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 5 تغيير مهم 
در كنكور

گفت وگو با اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي درباره جزئيات 
 تغييرات  آزمون ورودي دانشگاه ها  از سال 1402

تحول در جوار آرامستان تاريخي

حادثه مرگبار  براي  اتوبوس خبرنگاران
 واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران محیط زيستی در حوالی شهرستان نقده به جان باختن

 2 خبرنگار و مصدومیت شمار ديگری از آنها منجر شد

 شهردار تهران در بازديد  از ميدانگاه  مجموعه آرامستان هاي ارامنه:  نگاه اجتماعي براي حل مشكالت شهر  
راهگشاست  و هزينه پروژه ها را  كاهش مي دهد
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متأســفانه هشــدارهايي كه از 
يــك دهــه پيــش متخصصان 
محيط زيســت و ســازمان هاي 
جهانــي مانند ناســا در رابطه با 
تغييــرات اقليمي و گرم شــدن 
كره زمين و بروز خشكســالي ها 
مي دادند، به وقوع پيوسته است. حدود 30كشور جهان ازجمله 
ايران، گرفتار كمي بارش ها و خشكسالي و كمبود آب شيرين و 
در حقيقت ورشكستگي آبي شده اند. اين پديده در كشور ما كه 
مناطق وسيع خشك و بياباني كم ندارد، بيش از پيش به چشم 
مي خورد. چيزي كه هم اكنون ما سخت به آن دچار هستيم و 
قبل از پرداختن به چگونگي مديريت بحران بايد به آن اشاره 
كنيم، بحران مديريت اســت، متأسفانه چندگانه بودن مراكز 
تصميم گيري و نپذيرفتن يا كتمان يا پشــت گوش انداختن 
پديده وحشتناك خشكسالي در اين مسير يك معضل آشكار 
به شــمار مي رود. بايد باور كنيم كه كمبود آب و خشكسالي، 
سال ها ادامه خواهد يافت و بهتر است خود را سازگار با شرايط 
جديد كنيم و از سوي ديگر صريح به مردم و همه گروه ها اعالم 

شود كه موضوع كم آبي و خشكسالي بسيار جدي است.

در اينجا ضمن بررســي علل به وجود آمدن مشكل كم آبي در 
كشور، چند راهكار ارائه مي گردد:

موضوع خشكسالي و كمبود آب مسئله اي جهاني و تا  حدودي امنيتي است. برطرف كردن اين مشكل نياز 1
به تعامل با همــه كشــورهاي جهان و به خصــوص منطقه 
خاورميانــه دارد و حــل آن از طريــق ســازمان ملل متحد 
امكان پذير است. حقابه كشــورها بايد از طريق همسايه هاي 
باالدســتي تعيين و تحويل شود. بستن ســد روي هيرمند و 
خشك شــدن هامون يكي از اين موضوعات مورد اختالف با 
افغانستان است كه زندگي مردم سيستان و بلوچستان را دارد 
نابود مي كند. بايد سريعا با دولت افغانستان وارد مذاكره جدي 

و نتيجه بخش شويم.
تشــكيل وزارت آب و محيط زيســت ؛ مديريت آب  هم اكنون در اختيار وزارت نيرو است و از سوي ديگر 2
وزارت جهادكشاورزي و وزارت صنعت خود را دخيل مي دانند. 
به نظر ما تشــكيل وزارتخانه مســتقل و مســئوليت پذير و 
پاسخگوي »وزارت آب و محيط زيست« مي تواند تا حد زيادي 

مؤثر در حل معضل موجود باشد.
تعويض لوله هاي اصلي انتقال آب شــهري نموده تا از 3 شــركت هاي آب منطقه اي در اســرع وقت اقدام به 
نشت آب به دليل پوسيدگي و كهنه بودن لوله ها جلوگيري شود.

شــبكه صنعتي جمــع آوري،  انتقــال و تصفيه فاضالب هاي 4
خانگي و اداري و غيره احداث شــده تا بتوان بخش زيادي از 

فاضالب را پس از تصفيه به چرخه مصرف برگرداند.

يادداشت
سعید منصورافشار؛ استاد دانشگاه

خشكسالي، بي آبي و چند راه حل
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بازگشت همه به سوي اوست
درگذشت  خبرنگاران خبرگزاري هاي ايرنا و ايسنا  در حادثه سقوط اتوبوس  
 را  به خانواده هاي ايشان، همكاران شــان  و همچنين جامعه مطبوعاتي

و رسانه اي كشور تسليت مي گويم.
پيروز حناچي

هیچ داستانی خالی
 از امیدواری نیست

تأييد قيمت 
واكسن داخلی

قبول نقش های منفی 
جرأت می خواهد

از ابتدا هم
آدم متوهمی نبودم

سرزمین های 
ناشناخته شمالی

طوالنی ترین 
غار تهران...

پرچم ایران 
را به قله رساندم

مصطفی رحماندوست از اهمیت 
داستان  در روزهای سخت می گوید

 گفت و گو با رئيس سازمان غذا 
و دارو درباره قيمت واكسن داخلی

 پای صحبت های سیاوش طهمورث
به بهانه هنرنمایی در  »زخم كاری«

محمدكاظم كاظمی، شاعر 
از روزهای اول شاعری اش می گوید

با بهرام امیراحمدیان، نكاتی جذاب 
درباره روسیه را  مرور كرده ایم

غار »بورنیك« فیروزكوه، یكی از 
نقاط بكر گردشگری اطراف پایتخت

گفت وگو با امین دهقان كه باوجود 
ابتال به كرونا   هيماليا را فتح كرد 
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ديدگاه

حضور بانوان محيط بان نكته اي 
نيســت كه فقط در ايران مطرح 
شده باشد و نياز به فرهنگ سازي 
داشــته باشــد. ايده ايــن كار از 
ســال ها قبل بــا توجه بــه آن 
كه در كشــورهاي ديگــر تجربه 
حضور بانوان محافظ محيط زيســت وجود داشت، مطرح بود. 
كشورهايي نظير انگلستان، ســوئيس و اتريش در اين زمينه 
پرچمدار هستند. اما موضوعي كه در واگذاري شغل محيط باني 
به بانوان بايد مدنظر قرار گيرد، آن است كه بانوان مي توانند در 
امور مربوط به اجراي قوانين و مقررات محيط زيستي همچون 
پليس محيط زيست در شهرها حضور داشــته باشند و موفق 
شوند. حضور و محيط باني بانوان در شهرها نه تنها موردي ندارد 
كه البته بسيار موثر و مفيد است. اما آنجا كه محيط بان مجبور به 
حضور در دل طبيعت و رويارويي با متخلفان خشن است، توصيه 
به حضور بانوان در اين بخش از محيط باني امري ناپسند و خالف 
جايگاه ارزشمند بانوان است. در اين ديدگاه اين حضور مي تواند 
حتي نتيجه عكس داشته باشد. پس بايد از واگذاري غيراصولي 

حرفه محيط باني در طبيعت براي بانوان جلوگيري شود. 

ســاليان زيادي اســت كه در اصول حرفــه اي محيط باني در 
جهان اينگونه روال است كه ساحت حفاظت از محيط زيست 
انساني در بحث كنترل آلودگي هوا، آب و خاك با حضور بانوان 
ممكن شود. در ايران نيز البته شرايط براي اينگونه حضور آنها 
مهياســت.  اينكه بانوان محيط بان به عنوان ضابطان قانون در 
زمينه مبارزه با واحدهاي آالينده شــهري وارد عرصه شوند، 
نه تنها  امري بسيار پسنديده است كه مناسب با جايگاه و شأن 
زنان ايراني در صيانت از محيط زيست است. اما حضور بانوان 
در عرصه هاي طبيعي و جنگلي، منجر به واردآمدن آسيب هاي 

جدي جسمي و رواني براي آنها مي شود.
نبايد چنين برداشــت شــود كه بانوان ايراني توان حضور در 
عرصه هاي طبيعي و جنگلي و انجام امور حفاظت عرصه هاي 
طبيعي را ندارند، چون هيچ تفاوتي ميان زن و مرد در صيانت از 
طبيعت نيست. اما اگر بانوان به عنوان محيط بان وارد پهنه هاي 
طبيعي كشور شــوند، بدون ترديد با رفتارهاي بسيار ناهنجار 
قاچاقچيان و متخلفان سابقه داري مواجه مي شوند كه رفتارشان 

به هيچ وجه قابل كنترل نيست. 
افرادي در طبيعت حضــور مي يابند كه به عمــد درختان را 
آتش مي زنند يا شــكار غيرقانوني انجــام مي دهند. در چنين 
عرصه اي نياز به حضور شــخصي در يك شرايط جنگي است. 
براســاس تجربيات محيط بانان مرد در طبيعــت ايران، گاه 

برخورد بــا متخلفان كار را به شــليك 
گلوله و گروگانگيري و حتي شــهادت 

محيط بان ها كشانده است و در چنين شرايطي حضور بانوان در 
منطقه جنگي در طبيعت دور از شأن و جايگاه واالي آنهاست. 

زنان  محیط بان؛ 2عرصه و 2رويكرد
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اسماعیل كهرم ؛ بوم شناس

ســرانجام پس از اما و اگرهاي فراوان بر 
سر درســتي و نادرستي تعيين قيمت 
200هزار توماني واكسن ايراني كووايران 
بركت، رئيس سازمان غذا و دارو تأييد كرد 
كه قيمت هر دوز واكســن بركت  براي 
دولت هماني است كه اعالم شده؛ يعني 

200هزار تومان. صفحه16 را بخوانيد.
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 رئيس جمهور در جلســه 
چهارشــنبه هيأت دولت با دولت

اشــاره به يكي از وعده هاي 
خود مبني بر تحويل دولت بدون تحريم به 
منتخب بعدي ملت، گفــت: من به ملت 
ايران اعالم مي كنم دولت جنگ را به پايان 
رسانده، دولت در ســايه ايثار و فداكاري 
مردم، در ســايه رهنمودهاي مقام معظم 
رهبري، آمريكا را پاي ميز مذاكره در وين 
كشانده و حرف زده و مسائل مهم را حل و 
فصل كرده اســت و اگر بخواهند همين 

امروز مي توانيم تحريم را تمام كنيم. 
همين امروز دوم تير مي توانيم تحريم را 
تمام كنيم، برويم همين االن اختيارات را 
به آقاي دكتر عراقچي بدهيم و به وين برود 
و در عرض چند روز توافــق را نهايي كند 
و اعالم شــود تحريم هم برداشته شود. ما 
كارمان را انجام داده ايم، حال يك ســري 
پيچ وخم دارد، يك ســري گرفتاري هاي 
سياســي دارد كه نمي خواهــم االن وارد 
آن شوم. مردم االن روحيه و نشاطي پيدا 

كردند، نمي خواهم نشــاط مــردم به هم 
بخورد.

اظهارات رئيسي خوشحال كننده بود
براســاس گزارش پايگاه اطالع رســاني 
رياست جمهوري، حسن روحاني با اشاره 
به عهد خود با ملت تصريــح كرد: مردم؛ 
عهد ما با شــما اين بود كه در برابر آمريكا 
تسليم نشويم، در برابر آمريكا خم نشويم، 
عهد ما با شما اين بود با 3سال ونيم جنگ 
بتوانيم كشــور را اداره كنيم، مواد الزم را 
وارد كشور كنيم، هيچ كارخانه اي به خاطر 
عدم ورود مواداوليه از خارج تعطيل نشد، 
هيچ بيماري به خاطر نبودن تخت، بيرون 
بيمارستان نماند؛ اين هنر ملت ايران است 
اين فداكاري ملت ايران است. ما اين كار 
و اين راه را ادامه داديم، حاال رســيديم به 
اين نقطه. اين نقطه، نقطه اي است كه بايد 
با آرامش، امنيت و همدلــي، قدرت را به 

دولت سيزدهم منتقل كنيم. 
خوشــحال شــدم در ســايت ديدم كه 

رئيس جمهــور منتخــب گفتــه دنبال 
شايسته ســاالري هســتم، دنبال حزب 
و جناح نيســتم، الحمدهلل ان شــاءاهلل در 
مرداد مردم خواهند ديد وقتي وزرا معرفي 
مي شوند ديگر از يك جناح خاص نيستند 
و همه جناح ها در آن حضور دارند، معاونين 
رئيس جمهور معرفي مي شــوند و جناح 
خاصی نيســت. اين خيلي عالي است؛ ما 

كامال استقبال مي كنيم.

انتخابات را دور بعد اصالح كنيم
روحاني بــا انتقــاد از ردصالحيت هاي 
انتخابــات اخير و تأثير آن بر مشــاركت 
گفــت: در جمهوريت اگر شــما بتوانيد 
50درصد مردم را ســهيم كنيد اين كار 
حداقلي است اگر بتوانيد 70درصد مردم 
را ســهيم كنيد به يك نقطــه قابل قبول 
رسيديد، اگر توانستيد 90درصد مردم را 
ســهيم كنيد به نقطه اوج رسيديد. ما در 
انتخابات و در جمهوريــت بايد فضا را باز 
كنيم، بايــد مردم را در آغــوش بگيريم، 
طرد مردم كه هنر نيســت، مثال بگوييم 
50درصد جمعيــت، 30درصد جمعيت 

كه عالقه به يك تفكــر و جناحي دارند، 
اصال اينها نباشند؛ اين چه هنر و خدمتي 
به كشور است؟ اگر 30درصد مردم را كنار 
زديم به كشــور و امنيت ملي، به انسجام 
ملي خدمت كرده ايم؟ اينكه مردم نگران 
و ناراحت و اندوهگين شوند اين خاصيتي 
به حال ما دارد؟ حاال اينكه اين اشكال از 
كجاست بحث دوم اســت. اينكه ما غصه 
مي خوريم چرا 48درصد شــد، 58درصد 
نشد يعني چه؟ يعني مردم مهم هستند، 
يعني صندوق مهم است يعني رأي مهم 
اســت. اگر براي ما مهم نبود كه اين همه 

غصه نمي خورديم.

بيخودي علت درست نكنيم
رئيس جمهــور بــا تأكيد بــر اينكه اين 
48درصد بايد يك بار در تاريخ ما باشــد، 
افزود: دفعات بعد بايد جبران كنيم. يك 
مشكلي داشــته بايد مشــكل آن را پيدا 
كنيم. از نظر من روشــن است كه مشكل 
چه بــوده ولي بــه هر حــال محققين و 
آنهايي كه غيردولت هستند، دانشگاه ها، 
جامعه شناسان و سياســيون بنشينند و 

فكر كنند كه اگر اين مشكل نبود شركت 
در انتخابات به جاي 48درصد، 58، 68، 
78 مي شد. بيخودي هم همينطور علت 
درست نكنيم كه چون مردم زندگي شان 
ســخت بود، پاي صندوق نيامدند. وضع 
مردم سيستان و بلوچستان كه سخت تر 
بود پس چرا آنجا آمار باال بود؟ شهرهايي 
شــركت كمتر اســت كه وضع زندگي و 
معيشــت آنها كمي بهتر است. در خارج 
از كشــور چرا كم شــركت كردند؟ آنجا 
چه بــود؟ آنجا هم وضع زندگي شــان بد 
بود؟ حرفي بزنيم كه درست باشد، اساس 

داشته باشد.

تحويل دولت در شرايط مناسب كرونا
 رئيس جمهــور بــا اشــاره بــه ميزان 
واكسيناســيون كرونا تا پايــان دولت و 
تحويل آن به رئيس جمهور منتخب گفت: 
ما كرونا را ان شــاءاهلل با همه توان و تالش 
در شــرايط مناســبي تحويل دولت بعد 

مي دهيم.
البته ممكن است تا آخر سال هم گرفتار آن 
باشيم، ممكن است سال آينده هم چند ماه 

  ابراهيم رئيسي، رئيس جمهور منتخب قبل از 
ظهر چهارشــنبه به ديدار حســن روحاني، خبر 

رئيس جمهور در پاســتور رفت. اين ديدار در 
دفتر روحاني صورت گرفت. اين دومين مالقات آنها پس از 
انتخاب حجت االسالم رئيسي در انتخابات اخير است. حسن 
روحاني روز شنبه و در نخستين ساعات قطعي شدن انتخاب 
حجت االسالم رئيسي، با حضور در قوه قضاييه، با وي ديدار 
كرده بود. روحاني صبح چهارشنبه در جلسه هيأت دولت 
گفته بود »برادر بسيار خوب ما حجت االسالم والمسلمين 

جناب آقاي رئيسي به عنوان كسي كه آراي الزم را كسب 
كردند، 18ميليون رأي كسب كردند و رئيس جمهور منتخب 
مردم شدند همه هم بايد كمك و ياري كنيم. هيچ فرقي هم 
نيست كه اين دولت دوازدهم است يا فردا دولت سيزدهم 
اســت يا پس فردا دولت چهاردهم است، همه ما يك جزو 
نظام و ملت هستيم همه بايد به هم كمك كنيم.« او تصريح 
كرده بود: »جلسات ما با آقاي رئيسي ادامه خواهد داشت و 
وظيفه خود مي دانيم همه موارد و موضوعات كشــور را به 

اطالع ايشان برسانيم.« 

گرفتار آن باشيم. نمي دانيم، خيلي روشن 
نيست. ممكن است موتاسيون هاي مختلف 
بيايد اما امروز يك آرامش نسبي در داخل 
كشور به خاطر واكسن به وجود آمده است. 
ما براي تهيه واكســن تــالش كرده ايم و 
تالش مي كنيم و باز هم واكســن مي آيد، 
واكســن هاي داخلي هم توليد شده و به 

بازار مي آيد.

رئيس جمهور خطاب به مردم:

روحاني: به عراقچي اختيارات بدهيم توافق را نهايي كند

تحريم تمام است

ديدار روحاني- رئيسي اين بار در پاستور

گزارش

خبرهاي كوتاه

نقض آزادي با بستن سايت هاي ايراني
وزارت دادگستري آمريكا با بهانه اي واهي، دامنه اينترنتي 

چندين سايت ايراني و عراقي را مسدود كرد

وزارت دادگستري آمريكا در اقدامي خصمانه روز سه شنبه اعالم كرد 
كه دامنه اينترنتي 33وب سايت مورد اســتفاده »اتحاديه راديوها و 
تلويزيون اسالمي« و 3وب سايت تحت مديريت گروه كتائب حزب اهلل 
عراق را به دليل آنچه نقض تحريم هاي آمريكا خوانده، مسدود كرده 
است. به گزارش وب سايت شــبكه خبري الجزيره، بازديدكنندگان 
از سايت هاي رسانه اي برجســته ايراني مانند پرس تي وي و العالم و 
همچنين كانال تلويزيوني المسيره حوثي هاي يمن، روز چهارشنبه با 
بيانيه اي روبه رو شدند كه اعالم مي كرد وب سايت توسط دولت اياالت 
متحده ضبط شده است؛ همراه با مهر و موم دفتر تحقيقات فدرال و 
وزارت بازرگاني اياالت متحده. وزارت دادگستري آمريكا اين موضوع 
را مربوط به طبقه بندي نهادهاي SDN كرده و اعالم كرده است كه 
اگر سازمان يا نهادي به عنوان SDN شــناخته شود، بدون دريافت 
مجوز دفتر كنترل دارايي هاي خارجي، از دريافت خدمات در زمينه 

راه اندازي دامنه اينترنتي و وبگاه محروم خواهد شد.
اين وزارتخانه همچنيــن در بيانيه خود آورده اســت كه 33دامنه 
اينترنتي ضبط شــده »آي آر تي وي يو« تحت مالكيت يك شــركت 
آمريكايي هستند. ازجمله ســايت هايي كه مسدود شده، وب سايت 
شبكه كربال وابســته به حرم مطهر امام حسين)ع( است. اين شبكه 
اقدام به پخش زنده مراسم هايي مي كند كه در حرم مطهر سرور و ساالر 
شهيدان برگزار مي شود. اين در حالي است كه داستان مسدودكردن 
سايت هاي ايراني موضوع تازه اي محســوب نمي شود و حركت هاي 
دولت آمريكا در اين خصوص مسبوق به ســابقه بوده است. حتي در 
اوج رفتارهاي خصمانــه دولت آمريكا در دوران رياســت جمهوري 
دونالد ترامپ شايعاتي درخصوص بسته شدن اينترنت ايران نيز مطرح 
شــده بود. پيش تر نيز چند ســايت ايراني با دامين هاي آمريكايي با 
معضل مسدودشدن مواجه شــده بودند. بايد به اين نكته مهم توجه 
داشته باشيم كه سايت هايي كه با چنين مشكلي روبه رو شده اند، از 
يك رجيســتركننده آمريكايي دامين خريده بودند. در صورتي كه 
رجيستري دامين اين رسانه ها توسط شركت هاي غيرآمريكايي بود 

براي دولت آمريكا اين ماجرا به سادگي فعلي پيش نمي رفت. 
با تشــديد قوانين تحريم هاي ظالمانه دولتمــردان آمريكايي عليه 
مردم ايران، بسياري از شــركت هاي آمريكايي ازجمله شركت هايي 
كه خدمات هاســتينگ و دامين ارائه مي دهنــد، از ارائه خدمات به 
ايراني ها منع شده اند. در اين ميان برخي از سايت هاي بزرگ و معروف 
ايراني با مشكالتي از اين دست روبه رو شده اند. براي مقابله با چنين 
وضعي بســياري از مقامات و كارشناسان به شــركت ها و صاحبان 
صنايع و كســب وكارها توصيه كرده اند كه رجيستري دامين خود را 
به شركت هاي اروپايي بسپارند تا با چنين وضعيتي روبه رو نشوند. در 
اين ميان به نظر مي رسد كه ارائه برخي گزارش ها به مقامات آمريكايي 
درخصوص ســايت هاي ايراني هم يكي از عوامل اصلي مسدودشدن 
آنها باشد. دامنه »com. «  يك دامنه اينترنتي عام است كه در سيستم 
دامنه اي اينترنت مورد استفاده قرار مي گيرد. اين دامنه كه كار خود 
را از سال1985 ميالدي آغاز كرده است، اكنون به بزرگ ترين دامنه 
عام مورد استفاده در اينترنت تبديل شده  است. اين دامنه ابتدا مورد 

استفاده وزارت دفاع آمريكا بود.

جزئيات تكميلي آراي رياست جمهوري
شــوراي نگهبان 5روز پس از انتخابات رياست جمهوري صحت اين 
انتخابات را تأييد كرد. در اصالحيه اي هم كه وزارت كشور به آراي اعالم 
شده داشت، برخي تغييرات جزئي در شمارش آنها صورت گرفت.  روز 
چهارشنبه همچنين جمال عرف، رئيس ستاد انتخابات كشور، با اعالم 
جزئيات تكميلي از نتايج شمارش آراي انتخابات رياست جمهوري، 
از تكميل نتايج قبلي با وصول آخرين صورتجلســات از 91صندوق 
باقيمانده اين انتخابات خبر داد. در مهم ترين اين تغييرات آراي ابراهيم 

رئيسي، رئيس جمهور منتخب به باالي 18ميليون نفر رسيد. 
اين تغييرات در حــد چند ده هزار نفر در آراي اعالم شــده قبلي بود 
و در برخي موارد افزايش داشــت. بنــا بر اعالم عــرف در انتخابات 
رياست جمهوري سيزدهم 28ميليون و 989هزار و 529نفر شركت 
كردنــد و تعرفه رأي به آنهــا تحويل داده شــد. آراي باطله ماخوذه 
3ميليــون و 740هزار و 688مــورد بوده اســت و آراي نامزدها نيز 
به ترتيب ابراهيم رئيســي 18ميليون و 21هزار و 945راي، محسن 
رضايي 3ميليون و 440هزار و 835راي، عبدالناصر همتي 2ميليون 
و 443هزار و 387راي و اميرحســين قاضي زاده هاشمي يك ميليون 
و 3هزارو 650راي بوده است. پيش از اين عبدالرضا رحماني فضلي، 
وزير كشور آراي ابراهيم رئيسي را 17ميليون و 926هزار و 345راي 
اعالم كرده بود. بنا بر اعالم پايگاه اطالع رساني وزارت كشور، تفاوت 
عدد مربوط به كل تعرفه هاي مصرفي )تعرفه هاي تحويل شــده به 
مراجعه كنندگان شعب( با عدد آراي داخل صندوق هاي رأي، مربوط 
به افرادي است كه در انتخابات شركت كردند، اما به هر دليلي، رأي 

خود را داخل صندوق ها نينداختند.

خرابكاري ناكام در سازمان انرژي اتمي
حمله خرابكارانه به يكي  از ســاختمان هاي انــرژي اتمي ناكام ماند. 
نورنيوز، رسانه  نزديك به دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در اين باره 
اعالم كرد كه اقدام خرابكارانه عليه يكي از ســاختمان هاي سازمان 
انرژي اتمي در اطراف كرج ناكام ماند و هيچ گونه خسارت مالي و جاني 
هم به همراه نداشت. در ادامه اين گزارش آمده است: با توجه به اقدامات 
انجام شــده در راســتاي حفاظت از اماكن مربوط به سازمان انرژي 
اتمي، اقدام خرابكارانه ديروز پيش از آنكه منجر به بروز خسارتي به 
ساختمان مذكور شود، خنثي شد. الزم به ذكر است هوشياري نهادها 
و سازمان هاي حفاظتي و امنيتي در زمينه شناسايي، كشف و مقابله با 
اقدامات خرابكارانه براي ضربه زدن به فعاليت هاي هسته اي صلح آميز 
ايران نتوانسته خللي در تداوم برنامه هاي هسته اي ايران ايجاد كند. 
چگونگي اين رخداد و همچنين شناسايي عوامل آن از سوي مراجع 
مسئول در دســت بررسي و پيگيري است. ســاعاتي قبل از گزارش 
نورنيوز، برخي رسانه ها از حمله پهپادي ناموفق به مجموعه دارويي 
بركت، مجموعه   توليدكننده واكسن كوو بركت كه زيرمجموعه ستاد 
اجرايي فرمان امام و در كردان كرج واقع است، خبر داده بودند . كانال 
تلگرامي سپاه قدس هم در اين باره نوشت: »درحالي كه در ابتدا اخباري 
مبني بر حمله پهپادي به تاسيسات ساخت واكسن بركت منتشر شد، 
بنابر اطالعات دريافتي اين كانال، به يك مركز سازمان انرژي اتمي با 

يك كوادكوپتر  حمله شده، ولي اين حمله دفع شده است.«

هزار و 40 تحريم 
برداشته مي شود

رئيس دفتر رئيس جمهور درباره 
نهايي شــدن متن توافق وين، 
گفت: همه موارد از بيمه، نفت 
و كشتيراني توافق شد و حدود 
يك هــزار و ۴۰ تحريم دوران 
ترامپ طبق اين توافق برداشته 
مي شــود. همچنين توافق شد 
برخي تحريم ها مربوط به افراد و 
بيت رهبري برداشته شود. اما از 
آنجا كه اساس مذاكره برجام در 
ارتباط با مسائل هسته اي بود، 
لذا همه تحريم هــاي مرتبط با 
اينها برداشته مي شود. محمود 
واعظي با بيان اينكه تحريم هاي 
قبل از۹۴ به نشست وين مربوط 
نمي شــود، گفت: در ارتباط با 
مســئله برجام رئيس جمهور 
در نشست هيأت دولت به وزرا 
دستور دادند هر تصميمي كه 
مي گيريم و اين تصميم به دولت 
آينده تســري پيدا مي كند با 
آن مشورت كنيم. شايد دولت 
بعــد راضي و موافق نباشــد. 
در رابطه با برجــام كه موضوع 
مهمي اســت، رئيس جمهور 
دســتور داد عراقچي به محض 
رســيدن به تهران با وزير امور 
خارجه خدمت آقاي رئيســي 
برســد و گزارش پيشرفت ها و 
محدوديت ها را اعالم كند. اين 
گزارش يك ســاعت ونيم طول 

كشيد و همه موارد اعالم شد.

