:30

20:45

معوقه  هفته بيستم

شنبه 8 خرداد 1400

سايپا - فوالد

تراکتور- ماشين سازی

19:40

19:00

معوقه هفته بيست و يکم

پنجشنبه ۳0 ارديبهشت 1400

پديده -گل گهرسيرجان

19:00

هفته  بيست و دوم

پنجشنبه12 خرداد 1400

دوشنبه 17 خرداد 1400

 جمعه 21 خرداد 1400

 سه شنبه 2۵خرداد 1400

ايران - هنگ کنگ

ايران - بحرين

کامبوج - ايران

ايران - عراق

17:30

19:30

17:30

19:30

مقدماتي جام جهاني

ذوب آهن - پرسپوليس

19:30
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گروه مرگ در يورو 1+2020با حضور تيم هاي ملي آلمان، پرتغال، فرانســه 
و مجارستان سبب خير شــد تا كريم بنزما پس از 6سال به تيم ملي فرانسه 
دعوت شود. بازگشت بنزما آن قدر مهم بود كه همه به آن واكنش نشان دادند. 
ستاره هايي مثل نيمار، وينيسيوس و... زير پست امباپه )عكسي دو نفره و با 
نوشتن KB در كنار KM كه مخفف نام كريم و خودش است( از اين موضوع 
استقبال كردند. رئالي ها هم خيلي خوشحالند و معتقدند حضور اين 2 بازيكن 
در كنار هم در يوروي تابســتان مي تواند آنها را با هم 
هماهنگ كنــد تا فصل آينــده در كنار يكديگر 
با پيراهن رئال مادريد به ميدان بروند. باشــگاه 
مادريدي مذاكره و توافق با آلگري را هم تكذيب 
كرده و ايــن به احتمال انتقال امباپــه به برنابئو 
كمك مي كند چون زيدان احتماال قرار است 
با رئال ادامه دهد. او حامي اصلي كريم و 
امباپه در باشــگاه است. از فصل16 - 
201۵ به اين سو كه حاج كريم از تيم 
ملي دور بوده، مهاجمان فرانســوي 
چنين عملكردي در باشــگاه خود 
داشته اند؛ امباپه 1۵۷، بنزما 1۴۵، 
گريزمان 1۴2، بن يدر 1۳۴، ژيرو 
۸6، مارسيال ۷۹ و دمبله ۵2گل. 
البته مارسيال از ليست جا مانده 
چون اين اواخر مصدوم بود و فصل 

خوبي را با منچستر سپري نكرد.
دشــان درباره مذاكره و توافق با بنزما 
گفت كه گفت وگوي خوبي داشته اند اما نمي تواند مفاد 
آن را بازگو كند. رئيس فدراسيون فوتبال فرانسه هم 
نفسي به راحتي كشيد و گفت اين چيزي بوده كه همه 
مي خواستند. در ماه هاي اخير حمايت بي سابقه اي از 
بنزما شده و اسطوره هايي مثل تيري آنري و ديگران از 
او حمايت و تمجيد كرده اند. آنري از سبك فوتبال كريم تعريف 
كرده و آن را لذتبخش خوانده بود. پس از انتشــار خبر رســمي 
بازگشت اين مهاجم به تيم ملي، هواداران فوتبال در فرانسه جشن 
گرفتند. بنزما ۸1بار براي تيم ملي به ميدان رفته و ۵1۳0دقيقه بازي 
كرده با آمار 2۷گل و 1۸پاس گل و هر 11۴دقيقه يك گل يا يك پاس گل 
كه البته اين آمار مربوط به زماني است كه او كم گل مي زد و مثل كارگر در 

خدمت كريستيانو رونالدو و ديگران بود. اگر او 6سال از تيم ملي دور نمي ماند 
اكنون ركورد بيشترين تعداد بازي و گل هاي ملي را براي كشورش زده بود. 
نخستين بازي او براي فرانسه 12خرداد مقابل ولز خواهد بود و 6روز بعد هم 
در يك ديدار دوستانه ديگر فرانسه با بلغارستان بازي مي كند. از 1۳شهريور 
هم او مي تواند در رقابت هاي انتخابي جام جهاني2022مقابل اوكراين و فنالند 
به ميدان برود و يك ماه بعدتــر در نيمه نهايي ليگ ملت هاي اروپا با بلژيك و 
بازي بعدي مقابل يكي از تيم هاي ايتاليا و اســپانيا بازي كند. كريم كه قبال 
شماره10فرانسه را مي پوشيد، قرار است شماره۹را بر تن كند. شماره10در 

اختيار امباپه و شماره۹در دست كانته است.
مربيگري تيم ملي فرانسه يكي از سخت ترين شغل هاي دنياست چون سرمربي 
مجبور است تعداد زيادي از ستاره هاي بزرگ را خط بزند. فرانسه با بازيكناني 
كه دارد مي تواند ۴ -۳ تيم ملي در ســطح اول فوتبال جهان داشــته باشد. 
همين االن هم بازيكناني مثل الكازت )آرسنال(، مارسيال )منچستريونايتد(، 
فرالن مندي )رئال مادريد به دليل مصدوميت(، تئو ارناندس )ميالن(، مندي 
)منچسترسيتي(، اومتيتي )بارسلونا(، آرئوال )فوالم(، اوپامكانو )اليپزيش و 
بايرن مونيخ(، اندومبله )تاتنهام(، انزونزي )رن(، حسام عوار )ليون(، كاماوينگا 
)رن( و نبيل فكير )رئال بتيس( از ليست جا مانده اند. اين ليست تيم ملي فرانسه 

براي رقابت هاي يورو است.
  دروازهبانها: هوگو لوريس )تاتنهام(، مينيان )ليل(، مانداندا )مارسي(

  مدافعان: دينيه )اورتون(، لئو دوبوا )ليون(، لوكاس ارناندس )بايرن مونيخ(، 
لنگله )بارســلونا(، كيمپمبه )پاري سن ژرمن(، ُكنده )ســويا(، واران )رئال 

مادريد(، زوما )چلسي(، پاوار )بايرن(
  هافبكها: كانته )چلســي(، پوگبا )منچستريونايتد(، ربيو )يوونتوس(، 

موسي سيسوكو )تاتنهام(، توليسو )بايرن(، لمار )اتلتيكو(
  مهاجمان: بنزما )رئال(، گريزمان )بارســلونا(، امباپه )پاريس(، كومان 
)بايرن(، عثمان دمبله )بارســلونا(، ماركوس تورام )مونشن گالدباخ(، ژيرو 

)چلسي(، بن يدر )موناكو(.

بازگشت حاجي
كريمبنزماپساز6سالبهتيممليفرانسهدعوتشد

جابه جايي هاي غول آسا روي نيمكت
فصلآيندهچهرهبرخيباشگاههايبزرگباتغييرمربيعوضخواهدشد

واكنش ها به حضور بنزما در تيم ملي
كينزليكومان:»بنزمابازيكنفوقالعادهاياستوكارنامهفوقالعادهاي
دارد.هرهوادارفوتبالازديدناوخوشــحالميشــود.منشخصااورا
نميشناسم،فقطمقابلشبازيكردمامامشتاقانهمنتظرشناختناوهستم.«
لوكاسارناندس:»كريملياقتشرادارد.دررئالمادريد،اومســابقات
بزرگيراانجامدادويكفصلبسيارعاليراپشتسرگذاشت.كاروتالش

نتيجهميدهد.«
توليسو:»منبسيارخوشحالمكهميتوانمبابنزمابازيكنموفكرميكنم

بنزمايكامتيازبزرگبرايتيممليباشد.«
پاوار:»واقعاازبازگشتبازيكنبزرگيمثلكريمخوشحاليم.«

درفصلآيندهچهرهبسياريازتيمهايبزرگفوتبالدراروپا
دچاردگرگونيخواهدشد.دليلآنجابهجاييمربياناست
كهبرخيازاينجابهجاييهايغولآساقطعيشدهوتكليف
بعضيديگربهزوديروشنخواهدشد.بهطورمثالمورينيو
باباشگاهآاسرمدرايتالياقراردادبستهوباپاياناينفصل
هدايتاينتيمرادردستخواهدگرفت.حاالچراباانتخاب
يكمربي،تركيبتيمتغييرميكند؟دليلاصليكهسليقهو
سبكمربياستامايكدليلپنهانبراياينرويدادوجود
دارد؛اينكهمربيانبازيكنانباندخودشانرابهتيمجديد
ميبرند.فعالهانســيفليكدربايرنجــايخودشرابه
ناگلزماندادهواليپزيشهمجايسرمربيجوانشرابامربي
آمريكاييسالزبورگكهتيمدومردبولزاستپركرده؛رزاز
مونشنگالدباخبهدورتموندميرود،فرانكلمپارددرحال
توافقكاملباكريستالپاالسبرايفصلآيندهاست.شايد
استيونجراردهمدرليگبرترتيمبگيردوازليگاسكاتلند
برگردد.تاتنهامهنوزسرمربينداردوآرسنالهمكهباآرتتا
بهجايينرسيدهاحتمالداردمربيديگريراجانشيناوكند.

مورينيو
به خريدهاي مورينيو در رئال مادريد، منچســتريونايتد و حتي 
تاتنهام دقت كنيد. او بازيكناني را با قيمت هاي بعضا غيرمنطقي 
خريداري مي كــرد كه برخي از آنها مديربرنامه هاي مشــتركي 
با خودش داشــتند. مثال زماني كه در رئال مادريد بود باشــگاه 
مي خواست كيه ليني را از يوونتوس بخرد و همه مقدمات انتقال 
اين مدافع تمام شــده بود كه ســرمربي پرتغالي مخالفت كرد و 
به جاي يكي از بهترين مدافعان قرن بيست ويكم، بازيكني پرتغالي 
به نام كارواليو را براي رئال خريد. يا خريد بازيكناني مثل حميد 
آلتينتوپ و الســانا ديارا و كوئنترائو براي رئال، فرد و ماتيچ براي 
منچستر و چند بازيكن گمنام براي تاتنهام ازجمله وينيسيوس 
از ليگ پرتغال را در همين راستا مي توان ارزيابي كرد. با انتخاب 
او به عنوان سرمربي فصل آينده آاس رم نام هاي زيادي براي خريد 
توسط اين باشگاه مطرح شــده كه بيشتر آنها بازيكناني با سابقه 

كار كردن با آقاي خاص يا با مدير برنامه هاي اشتراكي با او بودند.

زيدان
هنوز ماندن يا رفتن زين الدين زيدان قطعي نشــده. ســرمربي 
موفق فرانســوي و اســطوره باشــگاه رئال مادريد ممكن است 
به دليل خســتگي يا دلخوري از هواداران و رسانه ها كه هميشه 

به توانايي هايش شــك كرده اند پس از آخرين مسابقه فصل كه 
روز يكشــنبه مقابل ويارئال برگزار مي شــود با تيم خداحافظي 
كند. او وقتــي بازيكن بود هم آخرين بــازي اش را مقابل همين 
ويارئال انجام داده بود و عكســي مشــهور از آن مسابقه در ذهن 
تاريخ ثبت شده كه پيرمردي با در دست داشتن پالكاردي از داور 
مي خواست سوت پايان بازي را نزند چون اين آخرين حضور زيدان 
در يك رقابت باشگاهي بود. او كمي بعد و پس از گلزني و اخراج 
در فينال جام جهاني با پيراهن تيم ملي فرانســه براي هميشه با 
فوتبال خداحافظي كرد. حــاال قصه پرغصه همان اتفاق تاريخي 
ممكن است براي هواداران رئال تكرار شود. هواداران رئال احتماال 
قدرناشناس ترين هواداران دنيا باشند. آنها اسطوره هاي خود را در 
حالي بدرقه مي كنند كه چشمان شان گريان است. زيدان اگر براي 
بار دوم مربيگري رئال مادريد را رها كند، 2 مقصد احتمالي دارد؛ 
يكي اينكه به يوونتوس برود و جاي آندره آ پيرلوي ناموفق را كه قرار 
بود زيدان جديد باشد بگيرد يا منتظر پايان يورو بماند تا به جاي 
ديديه دشان روي نيمكت مربيگري تيم ملي فرانسه بنشيند كه 

شغل راحت تري هم هست.

آلگري
فلورنتينو پرس خودش را براي رفتن زيدان آماده كرده اســت. 
البته رئيس باشگاه رئال مادريد دوســت ندارد زيزو جدا شود اما 
درصورتي كه اين مربي بخواهد برود با وجود باقي مانده يك سال 
از قراردادش جلوي او را نمي گيرد زيرا رابطه اي عاشقانه بين آنها 
وجود دارد. برنامه رئال براي جانشيني زيدان از ۳بخش تشكيل 
شده؛ ماسيمو آلگري در ازاي يك قرارداد دو ساله با آپشن تمديد 
يكساله به برنابئو بيايد و ســالي 10ميليون يورو دستمزد بگيرد. 
گزينه دوم ارتقاي رائول گونسالس از تيم دوم به تيم اصلي است و 
گزينه سوم آوردن يواخيم لوو. آلگري 6بار يووه را قهرمان سري آ 
كرده و 2 بار با اين تيم به فينال ليگ قهرمانان رفته اما شايد سبك 
او را هواداران نپســندند. رائول اســطوره محبوب باشگاه است و 
همين امسال تا آستانه صعود با تيم كاســتيا به ليگ دسته دوم 
اسپانيا پيش رفت و چند روز پيش هواداران استقبال گرمي از او 
و تيمش در ورزشگاه كردند. او با تيم جوانان رئال ليگ قهرمانان 
اروپا در رده ســني جوانان را فتح كرده و هم اكنون از اينتراخت 
فرانكفورت هم پيشنهاد مربيگري دارد. با آمدن او سياست هاي 
پرس در نقل وانتقاالت ادامه مي يابد اما با ورود آلگري سياست ها 
تغيير مي كند. آلگري گويا بنزما و امباپه را نمي خواهد و خواهان 
اضافه كردن ديباال و بيل به تيم اســت. يواخيــم لوو هم گزينه 

كم شانس تر است. سرمربي تيم ملي آلمان كه در پايان يورو جاي 
خود را به هانسي فليك مي دهد، مدتي است مشغول آموختن زبان 

اسپانيايي است. او يك بار از رئال پيشنهاد داشته و رد كرده است.

كومان
در بارسلونا همه معتقدند كه رونالد كومان تنها يك بازي ديگر و 
مقابل ايبار سرمربي بارسا خواهد بود. او به طور قطع بركنار مي شود 
اما ممكن است درصورتي كه باشگاه هيچ گزينه ديگري را در دست 
نداشت، در تيم بماند. فعال براي خريدها با او مشورت مي شود و 
ممفيس، آگوئرو و اريك گارسيا كه نخستين خريدهاي فصل آينده 
هستند با موافقت او به توافق نزديك شده اند. بارسا نمي خواهد مثل 
زماني كه والورده را اخراج كرد و غيراز ستين هيچ گزينه ديگري 
نداشت، عمل كند. بنابراين ابتدا با مربي آينده به توافق مي رسد، 
سپس كومان بركنار مي شود. از ژاوي كه سرمربي فعلي السد قطر 
است به عنوان گزينه اول جانشيني سرمربي هلندي ياد مي شود 
اما الپورتا بدش نمي آيد پروژه جديد بارسا را با يك سرمربي آلماني 
دنبال كند. او اخيرا به فليك پيغام داده تا سرمربي بايرن مونيخ را 
كه بارسا را ۸تايي كرده بود به نوكمپ بياورد. الپورتا در گذشته 
هم طرفدار ناگلزمان بود اما اين مربي جوان به بايرن مونيخ پيوسته 
است. يورگن كلوپ درصورت جدايي از ليورپول مي تواند گزينه 
ديگري باشد و يواخيم لوو هم البته هست. با اين حال ممكن است 
رئيس بارسلونا تسليم فشار هواداران شود و يك بارسايي مثل ژاوي 

را روي نيمكت بنشاند.

كونته
مطبوعات ايتاليايي ديروز از جدايي كونته از اينتر در پايان فصل 
خبر دادند. رابطه مربي ايتاليايي با مالكان باشگاه و استيون ژانگ 
هيچ وقت خوب نبوده است. او توانسته به قهرماني هاي ۹ساله 
يوونتوس در ســري  آ پايان بدهد اما به نظر نمي رسد ماندني 

باشد. نخستين درخواســت كونته اين است كه تركيب فعلي 
دست نخورد. باشــگاه از خريدهاي گران قيمت و ريخت وپاش 
در نقل وانتقاالت عاجز اســت اما ممكن است همين ستاره ها را 
هم به فروش برساند. هنوز پول خريد اشــرف حكيمي به رئال 
مادريد پرداخت نشده است. كونته نمي خواهد وجهه خودش را 
با ماندن در باشگاهي با اين موقعيت اقتصادي به خطر بيندازد. 
درصورت اعالم رســمي جدايي كونته از اينتر در روز يكشنبه و 
سوت پايان فصل، ممكن است او هم به گزينه هاي رئال مادريد 
براي جانشيني زيدان اضافه شود. او يك بار گزينه بوده اما به دليل 
سبك تدافعي اش رأي نياورده و اين بار ممكن است شانس دوباره 
داشته باشد. هنوز باشگاه واكنشي نشان نداده و گزينه اي هم براي 
جانشيني كونته مطرح نشده ولي معموال در يك سال اخير هر 
باشگاهي كه مربي نداشته، مائوريتزيو ساري به عنوان گزينه آن 

باشگاه مطرح شده است.

بازيكنانــيكــهدر
تيم اردوي نخستين
داشتند، حضور ملي
ميگويندهمهچيزخوبومتفاوتازقبلبودهاســت.
خوببودنازنظرآنهاتعبيرمتفاوتيدارد.بهنظرميرسد
2سالتعطيليتيمملي،تجربهتمريندربدترينشرايطو
باكمترينامكانات،توقعاتشانراپايينآوردهاست.خوب
بودنازنظرآنهاايناستكهلباسهمشكلبپوشند،در
هتلاردوبزنندومهمتراينكهچيزيبهنامتيممليداشته
باشند...هاجردباغي،مهاجمتيممليازشرايطنخستين

اردووحسوحالشصحبتميكند.

نخستيناردويتيممليتمامشد.خوببود،با
اردوهايقبليمتفاوتبود؟

خوب بود، بعداز 2سال به اردو رفته بوديم و همه بچه ها با انگيزه 
بودند. هم امكاناتي كه داده بودند، خوب بود و هم تمريناني كه 
كادر فني درنظر گرفته بود. در اين مدت ليگ پويايي داشتيم و 
اين روي كيفيت بازي بچه ها تأثير گذاشته بود. رقابت تنگاتنگ 
بود. در اردوهاي قبلي معلوم بود كه چه كســاني انتخاب و به 
مسابقات اعزام مي شــوند اما االن هيچ چيز مشخص نيست. 
سطح همه باال رفته، اين كار را براي بازيكنان و كادر فني سخت 
كرده است. با اين حال 2ســال دوري به هماهنگي بازيكنان 

خيلي لطمه زده است. از نظر امكانات هم اين اردو متفاوت تر 
از هميشه بود.

قبالچهامكاناتينداشتيد؟
دفعه اول بود كه اردوي انتخابي داخــل هتل المپيك برگزار 
مي شد، مشكلي براي لباس نداشــتيم و... امكانات تمريني و 

تداركاتي هم خوب بود.

قبالبرايلباسمشكلداشتيد؟
قبال اين قدر راحت به ما لبــاس نمي دادند. در اردوي انتخابي 
هركســي لباس خودش را يــا لباس هاي قبلي تيــم ملي را 

مي پوشيد ولي اين بار به همه لباس يكدست دادند.

خواستههايزناندرپايينترينسطحنيست؟
بالباسيكدستازاردوراضيهستيد.

مي توانيم بگوييم نسبت به قبل پيشرفت داشته ايم و مي توانيم 
به آينده اميدوار باشيم.

اينتغييراتواقعاشــمارابهآيندهاميدوار
كردهاست؟

اميدواريم به وعده هــا و قول هايي كه داده اند، عمل شــود و 
اميدواريم كه اردوها تداوم داشته باشد.

دراين2سالچقدربازيكنانازنبودتيمملي
لطمهديدند؟

در اين مدت همه بازيكنان پيشرفت كرده اند، ولي آنطور كه بايد 
در تيم ملي هماهنگ باشند، نيستند. هركدام از بازيكنان در 
باشگاه هاي مختلف و تحت تأثير ارنج ها و تاكتيك هاي مختلفي 
قرار داشته اند ولي تيم ملي با يك ارنج و يك تاكتيك بايد پيش 
برود، وقتي از اين شرايط اردو دور بوده  ايم، مسلم است كه خوب 
هم نتيجه نمي گيريم. تجربه ثابت كرده هر موقع امكانات بوده، 
اردو متداوم بوده ما نتايج خوبي گرفته ايم. 2ســال پيش براي 
مقدماتي المپيك حدود شش هفت ماه تمرين داشتيم. بعدش 
هم اردوها كنسل نشد و بازي هاي دوستانه هم داشتيم. همه 

اينها باعث شد نتايج خوبي بگيريم.

خرداد2بازيدوستانهداريدوشهريوربايددر
مقدماتيجامملتهايآسيابازيكنيد.زمانبرايآماده

شدنونتيجهگرفتنكمنيست؟
قطعا كافي نيست، ژاپن، چين، كره  شمالي و... براي رسيدن به 
هدف هايشان برنامه ريزي هاي بلندمدت دارند، االن هم در سطح 
يك آسيا هستند. با اين حال نمي شود گفت كه اصال نمي توانيم 
نتيجه بگيريم. با توجه به پتانسيلي كه هم از كادر فني و هم از 

بازيكنان ديده شد، مي شود به نتيجه قابل قبول اميدوار بود.
روزاولتمرينخيليشلوغبود،تعدادعكاسان

وخبرنگارانهمزيادبودوبهنظرميرسيدكالفهشديد.
اصحاب رســانه هم روز اول تمريــن و هم روز آخــر براي ما 
سنگ تمام گذاشــتند. اميدواريم اين حمايت ها ادامه داشته 
باشد. بودن آنها در روحيه ما تأثير زيادي مي گذارد. فوتبال زنان 
كه پخش زنده ندارد. اميدمان به ديده شدن، همين عكس ها و 
خبرهاســت. در اردوها و بين اردوها خوب تمرين مي  كنيم تا 
سطحمان را باال ببريم و در اردوهاي بعدي هم باشيم، بيشتر 
ديده شويم. ما از بودن رسانه اي ها كالفه نبوديم ولي بين گرم 

كردن و تمرين وقفه افتاد و از لحاظ بدني اذيت شديم.

نظربعضيهاايناستكهنوعتمرينمربيانزن
بامربيانمردمتفاوتاستوحضورهمزمانمربيانمردو

زنشايدرويبازيكنانتأثيرمنفيبگذارد.
مربيان زن و مرد تيم ملي را طــوري انتخاب مي كنند كه هم 
فكر باشند. اين بار كه خانم ايراندوست سرمربي بودند، پدرشان 
كمك بودند. آنها از يك خانواده اند و رابطه بهتر و نزديك تري 
دارند. در كادرهاي قبلي هم مشكلي نبود. اتفاقا تأثيراتش مثبت 
است ما چيزهاي بيشتري ياد مي گيريم. البته نمي توانيم بگوييم 
ســطح مربيان زن پايين اســت و حتما بايد مربي مرد داشته 
باشيم اما بايد براي مربيان زن كالس هاي آموزشي و سمينار 
برگزار شود و بعد از آنها انتظار داشته باشيم علمشان در سطح 

بين الملل باشد.

براي نخستين بار به ما لباس يكدست دادند!
هاجردباغي،مهاجمتيممليفوتبالزنانميگويداردوخوببودهچونبراينخستينباردراردويانتخابي

همهلباسيكدستپوشيدهاندوبهجايخوابگاهدرهتلاسكاندادهشدهاند

منهاي فوتبال

انجمن پزشــكان ژاپن، در نامه اي با 6هزار امضا، خواســتار لغو 
المپيك توكيو شده اســت. اين نامه كه مخاطب آن يوشيهيده 
سوگا، نخست وزير ژاپن، يوريكو كويكه، شهردار توكيو و سيكو 
هاشيموتو، رئيس ســازمان كميته برگزاري بازي هاي المپيك 
است، در حالي نوشته شده كه تنها نزديك به 2ماه به آغاز بازي ها 
مانده است. در بخشــي از اين نامه كه ايسنا به نقل از خبرگزاري 
تاس آن را منتشر كرده، آمده اســت: »ما معتقديم كه انتخاب 
صحيح، لغو رويدادي است كه احتمال افزايش تعداد افراد آلوده و 
مرگ را به دنبال خواهد داشت. ويروس ها با حركات افراد در سطح 
شهر گسترش پيدا مي كنند. با اين وضعيت المپيك و پارالمپيك 
منجر به افزايش ابتال و مرگ ومير مي شود.«  تاس گزارش داده 
كه اعتراض ها به برگزاري المپيك باال گرفته، بيشتر مناطق ژاپن 
ازجمله توكيو و اوزاكا تحت شرايط اضطراري قرار دارند و همين 
باعث شده توماس باخ، رئيس كميته بين المللي المپيك، سفرش 

به ژاپن را لغو كند.
ديروز خبرگزاري فرانســه به نقل از او شرايط دهكده بازي هاي 
المپيك را بي خطر توصيف كرد. باخ گفت: »مهم ترين اصل يعني 
سالمتي كاماًل واضح و شفاف است، دهكده المپيك مكاني امن 
و بي خطر اســت و بازي هاي المپيك و پارالمپيك توكيو كامال 
ايمن و بي خطر برگزار مي شود. تا هنگام شروع بازي هاي المپيك 
۷۵درصد از ســاكنان دهكده المپيك واكســينه مي شوند و به 
همين خاطر شرايط در دهكده كامال بي خطر خواهد بود و جايي 
براي نگراني نيســت. البته تالش مي كنيم اين رقم به ۸0درصد 
برسد.« او همچنين گفت: »كميته بين المللي المپيك به كميته 
برگزار كننده پيشــنهاد داده است كه پرســنل پزشكي اضافي 
در بازي ها باشند. ورزشكاران در مســابقات با محدوديت هاي 
زيادي روبه رو خواهند بود؛ از جمله قرنطينه، تســت هاي روزانه 
و عدم اســتفاده از حمل ونقل عمومي. ورزشكاران آماده هستند 
كه اين فداكاري ها را انجام دهند، زيرا درك مي كنند كه ايمني 
در درجه اول قرار دارد.«يوشيهيده سوگا، نخست وزير ژاپن هم 
با تأكيد بر اينكه واكسن كرونا براي تمامي ورزشكاران المپيكي 
جهان رايگان اســت، اعالم كرد كه نبايد هيچ گونه تماسي بين 
مردم و ورزشــكاران در طول برگزاري بازي هاي المپيك وجود 
داشته باشــد. مســابقات المپيك توكيو قرار بود از 2۴ژوئيه تا 
۹آگوست ســال2020 برگزار شــود كه اين رقابت ها به دليل 
همه گيري كرونا، براي يك سال به تعويق افتاد و اكنون از 2۳ژوئيه 
)اول مرداد( تا ۸آگوســت2021 )1۷مرداد( برگزار مي شود. در 
20مارس، ســرانجام برگزار كنندگان تصميم گرفتند بازي ها را 
بدون طرفداران خارجي برگزار كنند. تصميمي در مورد پذيرش 
تماشاگران ژاپني هنوز گرفته نشده و به هفته هاي آتي موكول 
شده است. هم اكنون فقط حدود 2درصد از جمعيت ژاپن كاماًل 
واكسينه شده اند و مخالفت با بازي هاي المپيك در نظرسنجي ها 
بسيار باال است. به نظر مي رسد برگزاري بازي هاي المپيك يك 
ضرورت مالي براي كميته بين المللي المپيك اســت كه حدود 
۷۵درصد از درآمد خــود را از فروش حق تلويزيوني به دســت 
مي آورد. ژاپن رسماً 1۵.۴ميليارد دالر براي بازي هاي المپيك 
هزينه كرده اســت؛ اگرچه بررســي هاي دولت نشان مي دهد 
اين رقم بسيار بيشتر اســت. با اين حال هيچ نشانه اي براي لغو 
اين بازي ها وجود ندارد، امــا مخالفت ها با اعتراض هاي كوچك 
خياباني و درخواست هاي آنالين ادامه دارد. ژاپن بيش از 11هزار 

مرگ ومير ناشي از كرونا داشته است.
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ليليخرسند
روزنامه  نگار

6هزار پزشك ژاپني عليه برگزاري المپيك
همزمان با انتشار نامه گروهي از اعضاي انجمن پزشكان 

ژاپن، رئيس كميته بين المللي المپيك و نخست وزير ژاپن بار 
ديگر بر برگزاري امن بازي هاي توكيو2020 تأكيد كردند
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كشتي گيران تيم ملي ايران كه شــانس حضور در المپيك را دارند دوز دوم واكسن كرونا را 
دريافت كردند. يونس امامي درباره دريافت واكسن كرونا و عوارض بعد از دريافت اين واكسن 
به همشهري گفت:» 28 روز پيش دوز اول واكسن را دريافت كرديم و حاال دوز دوم را و مشكل 
خاصي وجود نداشت. اينكه مريض نشــويم و از تمرينات عقب نيفتيم به نظرم اتفاق خوبي 

است. اگر خدايي نكرده يك ورزشكار كرونا بگيرد حداقل 2 هفته از تمرينات دور خواهد بود و 
اين يعني افت شديد در فاصله 60روز مانده تا المپيك. اميدوارم خيلي زود همه مردم واكسن 
بزنند تا زندگي به روال عادي برگردد.« امامي درباره شرايط آمادگي اش هم گفت:» در اردوي 
شبانه روزي هستيم و خودمان را براي حضور در تورنمنت لهستان آماده مي كنيم. اميدوارم 

نتيجه تالشــم را در اين مدت بگيرم و نماينده خوبي در المپيك براي كشتي ايران باشم.« 
يونس امامي در مسابقات كسب سهميه المپيك موفق شد سهميه المپيك توكيو را در وزن 
74كيلوگرم كسب كند. نماينده كشتي ايران در اين وزن، از بين او و مصطفي حسين خاني 

انتخاب مي شود. قرار است اين دو نفر در تورنمنت زيلكوفسكي لهستان كشتي بگيرند.

  يونس امامي: خوشحالم واكسن زديم، كاش همه مردم هم به زودي بزنند
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تيم ملي واليبال زنان هم داريم 

چرا همه  چيز تكذيب شد؟ 

شاهين موسوي، بوكسوري كه براي 
بازي هاي المپيك توكيو ســهميه 
گرفته، تهراني اســت و مثل همه 
ورزشــكاراني كه از تهــران به تيم 
ملي رسيده اند، قهرمان شده  و حتي 
به المپيك رسيده اند، گاليه دارد كه چرا 
مسئوالن ورزش شهرشان توجهي به او نمي كنند. در شهرهاي 
ديگر بازيكناني كه در يك تورنمنتي مدال مي گيرند، مسئوالن 
ورزش شهر را كنار خودشان مي بينند يا برايشان جشن قهرماني 
مي گيرند و جايزه يا پاداش مي دهنــد. هيچ كدام از اينها هم كه 
نباشد، يك عكس يادگاري مي گيرند و قول هايي مي دهند كه 
شايد عملي هم نشوند، اما ورزشــكاران تهراني شايد حتي اسم 
مسئول ورزش شهرشان را هم نشــنيده باشند. موسوي بعد از 
سهميه انتظار داشته كه حداقل يك نفر از اداره كل ورزش تهران 
با او تماس تلفني بگيرد و تبريك بگويد. او به فارس گفته: »14ماه 
است كه سهميه گرفته ام، ولي يك نفر هم سراغي از من نگرفته  
است. مگر مي شود اين قدر مسئوالن اداره كل نسبت به موفقيت 

يك ورزشكار تهراني بي تفاوت باشند؟« 

فدراســيون واليبــال بــراي زنان 
هيچ برنامه اي نــدارد؟ 3 ماه ديگر 
مســابقات قهرمانــي آســيا در 
فيليپين برگزار مي شود، اما هنوز 
خبري از تيم ملي نيســت. به نظر 
مي رسد فدراسيون همه تمركزش را 
روي تيم هاي مردان گذاشته اســت؛ از نوجوانان گرفته تا تيم 
ملي. توجه به تيم ملي كه قرار است در ليگ ملت ها و بازي هاي 
المپيك شركت كند، توجيه دارد، اما چرا فدراسيون براي تيم 
نوجوانان و جوانان مردان برنامه دارد، ولي حاضر نيســت تيم 
ملي زنان را هم تشــكيل بدهد؟ فريبا محمديان، نايب رئيس 
فدراسيون گفته است كه از اول خرداد زنان به اردو مي روند، ولي 
هنوز خبري از انتخاب سرمربي تيم ملي نيست. واليبال زنان در 
سطح پاييني است و مهم ترين دليل ضعيف بودن اين است كه 
فدراسيون هيچ وقت برنامه بلندمدتي براي آنها نداشته است. 
تغييرات پي درپي كادر فني تيم ملي، نداشــتن اردوها و... هم 

شرايط را بدتر كرده است.

خبرگزاري ها موضع متفاوتي درباره 
عملكرد زهرا اينچه درگاهي، رئيس 
فدراســيون ژيمناســتيك دارند. 
يكي دوران 4ساله او را دوران طاليي 
ژيمناستيك ايران مي داند و ديگري 
از بالهايي مي  گويد كه در 4سال گذشته 
سر ژيمناستيك آمده است. دوره 4ساله رياست اينچه درگاهي 
19تير به پايان مي رسد و وزارت ورزش كه سابقه داشته برگزاري 
انتخاب رئيس جديد را تا يك ســال طول بدهــد، اين بار براي 
انتخابات عجله دارد و اواسط ارديبهشت از نامزدها ثبت نام كرد و 
يكي از نامزدها خود درگاهي است. گفته مي شود وزارت ورزش 
دل خوشــي از درگاهي ندارد. اين وســط موضع گيري مهين 
فرهادي زاد، معاون وزير ورزش از همه عجيب تر است. با اينكه قبال 
وزارت ورزش براي لباس »ژيمناستيك براي همه« مجوز صادر 
كرده بود، حاال فرهادي زاد گفته كه هيچ لباسي تأييد نشده است.

جنگ داخلي در اردوي تيم ملي واليبال!
علي شفيعي، بازيكن تيم ملي واليبال قبل از اعزام تيم به ليگ  ملت ها از انگيزه باالي بازيكنان براي رسيدن به تيم ملي و رفتن به المپيك مي گويد 

امجديه 

حداقل تبريك بگوييد 

يك هفته ديگر از تيم والديمير آلكنو رونمايي مي شود. 7خرداد 
ايران در ليگ ملت ها با ژاپن بازي دارد و اين نخســتين بازي  
تيم ملي واليبال ايران با مربي روسي خواهد بود. در 2ماهي كه 
آلكنو به ايران آمده، نظرها درباره او متفاوت بوده است؛ بعضي ها 
سبك و تمريناتش را متفاوت از واليبال ايران مي دانند و بعضي  
انگيزه اش را به نفع تيم و بازيكنانش. اما بازيكنان چه مي گويند؟ 
آنها از سرمربي جديد راضي هستند؟ علي شفيعي، بازيكن تيم 
ملي مي گويد فعال قضاوت كردن زود است. به گفته او بايد منتظر 

ماند و در بازي، آلكنو و بازيكنانش را ديد.
 