ث
مك

   اجازه مادران براي افتتاح حساب بانكي به نام اطفال
در جلسه روز چهارشنبه هيأت دولت با اليحه پيشنهادي معاونت امور زنان و خانواده رئيس جمهور 
درخصوص »اجازه مادر براي افتتاح حساب بانكي به نام اطفال« موافقت شد. براساس اليحه مصوب 
هيأت وزيران كه با هدف كالن حمايت از نقش و جايگاه مادري و منافع عاليه كودكان و مرتفع كردن 
محدوديت قانوني پديدآمده براي مادران در افتتاح انواع حساب هاي بانكي براي اطفال و برداشت از 
آن تهيه و تدوين شده است، مادر مي تواند به نام فرزند صغير خود حساب هاي بانكي افتتاح كند. حق 
برداشت از اين حساب ها نيز تا رسيدن صغير به سن 18 سال تمام شمسي فقط با مادر است. چندي 
پيش همسر شهيد داريوش رضايي نژاد درباره اين مشكل نوشته بود: سال گذشته براي امري واجب 
كه از حقوق بديهي من و آرميتا بود به يكي از بانك هاي معتبر مراجعه كرديم. كارمند باجه گفت اجازه 
همسرتان براي افتتاح حساب الزم است، گفتم همسر من در قيد حيات نيست. گفت پس امكان 

افتتاح حساب براي دخترتان وجود ندارد.

ســيد ابراهيم رئيســي روزهاي پر كاري 
را مي گذرانــد؛ از يك ســو به عنــوان 
رئيس جمهوري منتخب برنامه هايي دارد 
و از سوي ديگر در مقام رئيس قوه قضاييه 
بايد همچنان وظايفي را انجام دهد. بر اين 
اساس وي در حالي صبح ديروز در مراسم 
تجديد ميثاق مســئوالن عالي قضايي با 
آرمان هاي امام در حرم امام راحل حضور 
يافت كه پيش از آن به عنوان رئيس جمهور 

منتخب با حسن روحاني ديدار كرده بود.
رئيسي روز چهارشنبه و همزمان با دومين 
روز از هفته قوه قضاييه در مراسم تجديد 
ميثاق مســئوالن قضايي بــا آرمان هاي 
امام راحل و انقالب اسالمي در حرم امام 
خميني)ره( تأكيد كرد كــه امروز نبايد 
آزمون و خطا  داشــته باشــيم. بايد همه 
دســت اندركاران در همه حوزه ها تالش 
كنيم آنچه خواست امام)ره( و شهدا و رهبر 

انقالب است، به آن عمل شود.
وي با بيان اينكه توجه به مردم در ســيره 
امام)ره( تشريفاتي و سياسي نبود، تصريح 
كــرد: امام)ره( مــردم را باور داشــتند و 
نظر، رأي و نگاه مــردم را مورد توجه قرار 

مي دادند.
رئيسي با اشاره به اينكه در گفتمان امام)ره( 

توجه به محرومان و مستضعفان محوريت 
خاصي دارد، يادآور شــد: ميثاق با امام، 
ميثاق با عدالــت، هم عادل بــودن و هم 
خواهان اجراي عدالت بودن اســت. وي با 
بيان اينكه امام)ره( تأكيد داشتند كه كار 
بايد با تدبير صورت گيرد، گفت: همه در 
دستگاه قضايي تالششان اين است كه اين 
دستگاه را ملجأ و پناه قرار دهند و يكي از 
محورهاي كار در دستگاه قضايي، مسئله 

مهربان بودن با مردم است.
رئيس قوه قضاييه ادامه داد: نه فقط دستگاه 
قضايي بلكه همه سازمان ها و ادارات بايد با 
مردم مهربان رفتار كنند و تا مردم احساس 
كنند گشايشي در كار آنها صورت گرفته 
است. رئيسي تأكيد كرد: دستگاه قضا بايد 
مقتدرانه عمل كند؛ اين اقتدار شــخصي 
نيست و قدرتي است كه قانون به آن داده 
است. امروز براي اجراي عدالت بايد خيلي 
تالش كنيم، در دســتگاه اجرايي بايد در 
تمام اليه هاي اين دســتگاه عدالت حكم 
كند، به نحوي كــه پرونده هاي ورودي به 
دستگاه قضا كمتر شــود.  رئيس دستگاه 
قضا افزود: در دســتگاه قضايــي در دوره 
تحول، براي پيشبرد ســند تحول و كار 
تحولي، محور را عدالت قــرار داديم و در 

اين انتخابات پيام مردم تحول بوده  و اين 
تحول نيز محورش اجراي عدالت اســت.  
سيدحسن خميني هم در اين ديدار خطاب 
به رئيسي به عنوان  رئيس جمهور منتخب، 
گفت: »منيت« جامعه ما را چند پاره كرده 
و همه ما را در قهــر و تلخكامي فرو برده 
است. وي با تأكيد بر اينكه منيت ها انسان 
را از حق جدا مي كنــد، گفت: اميد من در 
مسير پيش رو بسيار زياد است كه دولت 
جديد بتواند مشكالت كشور را حل كند. 
اما بيش از هر چيزي اميــد من به خروج 
از منيت است؛ همان عاملي كه جامعه ما 
را چند پاره و مشكالت را صد  افزون كرده 
و همه ما را در قهــر و تلخكامي فرو برده 
است. سيدحسن خميني با تأكيد مجدد 
بر دوري از منيت، گفــت: ويژگي بزرگ 
آقاي رئيســي را همين نكته مي دانم كه 
ان شــاء اهلل آنگونه كه مي شناسيم، باشد 
و هيچ منيت، فرد محوري و خودخواهي 
در دولت جديد نباشــد. سالمت و صحت 
نفس سرمايه اي اســت كه با اتكاي به آن 
مي توان پيش رفت. سيدحســن خميني 
با اشاره به آستانه آغاز دولت جديد، افزود: 
جامعه به اميد رفع مشكالت خودش به فرد 
خاصي اعتماد كرده است. در اين راه، حق و 
حقيقت نقطه اي است كه مي تواند راهگشا 
و گره گشا باشد و مسير را به سمت تعالي 

باز و هموار كند.

مجلس باز هم براي ديپلماسي قيد و شرط مي گذارد؟
طرح ممنوعيت مذاكره مسئوالن با مقامات آمريكايي در نشست ديروز مجلس اعالم وصول شد

تــالش مجلــس يازدهــم بــراي ورود و 
نقش آفريني در عرصه ديپلماسي ادامه دارد. مجلس

آنها اين بار طرحــي را به عنوان »ممنوعيت 
مذاكره مسئوالن با مقامات آمريكايي« تدوين كرده اند كه 
ديروز در صحن علني مجلس اعالم وصول شد؛ طرحي كه 
عنوان آن نشان مي دهد تالش دارد تا منع مذاكره مقامات 
ايران و آمريكا را به حوزه قانون نيز وارد كند؛ آن هم درست 
3روز پس از واكنش ابراهيم رئيسي به سؤالي كه در همين 

زمينه ارائه شده است. 
رئيس جمهور منتخب در نشست خبري گفته بود كه حاضر 
نيست با رئيس جمهور آمريكا ديدار داشته باشد. البته هنوز 
جزئياتي از طرح كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس درز نكرده و مشخص نيســت كه مواد آن چيست 
و تا چه اندازه مي تواند در مســير توافق هسته اي موانعي 
ايجاد كند. درصورت احياي برجام نمايندگان آمريكا نيز به 
كميسيون مشترك برجام اضافه مي شوند و با ديپلمات هاي 
ايراني دور يك ميز مي نشــينند. از سوي ديگر نمايندگان 
ايران در سازمان ملل نيز گاهي نشست هايي ديپلماتيك 
با مقام هاي فعلي و پيشين آمريكايي دارند كه محمدجواد 
ظريف، وزيرخارجه و نماينده اسبق ايران در نيويورك نيز 
در خاطرات خود به آن اشاره كرده است. به اين ترتيب، اگر 
هدف  نمايندگان اصولگراي مجلــس يازدهم ممنوعيت 
قانوني همه اين ديدارها باشد، طرح آنها مي تواند تبديل به 
چالشي براي وزارت خارجه شود. البته اين تالش ها بي سابقه 
نيست و اصولگرايان در مجلس دهم نيز تالش هايي در اين 

زمينه انجام داده بودند كه اغلب آنها ناكام ماند.

تالش هاي ناكام ضدديپلماسي در مجلس دهم
اعضاي كميســيون امنيت ملي و سياست خارجي هنوز 
توضيحي درباره طرح ممنوعيت مذاكره مسئوالن با مقامات 
آمريكايي نداده اند. تالش هاي خبرنگار همشهري نيز براي 
به دســت آوردن اطالعات تاكنون بي نتيجه بوده اســت. 
هيأت رئيسه كميسيون امنيت البته در هفته جاري دچار 
تغييرات اساسي شده و مجتبي  ذوالنوري كرسي رياست 
را به وحيد جالل زاده، نماينده اروميه واگذار كرده است. در 
چنين شرايطي طراحان اين طرح هنوز مشخص نيستند و 
حتي معلوم نيســت كه در روزهاي اخير تدوين شده يا در 
زمان رياست ذوالنوري بر كميسيون؛ چراكه رئيس پيشين 
كميسيون امنيت مجلس يازدهم در مجلس دهم نيز سابقه 
آتش زدن برجــام را در كارنامه خود داشــت و تالش هاي 
زيادي براي مانع گذاري در مسير دولت و ديپلماسي انجام 
داد. ذوالنوري پس از انتشــار بيانيه اي عليــه روحاني در 
مجلس به صراحت گفت كه پايين كشيدن دولت را وظيفه 
خود مي داند. در مجلس دهم اصولگرايان فراكسيوني نيز 
با عنوان اقدامات پيش دستانه عليه آمريكا تشكيل دادند 

كه اميرحسين قاضي زاده هاشمي، نماينده مجلس يازدهم 
رياســت آن را بر عهده داشــت. همچنين تالش هايي نيز 
براي تحريم هاي مقامات آمريكايي انجام شد، اما اغلب اين 

تالش ها در مجلس دهم شكست خورد.

مجلس يازدهم مي خواست مانع مذاكرات وين شود؟
 در مجلس يازدهم بود كه طرح اقــدام راهبردي براي لغو 
تحريم ها تصويب شد؛ نخســتين طرحي كه مي توانست 
دســت وزارت خارجه براي گفت وگو درباره احياي توافق 
هســته اي را ببندد. اين طرح كه به شــكل دوفوريتي در 
مجلس تصويب شد، سازمان انرژي اتمي و دولت را موظف 
به انجام اقداماتي در راستاي خارج شدن از توافق هسته اي 
و تعهدات برجامــي قرار مي داد. حتي در ماده ششــم آن 
آمده بود كه »دولت جمهوري اسالمي ايران موظف است 
براســاس بندهاي 36 و 37 برجام، ظرف مــدت 2 ماه از 
تصويب اين قانون، دسترسي هاي نظارتي فراتر از پروتكل 
الحاقي براساس برجام را متوقف كند.« اجراي اين طرح و 
قطع دسترسي هاي نظارتي به مراكز هسته اي مي توانست 
اندك روزنه هاي باقيمانده براي احياي برجام پس از روي 
كار آمدن جو بايدن در آمريكا را مسدود كند. دولت اما قانون 
اقدام راهبردي مجلس را با آيين نامه اجرايي به اجرا درآورد 
و با آژانس بين المللي انرژي اتمي وارد مذاكره شد. پس از 
اين مذاكرات، دولت ايران با آژانس توافق كرد كه درصورت 
لغو نشدن تحريم ها تا پايان ارديبهشت همه دسترسي ها به 
مراكز هسته اي را قطع مي كند و درصورت لغو تحريم ها فيلم 
دوربين هاي مداربسته را در اختيار آژانس مي گذارد. البته 
نمايندگان مجلس يازدهم به اقدام دولت به شدت اعتراض 
داشتند و اين پرونده را با استفاده از آيين نامه داخلي مجلس 
به قوه قضاييه فرستادند. آنها مدعي هستند كه دولت و در 
رأس آن رئيس جمهور از اجراي قانون مجلس اســتنكاف 
كرده است. رئيس مجلس نيز آغاز مذاكرات احياي برجام 
را يكي از دستاوردهاي اين طرح دانسته است؛ طرحي كه 

مي توانست مانع شكل گيري مذاكرات وين شود.
حال بايد ديد دومين تالش مجلس يازدهم براي غيرقانوني 
كردن مذاكره مســئوالن ايران با مقامــات آمريكا به كجا 

مي رسد.
طرح هاي مجلس پس از اعالم وصول بــه نوبت و البته با 
توجه به فوريت آنها در دســتور كار قــرار مي گيرند. پس 
از موافقت مجلس با كليات طرح يا اليحه به كميســيون 
مرتبط برمي گردد و بار ديگر براي بررســي جزئيات پس 
از تصويب كميسيون راهي صحن علني مي شود؛ بنابراين 
به نظر مي رســد طرح مجلس حتي درصــورت تصويب و 
تأييد شــوراي نگهبان به دولت دوازدهم نخواهد رســيد 
و حجت االســالم رئيســي وظيفــه ابــالغ آن را بر عهده 

داشت.  خواهد 

رئيسي: نبايد آزمون و خطا داشته باشيم
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 5آرامستان  مسيحيان محله دوالب 
آخرين مراحل بازســازي و تبديل به گزارش

يك فضاي فرهنگي و گردشــگري را 
طي مي كند تا به عنوان بخشي از تاريخ شهر تهران و 
نمادي از همزيســتي فرهنگ هاي گوناگون باقي 

بماند.
آرامســتان دوالب درحقيقــت همان گورســتان 
قديمي ارامنه است كه در آن پيكر 409سرباز و 528 
غيرنظامي سال هاي دور آرام گرفته ؛ آرامستاني كه 
در سال 1315 تاسيس شده و سال هاي سال است 
كه در آن هيچ گونه تدفيني صورت نمي گيرد. اين 
محل در جنوب شرق پايتخت، توسط فرانسوي ها، 
ايتاليايي ها و لهســتاني ها اداره مي شود و قبرهاي 
اشخاص مشهور و همچنين ناشناس را در خود جاي 
داده است. درب چوبي اين گورســتان رو به باغي 
چشم نواز باز مي شــود. اكثر قبرها قديمي هستند 
و مليت فرد متوفي با يك پرچم مشــخص شــده 
است؛ افرادي كه بعضي از آنها جانباختگان جنگ 
جهاني دوم به شمار مي آيند. اين آرامستان در سال 
1396به ثبت ملي رســيد و از آن پس، شهرداري 
تهران به خاطر وضعيت نامناسبش، عمليات بهسازي 
و ساخت يك  ميدانگاه همگاني در آن را در دستور 
كار قرار داد؛ بر همين اســاس ديــروز كه مديران 
عالي شهري تهران براي بهره برداري از چند پروژه 
بــه منطقه 14رفتــه بودند از ميدانــگاه مجموعه 

آرامستان هاي ارامنه دوالب بازديد كردند.

شهردار تهران در اين مراسم گفت: »امروز پروژه هاي 
متفاوتي را افتتاح مي كنيم و نكته مشــترك همه 
پروژه ها نگاه اجتماعي آنهاست؛ نگاهي كه براي حل 
مشكالت شهر راهگشاست و هزينه هاي پروژه ها را 
كاهش مي دهد. يكي از خصوصيات اين دوره اين بود 
كه عرصه هاي عمومي را گسترش داديم و اميدواريم 
كه اين نگاه ادامه پيدا كند؛ نگاهي كه ضمانت اجراي 
آن خود مردم هستند. اميدواريم كه دوستان ديگر 
هم كه براي دوره بعد مديريت را بر عهده مي گيرند، 

اين مسير را دنبال كنند و به عقب برنگرديم.«
پيروز حناچي افزود: »شوراي شهر اعتبار مناسبي 

را براي پروژه هاي توسعه محله محور درنظر گرفته 
است كه 2هزار ميليارد تومان در سال 99 و بيش از 

اين مقدار در سال 1400 است.«
حناچي با اشــاره به بازديدش از بوستان اجتماعي 
نارنج منطقه 14 نيز گفت: »در اين بوســتان مردم 
نقش محوري را براي حفاظت و حراست دارند و اين 
نتيجه نگاه اجتماعي به شــهر است. بخش ديگري 
از اين پروژه ها بــه موضوعي مانند عقب نشــيني 
امالك خيابان كرمان ارتباط پيدا مي كرد كه مدت 
مديدي بدون توجه مانده بود. همچنين در اين دوره 
50هكتار از اين منطقه به محدوده بافت فرســوده 

اضافه شد تا مالكان بتوانند از طرح هاي تشويقي آن 
استفاده كنند.«

شــهردار پايتخت با تأكيد بر توجــه به ارزش هاي 
آرامستان مســيحيان دوالب كه ريشــه در تاريخ 
معاصر دارد، افزود: »اينجا ثبت ملي شــده است و 
قطعا واجد ارزش است. بســياري از شخصيت هاي 
دوران معاصر در اينجا دفن هســتند كه اميدواريم 
پس از بازســازي كامل به يكي از جاذبه هاي شهر 
تبديل شــود.«  حناچي با اشــاره به اينكه يكي از 
خصيصه هاي ايرانيان پيش از اسالم استقرار اقوام و 
اديان مختلف در كنار يكديگر بوده است، گفت: »به 
همت شهرداري تهران، آرامستان دوالب بهسازي و 
تبديل به مجموعه اي از ميدانگاه ها شد. حدود 40 
ميليارد تومان براي بهســازي ميدانگاه و مجموعه 

آرامستان هاي ارامنه دوالب هزينه شده است.«

آرامش بخشي به شهر با هماهنگي بين شورا و شهرداري
رئيس شوراي اسالمي شــهر تهران نيز كه در اين 
مراسم بهره برداري از پروژه هاي جديد حضور داشت، 
گفت: »بهسازي آرامستان هاي دوالب رابطه تاريخي 
بين ايرانيان و اديان مختلف را زنده كرده و به رونق 

گردشگري كشور كمك مي كند.«
محسن هاشمي رفسنجاني افزود: »۷0پروژه آماده 
شــده منطقــه 14 در زمينه هاي مختلف اســت؛ 
پروژه هايي كــه در ابتدا تحت عنــوان پروژه هاي 

اولويت محــور و تحقق پذيــر و بعــد از آن جــزو 
سياست هاي شــوراي شــهر يعني محله محوري 
مطرح و احداث شده اســت. البته در مجموعه آنها 
پروژه هايي شاخص و فرامنطقه اي نيز ديده مي شد. 
اين امر نشان دهنده هماهنگي بين شورا و شهرداري 
است كه باعث شده اقدامات مديريت شهري آرامش 

ويژه اي به شهر ببخشد.« 
او اضافــه كرد: »از گذشــته درباره ايــن محدوده 
بحث هايي مطرح بود و برخي درباره تغيير فضاي آن 
و حضور شهروندان در آرامستان هاي تاريخي نگران 
بودند، ولي در نهايت همه اين مسائل پيش رفت و 
اتفاق ويژه اي افتاد كه هــم از نظر ملي و هم از نظر 
بين المللي اهميت دارد. با توجه به نگاه بين المللي به 
اين مجموعه بايد مشخصات آن را به زبان هاي ديگر 
منتشــر كنيم.« او اظهار اميدواري كرد، 2پالزاي 
ديگر در 2منطقه 10 و 18 نيز تــا آخر اين دوره از 

مديريت شهري به نتيجه برسد.
هاشمي با تبريك به اعضاي شوراي شهر ششم كه 
اواخر مرداد مديريت شــهر را بر عهده مي گيرند، 
گفــت: »اميــدوارم آرامشــي كه شــوراي پنجم 
و شــهرداري در راستاي مســائلي مانند شفافيت 
فعاليت ها، شهرســازي و عدم فروش تراكم، مسائل 
پرسنلي و ايجاد فضاهاي مناســب براي معلوالن 
به شهر بخشيده شده اســت با متانت و دقت ادامه 

پيدا كند.« 

تحول در جوار آرامستان تاريخي
 شهردار تهران در مراسم بهره برداري از پروژه هاي منطقه 14: نگاه اجتماعي براي حل مشكالت شهر 

راهگشاست و هزينه پروژه ها را كاهش مي دهد

گزارش 2

 محمد سرابي
خبر نگار

مجموعه آرامستان هاي دوالب از 5آرامستان جداگانه تشكيل شــده و خيابان وسيعي از ميان آنها مي گذرد. اين 
خيابان كه فقط به صورت ســواره رو بود و ترافيك كمي داشت، روي خودرو ها بســته شده است. ديوار هاي كوتاه 
آرامستان ها بازسازي و كف خيابان با سنگفرش پوشانده شده است. در اين پياده راه، مسير ويژه دوچرخه سواري 
نيز ايجاد شده است. يكي از مهم ترين مراحل بازسازي مجموعه آرامستان  ها، پاكسازي آنها از علف هاي هرز بود كه 
مانع تردد مي شد. مقدار زيادي نخاله ساختماني و ضايعات غيرقابل استفاده نيز در نقاط مختلف انباشته شده بود كه 
كارگران شهرداري همه را با كاميون به خارج از شهر منتقل كردند. نكته واجد اهميت ديگر حفظ فضاي سبز و درختان 
قديمي است كه نياز به آبياري منظم دارد. براي اين كار نهر ها بازسازي شدند و يك مخزن آب در آرامستان گريگوري 
بازسازي شد تا آب موردنياز را كه از قنات و چاه تامين مي شود، ذخيره كند. مبلمان الزم مانند نيمكت و سطل هاي 
زباله نيز به تناسب فضاي آرامستان تهيه و در آنها نصب شده اند. از حدود 50سال پيش ديگر دفن در اين محدوده 
انجام نمي شود و مسيحيان ايران درگذشــتگان خود را در گورستان مسيحيان خاوران به خاك مي سپارند. پروژه 

بازسازي آرامستان هاي دوالب همچنان ادامه دارد و بخش هايي از آن همچنان در حال پاكسازي و بازسازي است.

 ممنوعيت تردد خودروها در خياباني ميان آرامستان ها 

شهردار منطقه 14 در مراسم ديروز گفت: »۷0پروژه اي كه امروز )چهارشنبه( در 
منطقه 14 افتتاح شدند با تأكيد بر رويكردهاي مديريت شهري ازجمله زيست پذير 
كردن شهر، توجه به انسان محوري، تأكيد بر عدالت توزيعي، توجه به محرومان و 

برخورداري از همه امكانات شكل گرفته اند.« 
كامبيز مصطفي پور افزود: »مكان آرامستان ارامنه به لحاظ تاريخي به زمان زنديه 
بازمي گردد. بعد از 50سال وضعيت نامناســب آن، به اين آرامستان توجه و صدها 
كاميون نخاله از اينجا خارج شد. نقطه اي كه در فاصله يك كيلومتري باغ سليمانيه 
و كوشك وثوق الدوله قرار دارد و در سمت ديگر آن هم خيابان كرمان است و كريدور 

فرهنگ و هنر را در اين منطقه شكل مي دهد.«
  او با بيان اينكه، 55درصد بافت فرسوده اين منطقه نوسازي شده و حدود 8درصد 
ماندگاري مردم در اين منطقه نسبت به 4سال گذشته بيشتر و در واقع زيست پذيرتر 
شده اســت، گفت: »از لحاظ تعداد پروژه هاي توسعه محله اي باالترين تعداد را در 
بين مناطق 22گانه داشتيم. با اعتباري حدود 410ميليارد ريال، 104پروژه توسعه 

محله اي تعريف شده كه 60درصد آن به پايان رسيده و 40درصد باقيمانده نيز تا 
پايان تيرماه به اتمام مي رسد.

 در خيابان كرمان 40سال بود كه 110هزار نفر از شهروندان به دليل طرح تعريض 
خيابان و فريزشدن محدوده نمي توانستند اقدامي براي نوسازي انجام دهند، اما با 
لغو تعريض خيابان اين مشكل حل شــد.« مديرعامل سازمان نوسازي شهرداري 
تهران نيز با اشاره به بهره برداري از 3 ميدانگاه اميركبير، خورشيد و ارامنه دوالب، 
اعالم كرد كه تالش مي شود با سرعت 2ميدانگاه ديگر در منطقه 10 و 18 در همين 

دوره مديريت شهري به بهره برداري برسد.
كاوه حاجي علي اكبري با اشاره به مجموعه آرامســتان هاي مسيحيان در دوالب، 
گفت: »اين پروژه صرفاً يك ميدانگاه نيست كه به صورت منفرد و مجزا عمل كند، 
بلكه زنجيره اي از فضاهاي فرهنگي به شمار مي رود.«  در اين مراسم، اسقف اعظم 
سيبوه سركيسيان، خليفه ارامنه تهران و شمال و همچنين آرا شاورديان، نماينده 
دوره يازدهم مسيحيان ارمني تهران و شــمال ايران و شارلي انويه تكيه، نماينده 
مسيحيان آشوري و كلداني به سخنراني پرداخته و در صحبت هاي خود بر اهميت 

حفاظت از ميراث تاريخي و فرهنگي ايران تأكيد كردند.

مسير فرهنگ و هنر در منطقه 14

سامانه هوشمند محيط زيست و داشــبورد هوشمند توسعه 
پايدار تهران در مركز رصدخانه شهر رونمايي شد

 اضافه شدن اطالعات محيط زيستي 
روي نقشه هوشمند تهران

با افزايش اطالعات جديد محيط زيستي به نقشه هاي رصدخانه شهر، 
امكان سنجش و كنترل عوامل گوناگون و جديد آالينده فراهم شد. 
آلودگي خاك با فلزات، آلودگي نوري و آلودگي صوتي بخشي از اين 
نقشه هاي جديد هستند. شهردار تهران در مراسم رونمايي از سامانه 
هوشمند محيط زيست شهر تهران و داشبورد هوشمند توسعه پايدار 
گفت: »زحمت زيادي براي راه اندازي و پيشبرد رصدخانه كشيده شده 
است و به همين دليل بايد دائما به توليد اطالعات منجر شود تا امكان 

تصميم سازي  شهري را ميسر كند.« 
پيروز حناچي تأكيد كرد: »مهم ترين نكته صحت اطالعات است؛ زيرا 
منشا تصميم گيري قرار خواهد گرفت؛ بنابراين ضروري است داده ها 
صحت سنجي و بازبيني شود؛ به ويژه اطالعاتي كه از مراكز پراكنده و 

گوناگون ارسال شده است.« 
او با بيان اينكه داده ها و نقشه ها در آستانه بازبيني طرح جامع تهران 
تأثيرگذار خواهد بود، عنوان كرد: »اطالعاتي كه ثبت شــده اســت، 
ارتباطي به تغيير مديريت ندارد و در هر دوره اي مورد نياز خواهد بود. 
تا كنون مجموعه نقشه هاي قابل استفاده در رصدخانه تهران به حدود 
900اليه رسيده است و اكنون موضوع آلودگي ها و همينطور جزاير 
گرمايي كه بخشي از آن به دليل مصرف سوخت فسيلي ايجاد مي شود، 
اهميت زيادي دارد؛ به عنوان مثال آلودگي خــاك با فلز آلومينيوم 
بايد حتما مورد توجه قرار گيرد.«  رئيس سازمان فناوري اطالعات و 
ارتباطات شهر تهران نيز گفت: »در دوره اخير ماموريت توسعه شهر 
هوشمند به سازمان فاواي شهرداري تهران افزوده شد و از زماني كه 
مطالعه شهرهاي جهان در زمينه هوشمند سازي  را آغاز كرديم، متوجه 
شده ايم كه توجه به محيط زيست و رشد متوازن در شهرهاي هوشمند 

اهميت زيادي دارد.«  

محمد فرجود ادامه داد: »در چند سال اخير شهرداري تهران برنامه هاي 
متعددي براي افزايش زيست پذيري شهر اجرا كرده است و اميدواريم 
مدلي كه در تهران هوشــمند براي رســيدن به شــهرپايدار و سبز 
پيش بيني شده است، تداوم داشته باشد.« او در پايان تأكيد كرد كه 
بايد از داده هاي هر ســامانه اي كه راه اندازي مي شود براي اداره بهتر 
شهر استفاده كرد. مديركل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري 
تهران در بخش ديگري از اين مراســم گفت: »در ســال هاي اخير 
برداشت هاي ميداني از نقاط مختلف شهر با عنوان اطلس محيط زيست 
جمع آوري و ثبت شده اســت كه بارگيري اين اطالعات مانند انواع 
آلودگي ها در رصدخانه شــهر باعث ارزيابي بهتر و درنهايت ارتقاي 
كيفيت محيط زيست مي شود.« شــينا انصاري افزود: »ما همچنين 
اطالعاتي مانند توسعه انرژي هاي تجديدپذير را هم تكميل و خانه هاي 
محيط زيست در سراهاي محله را فعال مي كنيم.«  سميه رفيعي، رئيس 
فراكسيون محيط زيست مجلس هم با اشــاره به اينكه در رصدخانه 
شهر برخي از اطالعات و شاخص ها براي نخستين بار مورد توجه قرار 
مي گيرد، گفت: »براي برنامه ريزي بايد زيرساخت ها و ظرفيت هاي 
اكولوژيك را بدانيم وگرنه دچار مشكالتي مي شويم كه اكنون هم با 
بخشي از آن مانند آلودگي هوا و مسدود شدن مسيرهاي باد روبه رو 
هستيم؛ بنابراين داشتن نقشه ها به معناي آمايش واقعي زمين است 
و استفاده حداكثري از ديتا مي تواند يك راهبرد مهم باشد تا ما دچار 

خطاي محاسباتي نشويم.«
در اين مراسم، اطالعات جديدي از بخش هاي مختلف منابع آالينده 
شهر در 5محور آب، خاك، هوا، صدا و نور گردآوري شده بود كه نمايش 
داده شد. بخشي از اطالعات شامل كيفيت آب رودخانه ها و وجود مواد 
نامناسبي مانند سولفات در خاك بود كه بر اين اساس رودخانه هاي 
چيتگر و سرخه حصار داراي آب نامطلوب هســتند و بخش هايي از 
مناطق مختلف شهر هم گرفتار آلودگي خاك به سولفات و آلومينيوم 
هستند. همچنين آلودگي نور در مركز شهر زياد و در غرب و جنوب 

كمتر است.