 چند روز ديگر تيم به ايتاليا اعزام مي شود. شرايط 
اردو و تمرينات آلكنو براي شما راضي كننده بود؟ 

در همه جاي دنيا تمرينات مربيان تقريبا به هم نزديك شده است. 
فرق مربيان در كوچينگ است. تمرينات ما نسبت به سال هاي قبل 
پرفشارتر بود؛ به خصوص روزهاي اول كه تمرينات با شدت بااليي 
دنبال مي شد. آلكنو بيشتر روي تمرينات هوازي تأكيد داشت. االن 
هم شرايطمان خوب است و در شــروع بازي ها از نظر بدني آماده تر 
هستيم. بقيه چيزها را بايد در بازي ديد. ما بازي رسمي نداشته ايم و 

بايد در شرايط بازي قرار بگيريم.
  اين سومين مربي خارجي است كه شما در تيم ملي 
ديده ايد. آلكنو با مربيان قبلي متفاوت است، ويژگي خاصي دارد؟ 
االن نمي شود نظر داد. همانطور كه گفتم تفاوت مربيان در كوچينگ 
و كنترل تيم در لحظات حساس بازي است كه آن هم در جريان بازي 
مشخص مي شود. در بازي و شرايط مسابقه است كه هم بازيكنان مربي 

را مي شناسند و هم مربي بازيكنان را. شرايط مسابقه با تمرين متفاوت 
است. در تمرين به دنبال بهبود عملكرد هستيم، در بازي به دنبال برد. 
كوچينگ مربي، تصميمات سريعي كه مي گيرد يا نكته هايي كه در 
جريان بازي به ما گوشزد مي كند، تفاوت او را مشخص مي كند. هر 
آدمي از نظر شخصيتي ويژگي هاي خودش را دارد، اما ويژگي هاي 

خاص واليبالي، در زمين بازي خودش را نشان مي دهد.
 اين ســؤال را به اين دليل پرســيدم كه برخي از 
كارشناسان واليبال خيلي موافق مربيان روس نيستند. آنها 
مي گويند با توجه به سبك بازي بازيكنان بهتر بود برای تيم مربي 

ايتاليايي و حتي آرژانتيني استخدام مي شد.
توتولو كمك اول آلكنو ايتاليايي اســت؛ االن نه مي شود مربيان را 

قضاوت كرد و نه بازيكنان را.
  مي گويند آلكنو بيشــتر يك مربي قدرتي است 
و برايش بازيكنان قدرتي مهم تر هســتند. اين تفكر به ضرر 

بازيكنان سرعتي نيست؟
اتفاقا تأكيدشان اين است كه ما بايد بازي سرعتي انجام دهيم و از 

پاس هاي تيز استفاده كنيم تا بتوانيم دفاع هاي حريف را جابگذاريم.
  آلكنو گفته مترجم برايش اهميت ويژه اي دارد و از 

بازيكنان بپرسيد كه اين موضوع چقدر مهم است.
آلكنو انگليســي صحبت نمي كند. اگر بخواهيم بدون مترجم با او 
صحبت كنيم، بايد حرف هايمان را به آقاي توتولو بگوييم، او ايتاليايي 
به آلكنو بگويد و برعكس. در اين چرخه هيچ كسي به زبان مادري اش 
حرف نمي زند، مترجم اين چرخه را كوتاه مي كند و ارتباط راحت تر 
است. آقاي مانلي كسرايي بيش از 30سال در روسيه زندگي كرده و به 

اين زبان مسلط است؛ فارسي هم كه زبان مادري اش است.
  آلكنو خيلي تأكيد دارد كه تصميم نهايي را در تيم او 

مي گيرد. واقعا اينطور است؟ 
بله، در تمرينات هم چندبار اعالم كرده كه تصميم گيرند ه  خودش 
است. او به ما گفته فكر نكنيد كسي ديگر براي تيم تصميم مي گيرد يا 

مي تواند نظرش را عوض كند.
 مدت زيادي اســت كه تيم ملــي به خاطر كرونا 
مسابقه اي نداشته اســت. اين بازي نكردن استرستان را باال 

نمي برد و روي كيفيت كار تأثير منفي نمي گذارد؟
دوره قبل هم براي ليگ  ملت ها بازي نداشــتيم، ولي نتيجه خوبي 
گرفتيم، اذيت هم نشديم. نمي دانم كارشناسان چه نظري دارند، اما 
از نظر من بد نشد كه بازي ها متمركز برگزار مي شود. ما15، 16بازي 
بايد انجام بدهيم. هر 3روز در ميان 3 بازي داريم و اگر قرار بود قبل از 
بازي ها سفر هم داشته باشيم، بيش از 40روز درگير مسابقات بوديم و 

اين قبل از المپيك به ضررمان بود.
 بازي ها هم كه تماشاگر ندارد.

نداريم و شرايط براي همه يكسان است.
  ولي از جذابيت ليگ كم مي شود.

مطمئنا بله. بازي تماشاگر داشته باشد ، فرق مي كند.
آلكنو و فدراسيون توافق كرده اند كه تيم در ليگ 
ملت ها به دنبال نتيجه نباشــد. اين موضوع باعث مي شود تا 

بازيكنان با آرامش ذهني بيشتري بازي كنند؟ 
سال المپيك سالي است كه بازيكنان آرامش ندارند. در همه مسابقات 
واليبال، تيم ها 14نفره هستند، اما در المپيك 12نفره. همه بازيكنان 

تالش مي كنند توانايي هايشان را به مربي نشان بدهند؛ به خصوص 
اگر تيم مربي جديد داشته باشد. مطمئن باشيد كه ليگ ملت ها براي 
هيچ كدام از بازيكنان جنبه سرگرمي ندارد، هر بازيكني كه داخل 
زمين است با تمام توان بازي مي كند تا خودش را به مربي اثبات كند. 
آقاي آلكنو قبل از المپيك فقط در ليگ ملت ها مي تواند بازيكنانش 
را بشناســد؛ به خاطر همين بايد با تركيب هاي متفاوتي بازي كند 
تا به شناخت كامل برسد. مطمئنا براي ما نتيجه مهم است؛ چون 

مي خواهيم توانايي هايمان را نشان بدهيم.
 مي گويند بازيكنان مي دانند كه در المپيك نتيجه 
نمي گيرند و با توجه به اينكه اين تيم پيش از اين المپيك را تجربه 

كرده، هيجاني براي بازي هاي توكيو ندارد. واقعا اينطور است؟ 
كساني كه اين صحبت ها را مطرح مي كنند، اصال شناختي از ورزش 
ندارند و شخصيت يك ورزشكار را نتوانسته اند درك كنند. هر چندبار 
هم كه به المپيك بروي، كم است. براي اينكه بتوانيم خودمان را به 
مربي ثابت كنيم و در المپيك باشــيم، در اردو جنگ است. نهايت 

آرزوي هر ورزشكاري اين است كه در المپيك باشد.
  از شرايط اردوي تيم هم بگوييد، بعضي از بازيكنان 

خيلي از اردو راضي نيستند؛ به خصوص از وضعيت تغذيه.
وضعيت خوب است و حتي نسبت به سال هاي قبل بهتر شده است. 
هتل المپيك را براي اسكان گرفته اند، صبحانه هم كه خيلي بهتر شده 
است. آشپزخانه فدراسيون هم طبق برنامه اي كه پزشك تيم مي دهد، 
ناهار و شام را آماده مي كند. شايد در ابتداي اردو ناهماهنگي وجود 
داشت، اما بعد از 3، 4روز همه  چيز درست شد. شرايط اردو خوب است، 

اگر بد بود، مي گفتم.

ليلي خرسند 
خبرنگار

يربجتماجحبسشگ
قاربماپزايدتر
هنانامهلانسرا

كارتشاشاداد
ريتبايمكامريا

ونشيوياسروهلش
زباكرزتورپخپ
نتسرهناهدخويش
امهماوللاتقت
ماجينساكگنفاپ
هتفوكاخيلزيرا

ترايزمامتها
راكددممومامجج
اجسواهتنپاريگ
ملظتماهوامرفر
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افقي:
1- مفقــود- پاره خــط   
جهت دار- كشــور آفريقايي 

در همسايگي درياي سرخ
2- مربــــــوط بــه اداره- 
مدت دار كردن- از اجزاي ميز

3- چكاندنــي در تفنــگ- 
پاك نژادي- حركات ورزشي 

رزمي نمايشي
4- نوعــي پارچــه پشــمي 
ضخيم- هر نوبت نمايش فيلم 

در سينما- نيروي باطني
5- ورزش تــوپ و تــور- 
وسترن ديدني هاوارد هاكس

6- رختشــوي- از جــان 
گذشته- زمينه

7- قرارداد اســتعماري نفت 
ايران و انگلســتان- گوشه و 
كناره هر چيز- فانوس دريايي

8- وسيله اي براي حمل مصالح 
ســاختماني- از ماشين هاي 
راه ســازي - نام چنــد تن از 

پادشاهان فرانسه بود
9- دايه- وظيفه دندان هاست- 

استواركردن
10- حــرف دهن كجــي- 
مضطرب- مشگين شهر سابق

11- حمام خودرو- كوهي 
كه از دهانــه آن مواد مذاب 

بيرون مي آيد
12- قــوم مغــول- بخش 

پاياني- يكباره
13- پايان- از القاب پيامبر 

اكرم)ص(- اسب سركش
14- سرمســت- زيبــا و 

دلپسند- گريزان
15- مجموعــه فعاليت هاي 
مختلف براي رسيدن به نتيجه 

خاص- گونه ها- اشاره به دور
  

عمودي:
1- درشت هيكل- سرقت- 

سرپيچي از دستور
2- به نرمي رفتاركردن- دفتر 
خالصه نامه هاي رسيده اداري

3- از فنون مختص كشتي آزاد- 
اثري از شاتو بريان فرانسوي

4- نــوزاد گوســفند- پدر 
عمار- خاموش

5- شــهر زيارتــي- انــواع 
گياهــان علفــي خوراكي- 

بي باك- تكنيك
6- پنجمين  ماه ســرياني- 

ناطق- حرفش يكي است!
7- پيوند- محــدوده اي كه 
هيچ كس نبايد بدون اجازه 

فرد وارد آن شود
8- داستان بلند- نفع- پزشكان

9- بي ميل و رغبت شدن- 
پيشامد

10- نشانه- برق را از كوئل 
به دلكو مي رساند- گلي زيبا

11- رفــوزه- مالي كــه در قبال 
آزادي كســي پرداخت شود- ابزار 

سنگ تراشي- نت چهارم
12- منبر خطابه- نوعي روانداز- 

پوست دباغي شده
13- مأمور عمليات ويژه نظامي- 

استاني در ژاپن
14- از شــيريني هاي مخصوص 

تبريز- از نام هاي خداوند
15- داد و فريــاد- از بهترين زنان 

بهشت است- گوارا
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سخت
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124365897
698247315
365194728
817523469
249786153
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936471582
781652934

متوسط

5 6 1       
  3 4 6     
 8  1  3    
  7 5 3     
1        2
    7 6 9   
   9  2  6  
    8 4 2   
      3 5 4768159342
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954832617

ساده

متوسط

561798423
273465189
489123576
927531648
156849732
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615384297
892617354

سخت
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 2  3     7
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   6      

ساده
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 8 2     9  
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  تجمع و شلوغي براي تزريق واكسن كرونا در كرج
تجمع و شلوغي براي دريافت واكسن در كرج امري بديهي شده است 
و مسئوالن عنوان مي كنند كه چاره اي نيست! آيا رواست كه پدران و 
مادران كهنسال خود را براي تزريق واكسن به جاهاي پرجمعيت ببريم 
درحالي كه حداقل يكسال و نيم است از خانه هايشان بيرون نيامده اند 
و خطري آنها را تهديد نمي كرده است؟ حتي سيستم نوبت دهي در 
بزرگ ترين مراكز ترزيق واكسن در كرج دستي است و با وجود ثبت نام 
اينترنتي هر كســي صبح زودتر مراجعه كرد روي يك كاغذ اسمش 
را مي نويســد تا نوبتش برسد!  شما باشــيد والدين عزيزتان را به اين 

مكان هاي پرجمعيت مي فرستيد؟
خليلي از كرج

  ترافيك دائمي در بلوار اصلي لواسان 
ترافيك دائمي به خصوص در روزهاي آخر هفتــه و تعطيل آرامش 
ســاكنان بومي را بر هم زده است و در بســياري از مواقع باعث وقوع 
مسائل غيرقابل جبراني براي آنان شده است. تصور كنيد در اوج ترافيك 
لواسان آمبوالنسي با بيمار قلبي در حال حركت باشد. واقعا چرا تدبيري 
براي محدوديت ورود به لواسان چه در زمان حاضر كه كرونا شيوع دارد 

و چه در زمان هاي ديگر نمي كنند؟
لبافي از تهران 

  شهر اهواز پر از سرعت گيرهاي غيراستاندارد است
شهروندان اهوازي هر روز با دســت انداز جديدي مواجه مي شوند كه 
كمترين اصول استاندارد هم در ساخت آنها به كارگيري نشده است. اين 
وضع در شرايط بغرنج اقتصادي كنوني موجب بروز خسارات مالي براي 
رانندگان شده و در بسياري از مواقع هم باعث افزايش ميزان ترافيك 
و حوادث شده اســت. از مســئوالن تقاضا داريم در نصب و جانمايي 
ســرعت گيرهاي غيراصولي تجديد نظر كنند و نسبت به جمع آوري 

دست اندازهاي غيراستاندارد با نام سرعت گير،  اقدام كنند.
عاجلي از اهواز

  مرز سراوان بازگشايي شود
مدت هاست مرز سراوان بسته است و اين امر مشكالت متعددي براي 
تردد سوخت كش ها ايجاد كرده است. از مسئوالن تقاضا داريم مرز را 
به روي سوخت كشــاني كه منبع درآمد ديگري جز اين شغل ندارند 

بازگشايي كنند آن هم در استاني كه شغل بسيار كم است.
ميرويسي از سراوان سيستان و بلوچستان

  چاه هاي فاضالب بدون دِر جاده خاوران عامل تصادف
مدتي است دريچه هاي فاضالب واقع در مسير كندروي جاده خاوران 
در كيلومتر 15درست مقابل شهرك چوبستانه به سرقت رفته است. 
از آنجايي كه اين مسير دقيقا محل ورود خودروها از مسير كندرو به 
تندروست احتمال چپ كردن خودرو و تصادفات خطرناك به واسطه 
بي اطالعي رانندگي از وجود چاه هاي بدون در بسيار خطرناك است. از 

مسئوالن تقاضا داريم سريعا به اين وضعيت رسيدگي كنند.
اركي از خاوران

  شهرستان دشتي روزي 5ساعت آب دارد
مردم شهرستان دشتي در استان بوشــهر تنها روزي 5ساعت از آب 
لوله كشي بهره مند هستند و باقي ساعات روز آب قطع است. در اين 
ساعات محدود هم به دليل روي آوردن همه مردم به ذخيره سازي ، فشار 
آب بسيار كم است و در نتيجه مردم با مشكالت بسياري روبه رو شده اند. 

مسئوالن فكري بكنند قبل از آنكه به روزهاي داغ تابستان برسيم.
سيدموسوي از دشتي

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

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

با مردم

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

جامعه در شوک3  قتل پروند ه خرمدين

درباره زندگي دخترتان صحبت 
كنيد. مشكالت شــما با او از چه زماني آغاز 

شد؟
دخترم آرزو ابتدا با يك دندانپزشك ازدواج كرد. 
آنها زندگي خوبي داشــتند اما بعــد از مدتي با 
يكديگر دچار اختالف شدند و مدتي بعد دخترم 
از شــوهرش طالق گرفت. او مدتي تنها بود تا 
اينكه با پســرخواهرم به نام فرامرز ازدواج كرد. 
او ورزشكار بود و در رشــته هاي رزمي فعاليت 

مي كرد.
چطور شــد كه تصميم گرفتيد 

دامادتان را بكشيد؟
فرامرز و آرزو مدتي با يكديگــر زندگي كردند 
اما بعد فهميدم فرامرز در كار قاچاق است. او با 
قاچاقچي ها در ارتباط بود و آدم قاچاق مي كرد. 

دخترم مي گفت انسان خوبي نيست. مي گفت 
در خانه رفتارهاي زشــتي انجام مي دهد و افراد 
مختلف را به خانه مي برد. او حتي با همسرم هم 
رفتار بدي داشــت. به همين دليل اواسط سال 
90بود كه من ، همسر و دخترم تصميم گرفتيم 

او را بكشيم.
درباره قتل فرامرز صحبت كنيد. 
چطور توانستيد او را كه رزمي كار بود به قتل 

برسانيد؟
يك شب او و دخترم را به خانه مان دعوت كرديم. 
آن شب غذا زرشــك پلو با مرغ داشتيم. دخترم 
80قرص خواب آور از قبل تهيه كرده بود كه همه 
را داخل غذاي شــوهرش ريخت و وقتي فرامرز 
غذايش را خورد بيهوش شد. بعد من او را كشتم 
و 3 نفري جسد را به حمام خانه برديم و در آنجا 

جسد را مثله كرديم و بقاياي آن را همان شب در 
اطراف شهرك اكباتان انداختيم. فرامرز يك پرايد 
هم داشت كه آن را در اطراف مهرآباد جنوبي رها 
كرديم و به خواهرم و خانواده اش هم گفتيم كه او 
آمده و زنش را در خانه ما گذاشته و خودش هم 
براي كارش كه قاچاق بود به منطقه اشنويه رفته 
است. بعد از چند وقت هم وقتي خبري از او نشد 
همه گفتند شــايد در مرز باليي بر سرش آمده 
است و شايد قاچاقچي ها او را كشته اند. اين حرف 
ما باعث شد كه ديگر هيچ كس پيگير سرنوشت 
فرامرز نشــود و همه فكر كنند او خارج است يا 

اينكه كشته شده است.
بعد از قتل دامادتان، دخترتان كجا 

زندگي مي كرد و چه شرايطي داشت؟
مدتي بعد از قتل دامــادم درحالي كه همه فكر 

مي كردند او به خاطر قاچاق ناپديد شــده است 
دخترم درخواســت طالق غيابي داد و از دادگاه 
خانواده طالقش را گرفــت. از آن به بعد آرزو با 
ما زندگي مي كــرد. اوايل همه  چيــز خوب بود 
اما كم كم فهميديم كه او معتاد شــده است. او 
ماريجوانا و هروئيــن و مواد مخدر ديگر مصرف 
مي كرد. دختر فاســدي شــده بود و پسرهاي 
مختلف را به خانه مي آورد. وقتي من و همسرم 
به مهماني مي رفتيــم مي گفت هــر وقت كه 
برمي گرديد خبر بدهيد چون من مهمان دارم. او 
فاسد بود و آبرويمان را برده بود. همين رفتار آرزو 

باعث شد من و همسرم نقشه قتل او را بكشيم.
نقشــه قتل آرزو را چطور اجرا 

كرديد؟ نقش همسرتان در قتل او چه بود؟
حدود 7ســال از قتل فرامرز گذشــته بود كه 
تصميم گرفتيم آرزو را هم پيش او بفرســتيم. 
ديگر تصميم مان را گرفته بوديم. دخترم خيلي 

كله پاچه دوســت داشــت. يادم 
مي آيد كه يك روز صبح 
برايش كله پاچه گرفتم 

و بيدارش كردم تا بخورد. 
مادرش از قبل تعداد زيادي 
قرص در صبحانه او ريخته 
بــود و آرزو چنــد دقيقه 
بعد از خــوردن كله پاچه 
بيهوش شد. آن روز هم 
خودم او را با چاقو كشتم 
و با همسرم جنازه اش 
را بــه حمــام برديم و 

مثــل فرامــرز او را هم 
مثله كرديم. چند ســاعت 

بعد تكه هاي جســد را داخل 
چند كيســه انداختيم و آخر شب 

در ســطل زباله هاي اطراف شهرك 
اكباتان انداختيم و به همه گفتيم 
كه آرزو بــه تركيه رفته اســت. 

خانواده هم زيــاد پيگير ماجرا 
نشدند.

آيا بابك از قتل 
آرزو با خبر شده بود؟

بابك رابطه خوبــي با خواهرش 
نداشــت و زياد پيگير نبــود اما 

وقتي مدتي گذشــت پرســيد كه باليي برسر 
آرزو آورده ايد؟ روز حادثه او خانه نبود اما آنطور 
كه بعدا فهميديم ظاهــرا او فيلم دوربين هاي 
مداربسته ساختمان را كنترل كرده و چيزهايي 
درباره قتل آرزو فهميده بود. او ديده بود كه من 
و مادرش چند كيســه را با خود بيرون مي بريم 
اما به درستي نمي دانست كه چه اتفاقي افتاده 
است. در خانه سعي مي كرديم درباره آرزو حرفي 
نزنيم تا ماجراي او فراموش شود. با اين حال 4 ماه 
قبل درحالي كه حدود 3 سال از قتل آرزو گذشته 
بود، دختر ديگرم كه در اين مدت هميشه براي 
روشن شدن سرنوشت خواهرش كنجكاو بود نزد 
پليس رفت و اعالم مفقودي كــرد. او گفت كه 
خواهرش از 3ســال قبل گم شده اما پليس هچ 

وقت نتوانست ردي از او پيدا كند.
چطور شد كه تصميم گرفتيد بابك 
را هم به قتل برسانيد؟ آيا او را به خاطر اينكه 

ماجراي قتل آرزو را فهميده بود كشتيد؟
دردســرهاي ما با بابك بعد از شيوع كرونا آغاز 
شد. او استاد دانشگاه بود اما بعد از شيوع كرونا 
كالس هايش آنالين شده بود و اغلب در خانه بود 
و از طريق فضاي مجازي كالس هايش را برگزار 
مي كرد. ما در شــمال بوديم كه برادرش تماس 
گرفت و گفت بابك خانه مان را خانه فساد كرده 
است. او دختران دانشــجو را به خانه مي آورد و 
مــادرش را مجبور مي كرد كــه از آنها پذيرايي 
كند و گاهي هــم مادرش را اذيــت مي كرد به 
خاطر همين مثل دو دفعه قبل در غذاي او هم 
داروي بيهوشــي ريختيم و او را كشتيم و بعد از 
مثله كردن جسد در حمام تكه هاي جسد را در 
سطل هاي زباله ميدان صادقيه، ميدان قدس و 

فاز سوم شهرك اكباتان انداختيم.
رابطه شما با بابك چطور بود؟ از 
اول هم از او نفرت داشتيد يا اين اواخر با هم 

دچار مشكل شده بوديد؟
من بابــك را خيلي دوســت داشــتم. نام 
خانوادگي ما چيز ديگري بود اما من فاميل مان 
را عوض كردم و خرمدين گذاشتم. وقتي هم 
كه بابك به دنيا آمد بــه خاطر عالقه اي كه 
به بابك خرمدين داشــتم اســم پسرم 
را بابك گذاشــتم. مي خواستم نام 
بابك خرمدين را زنده نگه دارم. 
اميدوار بودم كه پسرم راه بابك 

خرمدين را ادامه دهد.
حاال كه 10سال 
از قتل دامادتان، 3سال 
از قتل دخترتان و چند روز 
از قتل بابــك مي گذرد آيا از 
جنايتي كه مرتكب شــده ايد 

پشيمان نيستيد؟
از كاري كه با همدستي همسرم 
كرده ام پشيمان نيستم. آنها 
افراد فاسدي بودند. خدا را 
هم شــكر مي كنم كه آنها 
را كشته ام و از كارم راضي 
هســتم. اگــر پليس مــا را 
دستگير نمي كرد حتما دختر 

و پسر ديگرم را هم مي كشتم.

قتل فجيع بابك خرمدين به دست پدر و مادرش افكار عمومي 
را جريحه دار كرده و همه درباره ايــن حادثه تلخ صحبت پيگيري

مي كنند. از روز گذشــته اما با اعترافات پــدر و مادر بابك 
درخصوص قتل دختر و دامادشان اين شوك اجتماعي عميق تر از پيش شده 
است و همه از خود مي پرسند اين زن و شوهر چطور در اين سال ها اسرار اين 
جنايت ها را در سينه نگه داشته اند و چرا هيچ كس متوجه مفقود شدن داماد 

و دختر آنها نشده است؟
به گزارش همشهري، از روز يكشنبه 26 ارديبهشت ماه امسال كه ماجراي 
قتل بابك خرمدين، كارگردان سينما به دســت پدر و مادرش برمال شد 
همه جا صحبت از اين جنايت خانوادگي است. سرنوشت جسد مقتول از 
يك ســو و اينكه چطور پدر و مادر بابك آن هم در اين سن و سال تصميم 
به قتل فرزندشان گرفته اند از سوي ديگر اين جنايت را حائز اهميت كرده 
است. زن و مرد سالخورده روز دوشنبه در نخستين جلسه از بازجويي در 
دادسراي امور جنايي ادعاهايي جنجالي عليه بابك مطرح كردند. ادعاهايي 
كه بسياري از همكاران، شاگردان و حتي همسايگان از شنيدن شان حيرت 
كرده اند و معتقدند او فرد سالمي بوده است. كارآگاهان جنايي در جريان 
بررسي اين پرونده با زواياي پيچيده اي روبه رو شدند. از جمله اينكه يكي 

از خواهران بابك به نام آرزو همراه شوهرش فرامرز يكي از 3سال و ديگري 
از 10سال قبل ناپديد شده اند و هيچ كس از سرنوشت آنها اطالعي ندارد. 
به همين دليل همزمان با بازجويي درخصوص قتل بابك، 2 متهم درخصوص 
سرنوشت اين 2 نفر نيز تحت بازجويي قرار گرفتند. آنها ادعا مي كردند كه 
فرامرز كه در كار قاچاق بود 10سال بعد از خروج از كشور ناپديد شده و آرزو 

نيز كه اعتياد داشت 3سال پيش گم شده است.
با وجود اين بازجويي ها از آنها ادامه پيدا كرد تا اينكه شامگاه سه شنبه پدر 
بابك در اعترافاتي تكان دهنده گفت كه دامادش فرامرز كه خواهرزاده اش 
بوده را در سال 90به قتل رسانده و پس از آن نيز دخترش آرزو را در سال 
97به قتل رسانده و بقاياي اجساد مثله شده هر 2 نفر را در اطراف شهرك 

اكباتان رها كرده است.
زن و شوهر جنايتكار صبح ديروز بار ديگر به دادسراي امور جنايي منتقل 
شدند و از سوي قاضي محمدجواد شفيعي تحت بازجويي قرار گرفتند. هر 
2 نفر در اعترافات شان عالوه بر قتل بابك قتل آرزو و فرامرز را هم به گردن 
گرفتند و گفتند چون اين 3 نفر فاسد بودند جان شان را گرفته اند. براساس 
اين گزارش، هم اكنون اين زن و شوهر در بازداشت به سرمي برند و تحقيقات 

براي زواياي پنهان اين جنايت خانوادگي همچنان ادامه دارد.

چالش كمياب شدن و دسترسي سخت 
به انسولين قلمي كه هرچند وقت يكبار سالمت

گريبان مبتاليان به ديابت نوع يك را 
مي گيرد، دوباره خود را نشان داده است. حتي برخي 
داروخانه هاي پايتخت كه شهره به داشتن داروهاي 
خاص هســتند هم اين روزها پاسخ شان به بيماران 
ديابتي نيازمند انســولين، منفي است. چهره هاي 
خســته و مســتاصل با همراهان مضطرب در كنار 
داروخانه شهيد كاظمي تهران كه هميشه انسولين 
مورد نيازشان را بي بروبرگشت از اين داروخانه تامين 
مي كردند، نشــان مي دهد كه كمبود يا نارسايي در 
توزيع اين داروي حياتــي براي ديابتي هــا دوباره 

سربرآورده است.
خانم »م-كريمي« يكي از بيماران مبتال به ديابت كه 
ساكن قم است براي تهيه انسولين به داروخانه شهيد 
كاظمي تهران آمده. او به همشهري مي گويد: »2سال 
است انسولين استفاده مي كنم اما در ارديبهشت ماه 
به هر داروخانه اي در قم ســر زديم، انســولين »نوو 
رپيد« را پيدا نكرديم. در تهــران هم كه فعال داريم 
مي گرديم.« بيمــار ديگري هم كــه مراجعه كرده، 
مي گويد: »انسولين هســت اما خيلي كمياب شده 
و براي اينكه دولتي بگيريد بايد بين چندين و چند 
داروخانه را بگرديد و در صف هاي طوالني بايســتي 
تا در نهايت اگر شانس با شما يار باشد بتوانيد دارو را 
خريداري كنيد.« او مي گويد:»انسولين لومير مصرف 
مي كنم. قيمت آزاد اين انسولين قبال 35تا 40هزار 
تومان بود اما حاال كه نيست يك قلم انسولين آزاد به 
قيمت 400هزار تومان دست دالالن رسيده است.« 

»13آبان« داروخانه  معروف ديگري در تهران است 
كه اين روزها محل اجتماع بيماران ديابتي از نقاط 
مختلف كشور شده است. يك بيمار غيرديابتي مبتال 

به آريتمي قلبــي كه براي پيدا كــردن يك دارو به 
چند داروخانه مرجع سطح شهر مراجعه كرده و در 
نهايت به داروخانه 13آبان رسيده است، به همشهري 
مي گويد: »داروخانه هاي 13آبــان، 29فروردين و 
هالل احمر فلج شده اند. اين داروخانه ها در عين اينكه 
بايد خدمات خود را در زمينه ساير داروها ارائه  كنند، 
چون مركز توزيع انسولين هم شده اند، يكدفعه شاهد 
مراجعه چند صد نفر متقاضي انســولين مي شوند. 
االن اينجا)داروخانه 13آبان( جاي سوزن انداختن 
هم ندارد، آن قدر كه مريض ديابتي يا نزديكانشــان 
جمع شده اند؛ با هر 3نفري كه حرف بزنيد حتما يك 
نفرشان براي خريد انسولين آمده اند. همين كثرت 
مراجعه بيماران ديابتي به يك داروخانه براي تهيه 
انسولين، باعث تحت الشعاع قرار گرفتن بقيه خدمات 

اين داروخانه هم شده است.«
محمدرضا مرســلي، بيمار ديابتي كه 25سال است 
انسولين اســتفاده مي كند، موفق شده كه انسولين 
مورد نيازش را از داروخانــه 29فروردين در ميدان 
حر تامين كند. او مي گويــد: »از اول وقت داروخانه 
تا 11صبح، بيــش از 1500نفر براي تهيه دارو نوبت 

گرفته  بودند كه بخش قابل توجهي از آنها يا بيماران 
مبتال به ديابت بودند و يا نزديكانشان كه براي گرفتن 
انسولين آمده اند. در شرايطي كه خود مسئوالن وزارت 
بهداشت اعالم مي كنند بيماران ديابتي از گروه هاي 
با ريسك ابتالي باال به كرونا هستند و در اين شرايط 
روا نيست كه در صف هاي طوالني داروخانه ساعت ها 
منتظر باشند و در معرض ابتال به كرونا هم قرار گيرند. 
گرفتاري انسولين و ديابت كم هست فقط مانده كرونا 

هم به مشكالت ما اضافه شود.« 
او ادامه مي دهد: »اآلن تقريبا 2سال است مشكل تهيه 
انسولين قلمي با ما هســت، البته بعضي موقع ها در 
مقاطعي كوتاه برطرف مي شود ولي دوباره كمبودها 
و ناياب شــدن دارو برمي گردد. تا 2ســال پيش هر 
داروخانه اي مي رفتيم، انســولين قلمي را مي دادند 
اما چند وقت است كه چند داروخانه مشخص براي 
تهيه اين دارو بيشتر نيســت. به عنوان مثال من كه 
ماهانه به 10قلم انسولين نياز دارم، بايد براي هر 5تا 
يك نسخه بگيرم؛ يعني در ماه 2بار به پزشك مراجعه 
كنم و به جاي يكدفعه، ماهانه 2بار و چندين ساعت 

در صف هاي طوالني معطل شوم.«

بيماران ديابتي در روزهاي اخير براي چندمين بار طی 2سال گذشته از كمياب شدن و دسترسي دشوار به انسولين قلمي گاليه مي كنند

مديركل دارو سازمان غذا و دارو در گفت وگو با همشهري از 2برابر شدن سهميه انسولين از خرداد ماه درصورت 
رفع مشكالت ارزي خبر مي دهد و مي گويد براي توزيع چاره اي جز روش موجود نداريم

صف پرريسك انسولين
سامانه تي تك دردي از ديابتي ها دوا نمي كند

علي خاني، ديابتولوژيست در گفت وگو با همشهري 
با انتقاد از سيستم توزيع انسولين بين چند داروخانه 
منتخب، به همشهري مي گويد: »به نظرم بزرگ ترين 
مشكل تهيه انســولين قلمي در كشور نه در كمبود 
دارو بلكه در سيســتم توزيع و سپردن اين ماموريت 
به چند داروخانه مرجع است كه باعث شده دسترسي 
به انسولين، بغرنج و سخت شود. وقتي اطالعات همه 
ديابتي هاي نيازمند انسولين موجود و ثبت شده است، 
مبادي مسئول تامين اين دارو مي توانند با يك پيامك 
به بيمار اطالع رساني كنند كه داروي مورد نياز را كدام 
داروخانه تامين كند. يا اينكه مي شود اين سرويس 
را ايجاد كرد كه انســولين را دم منزل به دست بيمار 
برسانند تا ديگر حداقل در اين شرايط شيوع كرونا، در 

صف هاي طوالني نايستند.«
خاني در پاســخ به اين ســؤال كه آيا سامانه تي تك 
براي پيدا كردن داروخانه هايي كه اين دارو را موجود 
دارند كافي نيست؟ مي گويد: »اين سامانه نيز دردي 
از بيماران را دوا نمي كند. بسياري از مردم به سامانه 
تي تك دسترسي ندارند يا براي اســتفاده از آن نيز 
آموزش نديده اند؛ ضمن اينكه اين سامانه به روزرساني 
هم نمي شــود و مي توان گفت اين سامانه عمال هيچ 
فايده اي ندارد زيــرا همچنان بيمــاران براي تهيه 
انسولين به داروخانه هاي بسياري مراجعه مي كنند 

و در صف هاي طوالني مي ايستند.«

پاسخ مديركل دارو ســازمان غذا و دارو درباره 
مشكالت تهيه انسولين

انتقادهاي بيماران ديابتي و پزشكان را از سيدحيدر 
محمدي، مديركل دارو و مواد تحت كنترل سازمان 
غذا و دارو پيگيري كرديــم. محمدي در گفت وگو با 
همشهري مي گويد: »يكي از مشكالت مان در زمينه 
تامين انسولين اين است كه تامين ارز مورد نياز براي 
آن واقعا سخت شده البته با كمكي كه قرار است بانك 
مركزي صورت دهد، از ماه آينده سهميه انسولين را 
2برابر مي كنيم. البته تأكيد مي كنم اين اتفاق زماني 
مي افتد كه تامين ارز مورد نياز محقق شــود. غيراز 
اين، ديگر هيچ مشكلي براي تامين انسولين نداريم. 
البته همزمان 4شركت نيز متقاضي توليد هستند كه 

2شركت ظرف چند ماه آينده وارد توليد مي شوند.«
مديركل دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو 

در واكنش به انتقادهايي كه بيمــاران درباره توزيع 
انســولين قلمي فقط در چنــد داروخانه منتخب و 
ايجاد صف هاي شــلوغ در ايــن داروخانه ها دارند، 
مي گويد: »درباره توزيع انســولين چاره اي جز اين 
نداريم. 14هزار و 500داروخانه داريم كه اگر بخواهيم 
انســولين را بين همه آنها پخش كنيــم، در عمل 
يك مقدار ســهميه كم به هركدام از آنها مي رسد و 
دسترســي اش به اين خاطر سخت مي شود. ناچاريم 
سهميه موجود را بين يك سري داروخانه منتخبي كه 
سابقه خدمت رساني شان بهتر بوده است، توزيع كنيم. 
مردم هم مي توانند از طريق سامانه تي تك به كسب 
اطالعــات داروخانه ها بپردازنــد. كل داروخانه هاي 
دولتي منتخب، انسولين را توزيع مي كنند و مشكلي 

ندارند.« 

ريشه كمياب شدن انسولين قلمي 
عليرضــا عســكري، مديرعامل ســازمان تداركات 
پزشكي جمعيت هالل احمر نيز درباره ريشه كمياب 
شدن انســولين قلمي در برخي از هفته ها كه به يك 
چالش جدي براي بيماران ديابتي تبديل مي شــود، 
به همشــهري مي گويد: »يكي از تأمين كننده هاي 
جدي در زمينه واردات انســولين، سازمان تداركات 
پزشكي جمعيت هالل احمر اســت. براي اينكه در 
زمينه موجودي يك دارو در بازار كمبودي حس نشود، 
چند فاكتور مهم است كه شامل پيش بيني به موقع و 
كافي نياز دارويي در كشور توسط سياستگذار، تامين 
ارز بموقع، عمليات بازرگانــي موفق و توزيع به موقع 
و مديريت شده مي شود. عمليات بازرگاني در دوران 
تحريم و كرونا دســتخوش مشــكالتي شده است؛ 
البته بازرگاني ســازمان تداركات پزشكي جمعيت 
هالل احمر در چند ماه اخير فعال تر از گذشته ظاهر 
شده و مشكالت در اين حوزه كمتر است. همچنين اگر 
وقفه اي در توزيع ايجاد شود، جامعه از نظر رواني نگران 
مي شود و به خاطر هراس از به مشكل خوردن در تامين 
دارو، ممكن است به خريد دارو به ميزان بيش از حد 
نياز خود روي آورد. بنابراين برنامه ريزي مدون و دقيق 
در مديريت توزيع انسولين نكته مهم ديگري است. 
توزيع هم مسئله بسيار كليدي است؛ اينكه انسولين 
چگونه توزيع شــود تا نه تنها كسي خارج از نياز خود 
خريداري نكند،  كه از هدايت دارو به بازار سياه از سوي 

افراد سودجو نيز جلوگيري شود.«

 درخواست رسيدگي قضايي به پرونده 
ضرب وشتم خبرنگار

رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي از خبرنگاري كه هنگام تهيه گزارش از 
روند واكسيناسيون مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دچار شكستگي انگشت دست 
شد، عذرخواهي كرد. در پي برخورد خشن ماموران حراست و شكستن انگشت دست 
يك خبرنگار هنگام تهيه گزارش از روند واكسيناسيون دانشگاه علوم پزشكي شهيد 
بهشتي، رئيس اين دانشگاه از خبرنگار و جامعه خبري عذرخواهي كرد. فائزه مومني، 
خبرنگار، كه براي تهيه گزارش از روند واكسيناسيون با هماهنگي و مجوز به يكي از 
اين مراكز مراجعه كرده بود، هنگام خروج با برخورد حراست دانشگاه علوم پزشكي 
شهيد بهشتي مواجه شد. مأموران حراست كه دنبال پاك كردن مصاحبه ها بودند، با 