بازديد مديران شهري از آرامستان هاي دوالب تردد خودروها در خياباني ميان آرامستان هاي دوالب ممنوع شده و در بخش بيروني آرامستان هم پياده راه و  مسير دوچرخه سواري  ايجاد شده است.
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حمل و نقل

ایرالین های خودمختار

چه زمانی نرخ تورم در ايران  تورم
روندي نزولي پيــدا خواهد 
كرد و آيا تعيين سيدابراهيم 
رئيسي به عنوان رئيس جمهور منتخب مردم 
ايران باعث فروكش كردن انتظارات تورمي 
خواهد شــد؟ پيش از اين برخي نهادهاي 
آماري و پژوهشي دولتي پيش بيني كرده 
بودند كه نرخ تورم تا پايان مردادماه يا آخر 
شهريور روي نوار افزايش حركت مي كند اما 
پس از آن به تدريج اين روند عكس خواهد 
شد و شهروندان ايراني با كاهش تورم مواجه 
مي شوند. البته اين كاهش نرخ تورم در نيمه 
دوم ســال به معناي ارزان تر شدن قيمت 
كاالها و خدمات نخواهد بود، بلكه از سرعت 

رشد آن كاسته مي شود.

این 3ضلع تعيين كننده
بسياري از فعاالن اقتصادي، صاحب نظران 
و البته مردم منتظر نشسته اند تا از كابينه 
دولــت ابراهيم رئيســي و به خصوص تيم 
اقتصادي او رونمايي شــود. به ويژه اينكه 
انتخاب رئيس كل بعــدي بانك مركزي، 
رئيس سازمان برنامه و بودجه و همچنين 
وزيــر اقتصاد مي توانــد تا انــدازه زيادي 
چشــم انداز آينده اقتصاد ايران طي 4سال 
آينده را نمايان سازد. هرچند رئيس جمهور 
منتخب از رسانه ها خواسته تا درباره افرادي 
كه احتمــاال در كابينــه او حاضر خواهند 
شــد، گمانه زني نكنند، اما حضور پررنگ 
فرهاد رهبر در ستاد انتخاباتي سيدابراهيم 
رئيسي و حتي قبل از آن در قوه قضاييه، تا 
اندازه اي مي تواند جهت گيري حاكم بر تفكر 
اقتصادي دولت آينده را روشن سازد. فرهاد 
رهبر همان رئيس اسبق سازمان برنامه و 
بودجه در دولت نخست محمود احمدي نژاد 
است كه ســازمان برنامه و بودجه در دوره 
رياســت او منحل و به جــاي آن معاونت 
برنامه ريزي و نظارت راهبردي تشكيل شد 
و بعدها رئيس جمهور وقت، فرهاد رهبر را 

هم كنار گذاشت.
نوع تفكــر حاكم بر نظام برنامــه و بودجه 
ايران در 4ســال رياست جمهوري ابراهيم 
رئيسي، ترسيم كننده بخشي از پازل مسير 
آينده نرخ تورم اســت. آيــا رئيس جمهور 
منتخب كســي را به عنوان معاون خود و 
رئيس ســازمان برنامــه و بودجه انتخاب 
خواهد كرد كه بتوانــد بودجه اي را تنظيم 
و آماده كند كه به وعده داده شده مبني بر 

بودجه اي عملياتي شده بدون كسري جامه 
عمل بپوشاند؟

ضلع ديگــر فرماندهي اقتصــادي دولت 
ســيزدهم را رئيــس كل بانــك مركزي 
مشــخص مي كند كه هم اكنون اين بانك 
پس از كنــار گذاشته شــدن عبدالناصر 
همتي از ســوي دولت دوازدهم به صورت 
سرپرست اداره مي شــود. حساس ترين و 
شــايد تعيين كننده ترين انتخاب ابراهيم 
رئيســي البته انتخاب فردي براي راهبري 
سياســت هاي پولي و ارزي ايران اســت. 
چه اينكه او قول داده نــرخ تورم را كاهش 
دهد و ارز را تك نرخــي كند. در اين زمينه 
گزينه هــاي مختلفي مطرح مي شــود اما 
درايت شــخص رئيس جمهور منتخب و 
مشــاوره گرفتــن او از متخصصــان و نه 
اطرافيانش مشــخص خواهد كرد كه آيا 
او براي كنتــرل نرخ تورم كه بســتگي به 
سياســتگذاري هاي پولي و ارزي دارد، به 
يك بانكدار باســابقه در يكي از بانك هاي 
بزرگ دولتي اعتماد مي كند يا اينكه به يك 
اقتصاددان مسلط به سياست هاي پولي و 
مالي و يا اينكه گزينه او، فردي خواهد بود 
كه بيشترين حرف شنوي از رئيس جمهور و 

وزراي كابينه بعد خواهد داشت.
ضلع ديگر فرماندهي اقتصاد ايران به انتخاب 
فردي به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي 
برمي گردد كه البته نقش فرد پيشنهادي در 
مســير آينده تورم ايران هم تعيين كننده 
اســت، چراكه او اگر اعتقــادي به تامين 
كسري بودجه دولت از مسيري غيرتورمي 
نداشــته باشــد و بخواهد دربــاره يكي از 
مسيرهاي تعيين شده يعني تامين كسري 
بودجه از كانال فروش اوراق قرضه مقاومت 
كند يا اينكه به رئيس جمهور منتخب وعده 

بدهد كه جيب خالي دولت را با ماليات ها پر 
خواهد كرد، روشن خواهد بود كه اقتصاد 
ايران دچار يك تزلزل جدي در سطوح كالن 
تصميم گيري خواهد شــد. هرچند انتظار 
مي رود كه تصوير نخســت از كابينه دولت 
آينده در روزهاي پاياني مردادماه رونمايي 
شود، اما تا آن زمان آگاهي مردم و فعاالن 
اقتصادي از برنامه هــاي دولت بعدي براي 
رســيدن به اهداف از پيش وعده داده شده 

بسيار تعيين كننده خواهد بود.

سركوب تورم
تجربه دولت هاي گذشته نشــان داده كه 
گزينه نخست آنها براي فرونشاندن التهاب 
قيمت ها به ويــژه درخصــوص كاالهاي 
مصرفي خوراكي و غيرخوراكي در 2سال 
نخست محدود به سياست هاي سركوب نرخ 
ارز و تزريق بي محاباي ارزهاي نفتي جهت 
واردات كاالها مي شود. نتيجه و تجربه اين 
نوع تفكر كه بعيد هم نيســت سيدابراهيم 
رئيســي را هم در اين تله گرفتار ســازد، 
بيشتر به معناي ســركوب موقت نرخ تورم 
و پرتاب آن به آينده خواهد بود تا مقصران 
تورم فرصت كافي براي توجيه ناكامي هاي 
آينده خود داشته باشند. شاه كليد موفقيت 
رئيس جمهور منتخب دست كم در مواجهه 
با نرخ تــورم اين اســت كه اجــازه ندهد 
روش هاي شكست خورده اين بار رنگ شده 
و دوباره در قالب طرح هاي جذاب به تصويب 

دولت برسد و به اجرا گذاشته شود.
مهار نرخ تورم يا ارزان كردن كاالها و خدمات 
مصرفي از مسير واردات سريع و عرضه آن 
در ســطح بازارها به معناي تسكين دردها 
و رنج ها بــا مواد مخدره به جــاي درمان 
واقعي و نجات اقتصاد و مردم ايران از بالي 

خانمان ســوز تورم خواهد بود. پيش بيني 
مي شود تا زماني كه دولت آينده وارد عرصه 
اجرا شود، نرخ تورم ساالنه ايران به 44درصد 
و نرخ تورم نقطه به نقطه به 50درصد برسد. 
دولت های گذشــته ايران هــم به گونه اي 
با نرخ تورم باال مواجه شــده اند وليكن در 
برخورد با هسته سخت تورم كوتاه آمده و 
تنها به رنگ كردن آن روي آورده اند. نتيجه 
آن زيســتن اقتصاد ايران و عادت كردن به 
تورم هاي دورقمي اســت؛ درحالي كه دنيا 
در حال زندگي كردن و حركت با نرخ تورم 

تك رقمي است.
ابراهيم رئيســي چه بخواهد چه نخواهد، 
انتظار نخســت رأي دهندگان از او و ديگر 
شــهروندان ايراني، اين است كه به جنگ 
با تورم برود و چهره هاي تورم ســتيز را به 
همكاري دعوت كند؛ نه كساني كه به جاي 
ايستادن و جنگيدن با تورم منتظر دستور 
مي مانند و هنرشان رفتن به جنگ بازارها 

و قيمت ها و سركوب اصناف و توليد است.
رئيس جمهــور آينده بايد مراقب باشــد تا 
دولتش گرفتار خطاها و انحراف ها نشــود 
و اگر ســوداي كاهش نرخ تورم را دارد، در 
بخش عرضه كاالها و خدمات، كاهش واقعي 
هزينه تمام شده و استمرار آن تعيين كننده 
است و در بخش ساختاري هم مهم اين است 
كه بودجه دولت را از وابستگي به ضرابخانه 
بانك مركزي نجات دهد. اگر او اين مسير را 
انتخاب نكند، گام گذاشتن در مسير كنترل 
نرخ تورم از مسير توزيع كاالها و خدمات و يا 
كاهش تصنعي آن به مدد دالرهاي برجامي، 
اشتباهي است كه نتيجه آن ممكن است در 
2سال پاياني دولت مشخص شود. آن زمان 
براي برگشتن از مسير اشتباه شايد خيلي 

دير و پرهزينه باشد.

مردان تور م  ستيز يا دستورپذير
همشهري چشم انداز نرخ تورم تا آخر1400 را رصد كرد

رضا كربالیي
خبرنگار

آخرين افزايش قيمت رســمي ماكاروني به خردادماه سال 
گذشته برمي گردد. يك سال پيش به دليل افزايش هزينه هاي 
توليد، قيمت ماكاروني رسما50 درصد افزايش يافت و پس 
از آن تا همين هفته گذشته خبر و گزارشي از افزايش دوباره 
قيمت ها دركار نبود امــا خبري كه هفته گذشــته درباره 
احتمال كاهش توليد گندم دروم منتشــر شد و همچنين 
اقدام دولت در زمينه افزايش قيمت خريد تضميني گندم، 
گمانه زني هايــي درباره گران شــدن قيمــت ماكاروني به 
همراه داشــت؛ گمانه زني هايي كه حاال بــا مصاحبه  يكي از 
توليدكنندگان و دســت اندركاران اين صنعت رنگ و بوي 
جدي تري به خود گرفته است. حاال از افزايش ۷0 درصدي 
قيمت ها صحبت مي شــود؛ چيــزي كه با توجــه به گراني 
ديگر اقالم اساســي و مصرفي خانوار باعث افزايش نگراني 
مصرف كنندگان شده است. مشاور انجمن صنفي كارفرمايان 
كارخانجات ماكاروني به تازگي در گفت و گو با خبرگزاري ها 
اعالم كرده كه احتمال افزايش بيش از ۷0 درصدي ماكاروني 
در سال جاري وجود دارد؛ چرا كه قيمت خريد تضميني گندم 
كه ماده اوليه اصلي توليد ماكاروني است، از سوي دولت صد 
درصد افزايش پيدا كرده و اين بر افزايش قيمت تمام شــده 

ماكاروني تأثيرگذار است.

تغييرات قيمت ماكاروني از سال گذشته
گزارش هاي مركز آمار كشور نشــان مي دهد كه ماكاروني 
ارديبهشت ماه امسال در مقايســه با سال گذشته 56 درصد 

افزايش قيمت داشــته اســت؛ به طوري كه يك بسته 500 
گرمي اين محصول در ارديبهشــت پارسال به طور متوسط 
حدود 4هزار تومان قيمت داشت، ولي در ارديبهشت امسال 
بالغ بر 6.300تومان قيمت خورده اســت. اين تغيير قيمت 
البته خارج از ميزان توافق شــده از ســوي سازمان حمايت 
نبوده است. هم اكنون براساس نرخ هاي درج شده در سامانه 
124 قيمت هر بسته ماكاروني رشــته اي ساده ۷00 گرمي 
8.600 و هر بسته ماكاروني 500 گرمي 6.300تومان است 
و تا اينجا تغييرات قيمت اين كاال با آنچه رسما مصوب شده 
منافاتي ندارد. البته گفته مي شــود در مواردي بســته هاي 
500 گرمي ماكاروني تا ۷ هــزار تومان هم قيمت خورده اند 
اما مشــاهدات نشــان مي دهد كه اين قيمت، محصوالت 
غني شده و داراي قطر و افزودني هاي خاصی مثل محصوالت 
ويتامينه و قطرهاي باالي 2 ميلي متر را شــامل مي شــده 
اســت. در ســال هاي اخير كيفيت و كميت باالي توليدات 
داخلي جايي براي محصوالت وارداتي باقي نگذاشته است، 
ولي رد ماكاروني هاي ترك را هنوز هم مي شــود در بعضي 
سوپرماركت هاي مناطق خاص پيدا كرد كه قيمت هر بسته 
ازآنها حول و حوش 50هزار تومان است اما قيمت محصوالت 
ايراني حتي در برندهاي معروف خارج از قيمت ثبت شده در 
سامانه 124نيســت. حال با صحبت هاي مطرح شده درباره 
رشد قيمت به نظر مي رسد بازار بايد خود را براي قيمت هاي 

جديد آماده  كند.

مسئوالن صنفي پاسخگو نيستند
تغيير قيمت كاالها به طور معمول پس از هماهنگي  انجمن ها 
و اتحاديه هــاي صنفي با ســازمان حمايت و ارائه ليســت 

هزينه هاي تولدكنندگان انجام مي شــود، اما طي چند روز 
گذشــته تماس هاي خبرنگار همشــهري با مديران عامل 
2شركت معروف توليدكننده و عضو انجمن توليدكنندگان و 
صادركنندگان ماكاروني براي كسب اطالعات بيشتر در زمينه 
جزئيات تغيير احتمالي قيمت ماكاروني به نتيجه نرسيد. طي 
يك هفته اخير، مشاور انجمن صنفي كارفرمايان كارخانجات 
ماكاروني، تنها فرد مطلع و مرتبط با صنعت ماكاروني بوده كه 
با رسانه ها در اين خصوص گفت وگو كرده است. رسول مژده 
شفق، همچنين تنها كسي اســت كه رقم ۷0 درصدي رشد 
قيمت را براي نخستين بار مطرح كرده است. وي در گفت وگو 
با خبرگزاري ها با اشاره به اينكه مشكالت و هزينه هاي توليد 
افزايش يافتــه و توليدكنندگان با دشــواري  به قيمت هاي 
موجود متعهد مانده اند اعالم كرده كه در ســال جاري قطعاً 
قيمت ماكاروني افزايش خواهد يافت. به گفته شفق، با توجه 
به افزايش هزينه حمل و نقل تا ۷0درصد، دستمزد در حدود 
3۹ درصد و بسته بندي با بيش از ۷0 درصد در كنار افزايش 
هزينه هاي سربار ادامه روند عرضه ماكاروني به قيمت سال 

گذشته، براي توليدكنندگان ممكن نيست. 
افزايش هرســاله قيمت كاالها براي مصرف كنندگان ايراني 
به امري عادي تبديل شــده اما در يك ســال گذشته روند 
افزايش قيمت ها شتاب بيشــتري به خود گرفته. طي سال 
گذشته، قيمت تمام كاالهاي اساسي به جز گوشت، نزديك 
به  صد درصد باال رفته اما اين رشــد قيمت در برخي كاالها 
مثل لبنيات به مرور و در چند نوبت اعمال شــده است. در 
چنين شرايطي افزايش ۷0 درصدي قيمت در صنعتي كامال 
خصوصي و بدون تكيه به حمايت هاي دولتي عجيب نيست اما 
همچنان نگران كننده است. پاسخگو نبودن مسئوالن صنفي 
در روزهاي گذشته، اين فرضيه را تقويت مي كند كه انجمن 
توليدكنندگان و صادركننــدگان ماكاروني به نوعي خود را 
پشت مقامات غيررسمي پنهان كرده اند تا بدون موضع گيري 
رسمي، واكنش ها به رقم اعالم شــده را رصد و بازار را براي 
پذيرش آن آماده كنند. با اين حال اين احتمال نيز وجود دارد 
كه نهايتا درصد افزايش قيمت از رقم اعالم شده پايين تر باشد 
و به قول معروف مسئوالن اين صنف و صنعت، به مرگ گرفته 

باشند تا دولت و بازار به تب رضايت دهند.

خروج بورس از ابهام 
آيا سيگنال هاي اوليه براي رشد بورس صادر شده است؟ 

با پايان يافتن سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، سايه يك ابهام  بورس
بزرگ از سر بازار سرمايه برداشته شد و در اين هفته بازار سهام به رفع اين 
ابهام واكنش مثبت نشان داد. اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا رشد 
اين هفته بورس، ســيگنال اوليه براي تداوم رشد بورس اســت يا همچنان ابهام هايي 

دارد؟ وجود 
به گزارش همشهري، شيب نزولي شاخص كل بورس تهران از ابتداي امسال تند تر و اين 
روند نزولي منجر به زيان هاي سنگين سهامداران شد. بسياري از تحليلگران اعتقاد داشتند 
افزايش شيب نزولي شاخص بورس در سال جاري ناشي از ابهام هاي سياسي بوده و با رفع 
اين ابهام ها روند نزولي بورس متوقف مي شــود. اشــاره تحليلگران به برگزاري انتخابات 
رياست جمهوري و مذاكرات هسته اي در وين بود. حاال با رفع يكي از اين دو ابهام سياسي 
يعني برگزاري انتخابات رياست جمهوري اميدواري ها براي بهبود عملكرد شاخص بورس و 
آغاز يك رشد دوباره بيشتر شده است. رويداد اين هفته هم نشان داد كه برآورد كارشناسان 
درست بوده و از زمان مشخص شدن نتايج انتخابات رياست جمهوري عملكرد شاخص هاي 
بورس بهبود پيدا كرده و در هفته جاري شاخص هاي بورس نزديك به 5.5درصد رشد كرده 
است. حاال اين پرسش مطرح است كه آيا روند صعودي شاخص بورس در روزهاي آينده 

ادامه خواهد يافت يا هنوز ابهام هايي وجود دارد؟

ابهام هاي باقيمانده
با وجود آنكه برگزاري سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري سايه يك ابهام بزرگ را 
از سر بازار سرمايه رفع كرده است اما هنوز نتايج مذاكرات هسته اي در وين مشخص نشده 
و به نظر مي رسد در شرايط فعلي فقط بخشي از ابهام هاي موجود بر سر بازارسرمايه رفع 
شده و بايد منتظر تعيين تكليف مذاكرات هسته اي در وين بود. با اين حال به نظر مي رسد با 
خبر هاي مثبتي كه از وين درباره احياي برجام به گوش مي رسد خيال سهامداران تا حدودي 

راحت است و همين موضوع به افزايش ورود نقدينگي به بورس هم كمك كرده است.
موضوع اما فقط برجام نيست. بازار ســرمايه اكنون مي خواهد بداند برنامه هاي اقتصادي 
دولت جديد چيست. به زعم برخي كارشناسان، دولت سيزدهم حتما بايد تكليف نرخ تورم 

را مشخص كند، چراكه اقتصاد ايران ديگر توان ادامه مسير با چنين نرخ تورمي را ندارد.
آنطور كه مركز آمار اعالم كرده اســت نرخ تورم نقطه به نقطه در خردادماه به 4۷.6درصد 
رسيده و پيش بيني مي شود نرخ تورم نقطه به نقطه در  ماه نخست دولت آينده به 50درصد 
هم برسد. در چنين شرايطي به زعم اغلب اقتصاددانان اولويت نخست دولت جديد در اقتصاد 
بايد كنترل تورم باشد. اين موضوع از اين جهت براي بازارسرمايه اهميت دارد كه چنانچه 
دولت بتواند نرخ تورم را به شكل مطلوبي كاهش دهد، زمينه هاي كاهش نرخ بهره هم فراهم 

مي شود و اين مي تواند يك عامل پرقدرت براي رشد شاخص هاي بورس باشد.
هادي قره باغي، يك كارشناس بازار سرمايه درباره ابهام هايي كه در بازار باقي مانده است 
مي گويد: هرچه زمان بگذرد، ابهامات از بين مي رود و شــفافيت بيشــتر و ريسك هاي 
سيستماتيك كمتر مي شود. او با بيان اينكه همچنان ابهاماتي در بازار وجود دارد مي افزايد: 
برخي سياست ها در عرصه اقتصادي و روابط سياسي مي تواند در آينده بازار تأثيرگذار باشد. 
او با تاكيد بر اينكه برنامه هاي رئيس جمهور منتخب بايد بيشــتر توضيح داده شود ادامه 

مي دهد: بايد كابينه دولت جديد و نظرات اقتصادي آنها بررسي شود.

سيگنال هاي اوليه رشد
با وجود ابهام هايی كه همچنان در بازار سهام وجود دارد، به نظر مي رسد تحت تأثير نزول 
شديد قيمت ها در 10 ماه گذشته قيمت سهام شركت هاي بورس به كف رسيده اما هنوز 
كسي نمي داند كه آيا فصل دوباره رشد شاخص آغاز شده و آيا رشد 5.5درصدي شاخص 
بورس در هفته جاري ســيگنال اوليه براي رشد بازار ســهام بوده است؟ از نظر تكنيكي 
شاخص بورس تهران ابتداي خرداد ماه يك محدوده حمايت معتبر را در حدود يك ميليون 
و 135هزار واحد شكســته بود و اين احتمال را تقويت كرده بود كه تا محدوده ۹20هزار 
واحد نزول كند اما رشد هاي هفته جاري، معادالت تكنيكي را تا حدودي به هم ريخت و 
اين اميد را ايجاد كرد كه روند نزولي بورس در همين جا متوقف شــود. با اين حال به نظر 
مي رسد هنوز براي اظهارنظر زود است و گمان مي رود آنچه در آينده روند صعودي يا نزولي 
شاخص را ترسيم مي كند، ابهام هايي است كه همچنان در بازار وجود دارد. با وجود اين، 
كارشناسان نسبت به احياي برجام و سياست هاي اقتصادي دولت بعد خوش بين هستند 
و با تكيه بر اين عوامل معتقدند سيگنال هاي اوليه براي رشد بورس صادر شده است. حامد 
ستاك، كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه بازار در حال بازگشت به روال عادي خود است، 
مي گويد: اتفاقاتي كه در عرصه سياســي و اقتصادي افتاد در كنار نزول بازار در ماه هاي 

گذشته از داليل اصلي رشد بازار است.
 او مي افزايد: مشخص شدن رئيس جمهور آينده موجب شده سياست هاي داخلي و خارجي 
كشور به يك ثبات برسد و به دنبال آن تكليف برجام نيز به زودي مشخص خواهد شد. همه 
اين عوامل، بازار را براي فعاالن قابل پيش بيني كرده اســت. به گفته او چون نزول بازار در 
گذشته فراگير و همگاني بوده، به نظر مي رسد با كاهش ريسك هاي سيستماتيك، رشد 
بازار نيز متناوب و همگاني باشد. حميد كوشكي يك كارشناس ديگر بازار سرمايه در اين باره 
مي گويد: شرايط بازار سرمايه امروز بسيار ايده آل است؛ ايده آل از آن جهت كه وقتي يك 
سهامدار، خريدار است، فروشنده وجود دارد و معامالت بر پايه دست هاي پشت پرده صورت 
نمي گيرد؛ بلكه اين مفروضات هستند كه روي عملكرد شركت ها و تحليل سهامداران از 
سهام اثرگذارند. او مي افزايد: خوشبختانه هم اكنون در بازار سرمايه، بخش عمده اي از سهام 
با طراوت معامله مي شوند و حال بازار سرمايه خوب است؛ البته اين به آن معنا نيست كه 

قيمت ها محكوم به رشد است؛ بلكه حواشي قبلي بازار سرمايه وجود ندارد.

گران فروشــی بليت هواپيما بــا وجود اعتــراض و موضع گيری 
مردم و مسئوالن حوزه حمل ونقل ادامه دارد. گويی شركت های 
هواپيمايی، بعد از 16 ماه مصاف پرهزينه با كرونا، اين بار به سيم 
آخر زده اند و بی توجه به هر اعتراض يا قانونی، فقط به دنبال احيای 

درآمدهای از دست رفته خود هستند.
به گزارش همشهری، در حركت جديد شركت های هواپيمايی برای 
افزايش قيمت بليت هواپيما در مسيرهای پُر مسافر، همه مصوبه ها، 
تعهدات و توافق های ميان دولت و ايرالين ها در مورد حفظ ثبات 
قيمت بليت هواپيما به  يكباره بی اثر شــده و بــا وجود مخالفت 
دستگاه های مســئول در حوزه حمل ونقل هوايی، گران فروشی 

غيرقانونی بليت هواپيما ادامه دارد.

نقض دوطرفه یک توافق
پيش  از اين انجمن شــركت های هواپيمايی، توافق مشروطی با 
وزارت راه و شهرسازی انجام داده بود كه بر اساس آن، ايرالين ها 
قيمت بليت هواپيما را از سقف مصوبه آبان 13۹۹ باالتر نبرند و در 
عوض دولت نيز بر اساس گزارش های صورت  مالی ايرالين ها در 6 
ماهه دوم 13۹۹ و مقايسه آن با صورت های مالی قبل از كرونا يعنی 
6 ماهه دوم 13۹8، اقداماتی برای جبران زيان شركت ها انجام دهد؛ 
اما حاال از اخبار و وقايع چنين برمی آيد كه شركت های هواپيمايی، 
به داليلی كه محقق نشدن وعده های وزارت راه و شهرسازی نيز 
می تواند يكی از  آنها باشد، صبوری و حرف شنوی را كنار گذاشته اند 
و به صورت خودمختار دســت به كار تعيين قيمت بليت هواپيما 
شده اند. اقدامی كه البته از سوی همه متوليان حوزه حمل ونقل اعم 
از وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپيمايی كشوری غيرقانونی 
اعالم شده و حتی مجلس نيز با ورود به اين موضوع آن را غيرمجاز 
و قابل رســيدگی دانســته اما همچنان در عمل، گران فروشــی 
بليت ادامه دارد. نكته قابل تأمل اما اين اســت كه اين بار انجمن 
شركت های هواپيمايی پاسخگو نيســت و حتی برای توجيه اين 
حركت و تقليل آن به تخلفاتی انگشت شمار نيز تالش نمی كند. 
بازخوانی اظهارنظرهای قبلی مســئوالن انجمن شــركت های 
هواپيمايــی حاكی از اين اســت كه كاهش چشــمگير تقاضای 
مسافرت هوايی در دوره كرونا، اعمال محدوديت های شديد برای 
مقابله با كرونا در سفرهای هوايی به خصوص محدوديت استفاده 
60 درصدی از ظرفيت مسافرگيری هواپيماها و همچنين سركوب 
ادامه دار قيمت بليت هواپيما كه از اواســط سال گذشته به شدت 
اعمال شده، در مجموع باعث شــده ايرالين های ايرانی به گوشه 
رينگ رانده شوند و از پس هزينه های جاری خود نيز برنيايند. در 
اين شرايط، بدعهدی متوليان صنعت حمل ونقل در عمل به وعده ها 
و تعهدات جبران خسارت ايرالين ها نيز باعث شده اين شركت ها 
وارد بن بستی شوند كه رهايی از آن فقط با بی توجهی به مصوبه ها، 
توافق ها و وعده ها امكان پذير بوده و همين باعث شده ايرالين ها در 
قيمت گذاری بليت حتی برای دوره كوتاه سفرهای مرتبط با ميالد 

امام رضا )ع( خودمختار شوند و اختياري عمل كنند.

گالیه از محدودیت ها
در حدود 16 ماهی كه از شــيوع كرونا می گــذرد، آنچه بيش از 
ممانعت از افزايش قيمت بليت هواپيمــا، باعث گاليه و كالفگی 
ايرالين ها شده، اعمال محدوديت استفاده 60 درصدی از ظرفيت 
مسافر پذيری هواپيماهاست كه عماًل هزينه فعاليت اين شركت ها 
را باال برده و اجازه نمی دهد كه با همين كسادی بازار، دخل وخرج 
ايرالين ها در هر پرواز تراز شــود. از نظر شركت های هواپيمايی، 
مصوبه فروش 60 درصد ظرفيت پروازها به دليل كرونا، موضوعی 
است كه بدون محاســبات علمی تعيين و الزم االجرا شده و فقط 
ضرر و زيان شركت های هواپيمايی را بيشتر كرده است. هزينه های 
اين محدوديت برای ايرالين ها و همچنين مشخص نبودن زمان 
اتمام آن باعث شده چندين بار تقاضای لغو اين محدوديت مطرح  
شود، حتی چند روز پيش نيز دبير انجمن شركت های هواپيمايی 
از درخواســت اين انجمن از وزرای راه و بهداشت برای حذف اين 
مصوبه خبر داد. درخواستی كه البته تاكنون پاسخ مساعدی به آن 
داده نشده و احتمال موافقت با آن نيز چندان قوی به نظر نمی رسد. 
هزينه سازی محدوديت ها برای شركت های هواپيمايی ازيك طرف 
و فشار كرونا بر اين صنعت در حالی ادامه دارد كه در ماه ها و روزهای 
گذشته چندين اظهارنظر از سوی مسئوالن سازمان هواپيمايی 
كشوری و وزير راه و شهرســازی در مخالفت با تغيير قيمت بليت 
هواپيما مطرح شده و همه بر جلوگيری از بروز تخلفات احتمالی در 
اين زمينه خبر داده اند؛ آن هم بدون اينكه گامی برای ادامه حيات 
شركت های هواپيمايی برداشته شود. پرواز قيمت بليت هواپيما 
در مسير تهران-مشهد از حوالی ۷۷0 هزار تومان به عنوان سقف 
مصوبه آبان ۹۹ به باالی يك ميليون تومــان يا اوج گيری قيمت 
بليت در مسير تهران-  شــيراز از حوالی 6۷0 هزار تومان به مرز 
۹00هزار تومان فقط نشانه هايی از نامتناسب بودن داده و ستانده 
در كسب وكار شركت های هواپيمايی است و اين بار نيز اگر با تعزير 
و جريمه با آنها مخالفت شود، در آينده با نشانه های قوی تری نظير 

ورشكستگی و اعالم انحالل ايرالين ها مواجه خواهيم بود.

تنبيه متخلفان و تداوم تخلف
بعد از اينكه گران فروشی قيمت بليت هواپيما و تخلف ايرالين ها 
از مصوبه آبان 13۹۹ در رسانه ها منعكس شد و مسئوالن را وادار 
به موضع گيری كرد، محمدحســن ذيبخش، سخنگوی سازمان 
هواپيمايی كشوری دراين باره به رسانه ها خبر داد كه بعد از پيگيری 
رسانه ها، با دستور وزير راه و شهرسازی و تالش سازمان هواپيمايی 
كشوری، قيمت بليت هواپيما به نرخ قبل بازگشته و ايرالين های 
گران فروش نيز موظف شــده اند مابه التفاوت قيمــت بليت را به 
مســافرانی كه بليت را گران خريده اند، پرداخت كنند. او فرايند 
بازگشت مبلغ اضافه دريافت از مسافران را اين گونه تشريح كرد كه 
در اين رابطه ابتدا مسافران بايد به شركت های هواپيمايی مراجعه 
كنند و در صورت عدم دريافت پاسخ، دست به كار ثبت شكايت خود 
در سامانه شكايات مردمی سازمان هواپيمايی كشوری شوند تا اين 
سازمان موضوع را پيگيری كند. فارغ از اينكه اين فرايند می تواند 
تنبيهی بــرای ايرالين های گران فروش تلقی شــود يا نه، اكنون 
شواهد امر حاكی از آن است كه باوجود همه اظهارنظرهای دولتی 
و سازمانی عليه افزايش قيمت بليت، گران فروشی ايرالين ها ادامه 
دارد و به عنوان نمونه، بليت در مسير تهران - مشهد، همچنان در 

مرز يك ميليون تومان فروخته می شود.

مسئوالن حوزه حمل ونقل، يكصدا افزايش قيمت بليت 
هواپيما را محكوم كرده اند اما ايرالين های گران فروش 

همچنان كار خودشان را می كنند

 زمينه سازي براي گراني رسمي
يك هفته پس از آغاز زمزمه هاي گراني ۷0 درصدي  ماكاروني مسئوالن صنفي 

در اين زمينه به طور رسمي اظهارنظر نكرده اند
فرخنده رفائي

خبرنگار

   چرا ۷۰ درصد؟
افزایش قيمت خرید تضميني گندم نخستين دليل رشد هزینه  توليد و نهایتا قيمت ماكاروني عنوان شده است. دولت امسال قيمت 
خرید تضميني گندم را از 4 هزار تومان به ۵ هزار تومان افزایش داد كه براي گندم مخصوص ماكاروني )دروم( این قيمت ۵هزار و ۲۰۰ 
تومان تعيين شد. قيمت جدید گندم دروم شرایط را براي خریداران اصلي آنكه شركت هاي توليدكننده ماكاروني هستند تغيير مي دهد 
و نقش بسيار مهمي در رشد هزینه توليد آنها خواهد داشت. مشاور انجمن صنفي كارفرمایان كارخانجات ماكاروني با اشاره به سهم ۶۰ 
درصدي گندم در قيمت ماكاروني، تأكيد كرده كه درصورت افزایش نرخ گندم، قيمت ماكاروني هم باید افزایش پيدا كند. شفق، البته از 
ذكر رقم دقيق براي قيمت نهایي ماكاروني خودداري كرده اما ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش قيمت را با توجه به »شواهد« محتمل دانسته است. 
اعالم رسمي قيمت گندم براي صنف و صنعت از سوي دولت شاید بتواند شفافيت بيشتري را در این زمينه ایجاد كند. صنعت ماكاروني 
هم اكنون یارانه دریافت نمي كند و قيمت گذاري در این صنعت، دولتي نيست. ليست هزینه ها و خود اظهاري توليدكنندگان به سازمان 
حمایت، مالكي است كه قيمت نهایي ماكاروني و درصد رشد را مشخص خواهد كرد. »سال گذشته توليدكنندگان تعامالتي با سازمان 
حمایت داشتند كه با توجه به چانه زني ها تا حدودي به ضرر واحدهاي توليدي بود اما با توجه به اینكه مدتي است توليدكنندگان گندم را 
آزاد تهيه مي كنند، براساس ضوابط سازمان حمایت باید قيمت را خودشان تعيين و به سازمان حمایت اعالم كنند تا در نهایت در سامانه 
درج شود.« باید منتظر ماند و دید سازمان حمایت پيشنهاد تلویحي صنعت ماكاروني مبني بر افزایش ۷۰ درصدي قيمت را مي پذیرد یا 

به همان ۵۰ درصد یا رقمي نزدیک تر به قيمت سال گذشته اكتفا خواهد كرد.
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طوالنی ترین 
غار تهران...

غار »بورنیك« فیروزكوه، یكی از نقاط 
جذاب و بكر گردشگری اطراف پایتخت 

به حساب می آید

08
سرزمین های 

ناشناخته شمالی

همراه با دكتر بهرام امیراحمدیان، 
نكاتی جذاب درباره روسیه را 

مرور كرده ایم

15
جنگ با سایه سیاه

افسردگی

افسردگی چهره ثابت ندارد 
و باید نشانه های آن را 

بشناسیم

10
آشپزی به سرعت 

برق و باد

پای صحبت های 
یك تیم موفق در حوزه 

استارت آپ آشپزی

14
سفر زیارتی و 

گوشه چشمی...

می دانیم كه تهران قدیم دروازه هایی 
داشته است اما این دروازه ها چطور 

ساخته شدند؟

گفت وگو با امین دهقان، هیمالیا نورد ایرانی كه با وجود  ابتال به كرونا 
بلندترین قله جهان را فتح كرد 

دیدار با مهدی ایروانی معروف به مهدی كبابی كه میراث دار 
یكی از قدیمی ترین كبابی های پایتخت است

پرچم ایران 
را به قله رساندم

آقا تختی عزیزترین 
مشتری ما بود

12

13

در مسیر صعود به قله 3-2بار 
می خواستم انصراف بدهم. یك بار 
هم بهمن فروریخت اما شانس 
آوردیم كه پودرهای بهمن به ما رسید 
و نجات پیدا كردیم. یك بار هم در 
آستانه فتح قله شرایط خیلی سخت 
شد و به خاطر دوفرزندم می خواستم 
انصراف بدهم اما با ذكر ائمه 
اطهار)ع( و از پرچم ایران كه با خودم 
برده بودم انرژی مضاعفی گرفتم و 
مسیرم را ادامه دادم

زورخانه شیر خدا در 
نزدیكی ما بود و آقا تختی 

هر موقع به زورخانه می رفت 
یك سری هم می آمد اینجا. وقتی 

وارد مغازه می شد همه به احترامش 
بلند می شدند. می توانم بگویم آقا تختی 

عزیزترین مشتری ما بود

پرواز كن در هر آسمانی كه دوست داری!
راحت شــدیم مثل آخرین 
سیب مانده بر درختی محترم 
كه دوســت می دارد پیش از 
افتادن كســی آن را بچیند و 
گاز بزند تا ذائقه ای در روزگار 
تلخی، ترش و شــیرین شود 
و او از این كــه زیر پانمانده و 

بی ثمر بمیرد خرسند است.
راحت شدیم ســیزدهمین رئیس جمهور انتخاب شد  و 
حاال ما مردمان معصوم كه در خواب بیداریم و در بیداری 
خوابیم. و نیز از آنجا كه آرزو برجوانان عیب نیست باز هم 
آرزومندیم شاید برجام دوباره برجا، تحریم ها خواب، كرونا 
فراری، بیكاری مشغول كار وگرانی مالیم شود. پس منتظر 
می مانیم شاید امسال برف و باران در وسط تابستان بیاید! 
اما پیش از آن مغتنم است موضوعات عمده را وابگذارم 
ویك اتفاق عمیقا عزیز را كه نامــش دلبندی بود و حاال 

نیست با هم مرور كنیم.
باور كردنش سخت تر از پنهان كردن  ماه در شب چهارده 
بود اما بــاور كردیم آقا و خانم ســیب ناگهان از درخت 
زندگی مشترك پایین افتادند. من شــاهد بودم وقتی 
دست در دست هم پای سفره عقد، شاداب تر از بهار، بله 
گفتند ما دوستان هلهله شدیم و گفتیم هر جا دوستان 
هستند ثروت آنجاســت. خانم و آقای ســیب گفتند؛ 
ممنونیم، حتماً همینطور اســت. بهار بعد كه آمد ما در 
بیمارستان بودیم كه دخترشان انار آمد و ما گفتیم، انار 
انار بیا به بالینم و سه تابســتان بعد از آن بهار، پسرشان 
نار آمد. این جوری شــد كه زندگی خانم و آقای ســیب 
چهارفصل شد و ما دوســتان به این نتیجه رسیدیم باغ 
آنان آباد شــد. حاال اما كه انار و نار هر كدام زندگی خود 
را دارند ناگهان جدایی آقا و خانم سیب، یعنی هر كسی 
برای خود جهانی دارد، مثل رودخانه ای كه ممكن است 
بعد از سال ها راهش را كج كند یا مثل پرنده ای كه در هر 

آسمانی كه دوست می دارد بال می زند.
هیچ راه فراری از دنیای واقعی نیست

هر وقت از آن می گذریم
به  دنبالمان می آید

حتی جایی كه واقعیت
منتظرمان نیست

آن هزار سال پیش، طالق این قدر محتمل و در دسترس 
نبود، چون همه بر ایــن باور بودند طــالق زخم كاری 
است. پس مرد ممكن بود زخم بر زخم خانم مظلوم تر از 
گنجشك بگذارد. اما زخم كاری نبود، مبادا كه چینی نازك 
كانون خانواده بشكند و جدایی، موجب رسوایی شود. از 
بس كه زندگی با شرم و حیا بود. من خودم دیدم در همان 
سنندج ســال های دور و دیر زینب خانم گاهی كبودی، 
سرمه چشم و سرخی سیلی، سرخاب گونه اش بود. مادرم 
می گفت چیزی نیست چشمش الی در مانده است. من 
باور می كردم همینطور اســت. مادر اضافه می كرد یك 
گنجشك در دســت بهتر از هزار پرنده در آسمان است. 
بعدها فهمیدم برای بی پناهی های زینب، همســر تلخ، 
حكم یك گنجشك را داشــت از بس كه زن مظلوم بود. 

پس طالقی اگر اتفاق می افتاد به خواست مرد بود. چون 
زن همیشه تابع بود. مثل پرنده ای كه قفسش را خودش 
انتخاب نمی كند حتی اگر در ایوان چوبی نسیم صورتش را 

دست بكشد و ما فكر كنیم كه حالش بلبل است.
تو نیستی و كسی نیست

تا از نیمه گمشده ام در شب مراقبت كند
و با دستمالی خیس بر پیشانی ام

شب خانه را پایین بیاورد
حاال و اكنون وقتی بهار، سیالب و سیب ها، ترش می شوند 
یعنی هر آغازی پیش از پایان به پایان می رسد و یعنی آمار 
طالق نه باد كه توفان است. افزایش 22درصدی طالق و 
نرسیدن عمر نیمی ازدواج ها به پنج سالگی، خبر از پاییز 

زودرس دارد كه حال بهار را هم افسرده می كند.
خانم جامعه شناســی می گوید غم افزا آن است میانگین 
طول زندگی ازدواج ها كمتر از 10ســال است و اندوهبار 
آنكه طالق های بعد از 20سال ازدواج با افزایش ناباورانه ای 
همراه است. حتی جدایی پس از 29سال زندگی زیر یك 

سقف رشد 5درصدی را نشان می دهد.
راست این است در این روزگار، حال زندگی كبوتر با كبوتر 
احوال خوشــی ندارد. گاهی یكی از كبوترها و گاه هر دو 
نمی خواهند كبوتر باشند، پس در حق وفاداری تا پایان 

عمر جفا می كنند.
بانوی میانسالی كه دستی در روایت نویسی های شورانگیز 
دارد پادرمیانی می كند و می گوید یادمان باشد تا خورشید 
درخشان، دریا بیكران و آسمان آبی تر از فیروزه نیشابور 
اســت می توان به زندگی مشــترك امیدوار بود و آقای 
روزنامه نگار با خودكار بیك می نویسد در آخرین شاهكار 
ترانس  مالیك، فیلــم »ترانه به ترانه« بــا حضور رایان 
گاسلینگ و ناتالی پورتمن در صحنه ای پیرزنی به ناتالی 
می گوید؛ می دونی چرا حلقه دســتم را حفظ كرده ام با 
اینكه شوهرم ده سال پس از ازدواج فوت كرد؟ چون او كه 
مرا طالق نداده است، من هنوز مال اونم. این انگشتری هم 
كه می بینی به یاد كسانی دستم كرده ام كه در دو مارتون 

برنده نشده اند اما به پایان خط رسیده اند.
راست این است همه می دانند سیاه دشمن سفید است اما 
و با این همه نباید از ترس سیاه، سفیدی از تن به در كنیم. 
این را زوج هایی می گویند كه چند دهه است زیر سقف 
زندگی مشترك هستند. اگرچه گاه نه همدل اما همراهند 
تا زندگی، زندگی كردن از یادش نرود. آن سوی خیابان 
روی نیمكت ایســتگاه اتوبوس، مرد میانسالی بستنی 
نانی اش را دو تكه می كند و تكه ای را به همسرش می دهد 
كه روسری اش به رنگ آبی ترین دریاهاست. من می بینم 
روی سقف ایستگاه دو كبوتر چشم در چشم هم دوخته اند 

تا شاعر بگوید:
من این راه دراز را آمدم كه تو را ببینم

زمین شخم زده را دیده ام
پاره خشت و  ماه بریده را دیده ام

باد را دیده ام
و تو را ندیده ام

فریدون صدیقی

استادروزنامهنگاری

یادداشت 

  شعرها به ترتیب

ویسوواشیمبورسكا، الناز نریمان و شمس لنگرودی

مصطفی رحماندوست، شاعر نام آشنای ادبیات كودك و نوجوان 
از اهمیت داستان  در روزهای سخت می گوید

محمدكاظم كاظمی، شاعر 
از روزهای اول شاعری اش می گوید

پای صحبت های سیاوش طهمورث، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون 
به بهانه هنرنمایی این روزهایش در سریال »زخم كاری«

هیچ داستانی خالی
 از امیدواری نیست

از ابتدا هم
آدم متوهمی نبودم

قبول نقش های منفی 
جرأت می خواهد
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جاذبه های بورنیكسفر به اعماق زمین

مجهز باشید
جان پناه انسان های غارنشین

غار »بورنیك« فیروزكوه، یكی از نقاط جذاب و بكر گردشگری اطراف پایتخت به حساب می آید

طوالنی ترین غار تهران منتظر شماست

گل خانه 6 انیمیشن گردی

كوه، دریا، جنگل و دشت، اصلی ترین انتخاب های 
ما برای گردشگری هستند و كمتر پیش می آید 
در فهرست نقاط گردشگری مورد نظرمان، غار 
را هم بگنجانیم، درحالی كه غارنوردی بی شك یكی از بهترین تفریحات 
موجود به حساب می آید كه فضای آرام، خلوت و بكرش می تواند تا مدت ها 
حالمان را خوش كند. پس اگر تعریف تان از رفتن به غار، فقط به غار علیصدر 
همدان محدود می شود، توصیه می كنیم حتما غارنوردی در غار بورنیك 
روستای هرانده شهرســتان فیروزكوه را در برنامه گردشگری تان قرار 
دهید؛ غاری باستانی و شگفت انگیز كه قدمت آن به روزگار انسان های 
غارنشین برمی گردد و با بیش از 3كیلومتر درازا، طوالنی ترین غار استان 
تهران و چهارمیــن غار طوالنی ایران لقب گرفته اســت. به همه اینها، 
نزدیكی این غار به پایتخت را هم اضافه كنید تا گردش در این غار جذاب و 

شگفت انگیز را در برنامه همین آخر هفته تان قرار دهید!

پرنیان سلطانی

»رایــا و آخریــن اژدهــا« نــام 
جدیدتریــن ســاخته كمپانــی 
بزرگ انیمیشن سازی دنیا، یعنی 
»دیزنــی« اســت. داســتان این 
انیمیشن كه همین امسال در ژانر 
اكشن -ماجراجویی ساخته شده، 
در ســرزمینی به نام »كوماندرا« 
می گذرد؛ جایی كه زمانی اژدهایان 
سحرآمیز در آن زندگی می كردند 
و حــاال 5قبیلــه در آن روزگار 
می گذرانند. همه  چیــز به خوبی 
و خوشــی پیش می رود تــا اینكه 
یك فرد شــرور، قصد نابودكردن 
این سرزمین را دارد. »رایا« دختر 
قهرمان این داســتان با پیداكردن 
آخرین اژدهــای باقیمانــده، به 
جنگ با این فرد شــرور می رود و 
در برابر او می ایستد. این انیمیشن 
107دقیقــه ای را دان هــال و 
كارلوس لوپز استرادا، كارگردانی 
كرده اند. شاید برای انیمیشن بین ها 
جالب باشــد كه بدانند دان هال، 
 »6Big Hero« كارگردان انیمیشن 

)شش قهرمان بزرگ( است.

رایا و آخرین اژدها

انیمیشــن »آخرین داســتان« را 
ندیده اید؟ نخستین انیمیشن بلند 
ســینمایی ایرانی را می گوییم كه 
اشكان رهگذر آن را ساخته است. 
این انیمیشن كه براساس داستان 
»ضحاك« شاهنامه ساخته شده، 
در ســی وهفتمین دوره جشنواره 
فیلم فجر برنده ســیمرغ بهترین 
انیمیشن شد و به عنوان نخستین 
نماینــده ســینمای انیمیشــن 
ایران به نودودومیــن دوره جوایز 
سینمایی اسكار راه یافت. آخرین 
داستان، از پادشاهی جمشید آغاز 
می شــود و درنهایت بــا روی كار 
آمدن فریدون كه به روزگار تاریك 
پادشاهی ضحاك خاتمه می دهد، 
پایان می یابد. در این انیمیشــن 
اسطوره ای و زیبا، بازیگران نام آشنا 
به جــای شــخصیت های اصلی 
انیمیشن صحبت می كنند كه پرویز 
پرستویی، لیال حاتمی، حامد بهداد، 
اكبر زنجانپور، اشــكان خطیبی، 
باران كوثری، حسن پورشیرازی، 
شقایق فراهانی، ملیكا شریفی نیا، 
بیتا فرهــی، مجید مظفــری و... 

ازجمله آنها هستند.

بهترین انیمیشن ایرانی

»یك جوان شــكارچی كه شاگرد 
پدرش اســت، همراه پدرش برای 
ازبین بردن آخرین گروه از گرگ ها 
به ایرلند ســفر می كند اما در آنجا 
بــا دختــری از قبیلــه ای مرموز 
آشنا می شود كه شــایعه شده در 
شــب تبدیل به گرگ می شود. از 
اینجــا به بعــد، همه چیــز تغییر 
می كنــد و اتفاقــات جذابی رقم 
می خورد.«، این كلیت انیمیشــن 
»وولف واكرز« اســت؛ انیمیشنی 
كه ســال 2020ســاخته شده و 
حتی نامزد دریافت جایزه اســكار 
بهترین انیمیشــن هم بــود. این 
انیمیشن 103دقیقه ای كه در ژانر 
ماجراجویی و خانوادگی اســت، 
 IMDB امتیاز 8/3 را از سایت معتبر
كســب كرده و به همین دلیل اگر 
به دنبال یك انیمیشن جذاب برای 
تماشا می گردید، با خیال راحت این 
انیمیشن را دانلود كرده، ببینید و از 

تماشای آن لذت ببرید.

شكارچی گرگ ها

پنجشنبه
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6 كیلومتری جنوب هرانده

برای رســیدن به غار بورنیك، ابتدا باید خودتان را به روستای 
هرانده فیروزكوه برســانید. به این ترتیب كه از بزرگراه شهید 
بابایــی، وارد جاده دماوند یــا آزادراه تهران- پردیس شــوید، 
بعد نرسیده به بومهن از مســیر كمربندی سمت راست، جاده 
فیروزكوه را در پیش بگیرید. حدودا 12كیلومتر قبل از فیروزكوه، 
چشم تان به تابلوی خروجی روســتای هرانده خواهد افتاد. به 
روستا كه برسید، باید به سمت جنوب آن حركت كنید؛ چرا كه 
غار بورنیك در 6كیلومتری جنوب روستای هرانده قرار دارد. البته 
برای رسیدن به این غار باید مقدار نسبتا زیادی هم راهپیمایی 
و كوهپیمایی كنید؛ حدودا یك ســاعت و نیم تا 2ساعت زمان 
می برد تا از جایی كه خودروی تان را پارك می كنید، با طی حدود 
5كیلومتر، خودتان را به غار بورنیك برسانید. درنهایت اینكه غار 

بورنیك در فاصله 135كیلومتری از تهران قرار دارد.

درست اســت كه برای مراجعه به غار بورنیك، باید چندین 
كیلومتر پیاده روی كرده و كوه را باال بروید اما وقتی به دهانه 
ورودی غار برسید، متوجه می شوید كه باید دوباره به اعماق 
زمین برگردید! از همان ابتدا، یعنی درست از دهانه مثلثی 
شكل غار كه در ابعاد 15در 10متر است و حدود 6متر ارتفاع 
دارد، 148پله در دهانه ورودی غار تعبیه شده كه شما را به 
درون تاالرهای غار راهنمایی می كند؛ به ارتفاع 2هزار متر 
از ســطح دریا و 100متر باالتر از دشــتی كه به همین نام 
بورنیك شناخته می شود. براساس تحقیقات زمین شناسان و 
غارنوردان حرفه ای، طول غار بورنیك 3هزار و 470متر است 
و به همین دلیل این غار طوالنی ترین غار اســتان تهران و 

چهارمین غار طوالنی ایران به حساب می آید. 

این غار منحصر به فرد، جاذبه های دیدنی بسیاری دارد. ازجمله 
تخته سنگ های بزرگی كه با الیه ای از خاك رس پوشیده شده 
و تصویری خاص ایجاد كرده اســت؛ همچنین چكنده ها یا 
استاالكتیت هایی كه در طول سالیان سال به شكل قندیل روی 
سقف یا دیواره های غار شكل گرفته اند و عمدتا به رنگ نخودی 
هستند؛ درنهایت چكیده ها یا استاالگمیت هایی كه بر كف غار 
تشكیل شده و به سمت باال رفته اند. این چكیده ها همانطور 
كه از نامشان مشخص اســت، در اثر چكیدن قطرات حاوی 
مواد معدنی و ته نشین شدن و رسوب كردن كلسیم كربنات 
ایجاد می شوند، میخی شكل هستند و به رنگ های گل كلمی، 

نخودی، سفید و صورتی دیده می شوند.

حتما با خود لباس گرم داشته باشید. ناگفته پیداست كه كفش 
مناسب هم كمك تان می كند؛ هم در 5كیلومتر كوهپیمایی 
رسیدن به غار و هم در پایین رفتن از 148پله ورودی دهنه غار 
و هم در گذر از تاالرهایی كه نامسطح هستند، بدون مشكل به 
راهتان ادامه بدهید. ضمن اینكه غارها، فضاهای تاریكی هستند؛ 
به خصوص غارهای بكری كه برای روشنایی آنها از المپ های 
مختلف استفاده نشده اســت؛ مثل همین غار بورنیك كه اگر 
قصد رفتن به آن را دارید، حتما با خودتان چراغ قوه یا كاله های 

ایمنی كه مجهز به چراغ هستند، ببرید.