اين خبرنگار برخورد فيزيكي كرده و باعث شكستن انگشت دستش شدند.
عليرضا زالي، رئيس دانشــگاه شهيدبهشــتي در پي اين اتفاق از طرف دانشگاه و 
مسئوالن ارشد دانشگاه شهيد بهشــتي، مراتب عذرخواهي خود را از اين خبرنگار 
و جامعه خبري اعالم كرد وگفت: براي دلجويي از خبرنگار تالش خواهد شــد. وي 
همچنين از مدير روابط عمومي دانشــگاه خواست ضمن دلجويي از اين خبرنگار از 
آنجا كه وي در يكي از بيمارستان هاي تحت پوشش اين دانشگاه و تحت نظر رئيس 
بيمارستان است، خدمات درماني به وي ارائه شود و تا خصوص نتيجه قطعي درمان، 

پيگيري ها انجام شود.
در همين حال انجمن صنفي روزنامه نگاران اســتان تهران ضرب وشتم خانم فائزه 
مؤمني خبرنگار صبح نو را محكوم كرد و آن را »يكي از بدترين تعرض هايي« دانست 
كه »حين انجام وظيفه حرفه اي توسط يك مأمور حراست« عليه يك خبرنگار رخ داده 
و باعث »تشديد عدم امنيت حرفه روزنامه نگاري در ايران« شده است. در بيانيه انجمن 
صنفي روزنامه نگاران استان تهران آمده است: انجمن اين رفتار را قوياً محكوم كرده 
و اعالم كرده است كه مسئوالن دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي به سرعت با اين 
رفتار غيرقانوني و خودسرانه  عوامل خود برخوردهاي قانوني را انجام دهند. همچنين 
رسماً از خانم مؤمني عذرخواهي به عمل آورند. انجمن همچنين از مسئوالن قضايي 
مي خواهد شكايت فائزه مؤمني و همكاران ما در صبح نو را بدون تبعيض و عادالنه 
مورد رســيدگي قرار داده تا عبرتي براي متجاوزان به حقوق روزنامه نگاران كشور 
باشد. بنابر بيانيه انجمن، اقدام اين مأمور حراست فقط حمله به يك خبرنگار نيست، 
بلكه تعرضي است به حريم روزنامه نگاري و فعاليت رسانه اي كشور. به همين ترتيب 
مسئوالن آن مأمور متعرض و مسئوالن قضايي مي بايست با اين مورد چنان رفتار 
كنند كه در خور  شأن امنيت اين حرفه باشد.  فائزه مومني 2روز پيس در توييتر از 
برخورد خشن مأموران حراست خبر داده و نوشته بود كه براي تهيه گزارش از روند 
واكسيناســيون به يكي از مراكز رفته و بعد از تهيه گزارش و مصاحبه قصد خروج 
داشته كه مأمور حراست مركز صدايش مي كند و از او مي خواهد گوشي  اش را بدهد تا 
صداهاي ضبط شده را پاك كند. ممانعت فائزه مومني باعث مي شود مأمور حراست 

به طور فيزيكي وارد عمل شود و انگشت دست خبرنگار را بشكند.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی ديروز اعالم كرد به دستور رئيس 
اين دانشگاه مأمور ضارب خبرنگار به صورت آماده به خدمت درآمده و پرونده وی به 

هيأت رسيدگی به تخلفات اداری كارمندان دانشگاه ارجاع شده است.

پدربابكخرمدين:اگردستگيرنميشدمدختروپسرديگرمراهمميكشتم
صبح ديروز در حاشيه بازجويي از پدر بابك در دادسراي امور جنايي تهران، او در گفت وگويي زواياي پنهان 

3جنايتي كه مرتكب شده را بازگو كرد. اكبر خرمدين در اين مصاحبه گفت  اگر دستگير نمي شد قصد داشت 
دختر و پسر ديگرش را هم به قتل برساند 

پدر و مادر بابك خرمدين به قتل دختر 

و دامادشان نيز اعتراف كردند
آرزو خرمدين

نيما شايان
خبر نگار
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جمالرهنمايي
روانشناس

كابوس در جامعه هنري 
پدرانبدرفتارياپسرانحسود

خبــر بهــت آوري جامعــه ايرانــي 
و به خصــوص جامعــه هنــري و 
ســينمايي را شــوكه كرده اســت. 

پدر و مــادري با آرامش و اطمينان خاطر پســر خودشــان را 
بــا يــك برنامه ريــزي بي نقــص بي هــوش، كارد آجين و 
تکه تکه كــرده و آن را در ســطل هاي زباله پخــش كرده اند. 
 بيشــتر شــبيه قصــه يــك فيلمنامه ترســناك اســت اما

اين بار ســوژه اين داســتان واقعي يك كارگردان ســينماي 
 معاصر اســت كــه در دنيــاي واقعــي نقــش اول روايت را 

به عهده او گذاشته اند.
مردم اين ماجرا را بهت زده براي هم تعريف مي كنند. اين حجم 
از خشونت كه به آرامي و در گوشــه اي از اين شهر خاكستري 
اتفاق افتاده در سطح رويي خود نشان دهنده پذيرش ديدگاهي 
است كه به شکلي عريان توانستند فرزندي را تنها به اين دليل 
كه زندگي را مطابق نظــر والدين پيش نمي بــرده از زندگي 

محروم كنند.
يك اليه پايين تر از نگاه اجتماعی، نگاه فردي و شــخصيتي بر 
افرادي است كه قابليت فکر كردن، تصميم گرفتن و اجراي اين 
برنامه را داشته اند. پدر و مادری كه مردي 47ساله را به شکلي 
فجيع تکه تکه كردند و در بازجويي هاي اوليه از اين عمل خود 

احساس رضايت و راحتي دارند.
روانکاوان معاصر در ادامه نظريه روانکاوي در يکي از چهار ركن 
اصلي اين مکتب يعني »عقده اديپ« تجديدنظرهاي اساسي 
به عمل آورده اند. در نگاه كالسيك اين پديده ناشي از احساس 
حسادت پسر نسبت به موقعيت و توانايي پدر و ناتواني فرزند 
پسر از به دســت آوردن اين جايگاه قلمداد مي شد درحالي كه 
نظريه پردازان معاصر به درستي به بررسي نقش طرف دوم اين 
رابطه يعني پدر پرداخته اند كه مي تواند با رفتارهاي نادرست و 
آزاردهنده باعث ايجاد و يا حداقل تشديد اين پديده در فرزند 
خويش باشد. پدر 81ساله در نخستين جلسه بازجويي مي گويد 
از اجراي اين عمل احساس رضايت و راحتي مي كند. اين حجم 
از آرامش پس از اجراي چنين قتل فجيعي مي تواند نشــانگر 
بقاياي سوءرفتاري طوالني باشد كه در طول اين رابطه 47ساله 

ميان اين پدر و پسر جريان داشته است.
بهمن ماه سال گذشــته بابك خرمدين را در هنگام مذاكراتي 
كه با بازيگر نقش اول فيلم قبلي خود براي كار تازه خود داشت 
مالقات و مشــاهده كردم؛ مردي آرام، كم حرف و با آرزوهايي 

بلند كه مي خواست آنها را روي پرده نقره اي به تصوير بکشد.

ســينمابرايرونقگرفتنوازركود
درآمدنبهچهنيازدارد؟نخســتينسينما

جوابمعقولبهاينسؤالميتوانداين
باشدكهتاواكسيناسيونعموميبهصورتگسترده
انجامنشــودنميتوانبهرونقسينمااميدداشت.
ممكناستكسيبپرسدپسچطوردررستورانو
بوستانوبازاروپاســاژوامثالهمكهازرفتوآمد
آدمهاغلغلهاست،كسيبهكرونامبتالنميشوداما
ســينماهابهدليلتــرسمردمازابتــالبهكرونا

سوتوكورند؟

 اوال، در رستوران و بوستان و هر جاي ديگري كه تجمع 
افراد وجود دارد، خطر ابتال هســت ولي متأســفانه در 
كشور سيستم ردگيري براي آگاهي از اينکه فرد مبتال 
به كرونا در كجا و در تماس با چه افرادي به كرونا دچار 

شده وجود ندارد. 
ثانيا، شايد ســينماها، به دليل سرپوشيده بودن، بيشتر 
باعث نگراني هستند؛ خصوصا اينکه براي تماشاي يك 
فيلم بايد حداقل 2ساعت زير يك سقف با تعدادي آدم 

غريبه نشست. 
ثالثا، سينما براي مردم فيلم جذابي ندارد. كداميك از 
فيلم هاي روي پرده توان كشاندن مردم به سينما و مجاب 
كردن آنها به خريد بليت را دارد؟ هم اكنون، هيچ كدام از 
فيلم هاي روي پرده چنين ويژگي اي ندارند. به چه علت 
فيلم خوب در سينما نيست؟ چون هيچ تهيه كننده اي 
ريســك نمي كند در چنين بــازار خرابــي فيلمش را 

 اكران كند. دليل اينکه تهيه كننــدگان راضي به اكران 
فيلم هايشــان شوند چيســت؟ جواب: واكسيناسيون 
عمومي. واكسيناســيون عمومي چــه وضعي دارد؟ نه 
چندان راضي كننده. در اين وضعيت، ســينما مي تواند 

از بحران خارج شود؟

500پردهسينماچشمبهراهيكفيلمخوب
برخي راه خروج  ســينما از بحران را اكران فيلم خوب 
مي دانند. محمدرضا فرجي، مديــركل دفتر نظارت بر 
عرضه و نمايش، يکي از افرادي اســت كه چنين نظري 
دارد و در اين باره به ايسنا گفته بود: »سازمان سينمايي 
در عين اينکه بايد حواسش به سالن هاي سينما باشد، 
بايد دغدغه صاحبان فيلم ها را نيز درك كند. برهمين 
اســاس نمي تواند فيلمي را براي اكران دعوت كند. اما 
يك نکته مهم اين اســت كه االن بيش از ۵00 پرده در 
سراسر كشور داريم كه همه به خوراك نياز دارند و اگر 
مي خواهيم چراغ آنها روشن باشد و كاركنان سينماها 
درآمدي داشته باشند بايد فيلم جديد اكران شود، اما نه 
هر فيلمي بلکه يك فيلم خوب بايد اكران شود كه در اين 

شرايط مردم دوست داشته باشند بابت آن پول بدهند و 
به سينما بروند.« اما آيا صاحبان آثار، مخصوصا كساني 
كه در بخش خصوصي حضور دارند، حاضر به ريســك 
و اكران فيلمشان هستند؟ ســعيد خاني، تهيه كننده و 
پخش كننده سينما، باز به ايسنا چنين جواب داده بود: 
»فضاي اكران هم اكنون با بي اعتمادي همراه است و ما 
در اين دوران كرونا ديگر باتجربه شده ايم. سال گذشته 
سينما تعطيلي زيادي داشت و ديديم كه اكران دو فيلم 
خوب »شناي پروانه« و »خوب، بد، جلف« چه سرنوشتي 
پيدا كرد، بنابراين تا وقتي واكسيناسيون انجام نشود و 
مردم اطمينان پيدا نکنند، سينما وضع خوبي نخواهد 

داشت.« 

حمايتدولتيچارهسازنيست
طبيعي است كه سازمان سينمايي نمي تواند تهيه كننده 
خصوصي را براي اكران اثرش تحت فشــار بگذارد، اما 
برخي معتقدند اگر حمايت هاي بهتــري از فيلم هاي 
در حال اكران مي شد، شــايد تهيه كننده ها هم قدرت 
ريسك پذيري شــان باالتر مي رفت و حاضر مي شدند 
براي اكران فيلم هايشــان پيشقدم شــوند. اما واقعيت 
اين است كه حمايت دولتي راهکار مناسبي نيست. اگر 
حمايت ها آنقدر زياد باشــد كه تهيه كننده اي به اكران 
فيلمش رضايت دهد، آن وقت است كه تعداد زيادي از 
فيلم هاي پشت خط اكران ماندهـ  كه در شرايط عادي 
و غيركرونايي هم فروش زيادي نخواهند داشتـ  براي 
دريافت حمايت صف مي كشند. در اين صورت مشکلي 
به وجود مي آيد تقسيم حمايت دولتي است و از همين جا 
هزار و يك مشکل ديگر به وجود مي آيد كه به بدتر شدن 
اوضاع و توزيع رانت در ســينما دامن مي زند. درضمن، 
اوضاع اقتصادي كشور ايجاب نمي كند كه دولت بخواهد 
بودجه اي را بــه حمايت خاص و ســنگين و رنگين از 
ســينما اختصاص دهد. راه منطقي و اثربخش، همان 
واكسيناســيون عمومي براي بازگشت اعتماد مردم به 

حضور در سينما و سپس آغاز اكران است.

واكسن،سينماوديگرهيچ
سينما تعطيل نيست. ســينما منتظر اســت. دل به دل راه دارد. 
مخاطب هم منتظر اســت. تا همه كس و كسان واكسن زده راهي 
دل شهر نشوند، گيشه ها دهان باز نخواهند كرد، سالن ها باز نخواهند شد و سينما، سينما 
نخواهد شد. تا روزي كه جمعيت انبوه راهي حاشيه رودخانه ها، لوبيا پلو خوران دور هم 
جمع نشوند و از تلخي پيش از واكسن نگويند و نخندند، آن اقليت سينمارو كه هميشه 
سينما انتخاب اول و آخر آنها بود، راهي سالن ها نخواهند شد. پيش پرده همه سينماها تا 

آن روز فقط واكسن است و ديگر هيچ.

ادامهاز
صفحهاول

احمدرضا احمدي در سالروز تولد 82سالگي اش از شعر و نقاشي مي گويد

بي خبر از نتيجه

سيامارديبهشتروزياستكهبسيارياز
دوستدارانشعراينروزراگراميميدارند؛يادبود

زادروزاحمدرضااحمدييكيازبزرگترين
شاعرانزندهمعاصر؛شاعريكهدردهه40آغازگرموجنو
شعرفارسيبودهو60سالاستبيوقفهوخستگيناپذير

راهخودراادامهدادهاست.
ساليكهگذشتسالدشواريبراياحمدرضااحمديبود.
اوسالهاستكهبابيماريهايگوناگوندستوپنجهنرم
ميكند.سالگذشتهسكتهايديگرعارضوجوداوشد،
امامثلهميشهخيليزودبرخاستوكارخودراادامهداد.
هنراحمدرضااحمديادامهدادندرهرشرايطياست.
درآستانه82سالگيآقايشاعرسراغاورفتهوجوياي

احوالششدهايم.

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

دور تسلسل
سينما به فيلم خوب و فيلم خوب به واكسن نياز دارد

ياوريگانه
روزنامه نگار

ی 
كبر

ضا ا
در

حم
ن م

روا
شاد

ي/ 
هر

مش
ح: ه

طر

تابستان،خوشهانگور
احمدرضا احمدي مثل هميشه سرشار از انگيزه و نشاط است. »سال گذشته 
۵مجموعه شــعر منتشــر كرده ام. االن هم يك مجموعه آماده چاپ دارم كه 
مشغول غلط گيري ام. اگر كمردرد و دردهاي ديگر بگذارد به زودي غلط گيري 
و بازبينــي نهايي كتاب را انجام مي دهم و كتاب را به ناشــر مي ســپارم.« در 
سال هاي اخير سالي نبوده كه چند مجموعه شعر از او منتشر نشود؛ »تابستان، 
خوشــه انگور« )انتشــارات خانه فرهنگ و هنر گويا( ، »جنگلي مي سوزد، ما 
نگاه مي كنيم« )نشر كارگاه اتفاق( و »جواني باراني بود، پاريس ابري، اصفهان 
آفتابي« )انتشارات يساولي( ازجمله آخرين دفترهاي شعر اوست كه در سال 
گذشته منتشر شده است. چنان كه آقاي شاعر گفته است دوستداران شعر او 

بايد به زودي منتظر دفتر شعر تازه اش باشند.

خيابانيبهناماحمدرضااحمدي
به تازگي خيابان محل سکونت احمدرضا احمدي به نام او شده است. شوراي 
شهر تهران در جلسه 27آبان1399تصويب كرد كه شــماري از خيابان هاي 
و كوچه هاي تهران به نام شاعران شــود. اكنون نام هاي شاعراني چون طاهره 
صفارزاده و م ـ آزاد، مظاهر مصفا، پژمان بختيــاري و... زينت بخش كوچه ها و 
خيابان ها شده است. البته نام همه كوچه ها به سرعت تغيير نکرد و چند ماهي 
طول كشيد كه فرايند تغيير نام ها انجام شــود. اكنون چند هفته اي است كه 
بلوار گيتي در انتهاي خيابان نلســون ماندال كه محل زندگي آقاي شاعر است 
احمدرضا احمدي نام گرفته اســت. مثل هميشه شوخي هاي خود را چاشني 
ماجرا مي كند؛ »حاال االن اسم سابق خيابان را كه گيتي است گذاشته اند داخل 
پرانتز. همه خيال مي كنند اسم مستعار من گيتي است.« بعد فارغ از شوخي 
مي گويد: »شايد همسرم يا دخترم خوشحال باشند، اما به سن من كه برسيد 
همه  چيز علي السويه اســت؛ نه شاد مي شــوم، نه غمگين. اين شادي ها براي 
20سالگي است. البته شــنيده ام كه كوچه هايي را به نام شــاعران كرده اند و 

خوشحالم كه كوچه ها به نام شاعران شده است.« 

بهنقاشيپناهبردم
در ســال هاي اخير احمدرضا احمدي در كنار شــعر مشغول 
نقاشي بوده است. شــايد پرسش بســياري از دوستداران او 
باشد كه چرا احمدرضا در ســال هاي كهنسالي سراغ نقاشي 
رفته است؛ »شعر و نقاشــي همزاد همند. در ايران، ما سهراب 
سپهري را به عنوان شاعر نقاش مي شناسيم يا مثاًل منوچهر شيباني 
يا منوچر يکتايي را. اما در دنيا شاعر نقاشان بســياري داشته ايم. عالوه بر 
 اين، پرداختن به نقاشي يا داستان يا نمايشنامه براي من بدون تصميم قبلي 
بوده است. اما به نقاشي پناه بردم و نقاشي مرا از افسردگي نجات داد. دوست 
نقاشــي دارم به نام ابوالفضل همتي آهويي. از دوره كانون با هم همکار بوديم. 
گفت: نمي خواهم تو را نقاش كنم. فقط بيا ســر كالس ها بنشــين. مدتي به 
كالس هاي او رفتم و بعد كم كم شروع كردم به نقاشي. با آبرنگ شروع كردم و 
بعد سراغ گواش رفتم. االن روي بوم كار مي كنم. نمايشگاه اولم را كه گذاشتم، 
آقاي سميع آذر آمده بود و توصيه كرد كه در ابعاد بزرگ كار كنم. االن روي بوم 
120 در 90كار مي كنم.  صبح از ساعت 8شروع مي كنم به نقاشي تا ظهر. خاطرم 
هست بهمن محصص وقتي نقاشــي اش تمام مي شد، سيگاري آتش مي زد و 
نقاشي اش را نگاه مي كرد. بعد كم و زياد مي كرد. من مي گذارم 24ساعت بگذرد 
و كم و زياد مي كنم يا اگر ايرادي به ذهنم رسيد، اصالح مي كنم. به جاي اينکه 
به مواد مخدر يا الکل پناه ببرم سراغ نقاشي رفتم. نقاشي مرا از افسردگي طوالني 