درباره قدمت این غار سنگی آهكی كه در دامنه رشته كوه های 
البرز قرار دارد، گفته اند كه این غار زمانی یكی از سكونتگاه های 
انسان های غارنشین بوده و به همین دلیل از ارزش باستانی 
زیادی برخوردار است. اصال نام بورنیك هم از همین جا می آید. 
اینطور كه محلی ها و بومی ها می گویند، كلمه بورنیك به معنی 
محل امن و جان پناه است و همینطور كه از نامش برمی آید، در 
گذشته های خیلی دور و در دوران پیش از تاریخ، محلی برای 

زندگی و پناهگاه انسان های اولیه به حساب می آمده.

تاالر در غار
و اما بشــنوید از فضای داخلی غار 
بورنیك. این غار شگفت انگیز از 4تاالر 
تشكیل شــده كه تاقدیسی شكل 
هستند و آنها را تاالر اول، تاالر دوم، 
تاالر سوم و تاالر پرتگاه می نامند. از 
تاالر اول این غار سفال هایی به دست 
آمده كه نشــان می دهــد این غار 
روزگاری محل سكونت انسان های 
غارنشین بوده. به این تاالر نخست 
كه ابعادش 50در 40متر اســت و 
8متر ارتفاع دارد، غــار بیرونی هم 
گفته می شود. در این تاالر دو ایوان 
وجود دارد كه با ســنگ چین كردن 
كف شــیب دار غار درست شده اند. 
در سمت راست این ایوان ها، دیواری 
سنگ چین و دارای در دیده می شود 
كه در پشــت آن یك دهلیز وجود 
دارد. باستان شناســان احتمــال 
می دهند  كه این مكان جایی برای 
نگهداری احشام انســان های اولیه 
بــوده! در گوشــه چپ تــاالر اول، 
دهانه ای به عرض 8متــر و ارتفاع 
10متر وجود دارد كه ورودی تاالر 

دوم اســت. این تاالر 30در 60 متر 
كه 15تا 20متر ارتفاع دارد، دارای 
شیب تندی به سمت پایین است. 
در انتهای سمت راســت این تاالر، 
داالنی طوالنی به طول 40متر وجود 
دارد كــه به یك چــاه و یك دهلیز 
می رسد. همچنین این تاالر شامل 
2داالن بــا طول 30متر اســت كه 
درواقع رابط این تاالر با تاالر ســوم 
به حســاب می آید. مشخصه اصلی 
تاالر دوم، وجود اســتاالكتیت های 
گل كلمی، نخودی و صورتی رنگ 
است كه از این تاالر یك فضای بسیار 
زیبا و بكر ســاخته است. تاالر سوم 
اما عمیق ترین بخــش غار بورنیك 

به حســاب می آید. این تاالر 20در 
25متری كه 12متر ارتفاع دارد، در 
عمیق ترین بخش خود حدود 60متر 
پایین تر از سطح دهانه غار است! و 
درنهایت تاالر چهارم هم از این جهت 
كه در آن پرتگاه هایی با عمق 20متر 
وجود دارد، به تــاالر پرتگاه معروف 
شده است. در این تاالر كه با دهلیزی 
8متری به تاالر ســوم متصل شده، 
داالنی 20متری و مســطح وجود 
دارد كه زمین شناســان می گویند 
به احتمال زیاد ســاكنان غار از این 
داالن به عنوان پناهگاه استفاده كرده 
و وقتی احساس خطر می كردند، در 

این داالن مخفی می شدند.

سال های سال پیش، زمانی كه تهران تازه به پایتختی برگزیده شده بود، خارج از حصار و دروازه های تهران دهی وجود 
داشت كه به آن »نازآباد« گفته می شد؛ دهی كه بعدها با كمی تغییر به نازی آباد شهرت پیدا كرد و وقتی خندق تهران پر 
شد و دروازه ها برچیده شدند، به پایتخت اضافه و به محله ای در بخش جنوبی تهران تبدیل شد. صحبت از محله نازی آباد 
امروزی است؛ محله ای در محدوده منطقه 16تهران كه در شمال شرقی محله خزانه، شمال غربی محله جوادیه، غرب محله 
خانی آباد، شرق بوستان والیت و جنوب راه آهن قرار دارد. اما نكته جالب توجه درباره این محله قدیمی كه گفته می شود 
از دهه 30 شكل گرفته، وجه تسمیه آن است. برخی معتقدند كه زمین های این محله در زمان حكومت قاجار متعلق به 
»نازخاتون« یكی از همسران ناصرالدین شاه قاجار بوده و به همین دلیل به نازی آباد شهرت دارد. عده ای هم می گویند در 
خالل جنگ جهانی دوم كه نازی های آلمان مسئول ساخت راه آهن در پایتخت شدند، محدوده اطراف راه آهن به نازی آباد 

معروف شد. در این گزارش تمام روایت هایی را كه منجر به نامگذاری این محله شده، با هم مرور می كنیم.

همه چیز درباره وجه تسمیه نازی آباد؛ محله قدیمی جنوب شهر تهران كه در دهه 30شكل گرفته است

از زمین های نازخاتون تا اقامتگاه نازی ها! به نظر می رسد كه محله نازی آباد امروزی یك محله بسیار قدیمی است؛ 
تا جایی كه عمرش دست كم به حدود 170سال می رسد! اینطور كه 

درباره این محله می گویند سال 1231شمسی، یعنی دقیقا 169سال 
پیش، ناصرالدین شاه قاجار زمین های این محدوده را از محلی ها و بومی ها 

خریداری كرد و آن را به یكی از همسرانش بخشید. حاال عده ای گفته اند نام 
این همسرش نازخاتون بوده و برخی معتقدند  كه نازخاتون درواقع همان 
»زبیده خانم امینه اقدس« بوده كه به این نام شهرت داشته است. هر چه 

باشد زمین های این محدوده به فردی به نام نازخاتون بخشیده می شود كه 
به نظر می رسد وجه تسمیه این محله را هم باید در همین نام جست وجو 

كرد. هر چند كه در كنار اینكه برخی از پژوهشگران تهران قدیم معتقدند 
چون نازخاتون باعث آبادی این محدوده شده، محله قدیمی منطقه 16به 
نام نازی آباد درآمده، عده ای از تهران پژوهان و زبان شناسان هم می گویند 
نام این قریه از همان ابتدا نازآباد بوده و بعدها به طور اتفاقی این زمین ها در 

اختیار نازخاتون، همسر شاه قاجار قرار گرفته است.

سلسله قاجار كه از بین رفت، رضا شاه برج و باروهای تهران را برداشت، 
خندق دور شهر را پر كرد و پایتخت را از حصار همیشگی اش بیرون آورد. 
درنتیجه قریه نازآباد كه آن زمان بیرون از فضای پایتخت قرار داشت، 
به تهران ضمیمه شد. كمی بعد در زمان جنگ جهانی دوم، پهلوی اول 
تصمیم گرفت ایستگاه راه آهن تهران را در جنوبی ترین نقطه تهران، یعنی 
حوالی آبادی نازآباد بسازد. درنتیجه از آلماني های نازی خواست تا به ایران 
بیایند و شروع به ساخت خط راه آهن تهران - مشهد كنند. آلمانی ها كه 
برای پیش بردن این پروژه به تهران آمدند، در اطراف ریل راه آهن ساكن 
شدند و آنجا سازه هایی چون سیلوی گندم بنا كردند و خانه هایی برای 
خودشان و كارگران سیلوها ساختند؛ درواقع گفته می شود 400خانه ای 
كه در نازی آباد ساخته شد و حاال محلی ها به آن محدوده چهارصددستگاه 
می گویند، كار همین نازی های آلمانی بوده است. به همین دلیل گروه 
دومی كه معتقدند نام نازی آباد از آلمانی های نازی می آید، دقیقا همین 
موضوع را مطرح كرده و می گویند نازی آباد را آلمانی ها با حضور و ساخت و 
سازشان آباد كردند و به همین دلیل امروز نام نازی آباد روی آن مانده است.

اما ماجرای شكل گیری محله نازی آباد به شكل و شمایل امروزی اش 
به دهه30 برمی گردد. حضور آلمانی ها در این محدوده و ساخت وساز 
آنها باعث شد تا رفته رفته قریه نازآباد یا نازی آباد به شكل شهر دربیاید 
و ساخت و سازهای دهه 30 از این آبادی، یك محله برای شهر تهران 
ساخت؛ محله ای قدیمی و مشهور در جنوب شهر كه گفته می شود در 
دولت مصدق به همراه محله نارمك، الگویی برای نوسازی محله های 
دیگر پایتخت به حساب می آمد. خیلی ها دلیل اینكه شهرسازی محله 
نازی آباد و نارمك تقریبا شبیه هم است و هر دو محله دارای میدان های 
زیادی هستند، همین كاندیدا شدن هر دو محله برای الگو قرار گرفتن 
شهرسازی پایتخت می دانند.

نازآباد را نازخاتون آباد كرد
به هر حال هر كدام از این دو نظریه كه درست باشد، شكی نیست 
كه امینه اقدس یا همان نازخاتون این قریه را آباد كرده اســت. 
روایت های تاریخی نقل شده در این باره می گویند كه همسر شاه 
قاجار بعد از اینكه زمین های این محدوده را در اختیار گرفت، از 
دربار پولی برداشته و صرف آبادانی كشتزارهای این محدوده كرد. 
چندین حلقه چاه هم حفر كرد كه آن را در اختیار كشاورزان قرار 
داد و درمقابل از آنها آب بها دریافت می كرد. حاال ما از اینكه گفته 
می شود در محدوده قریه نازآباد برای خودش قصری هم ساخت 
كه امروز تبدیل به پارك شده و هیچ اثری از آن باقی نمانده، گذر 
می كنیم. خالصه اینكه این قریه را نازخاتون آباد كرد و نامش را 

جاودانه بر این محدوده باقی گذاشت.

پرندگان نازی در نازی آباد
پس تا اینجا می توان گفت كه نام نازی آبــاد از زمانی كه پای 
آلمانی هــای نازی برای ســاخت راه آهن تهران - مشــهد به 
تهران باز شــد و در اطراف این محله ساكن شدند، روی محله 
جنوبی پایتخت باقی مانده اســت. شاید هم از سال ها قبل تر، 
زمانی كه ناصرالدین شــاه قاجار این آبــادی را خرید و آن را 
به همســرش نازخاتون هدیه كرد، نام ایــن محله نازی آباد 
شده اســت. حتی شــاید قبل از همه اینها و از همان ابتدا 
این قریه قدیمی به همین نام بــوده و مالكیت نازخاتون و 
حضور نازی ها در نازی آباد، كامــال اتفاقی و تصادفی بوده 
اســت چون عده ای از زبان شناســان معتقدند  كه ریشه 
اصلی نازی آبــاد، به پرندگانی به نام »نــازی« برمی گردد 
كه زیستگاه آنها از گذشته های دور همین قریه نازی آباد بوده 
است؛ یعنی از آنجا كه این محدوده زیســتگاه مناسبی برای 
پرندگانی كوچك به نام نــازی )الیكایی( بود، همواره در طول 
تاریخ به آن نازی آباد گفته می شد و دالیل دیگر صرفا حدس 
 و گمان های تهران پژوهان و زبان شناســان برای ریشــه یابی 

نام این محله است.

قریه 170ساله

شكل گیری در دهه30

آلمانی های نازی در نازی آباد

اینطور نقل است كه بعد از درگذشت 
امینه اقدس، ناصرالدین شاه قاجار زمین های او را به 
برادرش »میرزا محمدخان گروسی« یا »ملیجك اول« می دهد. بعد هم 
كه با پایان سلسله قاجار و روی كار آمدن پهلوی اول، ساخت ایستگاه راه آهن در حوالی 
آبادی نازآباد شروع شده و به گسترش هر چه بیشتر این قریه كمك می كند.



مصطفی رحماندوست، شاعر نام آشنای ادبیات كودك و نوجوان 
از اهمیت داستان  در روزهای سخت می گوید

هیچ داستانی 
خالی از امیدواری نیست

رمان گردی7كتاب خانه

بی شك یكی از زیباترین رمان های 
فارســی، كتــاب »جــای خالی 
ســلوچ« است؛ شــاهكار محمود 
دولت آبادی كه بــه زندگی پرفراز 
و نشــیب »مرگان« و بچه هایش 
بعد از رفتن همســرش »سلوچ« 
می پردازد. این كتاب كه داســتان 
آن در روســتایی دورافتاده به نام 
»زمینــج« می گــذرد، حكایــت 
تالش های مرگان برای حفظ كانون 
خانواده بعد از ناپدیدشدن ناگهانی 
همســرش را به تصویر می كشد و 
جالب اینكه محمــود دولت آبادی 
داســتان آن را در دوره سه ســاله 
حبس، در ذهنــش پرورانده و آن 
را پس از آزادی از زندان ساواك و 
طی مدت 70روز نوشته است! اگر 
دوســت دارید از سرنوشت سلوچ، 
مرگان و بچه هایشان عباس، ابراو 
و هاجر در زمســتان سرد زمینج 
باخبر شوید، حتما این رمان ایرانی 
زیبا را بخوانید؛ رمانی كه آن را نشر 

چشمه منتشر كرده است.

جای خالی سلوچ

»سفرهای گالیور« و حضور این 
شخصیت داســتانی در سرزمین 
عجیب و غریــب لی لی پوت ها با 
خاطــره مشــترك همــه ما در 
كودكی هایمان گره خورده است. 
اما این همه داســتان ســفرهای 
گالیور نیست. گالیور كه پزشك 
كشتی است، به ســرزمین های 
دورافتاده سفر كرده و با ساكنان 
عجیب و غریب آنها آشنا می شود. 
لی لی پوت ها، دینگ نَگ ها، الپوتا 
و هوئی ِهِنم ازجملــه اهالی این 
سرزمین ها هســتند كه هركدام 
داســتان جداگانــه ای دارند. هر 
سفر با خرابی كشــتی در مكانی 
ناشــناخته شروع می شــود و با 
اتفاقات پشت ســر هم و جذاب 
پیــش می رود تــا اینكــه نهایتا 
گالیــور از مخمصه نجــات پیدا 
می كند. حاال خبــر خوش اینكه 
به تازگــی نســخه باكیفیتی از 
رمان معروف جاناتان سویفت را 
نشر »برج« منتشــر كرده و ما را 
دوباره به روزهــای ماجراجویانه 

كودكی هایمان برده است.

همراه با گالیور 

40قانون عشق

در سال های گذشته آن قدر رمان 
»ملت عشق« بین ایرانی ها معروف 
شــده كه احتمــاال نیاز بــه هیچ 
معرفی ای ندارد. با این حال هنوز 
خیلی ها این كتاب را در لیســت 
كتاب های خوانده نشده شان قرار 
داده اند و منتظر فرصت مناســبی 
برای مطالعــه آن می گردند. ملت 
عشق را الیف شــافاك، نویسنده 
ترك، نوشته و در آن به 40قاعده 
عشــق از زبان شــمس تبریزی 
پرداخته است. این كتاب كه نامش 
را از بیتی از داســتان »موســی و 
شبان« گرفته )ملت عشق از همه 
دین ها جداســت/ عاشقان را ملت 
و مذهب خداســت( 2داستان را 
به موازات هــم پیش می برد؛ یكی 
در قرن هفتم حول محور زندگی 
موالنا و شــمس می گردد و دومی 
درباره زنی چهل ســاله است كه 
در ســال 2008 به تازگی شــغل 
ویراســتاری یك كتاب را برعهده 

گرفته است.

پنجشنبه
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    به نظر شما ادبیات و داستان در این 
دو سال اخیر كه درگیر كرونا هستیم، 
چه نقشی توانسته در زندگی ما ایفا 

كند؟
كمترینش این اســت كه با خوانــدن رمان ها و 
داستان هایی كه اوضاع مشابهی را روایت كرده اند، 
مانند رمــان »طاعون« آلبر كامــو، می توانیم به 
این نتیجه برســیم كه این روزهــا هم می گذرد 
و همیشــگی نیســت. ادبیات پــر از روایت فراز 
و فرودهایی اســت كه بر ســر مردم دنیا آمده و 
خواندن داستان كمك می كند روزگاران متفاوت 

را بشناسیم.
    نویسندگان و شاعران از شرایط 
خــاص فرهنگــی و اجتماعی، چه 

تأثیری می پذیرند؟
متأسفانه در جامعه ما اوضاع سیاسی، اقتصادی و 
اجتماعی آنقدر نامناسب است كه این موضوعات 
چندان دغدغه اهل ادبیات نیست. اما به هر حال 
نویسنده و شــاعر از جامعه جدا نیست و ردپای 

اتفاقات در آثارش دیده خواهد شد.
    به نظرتان كرونــا ردپایی بر آثار 

ادبی بر جا خواهد گذاشت؟
 اگر نویســندگان بخواهند، حتما ردپایی از این 
روزها بر آثارشــان باقی خواهد ماند. اتفاق به این 
بزرگی كه در همه جهان بــر جنبه های مختلف 
زندگی مردم تأثیر گذاشته، حتما در ادبیات هم 
مؤثر خواهد بود. به نظر مــن تأثیرگذاری كرونا، 
هم تلخ بود و هم شیرین. بخش شیرین آن در این 
نكته بود كه همه مدعیان در دنیا، از دانشمندان تا 

شاد باشید، چون خیلی خوشحالم كه یك نیرو 
توانســت همه مدعیان قدرت را شكست دهد. 
اما امیدوارم اراده انسان بتواند بر بخش بیماری 
و مرگ ایــن نیرو غلبه كند، شــاید در نهایت به 
این نقطه برسیم كه باید هوای همدیگر را بیشتر 

داشته باشیم.
    ارتباط شــما با بچه هــا، بعد از 
تعطیلی كالس هــا و كارگاه های 

حضوری همچنان برقرار است؟
ارتباط من با بچه ها در این دوران به شكل آنالین 
برقرار ماند و اتفاقا شكل زیبایی پیدا كرد. توانستم 
برای آنها شعر بخوانم و قصه بگویم. اگر قبال یك 
جلسه شعر را با 20نفر برگزار می كردیم، حاال هر 
جلسه با حدود 80نفر تشكیل می شود. خیلی از 
بچه ها كه در شــهرهای دور سكونت دارند، آرزو 
داشتند سر كالس های شعر و قصه حضور داشته 
باشند اما این امكان برایشان فراهم نبود، اما حاال 

فاصله ها از میان برداشته شده است.
    شما در این روزها سراغ مطالعه 

چه آثاری رفتید؟
من آنقــدر گرفتار مطالعات ویژه شــغلی خودم 
هستم كه چندان فرصتی برای مطالعه دلی ندارم 
و زمانم را به كارهای پژوهشی اختصاص می دهم. 
اما اگر فرصت داشتم، دوست داشتم رمان بخوانم. 
به نظرم رمان و داستان، عین زندگی و امید است. 
هیچ داستانی نیست كه در آن ردپای امید دیده 
نشود و همه رمان ها به ما می گویند كه بگذرد این 

روزگار تلخ تر از زهر.
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نیلوفر  ذوالفقاری

شاعری كه در سال های طوالنی فعالیت ادبی خود، صدها اثر برای كودكان و نوجوانان نوشته، می گوید كه در روزگار 
كرونایی موفق نشده چیزی برای بچه ها بنویسد و معتقد است تنها رسالت داستان و شعر در چنین روزهایی برای بچه ها، 
امیدوار كردن آنهاست. مصطفی رحماندوست نامی آشنا برای همه ماست، از همان روزها كه »صد دانه یاقوت« را در 
دبستان خواندیم تا حاال كه چند نسل از كودكان، كتاب های این شاعر و نویسنده را ورق می زنند، دغدغه رحماندوست 
همیشه نوشتن برای بچه ها بوده است. رحماندوست معتقد است در همه داستان های دنیا می توان ردپای امیدواری را 
پیدا كرد و قصه ها به ما می گویند هیچ تلخی ای ماندگار نیست. با شاعر »صد دانه یاقوت« در آستانه روز ملی ادبیات 

كودك و نوجوان، از نوشتن برای بچه ها و زندگی در روزگار كرونایی گفت وگو كرده ایم.

فوت كوزه گری: مثل های فارسی و داستان های آن
   ناشر: منادی تربیت      588صفحه

كتاب »فــوت كوزه گــري...« را مي توان 
»فرهنــگ ضرب المثل هــاي ایرانــي 
براي نوجوانان« نامیــد. این كتاب یكي 
از پرمخاطب ترین كتاب هــاي كودك و 
نوجوان است و وجه تمایز آن با كتاب هاي 
مشــابه، زبان گویا و ســلیس آن و ارائه 
داستان ها و ریشه هاي ضرب المثل ها براي 
بهتر به خاطر سپردن مثل هاي ایراني است.

پنج تا انگشت بودند كه...
   ناشر: پیدایش      12صفحه

شعر قصه های این اثر، به صورت ترانه 
و در مورد غذاها، بازی ها، مراســم و 
شغل هاســت. در هر كتاب پنج قصه 
به شكل ترانه بازگو شده كه محور آنها 
بازی های كودكانه است. این مجموعه 
فرصتی را فراهم می كند تا كودكان 
عالوه بر بــازی با والدیــن، با محیط 

اطرافشان بیشتر آشنا شوند.

بیست افسانه ایرانی
   ناشر: افق  
   124صفحه

این  كتاب ، مجموعه  »بیست افسانه  ایرانی«  
به  انتخاب  و روایت  مصطفی  رحماندوست  
است ، مانند فیل  و فنجان ، موش  دم  بریده ، 
شكار آهویی  كه  سر نداشت ، مهرك  و كالغ  
و... رحماندوست  بعضی  از افسانه ها را با نثر 
آهنگین  روایت  كرده  و بعضی  دیگر را در 

قالب  قصه  منظوم  ریخته  است .

ثروتمندان متوجه شدند آنقدر كه تصور می كنند 
قدرت ندارند. همه به یك اندازه در معرض آسیب 

قرار گرفتند.
    در دوره های مشابه مانند زمان 
جنگ تحمیلــی، آثــار ادبی چه 

تغییری پیدا كرد؟
به نظرم در آن دوره در تولید آثــار ادبی چندان 
موفق نبودیم. خیلی از افــرادی هم كه از جنگ 
نوشتند، آن را ندیده بودند. در نتیجه آنچه نوشتند 
واقعیت نبــود و اگر در جنگ حضور داشــتند و 
می نوشــتند، اتفاق دیگری می افتاد. اما روزگار 
كرونایی متفاوت است و همه افراد را درگیر خود 
كرده اســت. اگر در روزهای ابتدایی ورود كرونا، 
تنها چند عــدد درباره آن می شــنیدیم، كم كم 
بیشتر ما درگیر آن شدیم و كرونا به ما نزدیك شد. 
این شرایط خیلی بیشتر شبیه زندگی واقعی است 

و كسی كه بخواهد رمان و داستانی در این زمینه 
بنویسد، خودش زندگی در شرایط كرونایی را از 

نزدیك لمس كرده است.
    نویسندگان در چنین شرایطی 
باید چه مالحظاتی را موقع نوشتن 

درنظر بگیرند؟
حقیقت این اســت كه من در این مدت، خودم 
نتوانستم چیزی بنویسم. سعی كردم برای بچه ها 

بنویسم اما موفق نشدم.
    چرا نتوانستید در این دوره چیزی 

بنویسید؟
به نظرم این موضوع بچگانه نیســت و به دنیای 
بزرگساالن ربط دارد. ما در ادبیات فقط می توانیم 
به بچه هــا امید بــه زندگی دهیــم و همین. اما 
بزرگســاالن بایــد همزمــان در چندین جبهه 
بجنگند، خانواده را امیدوار و برای تامین نیازهای 

اقتصادی كوشــش كنند. به همین دلیل شاید 
بزرگســاالن را بهتر بتوان توجیه كرد. با بچه ها 
صحبت كردم تا ببینم كرونا را چطور می بینند؟ 
به نظرم از آن بخش تعطیل شــدن مدرســه ها 
چندان هم بدشان نیامده بود و كرونا برایشان به 

آن اندازه كه برای بزرگ ترها هست، بزرگ نبود.
    به نظر شــما در ایــن دوره و با 
فراغتی كه بچه ها بــرای مطالعه 
بیشــتر پیدا كرده اند، رفتن سراغ 
چه آثار ادبی برایشان مفیدتر و بهتر 

است؟
مطمئن نیستم كه بتوان آثار ویژه ای را برای این 
دوران توصیه كرد. اما این را می دانم كه بچه ها این 
روزها هر اثری را، به خصوص اگر در كنار خانواده 
بخوانند، عالــی خواهد بود. مهم این اســت كه 
خانواده در این روند مطالعه شركت داشته باشد و 

همزمان خودش هم از كتاب خواندن لذت ببرد.
    خودتان این روزها بیشتر نوشتید 

یا خواندید؟
من كارم این است كه پشت میز بنشینم، به طور 
مرتب بنویسم و بخوانم. بنابراین شرایطم آنچنان 
متحول نشــد. اما به هر حال وضعیت برگزاری 
كالس ها تغییر كرد، خیلی كارها به شكل آنالین 
انجام شد و خواه ناخواه به میزان زیادی در سبك 
زندگی ما تأثیر داشــت. در روزهای كرونایی من 
جز اینكه در دفترم بنشینم، بنویسم و بخوانم، كار 

دیگری نداشتم.
    برای شخص شــما، این شرایط 
تجربه نشده چه دستاورد شخصی ای 

به همراه داشت؟
اگر به من نخندید، من به همه اطرافیان و دوستانم 
گفتم كه اگر كرونا مرا برد، گریه و زاری نكنید و 

معرفی خواندنی ترین آثار ادبیات كودك و نوجوان

خاطرات كودكی ما، میان صفحه های كتاب
خیلی از خاطرات شــیرینی كه از كودكی و نوجوانی برایمان ماندگار شده، با 
كتاب خواندن، امانت گرفتن كتاب از كتابخانه مدرسه یا خریدن یك كتاب تازه 
و لذت بردن از بوی كاغذ گره خورده است. كتاب خواندن دوست داشتنی ترین 
تفریح و البته مفیدترین فعالیت بسیاری از ما در روزهای كودكی و نوجوانی 

بوده اســت. به همین دلیل هم انتخاب یك كتاب مناسب در این دوره سنی، 
دغدغه مهمی برای والدین و البته خود بچه هاســت. كتاب هایی كه در این 
فهرست معرفی كرده ایم، همگی یا برگزیده جایزه های معتبر ادبی هستند یا 

توسط فعاالن حوزه ادبیات كودك و نوجوان برگزیده شده اند.

دروازه مردگان/ حمیدرضا شاه آبادی
»دروازه مردگان« داستان مواجهه رضاقلی، نوجوانی فقیر و روستایی با سینما، ماشینیسم و نشانه های دیگر مدرنیته 
است و او این مسائل را با بهت و حیرت تماشا می كند اما ظاهرا ذات آزادی خواهی دارد و خالف رویه معمول، تن به 
بردگی نظام ارباب رعیتی و كارگری نمی دهد. نخستین جلد این مجموعه، تابستان ۹7 با عنوان »قبرستان عمودی« 
منتشر شد. دومین جلد این رمان هم با عنوان »شب خندق« بهار سال ۹8 چاپ شد. »چاه تاریكی« كتاب سوم و آخرین 
جلد از سه گانه وحشت دروازه مردگان است كه این  نویسنده برای نوجوانان نوشته و داستانش در تهران قدیم جریان 
دارد.

۳۶۵ قصه برای شب های سال / مژگان شیخی
كتاب »۳۶۵ قصه برای شب های سال« از آن دسته كتاب های پربار است كه تصویرهای زیبایی هم دارد. ۳۶۵ قصه با 

موضوعات مختلف در داستان ها، افسانه ها و حكایت های قدیمی ایرانی همراه با شخصیت های جالب و به قول نویسنده   
كتاب، از دیو و پری و اژدها گرفته تا حیوان و عروسك و آدم، از جادوگرها و جادوهایشان تا بچه ها و اسباب بازی هایشان، 
گرد هم آمده اند. در این كتاب سعی شده است از شكل های متنوع قصه، داستان، افسانه و حكایت های ایرانی بهره گرفته 

شود.

هستی/ فرهاد حسن زاده
كتاب »هستی« داستان دختر 12ساله ای است به نام هستی كه ساكن آبادان است. او روحیه عجیبی دارد. كارهای او به 
هیچ وجه به دختران شبیه نیست. او دوست دارد با پسرها فوتبال بازی كند و با دایی جمشید به موتورسواری برود و راندن 
موتور را از او یاد بگیرد. داستان در بیان تلخی ها، سختی ها، بی خانمانی ها و مهاجرت در در دوران جنگ، شكست ها و از 
دست دادن دوستان و ویژگی روحیه و فرهنگ مردم این خطه به خوبی عمل كرده و توانسته چهره زشت و كریه جنگ را 
نشان دهد و امید كه سبب دوری نوجوانان از جنگ و خشونت شود.

دیوانه و چاه/ محمدرضا شمس
»دیوانه و چاه« داستان دیوانه ای است كه هر روز سنگ بزرگی را در چاهی می اندازد و با وجود اینكه چهل مرد عاقل، 
قادر به بیرون آوردن آن نیستند، هر شب، خود، سنگ را بیرون می آورد. رفتار عجیب ولی ساده دیوانه، باعث می شود 

كه چاه كم كم به او عالقه مند شود و به جمع دوستانه آنها، ماری هم با بچه هایش اضافه می شود. نویسنده در این داستان 
می كوشد از مثل های متداول بهره ای متفاوت بگیرد. َمَثل معروف »دیوانه ای سنگی را به چاه می اندازد كه صد تا عاقل 

نمی توانند بیرونش بیاورند«، َمَثلی است كه ساختار و پیكره اصلی این داستان بر آن بنا شده و به نوعی فكر اولیه داستان 
بوده است.

قصه های صمد بهرنگی/ صمد بهرنگی
شاید كتاب »ماهی سیاه كوچولو« از نخستین كتاب هایی باشد كه خیلی از ما در كودكی خوانده ایم؛ داستانی كه در 
عین سادگی خیلی چیزها را به نسل كودكان تشنه یادگیری آموخت. اولدوز و كالغ ها، اولدوز و عروسك سخنگو، كچل 
كفترباز، پسرك لبوفروش، دو گربه روی دیوار، سرگذشت دومرول دیوانه سر، یك هلو و هزار هلو، 24ساعت در خواب و 
بیداری و داستان های دیگر، همگی در مجموعه قصه های صمد بهرنگی جمع آوری شده اند. بعضی از این قصه ها محدود 
به زمان نیستند و قصه های صمد بهرنگی همیشه در لیست بهترین كتاب های كودك و نوجوان ایرانی بوده است.

من نوكر بابا نیستم!/ احمد اكبرپور
در روستایی  بسته ای  پول  از جیب  پدری  خسیس  و سختگیر توی  چاه  مستراح  می افتد. هیچ كس  حاضر نمی شود توی  

چاه  برود. پدر تصمیم  می گیرد یكی  از بچه هایش  را با زور توی  چاه  بفرستد. بچه ها مقاومت  می كنند و كشمكش  باال 
می گیرد. كتاب به زبان تركی هم منتشر شده است. در رمان مذكور، فرایند اعمال خشونت نمادین در قالب نوعی  گذار 

از كودكی به بزرگسالی مطرح شده است. این رمان، ناموفق بودن مدرسه را در به انجام  رساندن موفقیت آمیز این گذار به 
تصویر كشیده است.

قصه های خوب برای بچه های خوب/ مهدی آذریزدی
مهدی آذریزدی نخستین نویسنده ایرانی بود كه به فكر نوشتن داستان برای كودك و نوجوان افتاد و همین باعث شد 
كه لقب پدر ادبیات كودك و نوجوان را به او بدهند. در مجموعه هشت جلدی قصه های خوب برای بچه های خوب، 
داستان هایی از كلیله و دمنه، مثنوی موالنا، مرزبان نامه و داستان های قدیمی دیگر با زبانی ساده و همراه با نكات آموزنده 
آورده شده كه مخاطب كودك و نوجوان از خواندن آنها لذت می برد. این نویسنده برای نوشتن این مجموعه جایزه ای از 
یونسكو دریافت كرد. چند جلد از این مجموعه هم از آثار برگزیده در شورای كتاب كودك هستند.

پرواز درناها/ داوود غفارزادگان
»پرواز درناها« داستانی نوستالژیك در قالب رمان و مناسب برای گروه سنی نوجوانان است. داستان از آنجا شروع 

می شود كه گروهی از بچه های گوی قلعه با گروهی از بچه های روستای خاتون كندی بر سر حضور در مدرسه دعوایشان 
می شود. بچه های روستای خاتون كندی كه بعد از آن دعوا جرأت نمی كنند پا به مدرسه بگذارند، با كمك بزرگ ترها 
تالش می كنند كه در روستای خود مكانی برای سوادآموزی ایجاد كنند. مخاطب در این رمان، خود را به سادگی در 

جایگاه قهرمان داستان قرار داده و با او در كش و قوس ها، شیطنت ها، نزاع ها، همفكری ها و تقالیش برای كسب چیزی 
كه نداشتنش او را آزار داده است، همراه می كند.

مرغ سرخ پاكوتاه/ پروین دولت آبادی
»مرغ سرخ پاكوتاه« یك افسانه منظوم است .بسیاری بر این باورند كه مایه این افسانه منظوم از افسانه ای روسی برگرفته 
شده و به همه جهان گسترش یافته است. در ایران این افسانه نخستین بار از سوی پروین دولت آبادی، شاعر نامدار 
كودكان در سال 1۳4۹ به نظم درآمد. شاعر در این منظومه گوهر هستی،  كار، كوشش و همكاری را ستوده و تنبلی را 
نكوهش كرده است. او در البه الی این داستان منظوم، فرایند تهیه نان را نیز برای كودكان بازگو می كند. این داستان 
منظوم بار دیگر با تصویرگری پرستو حقی با رنگ های شاد و درخشان در سال 1۳۹۳ توسط مؤسسه پژوهشی تاریخ 
ادبیات كودكان منتشر شده است.

قصه های سبالن/ محمدرضا بایرامی
مجموعه »قصه های سبالن « نوشته محمدرضا بایرامی  داستان پسر نوجوانی است كه ناچار به رشد فكری و ذهنی 

زودهنگام است. او به خاطر مرگ ناگهانی پدرش، مسئولیت خانواده را بر عهده می گیرد. این مجموعه شامل 2داستان 
كوتاه »كوه مرا صدا زد« و »بر لبه پرتگاه« است. این مجموعه به زبان های آلمانی و انگلیسی ترجمه شده و برنده 2جایزه 
از اروپاست و هر دو به عنوان كتاب سال ایران معرفی شده اند. »در ییالق« سومین مجلد مجموعه قصه های سبالن است، 

بایرامی در این جلد، جالل را از زندگی روستایی اش بیرون می كشد و روند تحول شخصیتی او را در جغرافیای تازه و 
شیوه زیستی متفاوتی پی می گیرد.

شــورای  عالی انقالب فرهنگــی، روز 
18تیرمــاه را در تقویم روز ملی ادبیات 
كودك و نوجوان ثبت كرده است. این 
روز مصادف اســت با سالروز درگذشت 
نویسنده نامداری كه توانست در زندگی 
پرثمــر خــود، عنــوان »پرتیراژترین 
نویسنده كودك و نوجوان« را از آِن خود 
كند. با یكی از نخستین و معروف ترین 
آثار این نویســنده یعنــی »قصه های 
خوب برای بچه های خوب«، چند نسل 
كودكی كردند و بزرگ شــدند. مهدی 
آذریزدی از پیشــتازان داستان نویسی 
كودك و نوجوان در كشور است و »پدر 
ادبیات كودك و نوجــوان ایران« لقب 
گرفته اســت. دریافت جایزه یونسكو و 
همچنین ۳اثر برگزیده ســال از سوی 
شورای كتاب كودك، ازجمله افتخارات 

این نویسنده فقید است.

یك روز در تقویم برای 
ادبیات كودك و نوجوان



پهناورترین كشور دنیا

كلیشه های منفی ما از روس ها

روس های چهره سنگی

ماجرای تبعید به سیبری

اتحاد جماهیر شوروی، خودش در زمان سابق، پهناورترین 
كشور جهان از حیث جغرافیایی بود. اما همین االن هم كه 
این اتحاد جماهیر شوروی سابق از هم پاشیده، ولی باز هم 
روسیه بزرگ ترین كشور دنیا محسوب می شود؛ با نزدیك به 
17میلیون كیلومترمربع مساحت؛ یعنی نزدیك 12تا ایران در 
این كشور جا می شود و دو برابر چین،كانادا و آمریكاست؛ كه 
بعد از روسیه بزرگ ترین كشورهای دنیا محسوب می شوند. 
در طول تاریخ هم كالً چهار، پنج تا امپراتوری بیشتر نبوده اند 
كه در اوج قدرت شــان، توانسته باشند جغرافیای خودشان 
را به بیشتر از این حد برســانند. دكتر بهرام امیراحمدیان، 
استاد دانشگاه و دبیر علمی انجمن دوستی ایران و روسیه، 

در این باره می گوید:»روســیه دو قسمت آسیایی و اروپایی 
دارد. نزدیك 76درصدش در آســیا و بقیه اش در اروپاست. 
البته پراكندگی جمعیت نزدیك به 150میلیونی آن دقیقا 
برعكس است؛ یعنی 75درصد در بخش اروپایی هستند و 
بقیه در بخش آسیایی. اگر شما از غربی ترین نقطه این كشور 
سوار یك قطار برقی شبانه روزی بشــوید تا به شرقی ترین 
نقطه آن برسید، باید یك هفته در راه باشید. در شرق روسیه 
وقتی مردم بیدار شده و كارشان را شروع كرده اند، مردم غرب 
روسیه خواب هستند و چند ساعت بعد باید بیدار شوند و سر 
كار بروند. كشوری است كه 11 هزار كیلومتر از شرق تا غربش 

فاصله است و 11تا ساعت رسمی دارد.«
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زمانی بود كه مرزهای شمالی ایران را، اتحاد جماهیر شوروی سابق احاطه كرده 
بود؛ هر جایی كه چشم می انداختیم با این امپراتوری بی در و پیكر همسایه 
بودیم. تا اینكه در دهه 90میالدی، این عظمت جغرافیایی و سیاسی فروپاشید و ما با كلی از كشورهای 
دیگر همسایه شدیم؛ و روسیه، به عنوان اصل و اساس آن شوروی سابق باقی ماند. اما امروزه ما از روسیه 
چه می دانیم؟ تا اسم از روس ها به میان می آید، اول كه كلی ناسزا می دهیم بابت وقایع قفقاز و شهرهایی 
كه از ایران جدا شد. بعد هم یاد دریای بی پایان ادبیات این كشور می افتیم. قدرت نظامی، قدرت جسمانی، 
سیبری و... از دیگر نمادهایی هستند كه ما را به یاد روس ها می اندازند. شاید هم در كل نگاه جالبی به این 

مجموعه نداشته باشیم. اما آیا روسیه چنین است؟ شاید چیزهایی باشد كه درباره این كشور ندانیم.

بازی گردی

عیسی محمدی

درباره گریگوری راسپوتین، از مرموزترین روس های تاریخ كه اهل سیبری بود

می دانم كه مرگ نزدیك است
وقتی كه از روسیه و ســیبری صحبت می كنیم، بعید است كه یادی هم از 
گریگوری راسپوتین نشود؛ یكی از عجایب روسیه در انتهای قرن هجدهم و 
ابتدای قرن نوزدهم میالدی؛ در حوالی جنگ جهانی اول. او كه از شخصیت های 
به شدت مبهم تاریخ روسیه و جنگ جهانی اول است، در سیبری به دنیا آمد 

و سرنوشتش چنین بود كه جزو نزدیكان دربار تزارها شود. درباره راسپوتین 
تحقیقات زیادی انجام شده و اساسا برای خودش تبدیل به یك نماد شده و به 
كسی كه خیلی مرموز، اثرگذار و... است، می گویند راسپوتین. درباره این چهره 

مرموز درباره آخرین شاه تزارها بیشتر بخوانیم؛ مردی از تبار سیبری.

 روایت های متضاد از یك فرد واحد
راسپوتین یك كشیش و یك صوفی مسلك 
بوده است. از كســانی كه می گفتند قدرت 
معنوی و فرابشــری زیادی دارند. اما آیا او 
قدرتی فرابشری داشت؟ بعضی ها می گویند 
كه داشــت و بعضی ها می گویند همه اش 
كالهبرداری بوده است. چیزی كه در مورد 
او خیلی مشــهور اســت، پیش بینی های 
اوســت. ازجمله این نوشــته اش معروف 
اســت كه»می دانم كه مــرگ من نزدیك 
اســت. امروز آخرین لحظات زندگی ام را 
سپری می كنم. اما آگاه باشید اگر من توسط 
روستاییان و كولی ها و هم قطارانم به قتل 
رسیدم، هیچ خطری شــما و مردم روسیه 

را تهدید نمی كند. اما اگر من توسط یكی از 
افراد دربار یا بستگان شما به قتل رسیدم، 
بدانید كه شما، خانواده تان و كل درباریان، 
بیش از 2سال زنده نخواهید ماند و به دست 
مردم روسیه كشته خواهید شد.« این نامه 
را می گویند كه مدتی قبل از كشته شدنش 
خطاب به ملكه نوشته بود. البته برخی هم 
می گویند كه این پیش بینی چیز عجیبی 
نبوده است و وزیر كشور تزارها، به او اطالع 
داده بود كــه خطر ســوءقصد تهدیدیش 
می كند و مواردی را كشف كرده اند و بیشتر 
مراقب خودش باشــد و او هــم از این آب 

گل آلود، ماهی خودش را گرفته است.

 مرد مورد عالقه
وقتی كه شاهزاده بیمار تزارها توسط راسپوتین شفا یافت، 

زندگی او به طرز عجیبی زیر و رو شد. به او خانه ای مجلل در 
سن  پترزبورگ دادند، با یك خط تلفن ویژه كه تازه آن روزها 

در روسیه راه افتاده بود. جالب اینكه او به اشراف هم وقت 
مالقات می داد تا بیایند و او را ببینند؛ چرا كه معروف شده بود 
قدرت شفا دارد و نظركرده است. از این بابت كلی پول، جواهر 

و... هم دریافت می كرد. كارش چنان باال گرفت كه حتی 
آدم های سیاسی رده باالی تزارها را جابه جا می كرد و اگر 

كسی می  خواست سری در میان سرها دربیاورد، باید نظر او را 
جلب می كرد. كارش حتی به مشاوره جنگی هم كشید. گفته 

می شود كه رفتارهایش، منجر شد تا حتی توسط كلیسای 
ارتدوكس روسیه هم بی دین نامیده شود.

 قتل با انگیزه سیاسی؟
همانطور كه اشاره شد، به راسپوتین گفته بودند كه گروهی دنبال قتل او 
هستند. همانطور كه پیش بینی می شد چنین اتفاقی هم افتاد و او به طرزی 
عجیب و غریب كشته شد؛ مرگی كه هنوز جزو ابهام های یكی، دو سده اخیر 
است. نظری وجود دارد كه راسپوتین در جنگ جهانی اول، طرفدار آلمان 
بوده است و می خواسته كه بین روسیه و این كشور صلح برقرار باشد و به 
همین دلیل به امپراتور تزارها توصیه می كرد كه اكیدا وارد درگیری های 
شروع شده از بالكان نشود. اما امپراتور به حرفش گوش نكرد. راسپوتین هم 
كه بیمار بود، خیلی تالش می كرد تا مانع چنین جنگی شود و در نتیجه 
برخی از درباریان راست گرا تصمیم به از میان برداشتن او گرفتند. 

 یك قتل سینمایی
نقشه قتل بدین ترتیب بود كه پرنس یوسوپف به افتخار راسپوتین برنامه ای در 
قلعه اش ترتیب داد. در اصل به این كشیش پیشگو گفتند كه همسر او كه بیمار است، 
قصد دارد راسپوتین را ببیند. او هم پذیرفت كه بیمار را ببیند. سوء قصدكنندگان در 
زیرزمین این قلعه، برای او غذا، نوشیدنی و... كنار گذاشته بودند كه آغشته به سم بود. 
او هم نوشیدنی ها را میل كرده، ولی زهر در او اثر نكرده بود؛ چرا كه می گویند نوعی 
ناراحتی معده داشته كه منجر به عدم اثرگذاری زهر در او می شده. وقتی كه پرنس 
و اطرافیانش دیدند زهر اثر نكرده، به طبقه باالی قلعه رفته و با سالح برگشتند و به 
مرد مرموز شلیك كردند. راسپوتین افتاد. وقتی پرنس باالی سرش رفت، راسپوتین 
گلوی او را گرفت. پرنس هر طور بود خودش را رها كرده و به سمت حیاط فرار كرد 
درحالی كه راسپوتین هم دنبالش می دوید. اما شلیك های بعدی به سینه و سر او بود.

پایانی بر یك راز
البته در مورد قتل راســپوتین هم نقل ها متفاوت است. گفته می شود كه 
شركت كنندگان در این سوءقصد، از شمشیر برای زخمی كردنش استفاده 
 كردند. حتی خود پرنس هم میله ای آهنی برداشته و با خشم بسیار وارد بدن 
این مرد كرد. سپس او را بسته و به آبراه مویكا انداختند. برخی نقل های دیگر 
می گویند كه تعقیب و گریزهای راسپوتین و سوءقصد كنندگان، منجر به 
این شد كه راسپوتین با سرعتی عجیب در خیابان می دوید و دیگران برای 
كشــتنش، به دنبال او بودند. تا اینكه در نزدیكی همین آبراه، او را با شلیك 
گلوله كشته و راســپوتین به درون رودخانه افتاده و غرق شده است. ظاهرا 
كه 2روز بعد پیكر او روی آب آمده بود. مرگ او برای روس ها خیلی سنگین 
تمام شد؛ عزاداری های بسیاری اتفاق افتاد و به دستور تزارها، جسدش در 
نزدیك كلیسای قصر سلطنتی پوسكین دفن شد. البته طبق پیش بینی او، 
تزارها خیلی سریع و به شكلی وحشتناك و دهشــتناك، از میان برداشته 
شدند؛ مردی كه حتی درباره اش می گویند بخشــی از سرویس اطالعاتی 
آلمان ها بوده و به جای اینكه در جبهه روس ، انگلیس و فرانسه علیه آلمان 
و اتریش باشــد، ســعی می كرد تا دخالت های خودش، عمال روس ها را به 

شكست بكشاند.

مرغ اقبال گریگوری
این مرد رازآلود، در ژانویه 1869در ســیبری به دنیا آمد. اعتماد به نفس 
زیادی هم داشت و مدعی بود كه انرژی های خاصی دارد. به همین دلیل 
بود كه توانســت به دربار نیكالی دوم، آخرین پادشاه تزارهای روسیه راه 
پیدا كند. آن موقع تنها پســر این پادشــاه و تنها امید تخت و تاج تزارها، 
هموفیلی داشت. كسی از این بیماری سر درنمی آورد و طبیبان هم راه به 
جایی نمی بردند. راســپوتین كه از قبل برنامه ریزی كرده بود، توانست به 
هر ترتیبی كه بود خودش را به این بیمار رسانده و می گویند كه با خواندن 
چند ورد، توانست خونریزی شــدیدش را بند بیاورد. البته در اینجا اشاره 
می كنند راسپوتین، هیپنوتیسم می دانسته و شاهزاده را با این روش مداوا 

كرده است؛ كه البته این مورد هم هنوز اثبات نشده است.

بازی رومیــزی »راز جنگل« برای 
خیلی هایمان با حس نوســتالژی 
همراه اســت. اگر شــما هم جزو 
دسته ای هســتید كه در كودكی 
این بــازی را با اعضــای خانواده 
بازی می كردید، حتما خبر آمدن 
نســخه آنالین راز جنگل، برایتان 
خبر خوشی به حساب می آید. راز 
جنگل موبایلی كیفیت بسیار باال 
و رضایت بخشــی دارد و به عنوان 
یكی از بهترین بازی های موبایلی 
سال گذشته انتخاب شده است. در 
این بازی درست مثل بازی اصلی 
و رومیزی آن، 4نفــر می توانند با 
هم به رقابت بپردازنــد؛ اما این بار 
به صورت آنالین. امكان چت با دیگر 
بازیكنان بازی، مشــاهده بهترین 
بازیكن ها و شركت در لیگ روزانه و 
هفتگی، ازجمله امكانات این بازی 
جذاب موبایلی است. شاید برایتان 
جالب باشد بدانید بازی راز جنگل 
یا جنگل ســحرآمیز، نخستین بار 

توسط فردی آلمانی اختراع شد.

راز جنگل آنالین

این هم بازی نوســتالژی دیگری 
كه اگر بگوییم خاطره ساز چندین 
نسل بوده، بیراه نگفته ایم. »كرش 
باندیكــوت« را می گوییــم؛ روباه 
دوست داشتنی و ماجراجویی كه 
همراه آن بــه جزیره های مختلفی 
ســفر كردیم و همه تالش مان را 
به كار گرفتیم تــا دكتر كورتكس 
دشمن همیشــگی اش را شكست 
بدهیم. اگر یادتان باشــد در این 
راه »كوكــو باندیكــوت« خواهر 
كرش و »كرانــچ باندیكوت« هم 
بــه كمك مــان می آمدنــد. حاال 
این بازی جذاب كه نســخه اولیه 
آن ســال1996 برای كنســول 
پلی استیشن منتشر شد، پایش به 
دنیای موبایل ها هم باز شده است. 
اگر می خواهید یك بار دیگر با این 
كاراكتر جذاب و دوست داشــتنی 
همراه شــوید و در گذر از راه های 
تله گذاری شــده، اوقات خوش و 
هیجان انگیــزی را تجربــه كنید، 
 حتما همین حاال نســخه موبایلی
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را تهیه كنید.

این بار در اندروید

المپیــك 2020 توكیــو به دلیل 
شــیوع كرونا به تعویــق افتاد، اما 
هنوز امكان نجات ایــن رقابت ها 
وجود دارد. چطــور؟ با نصب بازی 
»سونیك در مســابقات المپیك 
2020توكیو« روی گوشــی تلفن 
همراه و همراه شدن با سونیك، این 
شخصیت محبوب و دوست داشتنی 
دنیای بازی! ماجرا از این قرار است 
كه دكتر اگمن شــیطانی، توكیو 
را تسخیر كرده و حاال این وظیفه 
ســونیك و دوســتانش است كه 
مسابقات المپیك را نجات بدهند! 
به این ترتیب شما به عنوان فردی 
كه امكان كنترل كردن ســونیك 
و دوســتانش را داریــد، باید وارد 
مســابقات المپیــك شــوید و با 
شكست دادن سایر رقبا، مدال های 
بزرگ ترین رویداد ورزشی دنیا را 
از آن خود كنید. 15رشته ورزشی 
در این بــازی گنجانده شــده كه 
مهم ترین هایــش كاراتــه، پرتاب 
وزنه، تنیس روی میــز، پرش و... 

است.

نجات المپیك 2020 !
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 دخالت های یك پیشگو
این كشیش یا صوفی یا... سیبریایی، به امپراتور و ملكه بسیار نزدیك بود. 
از این نزدیكی خودش هم استفاده می كرد و دخالت های بی جای زیادی 
در امور مملكت می كرد. نقل است كه می گویند درباریان و در صدر آنها 

امپراتور و ملكه، بدون مشورت با او و توجه به پیشگویی هایش كاری 
انجام نمی دادند. این دخالت ها صدای خیلی از درباریان و فرماندهان را 
هم درآورده بود. اوج این دخالت ها را در جنگ جهانی اول می بینیم كه 
عمال موجب شد روس ها در جنگ شكست های سنگینی بخورند. شاید 

به همین دلیل بود كه مرگ او توسط چند تن از درباریان رقم خورد.

همراه با دكتر بهرام امیراحمدیان، نكاتی جذاب درباره روسیه را مرور كرده ایم

سرزمین های ناشناخته شمالی

بله، خالصه ما داریم درباره چنین كشوری صحبت می كنیم؛ سرزمینی كه نصف قاره آفریقا مساحت 
دارد. اما فكر نكنید كه همه جای این كشور قابل زندگی است. اتفاقا بیشتر مناطق آن قابل سكونت 
نیست؛ وگرنه 75درصد جمعیتش در قسمت اروپایی آن ساكن نمی شدند. این كشور با 2اقیانوس 
هم مرز است؛ اقیانوس آرام و اقیانوس منجمدشمالی. با 3دریا هم مرز دارد؛ خزر ، سیاه و بالتیك. 
اما روی هم رفته و با همه این توضیحات، ایرانیان دل خوشی از روس ها ندارند؛ حتی همین االن 
كه روابط خیلی خوبی با هم دارند. متأسفانه كلیشه های منفی زیادی از روس ها در ذهنیت ایرانی 
باقی مانده است كه از دریچه همین كلیشه ها، به روس ها نگریسته می شود. با وجود همه تالش هایی 
كه شده، ولی هنوز این كلیشه ها از بین نرفته است. دكتر امیراحمدیان درباره كلیشه های موجود از 
روس ها در ذهن ایرانی ها معتقد است:»ببینید، ملت ها كه مشكلی با هم ندارند، این دولت ها هستند 
كه با هم مشكل داشته و ملت ها را از هم دور می كنند. در محیط بین الملل این دولت ها هستند كه 
همه كاره اند. در سازمان ملل هم، با اینكه به معنای جمع ملت هاست، ولی 
این دولت ها هستند كه مستقرند. بهترین راه حل هم ایجاد ارتباطات 
فرهنگی و اقتصادی است تا ارتباطات سیاســی. در مورد روسیه هم 
بیشترین رابطه ایران و روس، رابطه تاریخی و سیاسی بوده و شاید این 
امر در ذهنیت ایرانی ها اثر منفی گذاشته باشد. این در حالی است كه ما 
ارتباطات زیادی با روسیه داشته ایم. شاید كسی نداند كه سماور 
و ترمز و...، لغت هایی روسی هستند كه در زبان ما باقی مانده اند. 
جنگ هایی هم كه وجود داشته مربوط به زمانه تزارها بوده 
و از ســال 1327دیگر مرزها ثبات پیدا كرده و قاعدتا دنیا 
نمی تواند به عقب برگردد. امــروزه ایران جزو قدرت های 
منطقه است و روسیه هم كشــوری متفاوت با آن روسیه 

تزاری است؛ پس دلیلی برای بدبینی ها وجود ندارد.« 

اما روس ها چرا اینقدر سرد هســتند؟ شاید دانستن 
نكته هایی در این مورد، شما را توجیه كند كه البد حق 
دارند كه آدم های سردمزاجی باشند. شاید از نگاه ما، 
اینكه به كسی صفت خرس داده شود جالب نباشد. اما 
از نگاه روسی، شبیه خرس بودن یك ارزش محسوب 
می شود. خرس ها موجوداتی قوی هستند كه غالبا در 
مناطق سردســیر زندگی می كنند. روس ها در طول 
تاریخ ناچار بوده اند كه در سرزمینی پهناور و دشت مانند 
زندگی كنند؛ سرزمینی كه توســط دشمنان و اقوام 
وحشی و حیوانات و پدیده های طبیعی مورد حمله های 
ریز و درشت قرار می گرفته. پس برای مراقبت از خود 
چاره ای نداشــته اند جز قوی شــدن و قوی بودن. در 
فرهنگ روسی نیز لبخند زدن جایگاه خاصی ندارد و 
خاص آدم های ابله اســت. پس اینكه روس ها را شبیه 

خرس ها می دانند، یعنی سرد و قوی و مقاوم، چندان 
بیراه نیســت. از دیگر نكات جالبی كه درباره روس ها 
وجود دارد، فعالیت های تاریخی و باستان شناسانه آنها 
در ایران بوده اســت. بخش قابل توجهی از یافته های 
تاریخی و باستان شناســی ایران كار روس ها بوده و در 
سن پترزبورگ ، مسكو ، تاشــكند و...، حوزه های مهم 
ایران شناسی وجود داشته و هنوز هم وجود دارد. به گفته 
دكتر امیراحمدیان، نخستین صنایع ذوب آهن را هم 
روس ها به ایران آوردند؛ آن هم در دوره شــاه پهلوی، 
درحالی كه ایران متحد غربی ها محسوب می شد! ایران 
از غرب درخواست صنایع ذوب آهن كرد كه خودداری 
كرده و به ما ندادند. فعالیت های صنعتی روس ها در ایران 
در حوزه نیروگاه ها، پل سازی، سیلوها، نیروگاه های برق 
حرارتی و دیگر كارخانه های صنعتی هم جریان داشته.