سال هاي گذشته نجات داد.« 

سال گذشته احمدرضا احمدي خبر داده بود كه به زودي نقاشي هاي تازه اش 
را به نمايش مي گذارد، اما شــيوع كرونا همه  چيز را به هــم ريخت و برگزاري 
نمايشــگاه به تعويق افتاد. االن دوباره خبر از نمايشگاه نقاشي هايش مي دهد؛ 
»نمايشگاه بعدي ام قرار اســت 30مهر ماه در گالري طراحان آزاد برگزار شود؛ 
يعني اول قرار بود در ارديبهشت سال گذشــته برگزار شود كه خورد به كرونا. 
اسم نمايشگاه را »بي خبر از نتيجه« گذاشته ام؛ چون وقتي شروع مي كردم واقعاً 

نمي دانستم در انتها چه خواهد شد و نتيجه چه مي شود.« 

برايكانون
نمي شود با احمدرضا احمدي ســخن گفت و به سال هاي فعاليت او در كانون 
نرسيد؛ سال هايي كه او به عنوان مسئول واحد موسيقي كانون مجموعه اي از 
بهترين موسيقي ها را براي كودكان و نوجوانان توليد كرد؛ »االن كه برمي گردم 
و به گذشته نگاه مي كنم مي بينم كه هميشه كار كردم و وقتم را تلف نکردم؛ چه 
به عنوان شاعر و چه زماني كه در كانون بودم. در كانون سعي كردم با مجموعه اي 
از بهترين هاي موسيقي صفحه هاي خوب براي بچه ها توليد كنيم؛ مثالً هوشنگ 
ظريف تار مي زد، رحمت اهلل بديعي كمانچه، خانم نيکو خردمند عنوان گوشه ها 
را مي گفت و... . هنوز هم فکر مي كنم بهترين مجموعه رديف مجموعه اي است 
كه آن زمان در كانون توليد شده اســت. پرويز كالنتري مي گفت به كتابخانه 
دانشــگاه بركلي رفته و ديده بود كه اين مجموعه آنجا موجود است.« جالب 
اينجاست كه نيم قرن از توليد محصوالت موسيقي كانون مي گذرد و هنوز هم 
اين آلبوم ها شنيده مي شود. به تازگي وب سايتي به نام »براي كانون« همه آثار 

موسيقي كانون را يك جا گردآورده است.

كارميكنموادامهميدهم
گپ و گفت تلفني ما مختصر است، اما آنچه احمدرضا احمدي در گفت و گوي 
كوتاه خود تأكيد مي كند تالش كردن و از پا ننشستن و ادامه دادن است. »همه 
عمر كار كرده ام. طلبي از كسي ندارم و بدهکار كسي هم نيستم. كار خودم را 
مي كنم. تا زماني كه مي توانم كار مي كنم. االن هم از 8صبح كار مي كنم تا ظهر. 
بعد استراحتي مي كنم و دوباره از 4بعدازظهر تا 8شب كار مي كنم. راضي ام از 
كارهايي كه كرده ام. سالم زندگي كردم. به هيچ چيز معتاد نشدم؛ نه سراغ الکل 
رفتم و نه مواد مخدر. خيلي از شاعران را مخدر و الکل تلف كرد و خيلي هاي ديگر 

را دانشکده. خوشحالم كه به دانشکده ادبيات هم نرفتم.«

پينوشت:2سال پيش كه به مناســبت تولد احمدرضا احمدي سراغ او 
رفته بوديم، محمدرضا اكبري، طراح روزنامه همشهري، مثل هميشه با قلم 
ديجيتال براي احمدرضا احمدی طرح كشيد.  او هم طرح را بسيار دوست  
 داشت. قرار بود روزي به همراه محمدرضا اكبري طرح را روي صفحه چاپ 
كنيم و براي ايشان ببريم. دريغ كه در كارهاي روزنامه گم شديم و اكنون 

چند ماهی مي شود كه محمدرضا اكبري از ميان ما رفته است.
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 فتانه احدي
روزنامه نگار

كيوسك

 با گذشت 11روز از آغاز درگيري ها 
در باريكــه غــزه، تالش هــاي گزارش

ديپلماتيــك براي پايــان دادن به 
درگيري ها راه به جايي نبرده اســت. با اين حال، 
درخواست هاي جهاني براي توقف حمالت در دو 
سوي مرز، از ديروز شــدت گرفته است. از ميان 
اعضاي دائم شوراي امنيت، فرانسه نيز به چين و 
روسيه پيوسته تا شايد ســازمان ملل بتواند راهي 

براي توقف جنگ پيدا كند.
صبح ديروز با طلوع خورشــيد، حمالت هوايي و 
توپخانه اي اســرائيل نيز آغاز شد. چند ساختمان 
مسكوني، هدف صبحگاهي سربازان صهيونيست 
بود كه در نتيجه انهدام آنها، 4فلسطيني ازجمله 
يك خبرنگار به شهادت رســيدند. شمار شهداي 
غزه اكنون به 219نفر رســيده اســت. در ميان 
قربانيان حمالت اســرائيل، 63كودك هم ديده 
مي شــود. بيش از هــزار و 500نفر نيــز مجروح 
شــده اند. تايمز اســرائيل ديروز به نقل از منابعي 
در ارتش ايــن رژيم نوشــته كــه جنگنده هاي 
صهيونيســتي در يــك عمليات طــي 25دقيقه 
122بمب روي غــزه انداخته اند. ايــن عمليات 
ساعت 10 شب سه شنبه انجام شده است. دامنه 
درگيري ها به بيت المقــدس و كرانه باختري نيز 
رســيده و در اين مناطق نيز مردم بــا نيروهاي 
امنيتي درگير شــده اند. ارتش رژيم صهيونيستي 
زيرساخت هاي حياتي غزه ازجمله مراكز درماني، 
جاده ها، نيروگاه هــاي برق و مراكــز تصفيه آب 
را هدف قــرار داده اســت. درگيري هــاي اخير، 
شديدترين درگيري ها ميان اسرائيل و فلسطين 
است. همزمان، گروه هاي مقاومت نيز حدود 3هزار 
و 500موشــك به سمت ســرزمين هاي اشغالي 
شــليك كرده اند. غزه همچون 10ســال گذشته 
در محاصره اســت و هيچ ارتباطي با جهان بيرون 
ندارد. فارغ از حمالت هوايي و توپخانه اي اسرائيل، 
به خاطر موانع دسترســي به مــواد غذايي و آب 
آشاميدني، يك بحران انســاني در انتظار ساكنان 
اين منطقه است. به لطف مانع تراشي هاي آمريكا، 
هيچ كشــور يا نهاد بين المللي ای نتوانسته نقش 
مؤثري در پيشــبرد مذاكرات صلح و ميانجيگري 
بين دو طرف ايفا كند. درحالي كه بيشتر كشورهاي 
جهان خواســتار آتش بس فوري هستند، موضع 
آمريكا به عنــوان نزديك ترين متحد اســرائيل با 
حاشــيه هاي زيادي همراه بوده و اين كشور بارها 
مانع صدور بيانيه شوراي امنيت سازمان ملل متحد 
عليه رژيم صهيونيستي شده است. از سوي ديگر، 
رهبران اتحاديه اروپا نيز هنوز نتوانسته اند به يك 
توافق جمعي براي محكوم كردن اسرائيل برسند. 
تالش هاي كشورهاي منطقه ازجمله مصر هم براي 

ايجاد آتش بس در غزه ناكام بوده است.

سازمان ملل؛ منفعل
اعضاي شــوراي امنيت ســازمان ملل متحد در 
جلساتي كه طي روزهاي گذشــته داشتند بارها 
حمالت اســرائيل را محكوم كرده اند، اما به دليل 
ســنگ اندازي هاي آمريكا هنوز نتوانسته اند يك 
بيانيه رسمي عليه رژيم صهيونيستي صادر كنند. 
هربار واشــنگتن به عنوان يكي از اعضايي كه حق 

وتو دارد، مانع صدور چنين بيانيه اي و درخواست 
رسمي آتش بس شده اســت. اين موضوع، انتقاد 
بسياري از كشورها ازجمله چين، رئيس دوره اي 
شــوراي امنيت را به دنبال داشته است. آخرين بار 
نيز ديروز براي چهارمين بار جلســه شــورا بدون 
صدور بيانيه برگزار شد. گفته مي شود كه در اين 
جلسه، فرانسه، مصر و اردن پيشنهاد تازه اي براي 
درخواســت آتش بس و امكان ارسال كمك هاي 
بشردوســتانه مطرح كرده اند، امــا جزئيات اين 
پيشنهاد هنوز منتشر نشده است. آنتونيو گوترش، 
دبيركل سازمان ملل متحد خواستار پايان فوري 
جنگ شــده و گفته اســت: »اين چرخــه باطل 
خونريزي، تــرور و تخريب بايد فــورا پايان گيرد. 
همه طرفين بايد به قوانيــن بين المللي و حقوق 
بشــر احترام بگذارند.« او از اســرائيل و حماس 
خواســته تا اجازه دهند تالش هاي ميانجيگرانه 

به نتيجه برسد.

آمريكا؛ موضع جنجالي
اسرائيل، نزديك ترين متحد آمريكا در خاورميانه 
اســت. واشــنگتن، تأمين كننده اصلي تجهيزات 
نظامــي رژيم صهيونيســتي اســت و ســاالنه 
3.8ميليارد دالر به اين رژيم كمك تســليحاتي 
مي كند. اين رابطه هميشــه به آمريكا اين اهرم را 
داده كه هنگام باالگرفتن تنش ها، اســرائيل را به 
پاي ميز مذاكره بكشــاند؛ اتفاقي كه در درگيري 
اخير هنــوز نيفتاده اســت. روابــط دو طرف در 
دوره رياســت جمهوري دونالد ترامــپ با انجام 
اقداماتي چون انتقال ســفارت آمريكا از تل آويو 
به بيت المقدس وارد مرحله تازه اي شــده بود، اما 
جو بايدن بعد از ورود به كاخ ســفيد، ترجيح داد 
روند ديگري را در پيش بگيرد. موضع گيري هاي 
مقام هاي دولت جديد آمريــكا طي ماه هاي اخير 
نشــان داده چالش هاي اســرائيل و فلسطين در 
اولويت سياســت خارجــي بايدن نبــود و دولت 
آمادگي رويارويي با آن را ندارد. برخي كارشناسان 
معتقدنــد بايدن در حــوزه سياســت خارجي، 
روي ايران و افغانســتان تمركز كــرده و برخالف 
رئيس جمهور ســابق آمريكا، تصميــم گرفته كه 
مســتقيما خود را درگير تنش  تاريخي اسرائيل و 
فلســطين نكند. اما جنگ اخير موجب شد بايدن 
و تيم سياســت خارجي او مجبور شــوند كه در 
اولويت هاي بين المللي خــود اندكي تجديد نظر 
كنند. موضع گيــري بايدن بســيار عجيب بوده 
است. او تاكنون علنا خواســتار آتش بس نشده و 
فقط اعالم كرده كه اگــر دو طرف بخواهند جنگ 
را متوقف كنند، از اين تصميــم حمايت مي كند. 
اين موضع گيري درست در جهت مخالف خواسته 
تعداد زيادي از نمايندگان دمكرات كنگره است. 
تا به حال 30نماينده خواهان آتش بس شده اند كه 

بيشتر آنها از شاخه ترقي خواه حزب هستند.
رئيس جمهــور آمريكا روز دوشــنبه در گفت وگو 
با نخســت وزير رژيم صهيونيســتي از آتس بس 
حمايت كرد، اما درخواســتي بــراي پايان فوري 
بمباران غزه نداد و به جاي آن، بر حق اســرائيل از 
دفاع از خود تأكيد كرد. اما شنيده ها حاكي است 
بايدن در اين تماس تلفني بــه بنيامين نتانياهو 
هشدار داده كه تنها براي مدت كوتاهي مي تواند 
در برابر فشارهاي جهاني و نمايندگان آمريكا براي 
محكوميت اسرائيل مقاومت كند. موضع دوپهلوي 

رئيس جمهور آمريكا انتقاد برخي اعضاي دمكرات 
كنگره را به دنبال داشته است. 

وبســايت پوليتيكو در تحليلي نوشت كه مواضع 
مقام هاي آمريكايي در روزهاي گذشــته نشــان 
مي دهــد اينكه بايدن علنا درخواســت آتش بس 
نمي كند، داليل مختلفــي دارد. يكي از آنها جلب 
حمايــت اســرائيل در حوزه هــاي مختلف براي 
پيش بردن سياست خارجي آمريكا در آسياست. 
از طرف ديگــر او احتماال موافق موضع اســرائيل 
درباره ادامــه جنگ تا زمان تأميــن اهداف رژيم 
صهيونيستي در منطقه اســت. نتانياهو ديروز بار 
ديگر تأكيد كرد كه حمالت تا انهدام كامل پايگاه ها 

و تجهيزات حماس ادامه پيدا خواهد كرد.

اتحاديه اروپا؛ فاصله از بحران
اروپا تا بــه حال نقــش خاصي در بحــران اخير 
خاورميانه ايفا نكرده اســت. وزراي خارجه اروپا 
ديروز در نشســتي آنالين گرد هــم آمدند تا در 
اين باره گفت وگــو كنند. جوزف بورل، مســئول 
سياســت خارجي اتحاديــه اروپــا در پايان اين 
نشست خواستار پايان فوري درگيري ها و برقراري 
آتش بس در غزه شــد. با اين حال، اتحاديه اروپا 
به دليــل مخالفت يكي از كشــورهاي عضو يعني 
مجارستان، بيانيه مشــتركي در اين زمينه صادر 
نكرد. اين كشــور نزديك ترين متحد اسرائيل در 
اروپاست. بورل همچنين گفته كه او با نمايندگان 
اعضاي گروه چهارجانبه صلح خاورميانه -سازمان 
ملل متحد، آمريكا، اتحاديه اروپا و روســيه- براي 
تالش در فرونشــاندن درگيري ها گفت وگو كرده 
اســت. دويچه وله در اين باره نوشــته اســت كه 
اتحاديه اروپا اصوال هيچ گاه نقــش رهبري را در 
مذاكرات صلح خاورميانه بــازي نكرده و به جاي 
آن بر كمك هاي بشردوستانه تمركز كرده است. 
بروكســل بزرگ ترين حامي مالي فلسطين است. 
كميسيون اروپا از سال2000 تاكنون 700ميليون 
يورو كمك بشردوستانه به نوار غزه و كرانه باختري 
ارسال كرده است. كارشناسان پيش بيني مي كنند 
در بحران اخير نيز بروكســل همچنــان به نقش 
سنتي خود و ارسال كمك هاي بشردوستانه ادامه 

خواهد داد.

مصر؛ ناكام در مذاكرات
ســازمان هاي اطالعاتــي مصر، همســايه رژيم 
صهيونيســتي، ارتباط نزديكي بــا حماس دارند. 
اوايل هفته جاري اين كشور در كنار سازمان ملل 
و قطر، خواســتار آتش بس 12ساعته براي انتقال 
سوخت به غزه شدند، اما مذاكرات به نتيجه نرسيد 
و اســرائيل در عوض، خانه يحيي سينوار، رئيس 
دفتر سياســي حماس را هدف حمله قــرار داد. 
مصر از چهارشنبه هفته گذشته وارد ميانجيگري 
ميان دو طرف شــد. نمايندگان اين كشور پيش 
از ســفر به تل آويو با گروه هاي مقاومت فلسطين 
در غزه ديدار كردند. ســفر آنها به دو ســوي مرز 
اما نتيجه اي نداشــت. دولت مصــر 500ميليون 
دالر براي بازســازي مناطقي از غزه كه در نتيجه 
حمالت اسرائيل آســيب ديده اند، اختصاص داده 
است. اسرائيل تاكنون با درخواست هاي آتش بس 
مصر موافقت نكرده است. قاهره در تازه ترين اقدام، 
پيشنهاد توقف جنگ از پنجشنبه را داده كه هنوز 
رژيم صهيونيستي واكنشي به آن نشان داده است.

به نوشــته روزنامه العربي الجديد، مخالفت 
آمريكا با پيش نويس شوراي امنيت سازمان 
ملل براي محكوميت رفتارهاي وحشيانه رژيم 
صهيونيستي در قدس و غزه به معناي موافقت 
اين كشور با تداوم جنايت هاي اسرائيل است. 
از سوي ديگر اما تشــديد حمالت موشكي به 
موازات مقاومت مدني شهروندان فلسطيني، 

فشارها را بر اسرائيل افزايش داده است.

روزنامه جروزالم پست ]اسرائيل[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

اسرائيل به دنبال ترور فرمانده 
نظامي حماس

خيزش آنالين فلسطيني ها

آمريكا مجوز قتل فلسطيني ها 
را تمديد كرد

روزنامه جروزالم پســت چاپ تل آويو به نقل از 
مقام هاي ارشد ارتش اسرائيل نوشته كه نظاميان 
اسرائيلي طي يك هفته گذشته 2بار براي ترور 
محمد الضيف، فرمانده شــاخه نظامي حماس 
موسوم به گردان  هاي قسام اقدام كرده اند اما هر 
دو بار در آخرين لحظه او موفق به تغيير موقعيت 

خود شده است. 