اورال، مرز اروپا و آسیا
از نكات جالب روسیه، رشته كوهی است كه بخش اروپایی و آسیایی آن را جدا می كند؛ رشته كوه های اورال 
در قزاقستان و روسیه قرار دارد. این رشته كوه از شمال خزر شروع شده و به اقیانوس منجمد شمالی ختم 
می یابد. وقتی از سمت اروپا راهی سمت سیبری هستید، تابلو زده اند كه به آسیا خوش آمده اید. از آن طرف 
هم كه راهی غرب می شوید، به آنجا كه می رســید تابلو زده اند به اروپا خوش آمده اید. از دیگر جاذبه های 
روسیه، باید به سیبری اشاره كرد. طبیعت ســیبری با وجود سرد بودن، بسیار زیباست. بیشترین بخش 
سیبری در روسیه و بخشی از آن در قزاقستان قرار گرفته است. تصور كنید كه مساحت سیبری، 13میلیون 
كیلومترمربع است؛ كه البته بخشی از آن هم در كشور 2.7میلیون كیلومترمربعی قزاقستان قرار گرفته. 
سیبری جایی است كه تقریبا تمام شمال آسیا را به خودش اختصاص داده و سه پنجم از خاك روسیه را هم 
تشكیل می دهد. جالب اینكه سیبری، غالبا از جنگل پوشانده شده است و همین امر، باعث شده تا روسیه 
تبدیل به یكی از صادركنندگان عمده چوب شود. به گفته امیراحمدیان، حتی زمانی در ایران چوب های روس 
برای نجاری خیلی معروف بودند. جالب اینكه در سیبری، معموال برای ساختن خانه ها، همین درخت هایی 

كه مستقیم رشد كرده و كج و كوله نیستند را می برند و آنها را تبدیل به دیوار، در و... می كنند.

در بخشــی از تاریخ ایــران، در همیــن دوره قاجارها، 
می خوانیم كه وقتــی ایرانی ها را می خواســتند تبعید 
كنند به سیبری می فرستادند. امیراحمدیان، دبیر علمی 
انجمن دوستی ایران و روسیه در این باره می گوید:»یكی از 
دالیلی كه بیشتر تبعیدها به این منطقه صورت می گرفته، 
آن اســت این منطقه خیلی خیلی دور بوده. یعنی وقتی 
كه این تبعیدی ها را با درشكه و وســایل دیگر به مركز 
سیبری و اطراف دریاچه بایكال می بردند و رها می كردند، 
دیگر امكان بازگشت آنها وجود نداشت. یعنی راه اینقدر 
طوالنی بوده كه اینها اگر می خواســتند با پای پیاده هم 
برگردند، باید یك سالی توی راه می بودند تا به یك منطقه 
مسكونی برسند؛ آن هم با آن وضعیت سرما و... . با همه این 
گفته ها، ولی طبیعت سیبری خیلی زیباست و 3رودخانه 
خیلی پرآب دارد. تا چشم كار می كند جنگل های فراوان 
است. ضمن اینكه صنایع دستی هم در میان مردم سیبری 

اهمیت زیادی دارد. 



خانه گردی9تماشا خانه

در این روزهای كرونایی كه بچه ها 
بیشتر در خانه هستند، تعطیلی 
مدارس هم باعث شــده تا وقت 
آزاد بچه ها بیشــتر از قبل شود و 
به همین دلیل باید فكری به حال 
اوقات فراغت آنها كــرد. یكی از 
بازی های جــذاب خانگی برای 
گروه ســنی كودكان و نوجوانان، 
بازی »بزنگاه« اســت؛ یك بازی 
هیجانی و ســریع 2تا 9نفره كه 
90كارت دایره ای شــكل و یك 
زنگ فلــزی دارد. هــر كارت با 
3مشخصه عدد، رنگ و شكل دور 
دایره از یكدیگر متمایز می شود. 
بازیكن ها باید بــه محض دیدن 
2كارت كــه از نظر یكــی از این 
مشخصه ها شــبیه هم هستند، 
زنگ را به صدا دربیاورند و كارت ها 
را برای خودشان بردارند. درنهایت 
هر بازیكنی كه كارت بیشــتری 

داشته باشد، برنده بازی است.

سر »بزنگاه« عمل كنید

»آتالنتیــس« نام یــك جزیره 
در قلب اقیانوس اســت كه شما 
برای تصرف گنج هایــش به آن 
سفر كرده اید. اما جزیره در حال 
غرق شدن است و كوه آتشفشان 
جزیره هم در حال فــوران! پس 
باید ســریع تر جان تان را بردارید 
و از جزیره فرار كنیــد. اما فرار از 
آتالنتیــس به همیــن راحتی ها 
نیســت. باید در مســیر فرار از 
ســد هیوالی دریایی، كوسه ها و 
نهنگ ها بگذرید و درنهایت ســر 
قایق های نجات بــا هم بجنگید! 
این سناریوی جذاب بازی »فرار 
از آتالنتیس« اســت. یك بازی 
تخته ای كه همزمــان می تواند 
4بازیكــن ماجراجــو را با خود 
همراه كند. این بازی یك صفحه 
بزرگ دارد كه 40كاشی روی آن، 
محدوده جزیــره را روی صفحه 
بازی مشخص می كند. قطعه های 
چوبی شامل نهنگ ها، كوسه ها، 
اژدهاهــای دریایــی و قایق ها، 
ازجمله اجزای ایــن بازی جذاب 

است.

فرار از آتالنتیس

سرزمین اسكیموها

در فرهنــگ اســكیموها، واژه 
»توكیلیــك« به اشــیایی اطالق 
می شــود كــه پیامــی در خود 
دارند. مشــهورترین این نشانه ها 
و نمادهــا، »اینوكشــوك«ها 
هستند؛ ســاختارهایی از سنگ 
كه معموال به شــكل بدن انسان 
است و مردمان شــمالی به عنوان 
نماد سرزمین یا برای بزرگداشت و 
یادبود به كار می بردند. در هر نوبت 
از بــازی توكی، شــما باید تالش 
كنید براســاس آنچه تاس به شما 
می گوید و با استفاده از سنگ ها و 
قطعات بزرگ برفی كه در اختیار 
دارید، یك اینوكشوك بسازید.« 
این همه توضیحاتی است كه الزم 
است درباره بازی »توكی« بدانید؛ 
بازی ای كه ســال2019 به دنیای 
بازی معرفی شده، در سرزمین های 
شمالی انجام می شود، قابلیت بازی 
برای یك تا چهارنفر اســت و در 
دوسطح آســان )برای تازه كارها( 
و ســخت )برای حرفه ای ها( بازی 

می شود.
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    اجازه دهید برای سؤال نخست از هنرنمایی 
این روزهای شما در سریال زخم كاری بپرسیم. 
چطور  شد كه با پیشنهاد محمدحسین مهدویان 
موافقت كرده و این نقش را پذیرفتید. گویا باز 
هم نقش خاكستری دارید؟ كاراكتری كه شما 

در ایفای آن تبحر دارید!
در این سریال، خاكستری تر هم من را می بینید. )باخنده( البته 
نقش من در 2 قسمت ابتدایی ســریال به ظاهر تمام شده اما 
در ادامه فلش بك ها و سكانس هایی هم هست كه بازی كردم. 
آقای كیومرث مرادی از دوستان نزدیك من كه كارگردان تئاتر 
هســتند، با من تماس گرفت و از طرف آقای مهدویان دعوت 
به كار كردند. آقای مهدویان را از نزدیك نمی شناختم و گفتم 
باید اول فیلمنامه را بخوانم. چون هیچ گاه متن نخوانده، قرارداد 
نمی بندم. ۵ قسمت اول متن را كه خواندم خوشم آمد. صحبت 
كرده و مســائل و نظرات خودم را هم گفتم. به هر حال دیدیم 
فیلمنامه ای است كه می شود كار كرد. دل به دریا زدم و قرارداد 
بستم. ولی واقعیت این است كه تمام مدتی كه من با ایشان كار 
كردم خیلی راحت بودم. اختیار نقش خودم را داشتم و توانستم 
با آن نقش كنار بیایم و زندگی كنم. آن چیزی كه من دیدم این 

بود كه ایشان به كارشان مسلط هستند.
    اغلب نقش هــای شــما در فیلم ها نقش 
ضدقهرمان یا خاكستری است . خودتان اینگونه 

انتخاب می كنید؟
من نقش مثبت هم داشــتم اما تأثیر نقش هــای ضدقهرمان 
یا منفی بیشــتر بوده. البته باید عرض كنــم قبول نقش های 
ضدقهرمان از ســوی بازیگر جرأت می خواهــد و اجرای آن 

به مراتب سخت تر از نقش های مثبت است؛ چراكه بازیگر این 
كاراكترها باید به گونه ای بــازی كند كه در آن لحظه بیننده یا 
تماشاچی از او متنفر شــود و در عین حال باید به آنها القا كند 
كه شما نقش تان را درست انجام داده اید و مقبولیت شما بیشتر 
شود. مضاف بر اینكه اگر قرار باشد همه نقش های ضدقهرمان 
شبیه به هم باشند این بد است. هر نقش ضدقهرمان كاراكتر 
خود و دالیل خود را دارد و ممكن است ریشه در گذشته افراد 

داشته باشد.
    از ریسك و سختی های بازی در این روزهای 

كرونایی برایمان بگویید.
البته كه ریسك كار در این روزهای كرونایی باالست اما عوامل 
تولید تمام تالش شان را می كردند تا خطر ابتال به این بیماری 
را كاهش دهند. پزشك كنار تیم فیلمبرداری حضور داشت و 
عالوه بر آن ما كامال رعایت می كردیم. زمانی كه جلوی دوربین 
نبودیم ماسك می زدیم و جلوی دوربین به اجبار برمی داشتیم. 
فاصلــه  اجتماعی را رعایت كــرده و مرتب از الــكل هم برای 
ضدعفونی استفاده می كردیم. خوشبختانه هیچ اتفاقی نیفتاد. 
البته من هنوز واكسن نزده  ام و تا جایی كه اطالع دارم هیچ كدام 

از بچه های گروه هم واكسن نزده اند.
    در این روزهــای كرونایی هنرمندان زیادی 
به ویژه در عرصه تئاتر متضرر شدند. به نظر شما 
راه برون رفت از این بحــران حداقل برای این 
هنرمندان چه می تواند باشد؟ شما با تله تئاتر، 

تئاترآنالین یا تئاتر روباز موافقید؟
به عقیده من تئاتر آنالین و تله تئاتر نمی توانند معنای واقعی 
تئاتر را پیاده كنند. گرچه كه ما تله تئاترهای خوبی داشته ایم 

پای صحبت های سیاوش طهمورث، بازیگر تئاتر، سینما و 
تلویزیون به بهانه هنرنمایی این روزهایش در سریال »زخم كاری«

قبول نقش های منفی 
جرأت می خواهد

ابهت و جذبه سیاوش طهمورث از او یك چهره منحصر به فرد در ایفای نقش های 
خاكستری و ضدقهرمان در سینما و تلویزیون ساخته است. بازی در مجموعه های 
تلویزیونی »گرگ ها«، »آینه«، »در پناه تو«، »شــلیك نهایی«، »وكالی جوان«، 
»به سوی افتخار«، »آبی مثل دریا«، »فكر پلید«، »معصومیت از دست رفته«،»بانو«، 
»شــهر دقیانوس«، »زیر تیغ«، »برابر اصل«، »معمای شــاه« و... تنها بخشی از 
هنرنمایی های طهمورث را برای ما تداعی می كند. او این روزها با نقش آفرینی در 
سریال »زخم كاری« مهر تأیید دیگری بر توانمندی هایش در این عرصه زده است. 
البته او فارغ التحصیل رشته تئاتر از دانشــكده هنرهای دراماتیك است و در بخش های مختلف هنرهای 

نمایشی چون اجرای تئاتر، نمایشنامه نویسی و فیلمنامه هم حرف هایی برای گفتن دارد. 
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اما باتمام تفاصیل جواب نمی دهــد؛ آن چیزی كه در صحنه 
و اجرای زنده با حضور تماشــاگر اتفاق می افتد یك ماجرای 
دیگری دارد. البته جز تئاتر، سینما هم در این ایام ضرر كرده 
اما تئاتر وحشتناك آسیب دیده است. سالن های نمایش به طور 
كلی تعطیل شدند. االن هم اگر به صورت محدود كار می شود، 
كاری است كه بچه ها از روی عشــق و عالقه بازی می كنند و 
تامین كننده هزینه ها نبــوده و نمی توان به عنوان منبع درآمد 
روی آن حســاب كرد. اما آنچه وجود دارد این اســت كه این 
اتفاق ها در تمام دنیا افتاده و دولت ها حمایت كرده و سوبسید 
)یارانه( آن را می دهند. این وظیفه دولت هست كه با پرداخت 
سوبسید از هنرمندان تئاتر و سینما حمایت كند. اگر نپردازد 
لطمات جبران ناپذیری به هنر و هنرمندان این سرزمین وارد 
می شــود. برخی از هنرمندان این عرصه درصورت عدم تامین 
مایحتاج روزانه، مجبور می شوند به رغم میل باطنی شان برای 
امرار معاش به كارهایی دیگر ازجمله رانندگی در اسنپ روی 
بیاورند. حیف است هنرمندان از بازیگر و كارگردان تا گریمور، 
طراح دكور و... از حوزه هنری خودشان دور می شوند. پس باید 

مسئوالن حمایت الزم در این زمینه داشته باشند.
    حاال كه صحبت از تئاتر شــد اجازه دهید 
این سؤال را بپرسیم؛ شما به عنوان یك چهره  
شناخته شده و فعال در عرصه تئاتر كشورمان 
بارها به مسئوالن شــهری اعالم كرده اید كه 
مجموعه تئاترشهر نیازمند حریم است. نتیجه 

این پیگیری ها چه شد؟
من سال هاست كه طرح حصاركشی دور تئاترشهر را پیشنهاد 
داده ام اما متأســفانه نه تنها این كار را نكرده اند بلكه پاركینگ 
آن را تغییر كاربری داده اند. گرچه در اغلب كشــور ها محوطه 
تئاتر شهرشان باز است اما آیا مثل تئاترشهر تهران خالفكار و 
معتاد دور آن جمع می شوند؟ آسیب های اجتماعی و مشكالت 
بهداشتی دیگری هم در این محوطه هست كه من بارها هشدار 

دادم كه نگذارید جواهر ناب هنر تئاتر را وســط لجن زار بماند. 
هنوز هم دیر نشده است.

    شما تصمیم داشــتید در زمینه كارگردانی 
تئاتر، نمایش »موالنا« را روی صحنه ببرید اما 
گویا كرونا این برنامه را به تعویق انداخت. چرا 

به صورت آنالین اجرا نمی كنید؟
۸ ماه پیش از شیوع ویروس كرونا، تاالر وحدت را برای كار موالنا 
رزرو كرده و به من در سال 1400 اجازه داده بودند كه نمایشم 
را اجرا كنم. نمایش موالنا كار عظیم و بزرگی بود كه من سال ها 
برای آن مطالعه و برنامه ریزی كردم. به رغم اینكه مطالعاتم را 
در مورد موالنا كامل كرده بودم، اما از 2سال پیش تاكنون 3۵ 
جلدكتاب دیگر خواندم. زیرا موالنا شخصیتی نیست كه بتوان 
به راحتی با آن بازی كرد. باید خیلی خوب موالنا و تفكراتش را 
بشناسیم تا بتوانیم به تماشاگری كه شناخت چندانی از او ندارد 
معرفی كنیم. حدود 110 تا 120 نفر از عوامل هماهنگ كردم 
تا اینكه به معضل كرونا خوردیم. هنوز هــم امكان اجرا ندارم 
به دلیل اینكه تا سالن پر نشود جوابگو سرمایه گذار، اسپانسر و 
عوامل دیگر نخواهم بود. در نتیجه منتظر هستیم تا كرونا برود 

و ما هرچه زودتر كار را شروع كنیم.
    كمی از فضای فیلم و تئاتر فاصله بگیریم و 
به احواالت این روزهای شــما برسیم. در ایام 
قرنطینه بیشتر چه كارهایی را دنبال كردید؟ 
فیلم یا كتاب خاصی را به مخاطبان پیشــنهاد 

می كنید؟
از آنجا كه خواننده های این روزنامه در موقعیت و سلیقه های 
مختلفی هستند در نتیجه پیشنهاد من شخصی بوده و نمی تواند 
تاتیر گذار باشد. اما پیشنهاد می كنم در هر جایگاهی هستند 
كتاب را فراموش نكنند. من خودم در حدود 2 ماه است كه كار 
تاریخی مطالعه می كنم. گاهی هم آثار روانشناســی، فلسفه و 
هنری مطالعه می كنم. وقتی بــه مطالب های مختلف احتیاج 

دارم به ســمت این كتب  می روم. بیشــتر از 10 جلد كتاب را 
مطالعه می كنم. در كشورهای پیشــرفته، محال ممكن است 
شهروندانشان در اتوبوس كتاب دست شــان نباشد و از این رو 
سرانه مطالعه شان باالست اما در كشور ما سرانه مطالعه اصال 
قابل بیان نیست. این برای ما ایرانیان كه تمدن و ادبیات كهن 

داریم شرم آور است.
    صحبت از كتاب شد راســتی ۲سال پیش 
نخستین كتاب شما با عنوان »از تو می گویم« 
منتشر شد و همان زمان اعالم كردید كه كتاب 
دوم و سوم هم در دست چاپ است. از آثار ادبی 
و نمایشنامه هایی كه نوشته  اید برایمان بگویید.

متأسفانه به دلیل اینكه كاغذ گران شــد، ناشر دیگر همكاری 
نكرد. اما مهم نیست، چاپ می شود، من با ناشر قرارداد ندارم تا 
از فروش آن پولی بگیرم. فقط می خواهم یادگاری از ما بماند و 
بدانند كه یك آدمی با این تفكرات بوده است. ان شااهلل اگر كاغذ 
ارزان و موقعیت بهتر شود كتاب های دیگرم را هم چاپ می كنم.

    هم اكنون مشغول چه كاری هستید؟
هم اكنون مشغول 3 برنامه هستم. اول اینكه یك برنامه تحلیل 
بازیگری آنالیــن دارم كه به صورت الیو و زنده برگزار شــده و 
در 2 جلسه یك ساعته اصول بازیگری آموزش داده می شود. 
جلسات بعد روی نفس، صدا، بدن، شخصیت یابی، روانشناسی، 
جامعه شناســی و كاراكتریابی كار می كنم. یــك برنامه دیگر 
شاهنامه خوانی و قصه گویی اســت؛ به این صورت كه نقالی و 
شاهنامه خوانی جداگانه اســت. عالقه مندان شاهنامه خوانی 
كرده و برای ما می فرســتند. ما هم جایــزه می دهیم. در كل 
برنامه نوعی دانستنی های ادبی اســت. برنامه دیگر این است 
كه با پزشك روانشناس نشستی داریم و با حضور مهمان برنامه 
راجع به روانشناسی در هنر از جمله هنر بازیگری، هنر موسیقی 
و هنرهای مختلف به عالوه مسائل مختلف اجتماع صحبت و 

بحث می كنیم.

معرفی تعدادی از فیلم هایی كه از نمایشنامه های ویلیام شكسپیر اقتباس شده اند

از مكبث تا اُتللو
به تازگی در شبكه نمایش خانگی سریالی با عنوان »زخم كاری« پخش می شود كه اقتباسی است از 
رمان كوتاه »بیست زخم كاری« نوشته محمود حسینی زاد؛ رمانی با موضوع پدرخوانده های قدرت 
و ثروت كشور كه در میانه دهه ۹۰ به چاپ رســیده و خود با الهام از نمایشنامه »مكبث« اثر ویلیام 
شكسپیر نوشته شده است. البته كه درباره اهمیت شكسپیر در دنیای تئاتر و ادبیات هر چه بگوییم 
كم گفته ایم. این نویسنده ركورددار بیشترین تعداد اقتباس در سینما و تلویزیون شناخته می شود. 
برخی از این اقتباس ها به داستان و متن اصلی وفادار بوده اند و برخی دیگر تنها از پیرنگ نمایشنامه های 
شكسپیر استفاده كرده اند. همین موضوع بهانه به دست ما داده تا نگاهی به اقتباس های سینمایی از 
نمایشنامه های شكسپیر براساس محبوبیت آثار او داشته باشیم. شما می توانید از پلتفرم های نماوا، 

فیلیمو و...  این فیلم ها را تماشا كنید.

  هملت
در سال 19۶4 گریگوری كوزینتسف، سازنده فیلم سینمایی 

»هملت« براساس ترجمه ای از بوریس پاسترناك اقتباس 
سینمای روسیه از تراژدی هملت را معرفی كرد. اقتباس 

كوزینتسف به ساختار نمایشنامه وفادار است اما از آنجا كه 
نمایش كامل هملت، 4 ساعت است اما مدت زمان این فیلم دو 
ساعت و 20 دقیقه است بنابراین متن داستان این فیلم كوتاه 

شده است. برخالف فیلم هملت الرنس اولیویه كه در سال 194۸ 
ساخته شد و اولیور بُعد سیاسی فیلم را برای تمركز بر بحران درونی هملت نادیده گرفت، 

اما اقتباس كوزینتسف از هملت به یك اندازه بر بُعد سیاسی و فردی نمایشنامه تمركز دارد. 
همچنین دوربین متحرك و شات های بلند كوزینتسف فضای دربار و قلعه شاه دانمارك را به 
خوبی به نمایش می گذارد. جدا از پشت زمینه قلعه، حاكمیت عناصر طبیعی در تصاویر فیلم 
مشهود است. با وجود اینكه این فیلم از اثری تحسین شده در ادبیات انگلیسی در انگلستان 

ساخته نشد، اما نه تنها در شوروی با استقبال منتقدان روبه رو شد بلكه در آمریكا و بریتانیا نیز 
تحسین شد و جوایز معتبری را كسب كرد.

  آشوب
آكیرا كوروساوا فیلم »آشوب« را براساس افسانه دایمیو موری 
مونتانی و تراژدی »شاه لیر« شكسپیر ساخت. كوروساوا كه 
تحت تأثیر نمایشنامه شاه لیر قرار گرفته بود، عناصری را از این 
تراژدی وام گرفت. هر دو اثر درباره پادشاهی سالخورده است 
كه تصمیم می گیرد قلمرو تحت حاكمیتش را بین فرزندانش 
تقسیم كند. پادشاه نمایشنامه، 3دختر دارد اما »هیده تورا« 
پادشاه فیلم آشوب2 پسر. عالوه بر شباهت های دیگر، تضاد این 

دو اثر، آشوب 2فرزند علیه پدرشان است. اما فیلم و نمایشنامه تفاوت هایی نیز دارند؛ شاه لیر 
نمایشنامه ای درباره رنج هایی است كه لیر سزاوارشان نیست و او یك ابله به تمام معناست. در 
عوض، هیده تورا در تمام طول زندگی اش جنگجویی بی رحم بوده؛ مردی كه برای دستیابی 
به اهدافش مرد، زن و كودك را به كام مرگ كشانده است. فیلم آشوب همانند نمایشنامه 
شكسپیر به رابطه بین انسان و حیوان نیز می پردازد. شكار كه یكی از موتیف های اصلی 
نمایشنامه است و در فیلم نیز این مسئله با مطرح كردن مسئله جایگاه انسان در نظام طبیعت، 
رابطه بین انسان و حیوان را به خوبی به تصویر می كشد.

  بدها آسوده می خوابند
»بدها آسوده می خوابند« یا »آدم بد راحت می خوابد« در سال 19۶0 

ساخته شده است. این فیلم محصول كشور ژاپن و در ژانر خانوادگی 
و اجتماعی و برداشتی آزاد از نمایشنامه هملت به كارگردانی آكیرا 

كوروساواست. توشیرو می فونه در این فیلم شخصیت مرد جوانی را بازی 
می كند و در شركتی كه مشغول به كار است ارتقا می یابد. او در تالش است 

قاتل پدرش را پیدا كند. داستان فیلم بعد از جنگ جهانی و در ژاپن روی 
می دهد كه طعنه به فساد دستگاهی این كشور می زند. در نمایش هملت و 
فیلم بدها آسوده می خوابند قهرمانی دودل درصدد انتقام گرفتن است. درحالی كه نمایشنامه شكسپیر 
حس شاعرانگی باالیی دارد اما كوروساوا در این ملودرام از عناصر رئالیسم بهره برده است. ناگفته نماند 
شریان های حیات آثار شكسپیر تنها به كتاب ها، اشعار و سالن های نمایش خالصه نشد، بلكه با توجه 
به وجود بیشتر احساسات انسانی مانند خشم، نفرت، جنون، عشق، برادری و... توانست راه خود را به 

فیلمنامه ها و پس از آن پرده های نقره ای سینما نیز باز كند.

  آیداهوی اختصاصی خودم
شكسپیر سمبلی از ادبیات انگلیسی محسوب می شود كه نه تنها ساختار 
صنعت و ادبیات نمایشی انگلستان كه تمام دنیا را دستخوش تغییرات 
بسیاری كرد. از دیگر فیلم های اقتباسی از آثار او درام ماجراجویانه »آیداهوی 
اختصاصی خودم« به كارگردانی و نویسندگی گاس ون سنت است. این فیلم 
برداشتی آزاد از نمایشنامه های »هنری چهارم، بخش اول«، »هنری چهارم، 
بخش دوم« و »هنری پنجم« است. داستان فیلم درباره دو دوست با نام های 
مایك و اسكات است كه به سفر می روند. آنها طی این سفر ابتدا به شهر مادری 

مایك، آیداهو و سپس برای پیدا كردن مادر مایك به ایتالیا می روند. اشاره های ون سنت به نمایشنامه »هنری 
چهارم، بخش اول« در شخصیت های اسكات، مایك، باب پیجن مشهود است. همچنین دیالوگ های هنری 
چهارم از زبان این شخصیت ها شنیده می شود. در واقع این فیلم نسخه امروزی هنری چهارم به شمار می رود. 
ناگفته نماند هنری پنجم داستان پادشاه جوان انگلستان است كه با پشت سر گذاشتن مشكالت و مخالفان 
داخلی تصمیم می گیرد با بهره بردن از دشمنی دیرینه با فرانسوی ها به بیشتر متحد شدن كشور كمك كند .

  ناقوس های نیمه شب
اورسن ولز، كارگردان و فیلمنامه نویس فیلم »ناقوس های نیمه شب« است كه 

روایتی از زندگی جان فالستاف )با بازی ولز(، شخصیتی كه مكررا در نمایشنامه های 
شكسپیر پدیدار می شود و رابطه پدر و پسری او با شاهزاده هال را نشان می دهد. 