جهان نما

 نبض مديريت اقتصاد جهان
در دست زنان

بسياري از پست هاي تعيين كننده 
در بزرگ تريــن اقتصاد جهان يعني 
آمريكا، اكنون در اختيار زنان است 
و اين زنان هســتند كه براي اصالح اقتصادي در اين كشور تالش 
مي كنند. فراتر از اين، مديريت برخي از كليدي ترين نهادهاي مالي 

جهان نيز اكنون در دست زنان است.
جانت يلن وزير خزانه داري، جينا رايموندو وزير بازرگاني و كاترين 
تاي نماينده تجاري آمريكا، پست هاي كليدي كابينه جو بايدن را 
برعهده دارند و بسياري از مشــاوران اقتصادي او هم از ميان زنان 
انتخاب شده اند. در مجموع، نزديك به نيمي از اعضاي كابينه بايدن 

را زنان تشكيل مي دهند.
به نظر مي رسد اين تغييرات بنيادين در همين آغاز راه، اثرش را بر 
سياست هاي اقتصادي گذاشته باشد؛ چرا كه در بسته كمك هاي 
اقتصادي 2.3تريليــون دالري كه بايدن به تازگــي ارائه كرده، 
400ميليارد دالر براي تامين بودجه »اقتصاد مراقبتي« در قالب 
حمايت از مشــاغل خانگي و اجتماعي براي مراقبت از كودكان 
و سالمندان اختصاص يافته اســت. اين اقدام ازجمله ايده هايي 
است كه معموالً توسط زنان ارائه و دنبال مي شود؛ ايده هايي كه در 
سال هاي گذشته هرگز پذيرفته نشده بود. در اين طرح همچنين 
صدها ميليارد دالر براي رفع نابرابري هــاي نژادي و از بين بردن 
شكاف  ميان جوامع روستايي و شــهري درنظر گرفته شده است؛ 
نابرابري هايي كه بخشــي از آنها به دليل سياست هاي اقتصادي، 

تجاري و كارگري گذشته ايجاد شده بود.

جانت يلن، وزير خزانه داري آمريكا، معتقد اســت كه بسته هاي 
كمك اقتصادي - ازجمله بسته 1.9تريليون دالري قبلي - بايد 
به بهبود وضعيت زنان منتهي شود؛ كساني كه سهم شان از بازار 
كار حتي قبل از بحران كرونا به پايين ترين سطح 40 سال گذشته 
رسيده بود. او در توييتي نوشــت: »اين اليحه مي تواند مشكالت 
ساختاري كه در 40دهه گذشته گريبان اقتصاد را گرفته حل كند؛ 

اين تازه شروع كار ماست.«
كاترين تاي نخســتين زن رنگين پوست اســت كه در آمريكا 
به پســت نماينده تجاري رســيده اســت. او به كاركنان خود 
گفته كه خارج از چارچوب 
بينديشند، از تنوع استقبال 
كننــد و بــا جوامعــي كه 
مدت هــا ناديــده گرفتــه 
شده اند ارتباط برقرار كنند.

همچنيــن اكونجــو لوآال، 
نخســتين رئيس آفريقايي 
سازمان تجارت جهاني، كه 
ســازمان تحت مديريتش 
وظيفه نظارت بــر جريان 
تجاري به ارزش 19تريليون 
دالر در جهــان در ســال 
2019را برعهده داشــته، 
مي گويد كه رفــع نيازهاي 
زنان گام مهمــي در جهت 
بازســازي اعتماد از دست 
رفته به دولت ها و نهادهاي 

جهاني است.
در طول نيم قرن گذشــته، 
57زن در كشورهاي مختلف 
به پست رياست جمهوري يا 
نخست وزيري رسيده اند اما 
تا چندي پيــش، نهادهايي 
كه در جهــان تصميم هاي 
اقتصادي كالن را مي گيرند، 
توسط مردان اداره مي شــدند.  اكنون كريستين الگارد در راس 
بانك مركزي اروپا با ترازنامه 2.4تريليون يورويي )2.8تريليون 
دالري(، كريستالينا جورجيوا در صندوق بين المللي پول با يك 
تريليون دالر قــدرت وام و نگوزي اكونجو- ايوه آال در ســازمان 
تجارت جهاني صاحب مشاغلي هســتند كه در 10سال گذشته 

برعهده مردان بوده است.
به طور كلي، طبق گزارش ساالنه مجمع رسمي مؤسسات پولي و 
مالي، در 16كشور پست وزارت دارايي و در 14كشور رياست بانك 
مركزي به عهده زنان است. برآوردهاي موجود حاكي از آن است 
كه زنان از ســوابق بهتري در مديريت نهادهاي پيچيده در زمان  

بحران برخوردارند.
كريستالينا جورجيوا با استناد به آمار صندوق بين المللي پول و 
ساير نهادها مي گويد: »شواهد نشان داده كه وقتي زنان پا به عرصه 
مي گذارند، جامعه جاي بهتري براي زندگي مي شــود؛ اقتصاد و 

به طور كلي جهان بهتر مي شود.« 
پژوهشي كه از سوي انجمن روانشناسي آمريكا انجام شده نشان 
مي دهد در ايالت هايي كه فرمانداران زن دارند، نسبت مرگ ومير 
ناشــي از كرونا در مقايسه با ايالت هايي كه توســط مردان اداره 
مي شوند، كمتر بوده اســت. همچنين براساس گزارش هاروارد 
بيزينس ريويو، در ارزيابي جامعي كه تابســتان ســال گذشته 
ميالدي روي 60هزار مدير صورت گرفته نشان مي دهد كه زنان 
رتبه بهتري كسب كرده اند. با اين حال، آمار منتشر شده از سوي 
صندوق بين المللي پول نشــان مي دهد كه زنان در مؤسســات 
مالي جهان كمتر از 2درصــد از صندلي هاي مديرعاملي و كمتر 
از 20درصد از صندلي هاي هيأت مديره را در دســت دارند. اما 
مؤسســاتي كه آنها اداره مي كنند از قدرت و ثبات مالي بيشتري 

برخوردار هستند. 

خيزش قدس عليه معامله قرن

تنها يك سال قبل، در هفتاد و دومين 
سالگرد روز نكبت )سالگرد تاسيس 
رژيم اسرائيل در ادبيات سياســي جهان عرب(، نااميدي 
و سرخوردگي بر جامعه فلســطين و هويت ملي اين كشور 
چيره شده بود. تمامي نشانه ها در سايه موازنه قواي ميداني، 
سكوت جهاني، فروپاشي وحدت عربي و چندپارگي جريانات 
فلسطيني گوياي آن بود كه اســرائيل گامي بزرگ به سوي 
نابودي مسئله فلســطين برداشته اســت. روي كار بودن 
نزديك ترين دولت آمريكا به اســرائيل )ترامپ( اعتبار اين 
نظريه را تقويت كرده بود؛ چراكه اســرائيل ظرف آن 4سال 
سخت توانست به آنچه طي 7دهه نرسيده بود، دست يابد. 
رويكرد معامله گرايانه ترامپ در سياست خارجي و مشخصا 
طرح موسوم به »معامله قرن« به مقدمه اي اساسي براي عبور 
از مسئله فلسطين تبديل شد. يكي از نشانه هاي مهم اين امر 
نيز خروج پرونده فلسطين از زيرنظر وزارت خارجه آمريكا 
و سپردن آن به جرد كوشنر، داماد ترامپ بود؛ رخدادي كه 

مشابه آن در تاريخ آمريكا وجود نداشته است.
ترامپ طي ســال هاي حضورش در كاخ ســفيدتالش كرد 
تمامي اركان بحران فلسطين، يعني مسائل قدس، آوارگان، 
شهرك ها و مرزها را به سود اسرائيل خاتمه دهد؛ آن هم بدون 
هيچ مذاكره اي با طرف فلسطيني! او در همان سال اول دولت 
خود، قدس را به عنوان پايتخت جعلي اسرائيل به رسميت 
شناخته و به مناســبت هفتادمين سالگرد اين رژيم، فرمان 
انتقال سفارت آمريكا از تل آويو به قدس را صادر كرد. ترامپ 
همچنين در سال دوم دولتش، كمك هاي مالي ساالنه آمريكا 
به سازمان حمايت از آوارگان فلسطيني )اونروا( را متوقف 
كرد تا به اين ترتيب اهرم فشــاري براي بازتعريف مسئله 
آوارگان به سود اسرائيل ايجاد كند. جالب آنكه اين سازمان 
در ســال1949 با حمايت هاي آمريكا به منظور پشتيباني از 
آوارگان فلسطيني كه با فشــار اسرائيل موطن خود را ترك 
كرده بودند، تشــكيل شده اســت. هدف ترامپ از چنين 
اقدامي، محدود كردن تعريف آوارگان به نسل اول مهاجران 
فلسطيني بود تا به اين ترتيب، فرزندان و نوه هاي آوارگان از 
دايره حمايت اونروا خارج شده  و حق بازگشت به سرزمين  
يا جبران خســارت ها از آنان سلب شود؛ حقي كه به موجب 
قطعنامه 194شوراي امنيت سازمان ملل به رسميت شناخته 
شده است. ترامپ در اواسط سال 2019 نيز حق حاكميت جعلي 
اسرائيل بر ارتفاعات اشغالي جوالن را به رسميت شناخت؛ 
اين تصميم در حقيقت مقدمه اي بود بــراي قانوني كردن 
شهرك سازي هاي اسرائيل و ترسيم مرزهاي جديد براساس 
آن. مايك پمپئو، وزير خارجه سابق آمريكا در همان مقطع 
زماني اعالم كرد: از ديد آمريكا، شهرك سازي هاي اسرائيل 
در كرانه غربي تعارضي با قوانين بين المللي ندارد. براساس 
مجموعه اين اقدامات، ترامپ مدعي بود دولتش به حل بحران 

70ساله فلسطين و اسرائيل نزديك شده است! 
پس از اجراي تمام اين برنامه ها، ترامپ در اوايل سال2020 
نشستي را با حضور بنيامين نتانياهو، بني گانتز و نمايندگان 
ديپلماتيك برخي كشــورهاي عربي در كاخ سفيد برگزار 
كرد. هدف از اين نشســت، اعالم حمايت كشورهاي عرب 
خليج فارس از چشم انداز ترامپ براي پايان مسئله فلسطين 
بود. بر اين اساس، كشورهاي عربي 2ماموريت داشتند؛ فشار 
بر فلسطيني ها براي پذيرش مبادله بخش هاي اشغال شده در 
كرانه غربي در ازاي قسمتي از اراضي مشرف به غزه و تامين 
پشتيباني مالي براي اجراي بخش اقتصادي معامله قرن كه 
در نشست سال2019 منامه توسط كوشــنر از آن رونمايي 
شده بود. آخرين گام دولت تك دوره اي ترامپ در اين مسير، 
اجبار برخي كشورهاي عربي به عادي سازي  روابط با اسرائيل 
و برقراري روابط ديپلماتيك در ازاي برخي اقدامات تشويقي 
نظير فروش جنگنده هاي اف-35 به امارات، خروج نام سودان 
از فهرست تروريسم يا پذيرش حاكميت مراكش بر صحراي 
غربي بود. در چنين شرايطي مقاومت قدس و همراهي عربي 
و جهاني با آن، فضاي ياس را از مســئله فلسطين دور كرد. 
تحوالت اخير قدس ثابت كرد كه اگرچه ممكن است حاميان 
مسئله فلسطين براي مدتي با منطق قدرت از صحنه حذف 
شوند، اما در نهايت اين بحران بدون احقاق حقوق فلسطينيان 
خاتمه نخواهد يافت. شهروندان فلسطيني  با قيام و فداكاري 
خود باري ديگر شــعله اميد را در دل مردم عرب و تمامي 
ملت هاي شكست خورده جهان برافروختند؛ اميد به تغيير 
واقعيت و حق تعيين سرنوشت توسط مردمان يك سرزمين.

هم اكنون نه تنها مشــروعيت اخالقي تصميم هاي ترامپ و 
اقدامات دولت نتانياهو طي 4سال گذشته زير سؤال رفته، 
بلكه روشن نيست چه سرنوشت حقوقي و سياسي در انتظار 
معامله قرن باشد؛ معامله اي نامشروع كه بدون درنظر گرفتن 
حقوق يك طرف بحران، صرفا بــراي تحقق اهداف تاريخي 

رژيم صهيونيستي طراحي شده بود.
منبع: العربي الجديد

تالش ها براي توقف حمالت اسرائيل به غزه و برقراري 
آتش بس بي نتيجه مانده است

آتش بس غزه در بن بست

 مروان قبالن
تحليلگر سوريه اي

   كرونا؛ دردسر مضاعف 
براي زنان

بســياري از اقتصاددانان معتقدند 
كه ركود جهاني ناشي از همه گيري 
ويروس كرونا، بيشتر باري بر دوش 
زنان اســت؛ چرا كه موقعيت هاي 
شــغلي مربوط به آنها را ســخت 

تحت تأثير قرار داده است.
مؤسسه بين المللي مشاوره مديريت 
مك كنزي اخيرا با انجام مطالعه اي 
اعالم كرده كه زنان 39درصد نيروي 
كار جهاني را تشكيل مي دهند اما 
54درصدشــان شــغل خود را در 
بحران كرونا از دســت داده اند. در 
آمريكا بيــش از نيمي از 10ميليون 
شغلي كه در جريان بحران كرونا از 
دست رفته، به زنان اختصاص داشته 
و بيش از 2ميليــون زن كار خود را 

ترك كرده اند.
صندوق بين المللــي پول تخمين 
مي زند كه بازگردانــدن اين زنان 
بــه كار مي تواند توليــد ناخالص 
داخلي را در آمريــكا 5درصد، در 
ژاپن 9درصد، در امــارات متحده 
عربي 12درصد و به طور حيرت آوري 

در هند تا 27درصد افزايش دهد.

جانت يلن، وزير خزانه داري آمريكا در كنار كريستين الگارد، رئيس 
بانك مركزي اروپا

سمانه معظمي
روزنامه نگار

نيويورك تايمز نوشته كه در ادامه درگيري هاي 
خياباني، تقابل ميان فلسطيني ها و يهودي ها 
به شبكه هاي اجتماعي راه پيدا كرده است. 
اين در حالي اســت كه سراسر جهان عرب 
آرام است و هنوز هيچ اعتراض چشمگيري در 
اين كشورها عليه كشتار مردم در غزه ديده 

نشده است.
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روشنفكري در خيابان

عدد خبر

 حضرت امير المؤمنين علي ع: 
كاري را كه موجب زشتي آبرو و نام گردد، 

انجام نده.

  اذان ظهر:  13:01 غروب آفتاب:20:06
 اذان مغرب: 20:27  نيمه شب شرعي: 00:11

 اذان صبح: 4:15  طلوع آفتاب: 5:55

مثــل آب و غــذا و سارا موسوی درست است كه مسكن 
پوشاك، جزو نيازهاي اوليه هر انساني است، اما اين 
نياز اوليه اين روزها آنقدر گران شده كه حتي رؤياي 
خانه دار شــدن هم بــراي خيلي ها محــال به نظر 
مي رسد. در يكي دو سال اخير با باال رفتن نجومي و 
عجيب اجاره خانه  در تهران، خيلي ها از شمال شهر 
به مركز و از مركز شهر به جنوب شهر اسباب كشي 
كردند و خيلي ها هم به حاشيه شهر رفتند. عده اي 
هم عطاي زندگي كردن در پايتخــت را به لقايش 
بخشيدند و در شهرستان هاي اطراف تهران ساكن 

شدند. حاال به گفته رئيس اتحاديه امالك ساوجبالغ 
خيلي از مستأجران كرجي هم ديگر توان پرداخت 
اجاره خانه در اين شهر را ندارند و در حال رفتن به 
سمت مســكن مهر در حاشيه اين شــهر هستند. 
تعدادي هم به گرمسار مهاجرت كرده اند. البته اين 
اتفاق در همه شــهرها كم و بيش در حال رخ دادن 
است. اگر تا چند سال پيش روستاييان و كساني كه 
در شهرستان ها زندگي مي كردند با سوداي كار بهتر 
و پول بيشتر به شــهرها مي آمدند، حاال همه  چيز 
برعكس شده و شهرنشينان اسباب بر دوش در حال 
ترك شــهرها هستند. مســئوالن هم در اين ميان 

راهكارهايي ارائه مي دهند كه مستأجران وام وديعه 
بگيرنــد يا طــرح مســكن ملــي راه مي اندازند تا 
اجاره نشين ها خانه دار شوند. به تازگي هم در مجلس 
»طــرح ســاخت مســكن ارزان قيمت توســط 
شهرداري ها« اعالم وصول شده است. اما واقعيت اين 
اســت كه هيچ يك از اين راهكارها به اين زودي ها 
پاســخگوي اين حجم از گراني و آدم هاي خانه به 
دوش نيســت و خيلي از صاحبخانه ها كه بويي از 
انصاف نبرده اند، صبر نمي كنند تا نمايندگان مجلس 
و مسئوالن سر فرصت تصميم بگيرند و طرح هايشان 

را اجرا كنند.

اجارهنشينهاحاشيهنشينميشوند

مي دانم اگر شــما با عبارت »دوچرخه سوار حرفه اي«  مواجه شويد احتماال نخستين تصويري كه در ذهنتان مهسا جزيني
نقش مي بندد يك ورزشــكار حرفه اي در رشته دوچرخه سواري است. كسي كه او را 
بايد در جاده و طبيعت و پيست هاي مسابقات با ست كامل لباس و تجهيزات ورزش 
دوچرخه سواري پيدا كرد. از نظر من اما همه پدرها و پدربزرگ هاي ما كه در گذشته 
سوار بر دوچرخه هاي الري سبزرنگ مســير خانه تا محل كار را طي مي كردند و در 
مسير برگشت هم دركوچه پس كوچه و بازارچه سرمحل چرخي مي زدند و خورجين 
سفيدرنگ را از سفارشات صبح همسر پر مي كردند تا به خانه برسند، دوچرخه سوار 
يا ركاب زن حرفه اي بودند. اجازه بدهيد از همين حاال بگويم كه من تعريف خودم را از 
ركاب زن حرفه اي دارم. يعني كسي كه دوچرخه را جايگزين خودرو كرده يا حداقل 
سعي كرده تا حد امكان جايگزين كند. اين همان نقطه اي است كه بايد بين دوچرخه 
به عنوان وسيله نقليه با دوچرخه به عنوان يك وسيله ورزشي تفاوت گذاشت. شايد 
به نظر شما كمي غلوآميز يا حتي بي ربط به نظر برسد چرا كه در اين صورت بايد به همه 
دارندگان خودرو شخصي هم اتومبيل سوار حرفه اي بگوييم! اما اجازه بدهيد اينجا را 
كمي استثنا قائل شــويم و در راستاي ترغيب و تشــويق فرهنگ دوچرخه سواري 
عمومي، كساني را كه حاضر شده اند بر وسوسه خريد پياز و سيب زميني از سر كوچه 
با خودرو! فائق بيايند و سراغ دوچرخه بروند، دوچرخه سوار حرفه اي بنامم. به كساني 
كه هر روز براي رفت وآمد تا سركار، حتي مهماني و قرارهاي كاري و دوستانه در كافه 
و رفتن به سينما خود را متعهد به ركاب زدن كرده اند، دوچرخه سوار حرفه اي بگويم. 
الزمه حرفه اي شدن، تعهد به مداومت در انجام كاري است و كسي كه متعهد شده به 

جاي كالچ و ترمز پا روي ركاب بگذارد از نظر من حرفه اي  است.
نكته آخر اينكــه مي دانم خيلي ها عادت ندارند براي رفت وآمد در ســطح شــهر از 
تجهيزات دوچرخه سواري اســتفاده كنند اما فراموش نكنيد استفاده از دستكش و 
كاله و داشتن چراغ عقب و جلو، حداقل ملزومات دوچرخه سواري ايمن براي كسي 
است كه دوچرخه را جايگزين خودرو شخصي اش كرده است. من بارها با دوچرخه به 
زمين خورده ام. آخرين بار اول همين هفته، هنگام عبور از يك رمپ شيب دار بود كه 
كنترل دوچرخه را از دست دادم و از عقب به زمين افتادم. اگر كاله دوچرخه سواري 

نداشتم شك نكنيد آسيب جدي از ناحيه سر ديده بودم!

حرفه اي كيست؟

درصد
مديرعامل و نايب رئيس 

هيأت مديره شركت 
دخانيات ايران گفته: 
ارزش بازار »صنعت 
دخانيات« در ايران 

۴٠ هزار ميليارد تومان 
است، درحالی كه سهم 

»شركت دخانيات ايران« 
از نظر ريالی از ارزش 

اين »صنعت« حدود ۵ 
درصد است

5

۷۰ درصد بازار دخانيات 
كشور در اختيار يك شركت 

ژاپنی و نيز يك شركت 
آمريكايی- انگليسی است 

که از سال ۸۲ در كشور 
مجوز فعاليت دارند و از 

سال ۹۰ تعرفه حق العمل 
مربوط به استفاده از 

زيرساخت های شركت 
دخانيات را نيز پرداخت 

نمی كنند. شركت دخانيات 
برای حدود ۱۲ هزار نفر ايجاد 

اشتغال كرده و ظرفيت 
توليد ۵۰ درصد سهم بازار را 
دارد، با اين حال شركت های 
خارجی به راحتی مواداوليه را 

وارد می كنند 

 12
هزار 

 سيلي كرونا 
بر صورت زنان

يك ضيافت كودكانه  كنار ويترين اسباب بازي فروشي...  / عكس:همشهری ؛  محمد عباس نژاد اول آخر
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لب سوز و لب دوز و لبريز
تي تومان آل تي پيرهن آِل آبي 

َچيه باغه سر نُشو تو زايه وابي  
                                                                             َچيه باغه سر نُشو تِِره ِچِته گيره 
                                                                               امِلش بازار نُشو تِِره َو ِچه گيره*

قهوه خانه اي - بخوانيــد چاي خانه اي - رهاشــده در جاده اي فرعــي كه به مثابه 
استراحتگاهي بين راهي ا ست و يكي دو ماشــين مقابلش توقف كرده اند. قهوه چي 
ميانسالي اداره اش مي كند. ســماوري دارد، از آن روسي سازها، كه ُقل ُقل مي كند و 
قوري چاي كه خيلي وقت است دم كشيده و در استكان و نعلبكي رنگ ورو رفته با 
تك  و توك قندهايي در قنداِن كوچك فلزي. درست همانند اين فراز از سفرنامه ادوارد 
براون، كه در جايي، در ميانه راه تهران به آذربايجان نوشته است: »مقارن ظهر ما در 
يك قهوه خانه واقع در سر راه توقف كرديم و رفع خستگي نموديم. قهوه خانه محلي 

است كه در آنجا به مردم چاي مي فروشند.«
اين تصوير را اگر تصور كنيد، لب لبابش، »چاي« است. چاي است كه هر ايستاده اي را 
مي نشاند و هر غريبه اي را با ساده ترين دعوت ساده كه »يه چايي با هم بخوريم«، به آشنا 
تبديل مي كند. نوشيدني مختِص اعيان و اشراف كه به ميان مردم آمد و جاخوش كرد.

چاي در فرهنگ ايراني چنين منزلتي دارد؛ مرتبتي از ســِر مهر و مهرباني و البته 
صميميت. در هر كوي و برزن و شهر و روســتا، چاي شاه بيِت مهمان نوازي است و 
اول چيزي كه در عزا و عروسي با آن پذيرايي مي شود و حتي حضور دختر با سيني 

چاي، جزئي از آيين خواستگاري است.
چاي همان چيزي است كه مادر خانواده وقتي پدر شــباهنگام خسته و كوفته به 
خانه مي آيد، با »يه چايي برات بريزم« به اســتقبالش مي رود يا وقتي مسافري به 
مقيم مي رسد، با چنين پرسش مشابهي، سعي مي كند غبار راه را از رخت و رويش 
بزدايد و اصال كمتر خانه و خانواده اي را مي توان ســراغ گرفت كه چاي اوِل صبح و 

آخِر شبش به راه نباشد.
اين ها و خيلي نشانه هاي ديگر اســت كه نشان مي دهد، چاي و قنِد پهلويش چقدر 
درهم تنيده است با فرهنگ مردم ايران و باز يك نمونه ديگرش اينكه صبحانه ايراني، 

بي حضور چاي، حتما چيزي كم دارد.
چاي از وقتي محمدخان كاشف السلطنه، به خواستاري مظفرالدين  شاه اصله هايش 
را از هندوستان آورد، چنان به ركن ركين زندگي مردم خطه شمال تبديل شد كه 

حتي چاي چيني هم مراسم و مناسكي دارد و ترانه هايي حينش خوانده مي شود.
چاي اگرچه زماني بر فرهنگ ايراني اضافه شد اما حاال به بخش جدايي ناپذير آن تبديل 

شده است و كهنه دِم تازه جوشش، هر خسته اي و هر مانده اي را سِر ذوق مي آورد.
و خوب نوشته است محمدحسن خان اعتمادالسلطنه در »المآثر و اآلثار« كه: »در 
ميان طبقات اهل ايران چاي اگرچه پيش از ظهور اين دولت وارد ايران گرديده بوده 
است، اما مثل اغلب طيبات و مواد تنعم به خاندان سلطنت و معدودي قليل از سروات 
مترفين انحصار داشته، ولي امروز مشروب عام است به هر صبح و شام، و در جميع 
خانه هاي رعاياي اين پادشاه از محترفه شهري الي طبقه فالحه قرويه و رحاله بدويه 
اسباب و ادوات استعمال آن البته موجود است و پيمودنش، همه روزه عادت معهود.«
* يكي از ترانه هاي عاميانه مردم شمال در هنگام چاي چيني

حميدرضا محمدي

آخر قصه؛ اميد
حتي يك عطسه. حتي سيد محمدحسين هاشمي »تو نبايد مريض شــي؛ 
يك سردرد. تو هميشه بايد خوب و سالم باشي؛ همونطوري 
كه هميشه توي زندگي بودي؛ هموني كه هميشه توي يادم 
مونده. همونجوري شاد. هميشه بخندي؛ بخندوني. من 
تصويرت روي تخت بيمارستان رو هيچ وقت توي حافظه ام 
نمي سپارم.« نشسته اســت روبه رويم؛ توي حياط كافه. 
همان كافه  هميشگي؛ ميز هميشگي؛ صندلي هميشه. 
جايي كه دارد تالش مي كند خودش را به تاريخ برساند. 
دارد يك به يك، كلمه ها و خط هــا را برايم مي خواند و با 
اشــتياق خودش را الي كلماتش دفن مي كنــد؛ انگار 
مي خواهد به كودكي تبديل شود كه توي استخر توپ ها، 
دارد ذوق مي كند و لذتش را مي بــرد. با هر پاراگرافي كه 
مي خواند نظرم را مي پرسيد. من، وقتي ذوق كردنش را 
مي ديدم، هيچ جمله اي جز »فوق العاده بود، عالي. مي دونم 
مي تركونه« نمي توانســتم بيان كنم. اما ته دلم نگرانش 
بودم. يك روز، خيلي وقت قبل، از يكي شــنيده بودم كه 
آدم ها، توي نخستين داستاني كه مي نويسند، زندگي  و 
روحيه شــان را نمايش مي دهند و من وقتي داســتان 
خاكستري اش را مي خواند، مدام فكر مي كردم كه اگر اين 
مورد درباره او هم صدق كند، من چقدر نارفيقم كه زندگي 
خاكستري اش را نفهميدم. دلم مي خواست يك جوري 
بفهمم كه توي اين همه تصوري كه روي كاغذ آورده، چقدر 
خودش را كشــيده. چقدر از خودش گفته. اصاًل داستان 
تخت و بيمارستان و شادي و مريضي چيست كه در سلول 
سلوِل پيكره داستانش جا خوش كرده؟ من فكر مي كردم 
كه او را خوب مي شناسم. فكر مي كردم كه گوش شنيدن 
درددل هايش هستم، يار خوشي هايش؛ هم سفره شام و 
ناهارهاي ساده و خوشــمزه اش. اما حاال كه دارد اينها را 
مي خواند، حاال كه دارم فكر مي كنم كه اين داستان، نشاني 
از درونش است، خيلي حالم گرفته شده. آنقدر تابلو نگاهش 
مي كنم كــه مي فهمد يك چيزي شــده؛ مي فهمد دلم 
مي خواهد يك چيزي بگويم. »چيه؟ به درد نمي خوره؟ 
دوســتش نداري؟« با لحني كه پر از استرس است اين را 
مي پرسد و من سريع دنبال راهي مي گردم تا سوءتفاهم 
برايش ايجاد نشود؛ »نه! نه! خيلي خوبه؛ خيلي. قلمت حرف 
نداره. فقط مي خوام بگم كه درسته كه دنيامون تاريكه. به 
قول مهران مديري، ديگه بــه درد نمي خوره اين دنيا. اما 
هنوز مي شه نفس كشيد. هنوز مي شه خوب بود. مي شه دل 
بست به قشنگي هاي دنيا.« خيلي سعي كردم كه از خودش 
و روحياتش چيزي نگويم و نپرســم. »تــو خيلي خوب 
مي نويسي؛ اما مي خوام بدوني كه مردم خسته ان از تاريكي، 
تيرگي. مردم دلشون مي خواد يكي، يك جايي پيدا بشه و 
دنيايي را براشون تجسم كنه كه توش غم نباشه، درد نباشه، 
آه نباشه.« توي دلم آشوب شده كه نكند اين حرف هايم 
توي روحيه اش اثر بگذارد؛ ذوقــش را كور كند. اما مثل 
هميشه متين و باوقار جوابم را داد؛ »توي دنيايي كه برامون 
ساخته شــده، خيلي از اتفاقات تلخ و سخته. من هم كم 
سختي و تلخي نديدم. اين رو نوشتم كه بگم، من، هنوز اميد 
دارم. اميد خيلي خوبه. بشين تا تهش رو بشنو. آخرش، 

قصه ما هم قشنگ مي شه.«

ضيافت الهيجان براي ايران
86سال از زماني كه »محمد ميرزا  كاشف الســلطنه« ژنرال كنسول فاطمه عباسي
ايران در هند چند بوته چاي را با زحمــت وارد ايران كرد و در 
الهيجان كاشت، مي گذرد. حاال شهر الهيجان به عنوان مركز 
كشت چاي در ايران مطرح اســت و 90درصد محصول چاي 
ايراني در گيالن كشت مي شود. هر سال بيش از 20 هزار هكتار 

زمين مورد بهره برداري چاي قرار مي گيرد و در حدود 130هزار 
تن برگ سبز چاي توليد مي شود. شايد اين عدد بزرگ به نظر 
برسد اما براي ما ايراني ها كه زندگي مان با چاي گره خورده و از 
صبح تا شب، موقع خســتگي و خواب آلودگي و شادي و غم و 
آسايش، چاي مي خوريم، اين عدد نه تنها بزرگ نيست، كه كم 
هم هســت و مجبور به وارد كردن چاي از كشــورهاي ديگر 

مي شويم. اما چاي خوشرنگ و خوش عطر الهيجان كجا، چاي 
خارجي كجا. كاش مســئوالن همانطور كه پشــت ميزشان 
نشســته اند و چاي را با نبات زعفراني هم مي زنند تا نوش جان 
كنند، فكــري به حــال حمايت از چايــكاران هــم بكنند تا 
 سرســبزي هاي خطه شــمال و عطــر چاي الهيجــان در

خانه ها پابرجا بماند. 

آداب اکسيداسيون
اگرچه ما ايراني ها در قديم االيام قهوه خور بوده ايم و قهوه خانه ها هم از هميــن روي اينگونه نام گرفته اند اما چاي لبريز  لب دوز و لب سوز اين روز ها چيز ديگري است و اسمش كه مي آيد چه قند پهلو باشد چه نباشد قند در دل كسي كه صداي سامان رضايی
قرچ و قروچ نعلبكي اش را مي شنود آب مي شود. از ديدگاه دانشمندان چاي نام گياه كامليا سيننسيس)Camellia sinensis( است كه پس از برخي 
فراوري ها به انواع گوناگون آن تقســيم و بسته بندي مي شــود. اين گياه  يك منبع طبيعی از تئين و آنتی اكسيدان ها اســت، اما تقريباً بدون چربی، 
كربوهيدرات ها، يا پروتئين آن. دارای طعمی مطلوب است كه كمی تلخ و گس است. چاي 5هزار سال است كه بهانه اي براي دورهمي هاي ساده و حتي 
تك نفره است. لب دوز بودن آن باعث مي شود در تنهايي اندكي به انديشه فرو برويم و لبريز بودن آن از آرامش باعث مي شود در دورهمي ها كمتر زبان به 
گاليه باز كنيم. اما چه چيز باعث مي شود كامليا سيننسيس چندين و چند نوع تقسيم بندي داشته باشد؛ سياه، سفيد، سبز،  قرمز،  زرد،  اوالنگ، كوكيچا،  
ژنمايكا و حتي چاي گل برخي از انواع چاي هستند كه به گفته كارشناسان به نوع اكسيداسيون اين برگ ها بستگي دارد. برشته كنندگان قهوه عبارت 
»اكسيداسيون« را به عنوان واكنش مايالرد) Maillard Reaction( می شناسند اما در مورد چای اين موضوع بسيار متفاوت است. يك واكنش شيميايی 
كه برگ های چای را قهوه ای می كند و عطر و طعم را اضافه می كند. بر اساس نوشته تونی جيبلی در كتاب »جهان چای: راهنمايی برای مصرف كننده« 
در اين واكنش شــيميايی با افزودن عطر و طعم های مختلف و به ويژه تئوفالوين ها )theaflavins( و تورابگين ها)thearubigins (برگ ها قهوه ای 
می شوند. جيبلی توضيح می دهد كه تئوفالوين ها باعث افزودن تندی، روشنی و رنگ زرد می شوند. تورابگين ها باعث افزودن عمق، بدنه و رنگ قرمز 
می شوند.  نوشيدن چاي توسط بيش از 3ميليارد انسان در روي زمين باعث شده اين گياه يكي از كاال هاي استراتژيك هم قلمداد شود. تجارتي 40ميليارد 
دالري كه 75درصد آن در دست 4كشور جهان )آرژانتين، ايران، ژاپن و ويتنام( است. اگرچه تا چندي پيش الهيجان پايتخت چاي منطقه بود اما امارات 

وارد اين حوزه شده و ممكن است به يكي از قطب هاي جديد توليد و صادرات چاي تبديل شود. 

، سپيده فاتح نعمتي اميلــي  و بــر با
محقق و خبرنــگار در روزنامه نيويوركر 
به طور مفصــل معضل بيكاري و فشــار 
اقتصادي بــر زنان خانــواده به خصوص 
مادران سرپرست خانوار در دوران كرونا را 
بررسي كرده است. بابرو در اين مقاله به 
مقايســه تفاوت ها و تأثيرات قرنطينه و 
ركود اقتصادي كه از ابتداي سال 2020 بر 
اثر كرونا آغاز شده است با ساير ركودهاي 
اقتصادي كه در گذشته گريبانگير مردم 
بود، پرداخته اســت. از آنجايــي كه در 
ركودهــاي اقتصادي پيشــين ازجمله 
بحران بزرگ مالي ســال 2008و 2009 
سر پيكان مشكل بيكاري اكثرا مردان و 
مشاغل آنها را نشانه گرفته بود و بيش از 
80 درصد از مشاغل مردانه از بين رفت؛ 
زنــان به دليــل دريافت دســتمزدهاي 
پايين تر از امنيت شغلي باالتري برخوردار 
بودند. اما اين بــار چنگال بي رحم بحران 
بيــكاري كرونا گلــوي زنــان و مادران 
سرپرست خانوار را سخت تر از پيش فشرد. 
برخالف بسياري از مشاغل كه با حضور 
اكثريت مردان معنــا گرفته اند، با آمدن 
كرونا و اعمال قرنطينه هاي طوالني مدت 
مشــاغل و دفاتري مانند مهدكودك ها، 
مدارس، هتل ها، خدمــات خانه داري و 
صنعت توريسم كه زنان بســياري را در 
سازمان هايشان به كارگرفته اند به دليل 
فروپاشــي اقتصادي مجبور به اخراج و 
تعديل نيرو  ها به خصوص بانوان شــاغل 
شدند. بابرو در اين مقاله بيان مي كند در 
دوران همه گيري بيماري كوويد-19 تنها 
يك شغل از هر سه شــغلي كه باالخص 
بانوان در آن مشــغول به كارند ضروري 
تشخيص داده شــد و حاصل آن اخراج 
مادران و زنان سرپرست خانواري بود كه 
پيش از آغاز بحــران نيــز وضع معاش 

مناسبي نداشتند.

دم كردن چاي برايتان نمي نويسم كه مي خواهم از طريقت چاي مسعود مير آب جوش آمده، چاي خشك را بريز در قوري و صبر كن، نه از دستور 
بگويم. طريقت؟ بله درســت خوانديد چون دم كردن و نوشيدن چاي، مقدمه و تصميم به آغاز 
عمل آوري تا موخره و انجام نوشيدن چاي طريقتي است خواستني از جنس تامل و آرامش. چاي 
بي غش و ساده واليات شمالي كشــور وقتي به صبر حرارت و طراوت آب جوش به لعاب عقيق 
مي گرايد و براي رهايي از خستگي جرعه جرعه نوشيده مي شود حكايت زندگي را جاري مي سازد 

و رسالت ما را يادآور مي شود كه بايد ميان هزار جنگ خونين روزگار و غصه هاي پرتكرار، لختي 
بنشينيم و طريقت چاي را ستايش كنيم.

كشف كاشف السلطنه و سبزي چاي زارهاي گيالن را به نوشيدني خوش رنگ و خوش حرارت 
در استكان كمر باريك ناصرالدين شاهي و نعلبكي فيروزه فام بدل كنيد و آن را بنوشيد تا با چاي 
تازه دم، حالتان تازه شود. اين ساده ترين و محبوب ترين ضيافت ايراني را همواره ستايش كنيد و 

حواستان باشد چاي دلتان از دهان نيفتد.

حافظ

هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود
هرگز از ياد من آن سرو خرامان نرود

طريقت چاي
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