شاهزاده هال باید میان وفاداری به فالستاف یا پدرش - هنری چهارم - یكی را 
انتخاب كند. خود ولز معتقد بود درونمایه داستان »خیانت در دوستی« است. متن 

فیلمنامه این فیلم برگرفته از 4 نمایشنامه شكسپیر یعنی »هنری چهارم، بخش 
اول«، »هنری چهارم، بخش دوم«، »ریچارد دوم« و »هنری پنجم« همچنین 

دیالوگ هایی از نمایشنامه »همسران خوش ویندزور« است. گرچه  هنگام انتشار ناقوس های نیمه شب، منتقدان از 
آن استقبال نكردند اما هم اكنون این فیلم یكی از بزرگ ترین دستاوردهای ولز به شمار می رود و خود ولز ناقوس های 
نیمه شب را بهترین اثرش نامیده بود. ولز در این باره گفته بود: »اگر قرار باشد براساس ساخت فیلمی به بهشت بروم،  

ناقوس های نیمه شب تنها فیلمی است كه پیشنهاد می كنم به خاطر آن من را به بهشت بفرستند. «

  اتللو
اورسن ولز این فیلم را براساس نمایشنامه »اتللو« شكسپیر ساخت. ولز 
كارگردان، تهیه كننده و بازیگر نقش اول این فیلم است. این فیلم طی 
3سال در مراكش، ونیز، توسكانی و رم و استودیویی در رم فیلمبرداری شد. 
داستان »اتللو درباره زنانی است كه دورویی مردی آنها را به خشم می آورد 
اما تراژدی شكسپیر درباره شخصیت اتللو است كه به تحریك یكی از 
زیردستانش به همسرش شك می كند و بدون در میان گذاشتن ظن خود، 
بی رحمانه او را به قتل می رساند. ولز به دلیل مشكالت مالی این فیلم را 

بین سال های 194۸ تا ۵2 ساخت و البته ابتكار ولز بسیاری از نقص ها را جبران كرد. زمانی كه ولز برای 
فیلمبرداری صحنه قتل »كاسیو« آماده می شد، لباس های این شخصیت آماده نبود، شاید به این دلیل 
كه هزینه لباس پرداخت نشده بود و ولز به سادگی به این فكر افتاد كه این صحنه را در حمام فیلمبرداری 
كند و شخصیت ها حوله به تن كنند. این فیلم نخل طالی جشنواره كن 19۵2 را به دست آورد.

  مكبث
بی شك یكی از مشهورترین تراژدی های ویلیام شكسپیر »مكبث« است كه نخستین بار در سال 1۶0۶ اجرا شد. بسیاری 
از ما كمابیش با داستان این نمایشنامه آشنا هستیم. مكبث سپهساالری اسكاتلندی است كه از 3جادوگر، این غیب گویی 
را می شنود كه روزی پادشاه خواهد شد. همین پیشگویی باعث می شود كه مكبث به همراه زنش دسیسه كنند و پادشاه 
را به قتل برسانند تا مكبث به تاج وتخت برسد. این اتفاق می افتد، اما پیامدهای آن بسیار از آنچه تصور می كنند مخوف تر 

است. اقتباس رومن پوالنسكی از مكبث نخستین فیلمی بود كه پس از مرگ همسر و فرزند زاده نشده اش به دست خانواده 
مانسون ساخت. می گویند این رویداد تلخ تأثیر زیادی بر این فیلم گذاشت و خشونت و فضای تاریك فیلم برگرفته از 

همین مصیبت شخصی پوالنسكی است. صحنه قتل خانواده مكداف را نیز بیش از همه به این رویداد مرتبط می دانند. گرچه اقتباس او از خشن ترین و 
دردناك ترین اقتباس های مكبث است اما حین وفاداری كامل به متن شكسپیر، نه حالت سینمایی خود را از دست داده و نه خالی از خالقیت است.

  تاجر ونیزی
درام رمانتیك »تاجر ونیزی« به كارگردانی مایكل رادفورد، نخستین نسخه كامل سینمایی ناطق از این نمایشنامه شكسپیر 
است. شخصیت اصلی فیلم تاجری به نام آنتونیو )با بازی جرمی آیرونز( است اما شخصیت برجسته داستان رباخواری به نام 
شایالك )با بازی آل پاچینو( است. این اقتباس سینمایی از متن نمایشنامه پیروی می كند اما بسیاری از جزئیات حذف شده 
است. رادفورد بر این باور بود كه شایالك بزرگ ترین قهرمان تراژیكی است كه شكسپیر خلق كرده است. رادفورد در مصاحبه با 
خبرنگار وب سایت »مووی ابوت« درباره اقتباسش از این نمایشنامه شكسپیر گفته بود: »... متوجه شدم كه شكسپیر از میانه 
داستان، نمایشنامه را آغاز می كند و پس از شروع داستان، شخصیت ها و گذشته آنها را ترسیم می كند. نخستین كاری كه برای 

اقتباس انجام دادم این بود كه ارتباط شخصیت ها را ابتدای داستان بیاورم تا زمانی كه آنها در تعامل با یكدیگر قرار می گیرند بیننده درگیر داستان شده است، 
به همین خاطر است كه در ابتدای فیلم می بینیم كه آنتونیو آب دهانش را به سمت شایالك می اندازد.«



پای صحبت های یك تیم موفق در حوزه استارت آپ آشپزی

راه اندازی استارت آپ؛ 
از فكر تا اجرا
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حتما برای شما هم بارها پیش آمده كه وقتی گرسنگی به مغزتان فشار می آورد 
دیگر فكرتان یاری نمی كند كه چه بپزید،  بی مقدمه می پرسید حاال چی بپزم؟ 
شاید برایتان جالب باشد استارت آپی فقط برای پاسخگویی به این سؤال شما راه اندازی شده باشد. البته 
با توجه به شرایط اقتصادی و مواداولیه كه فعال در منزل دارید. بله این استارت آپ كار شما را راحت كرده 
و با كلی فیلم های باكیفیت و پرمحتوا به كمك شما آمده است. جالب است بدانید این استارت آپ به همت 
۸ جوان با استعداد و متخصص در این زمینه فعالیت می كند.  در ادامه بخش هایی از صحبت های 3 تن از 
دست اندركاران اصلي این استارت آپ به نام هاي سروش خطابي، رضا علیخانی، زهرا پرچكانی در مورد 

مسیر طي شده و مشكالت راه  را مي خوانید.

اپ گردی

سحرغفوری

تولیدكنندگان خانگــی، محلی، 
روستایی و شــهری دور هم جمع 
شده اند و بیشــتر از 50هزار غرفه 
مجازی برای فروش محصوالت شان 
ســاخته اند كه نامش »باســام« 
اســت؛ یــك اپلیكیشــن خیلی 
كاربــردی كــه در آن بیــش از 
70هزار محصــول متنوع و خاص 
وجــود دارد؛ از مــواد غذایی مثل 
رب و لواشــك بگیرید تــا كیف 
گلیمی و گیوه دست دوز، بشقاب 
میناكاری و عقیق حجم تراشــی 
شده، سرویس ترمه و ظرف مسی 
دست ساز و.... ضمنا عاوه بر خرید 
از این استارت آپ محلی، می توانید 
قصه كســب وكار آدم هــا و تجربه 
خرید دیگران را هــم بخوانید و از 
این طریق با آدم هــای مختلفی از 
سراســر ایران ارتباط برقرار كنید. 
درواقع باســام عاوه بر یك بازار 
بزرگ محلی، فضایی جذاب برای 
تماشای پیشــرفت آدم ها و لذت 

بردن از هنرشان هم هست.

استارت آپ محلی

یاد گرفتن زبــان، دغدغه خیلی ها 
و آرزوی خیلی های دیگر است. اما 
آنقدر زندگی هایمان شــلوغ است 
كه كمتر فرصتی بــرای یادگیری 
زبان جدید برایمان پیش می آید. 
در چنین شــرایطی شــاید وجود 
اپلیكیشــن های زبان آموز، كمك 
خوبی باشــد تا بتوانیــم با كمك 
آنهــا و به صورت خودآمــوز زبان 
یاد بگیریم یا زبان مــان را تقویت 
كنیم. »زبان بیامــوز« یكی از این 
اپلیكیشن هاســت؛ نرم افــزاری 
تخصصی برای یادگیــری 4زبان 
انگلیسی، فرانسه، آلمانی و تركی 
اســتانبولی كه 200هــزار كاربر 
دارد. زبــان بیاموز در ســه بخش 
»واژه آموزی«، »خواندن و شنیدن« 
و »گرامر و تلفظ« طراحی شده كه 
در بخش واژه آموزی، پركاربردترین 
واژه هر زبانــی را یاد می گیرید، در 
بخش خواندن و شنیدن، داستان 
می خوانید و موســیقی می شنوید 
و در بخش گرامــر و تلفظ، تلفظ 
درست هر واژه را از طریق خواندن 

فونتیك واژه یاد می گیرید.

زبان بیاموز

دكتر رفتن در این روزهای كرونایی 
كار سختی است؛ ترس از ابتا به 
این ویروس منحوس باعث شده تا 
همه ما تا جایی كه ممكن است از 
محیط بیمارستان فاصله بگیریم. 
اما به هر حال هر قدر هم پیگیری 
و درمان مشكات كم اهمیت تر را 
به روزهای بعــد از كرونا موكول 
كنیم، بــاز هم گاهــی مراجعه به 
دكتــر اجتناب ناپذیر می شــود. 
اپلیكیشــن »پذیرش 24« برای 
این شــرایط به كمك مان آمده تا 
با دریافت نوبت به صورت آناین، 
حضور ما در بیمارستان ها و مراكز 
درمانی به كمترین مقدار خودش 
برسد. ضمنا این اپلیكیشن امكان 
مشــاوره آناین تلفنی از 12هزار 
پزشــك را هم بــرای كاربرانش 
درنظر گرفته كــه به این ترتیب از 
مراجعه غیرضروری به بیمارستان 
خودداری می شــود. شــعار این 
نرم افزار كار راه انداز هم این است: 
نزدیك ترین پزشــك، گوشــی 

شماست!

نوبت دهی پزشكان آنالین
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رســپی ها براســاس جدول تولید محتوا انتخاب و جدول 
زمانبندی ضبط براساس رسپی ها تنظیم می شود. مواداولیه 
خریداری و برنامه ضبط شروع می شود، همزمان با پایان ضبط 
ویدئوی اول، مرحله تدوین و ادیت ویدئوها و زیرنویس های 
آنها را داریم كــه به صورت تقریبی همزمــان با پایان ضبط 
ویدئوها در آخرین روز، تدوین آنها هم به پایان می رسد. بعد 
مرحله اصاح و بازنگری را داریم و بعد از آن آپلود و ارســال 
محتوا در سایت و شبكه های اجتماعی اســت. این كار هم 
زمانبندی و پروسه خودش را دارد كه شامل تولید پوسترهای 
مواداولیه و طرز تهیه به صورت گرافیكی، خروجی های متفاوت 
ویدئوها برای پلتفرم های مختلف و...  اســت. گاهی هم نیاز 
است برای یك رسپی یا اصاح یك باور نادرست در مورد یك 
موضوع، چندین پست و استوری به صورت ضمیمه همراه با 

غذاها ارسال شود.
    چه تعداد افراد در این مجموعه مستقیم و 
غیرمستقیم مشغول به  كار هستند و برای چه 

افرادی كارآفرینی كرده اید؟
پرچكانی: تا االن ۸ نفــر در این مجموعه مشــغول به كار 

هستند.
    محدودیت هــای كرونایی چــه تأثیری بر 

فعالیت شما گذاشت؟
پرچكانی: بیشتر تأثیر منفی داشته تا مثبت، تعطیلی مراكز 
اداری و تجاری آسیب وحشــتناكی در ابتدای كار به ما زد؛ 
تمام مراكز خرید تعطیل بودند، محل استودیو تعطیل بود و 

محدودیت ها بیشتر شبیه بحران شده بودند.
    به كســانی كه در شــروع كار هستند چه 

پیشنهادی می كنید؟

خطابی: با انرژی، پشتكار و امید شروع كنید و مراقب باشید 
تا مشكات كار، روحیه و امیدتان را از شما نگیرد. شرایط كار 
در ایران چالش های ویژه خودش را دارد و هیچ كســی از این 
چالش ها در امان نیست. به جای منفعل شدن و ناامیدی باید 
تاش بیشتری كنیم كه چالش ها را یكی یكی حل كنیم و به 

سمت موفقیت گام برداریم.
    به نظرتان چه چیزی در كار شما، موجب جلب 

رضایت مشتری مي شود؟
علیخانی: اعتماد متقابل و ارتبــاط صادقانه با مخاطب. ما 
مخاطب را مشــتری نمی بینیم بلكه یكی از اعضای خانواده 
خودمان می بینیم كه دلــش می خواهــد در همین لحظه 
خوراكی خوشــمزه اي برای خودش درست كند. مخاطب ما 
می بیند كه رسپی پیشــنهادی، یك بار توسط یك ایرانی و با 
مواداولیه موجود و در دسترس تهیه شده و هیچ ترفندی پشت 
دوربین وجود ندارد. در همین ارتباط صمیمانه، مخاطب ما 
اطمینان پیدا كرده كه اگر یك دســتور غذایی نتیجه خوبی 

نداشت هیچ وقت روی صفحات قرار نمی گرفت.
    صحبت پایانی

پرچكانی: ما با انرژی و با اعتماد به مخاطب، در حوزه تهیه 
ویدئوهای آشپزی ساده سرمایه گذاری انجام داده  ایم كه اگر 
مشكات رایج مثل نگرانی از فیلترینگ شبكه های اجتماعی 
و...  را كنار بگذاریم، همانند اغلب اســتارت آپ ها وابســته 
به حضور فعال و مؤثر مخاطبان هســتیم. اگــر مخاطبان از 
اســتارت آپ ها حمایت كنند، جوانان كشور ما نیز می توانند 
مثل جوانان بسیاری از كشــورها، خاقانه تر زندگی كنند و 
زندگی شهروندان هم با دسترسی به انواع امكانات و خدمات 

زیباتر می شود. زهرا پرچكانی رضا علیخانی سروش خطابی

 معجزه عرق كاسنی و شاتره 
در روزهای گرم

در این روزهای گرم و آتشــین تابســتانی، 
هیچ چیز به اندازه خوراكی های خنك نمی تواند 
عطش جانمان را درمان كند. پس بهتر است با 
خوراكی های مخصوص این روزها آشنا شویم 
تا خود را از گرمازدگی و بروز حساســیت ها و 
مشكات دیگر دور نگه داریم. گیاه كاسنی با 
نام مرسوم چیكوری شناخته می شود. امروزه 
بســیاری از افراد در مورد تأثیر عرق كاسنی 
برای درمان كبد چــرب صحبت می كنند. 
كاسنی گیاهی دارویی اســت كه گونه های 
مختلفی ازجمله دو گونه گلخانه ای و شش گونه 
وحشی دارد كه گونه های وحشی كاسنی بیشتر 
مورد استفاده قرار می گیرند. كاسنی به دلیل 
ارزش دارویی باالیی كه دارد از تمام اجزای آن 
ازجمله برگ، ریشه و تخم آن استفاده پزشكی 
و درمانی می شود. گیاه كاسنی اصطاحاً طبع 
سردی دارد و به واســطه همین طبع سرد و 
خنك، مناســب فصول گرم سال است. عرق 
كاسنی موجب كاهش میزان كلسترول خون 
می شــود و در عین حال به پاكسازی كبد و 
بدن از سموم و مواد زائد كمك می كند. عرق 
كاسنی زمینه دفع آســان تر صفرا از بدن را 
فراهم می كند، زردی را می زداید و به طور كلی 
و در اصطاح عامیانه بار كبد را سبك می كند. 
هر چه این عرق تلخ تر باشد فایده آن بیشتر 
اســت و در التیام امراض كبدی مؤثرتر عمل 
می كند. عرق كاسنی نقش بسزایی در تولید 
و ترمیم سلول های كبدی ایفا می كند. عرق 

كاسنی منبعی سرشار از ویتامین C بوده و تمام 
بیماری های مزمن كبدی را برطرف می كند. 
عائمی همچون زردی پوســت و خستگی 
ناگهانی و مفــرط می توانــد از عائم قطعی 
بروز مشكل در كبد باشد. مشكات كبدی و 
همچنین تنبلی كبد نشان از وجود بیماری های 
دیگر در بدن دارد كه با مصرف صحیح و به موقع 
كاســنی و فرآورده های آن می توان فعالیت 
كبد را به حد اعتدال رساند. این عرق گیاهی، 
برای ماه هــای گرم ســال، عطش بری قوی 
به حساب می آید و طبق توصیه طبیبان سنتی 
از قوی ترین دارو های رفع جوش اســت و به 
پاكسازی پوست تان كمك می كند. شاتره نیز 
از سری گیاهانی است كه  فواید خاصی برای 
كسانی دارد كه طبع گرم دارند. مصرف شاتره 
در هوای گرم عالی و لذتبخش است. شاتره نام 
علفی است، دارای ساقه های نازك، از نظر مزه 
تلخ و در دامنه های زاگرس رویش دارد. یكی از 
گیاهان خودرو است و خاصیت درمانی باالیی 
دارد. در درمان ناراحتی های پوســتی به كار 
می رود. در طب سنتی توجه ویژه ای به این گیاه 
شده و در دستورات درمانی قرار گرفته است. 
تقویت كننده معده و امعا و احشا است. عرق 
شاتره نه گرم است و نه سرد و دارای طبیعت 
معتدل است. اصوالً عرق شاتره و كاسنی را در 
كنار هم مصرف می كنند. هر دوی این گیاه را 
با هم تركیب كنید و قبل از مصرف هر وعده 

غذایی یك استكان میل كنید.

دانستنی

 بستنی خانگی 
با طعم توت فرنگی

بســتنی از آن نوع دسرهای خوشمزه است 
كه طرفداران بســیاری دارد و بــا توجه به 
شروع فصل تابستان این نوع دسر محبوبیت 
بیشــتری پیدا می كند. از آنجا كه هوا رو به 
گرما پیش می رود، آماده كردن یك بستنی 
خوشمزه و خانگی تمام افراد اهل خانه را به 
وجد خواهد آورد. می دانید كه ثعلب یكی از 
اجزای مهم بستنی اســت كه ممكن است 
به راحتی نتوانید آن را تهیه كنید. به همین 
دلیل در ادامه دســتور تهیه بستنی با طعم 
توت فرنگی بدون ثعلب را به شــما آموزش 
می دهیم. توت فرنگی از آن میوه هایی است 
كه همه جوره لذیذ و خوشمزه است. اگر شما 
هم این میوه را دوست دارید خوب است این 
روش را برای تهیه بســتنی امتحان كنید. 
مواد الزم برای تهیه این بستنی عبارتند از: 
یك قوطی شیر خشك، یك پیمانه شیر، 2 
پیمانه شكر، یك پیمانه توت فرنگی یخ زده 
و یك قاشــق غذاخوری عصاره وانیل. برای 
تهیه این بستنی، در مرحله اول شیر خشك 
را به همراه شــیر و عصاره وانیل در ظرفی 
بریزید و خوب هم بزنید، ســپس در فریزر 
قرار دهید. بعد از اینكه یخ زد آن را از فریزر 
خارج كنید و در مخلوط كن بریزید و آنقدر 
هم بزنید تا رنگ آن تغییر كنید و رنگ كرمی 
به خود بگیرد. ســپس كم كم شكر را اضافه 
كنید و همزمان به خوبی هم بزنید. ســپس 
توت فرنگــی را دانه دانه اضافــه كنید و هم 

بزنید تا رنگ بســتنی صورتی شود. سپس 
بستنی را به مدت 2 ســاعت در فریزر قرار 
دهید تا كاما آماده شــود. اگر شیرخشك 
در دســترس شــما نبود می توانید به این 
روش بســتنی تهیه كنیــد: 50 گرم پودر 
شــكر یا خاك قند، یك پیمانه توت فرنگی 
خردشده، یك و نیم پیمانه شیر، ۳ عدد زرده 
تخم مرغ و نصف قاشق چای خوری وانیل را 
آماده كنید. سپس در مرحله اول شیر را داغ 
كرده و شكر و وانیل را به آن اضافه كنید. در 
كاسه  ای جداگانه، زرده های تخم مرغ را كه 
از سفیده جدا كرده  اید هم بزنید و سپس به 
تركیب قبلی اضافه كنید. حال دوباره شروع 
به هم زدن مواد كنید. تركیب هم زده شده 
را از صافی عبــور داده و در ظرفی بریزید و 
سپس ظرف را روی شعله قرار دهید. صبر 
كنید كمی حرارت ببیند تا سفت شود و به 
قاشق بچســبد. حال مایه  ای را كه درست 
كرده  اید، به مدت سه ساعت درون یخچال 
بگذارید. دقت كنید كه هر ســاعت مایه را 
از یخچال بیرون آورده و به كمك قاشــق 
هم بزنید تا یك دست شــود. حاال تكه های 
خردشــده توت فرنگی را به مایه بیفزایید. 
سپس با استفاده از گوشت كوب برقی كامًا 
آنها را له كنید. مایه بستنی توت فرنگی شما 
كامًا آماده شده. آن را یك ساعت در فریزر 
بگذارید. بعد از یك ســاعت از فریزر خارج 

كرده و آن را اسكوپ زده و سرو كنید.

فوت و فن

 سفر به نائین 
و لذت غذاهای كویر

در گردشــگری غذایی ایــن هفته تصمیم 
داریم سری به شــهرهای مركزی ایران و 
حوالی دشــت كویر بزنیم. قرار است امروز 
از نائین و تنوع غذایی  اش بگوییم. همانطور 
كه می دانید این شــهر در استان اصفهان 
و منطقه دشــت كویر قرار گرفته  اســت و 
آب و هوایی خشــك دارد. در منطقه نائین 
غذاهای بومی چــون  آش جو، آش گندم و 
نیز تولیدات محلی چون نان محلی و ماست 
چكیده )ماستینه( و... فراوان است. در این 
خطه مردم به طریقی خاص نان را در تنور 
خشــك می كنند. این نان به مدت طوالنی 
قابل استفاده است و از طعم دل انگیز خاصی 
برخوردار اســت. در مناطق كوهســتانی 
اطراف نائین با تخمیر شــیر گوسفند و بز 
ماده ای مغــذی به نام »كمه« در پوســت 
دباغی شده بز تهیه می شود. طعم این ماده 
شــبیه برخی از پنیرهای فرانســوی است 
كه با شــیوه ای نزدیك بــه همین روش ها 
تهیه می شود؛ البته با تندی خاص و بویی 
شبیه بوی الكل. گاهی اوقات برای كاستن 
این بو از ســبزی های معطر همچون نعناع 
اســتفاده می كنند. البته باید خاطرنشان 
كرد كه گاهی به دلیل مرغوب نبودن خیك 
)َمشــك ظرف چرمینی( مورد اســتفاده، 
ممكن است كمه با بوی نامطبوعی همراه 
باشد. هر كسی كمه را یك بار خورده باشد 
آن را به عنوان ماده ای اشتهاآور می شناسد 

كه طبع گرمی دارد. اهالی روستا به خاطر 
همین طبع گرمی كه كمه دارد آن را دوای 
درد پا می دانستند. البته به نظر می رسد این 
مسئله تلقینی باشد. اما حالت اشتهاآور آن 
تضمین شده است. میزان كمی از كمه در 
حد یك قاشق مرباخوری هم اشتها را زیاد 
می كند و مصرف زیــاد آن با توجه به طبع 
گرمش ممكن است باعث گوش درد شود. 
البته اینكه خوردن چــه میزان از آن ایجاد 
گوش درد می كند در افــراد مختلف فرق 
می كند و بســتگی به طبع افراد دارد. كمه 
از خواص عجیبی برخوردار است و بسیاری 
علت عمر طوالنی افراد این شهر را مصرف 
همین غذا می دانند. و اما شیرینی های نایین 
مثل شــیرینی برنجی و گندمی و شیرینی 
شیرمال از شیرینی های خوشمزه و مقوی 
این منطقه اســت. از دیگر شــیرینی های 
خاصی كــه در مناســبتی تحــت عنوان 
برات، به عنوان خیرات برای درگذشــتگان 
خود می پزند می توان از ســیروك نام برد 
كه تلفیقــی از آرد و شــكر و روغن فراوان 
اســت. گندم و برنج بوداده نیــز از تنقات 
مردم این منطقه اســت كه به نام گندمك 
و برنجك شناخته شده اســت. انار و انجیر 
ازجمله میوه هایی هستند كه در این منطقه 
به خوبی رشد می كنند. همچنین كپچو، از 
شیرینی جات و سوغات لذیذ این خطه است 

كه ظاهر زیبایی نیز دارد.

آشپزی و توریسم

فارســی زبانان و هم مردم منطقه كه با آنها اشتراكات زیادی 
در حوزه غذا داریم، بتوانند از این ویدئوها استفاده كنند. در 
ادامه زبان های دیگری هم اضافه می شوند كه اگر مثا یك فرد 
ایتالیایی دلش خواســت زولبیا، بامیه یا قورمه سبزی ایرانی 
درست كند، با یك سرچ ســاده به دستور پخت ویدئویی آن 

دسترسی پیدا كند.
    از ســختی ها و مرارت های كار هم برایمان 
بگویید و اینكه چطور شد با پشتكار به این نقطه 

از موفقیت رسیدید؟
علیخانی: البته هنوز تا رســیدن به نقطــه  ای كه نامش را 
موفقیت بگــذارم، فاصله زیــادی داریم و مثل هــر كاری با 
چالش های زیادی مواجهیم تا به آن نقطه دلخواه برسیم. اما 
حفظ روحیه و پشتكار خودش یكی از سختی های كار است 
چون گاهی ســاعت ها زحمت می كشی اما نتیجه  ای حاصل 
نمی شود و باید با حفظ روحیه ادامه دهی. یكی از سختی های 
كار ما كه شاید اصا به چشم نیاید انتخاب رسپی های ساده با 
مواداولیه در دسترس در خانه و بدون نیاز به مواداولیه عجیب 

و از همه مهم تر ارزان قیمت است. ما به این فكر می كنیم كه 
مخاطب ما شاید همین االن خسته از سركار آمده و می خواهد 
در كمترین زمان و با كمترین هزینه، خوشمزه ترین خوراكی 
را برای خود یا خانواده و دوســتانش بپزد و مجموعه ما باید 
خیلی راحت و سریع بر مبنای مواداولیه موجود در یخچالش 
پیشــنهادهایی بدهد كه قابل اجرا باشــند. این بخش هم 
لذتبخش ترین و هم ســخت ترین كار دنیاست كه پیشنهاد 
غذا برای كسانی داشته باشــیم كه روحیات و عایقشان را 

نمی شناسیم.
    روند كار چگونه پیش می رود؟ از تهیه رسپی 
و ضبط و تولید ویدئو هــا برایمان به اختصار 

بگویید.
خطابی: ما چون خودمان را در قبال مخاطب مسئول می دانیم 
و موظفیم به موقع محتوا ارائه كنیم، رونــد كار را به صورت 
سیستماتیك و بسیار منظم تعریف كردیم؛ همه افراد اعم از 
گروه تحقیق و تولید محتوا، گروه خرید، گروه فیلمبرداری، 
كارگردانی و تدوین و گروه انتشار، وظایف خود را می دانیم. 

    در همین ابتدا برایمان بگویید چه شد كه به 
فكر راه اندازی این استارت آپ افتادید؟

پرچكانی: همه  چیز از یك دورهمی دوستانه بعد از كار شروع 
شد؛ یكی پرسید حاال شام چی بپزیم؟ بعد هركدام پیشنهادی 
دادیم و یكی گفت كاش ســایتی بود كه از او می پرســیدیم 
چی بپزیم و او جوابمان را مــی داد. بعد از آن ذهن من درگیر 
این موضوع شــد كه چرا با این همه تنــوع غذایی در ایران و 
جهان، ما سایت و صفحه مشهوری در این زمینه كه ویدئوی 
آشپزی ساده منتشــر كند نداریم؟ همین شــد كه به دلیل 
نبود ویدئوهای آشپزی فارســی زبان، از حدود 5 سال پیش 
برند ما با ترجمه ویدئوهای آشپزی انگلیسی و آلمانی زبان، 
كارش را آغاز كرد. ولی در نیمه دوم سال۹۹ احساس كردیم 
چقدر حیف است كه با این همه ظرفیت و پتانسیل آشپزی 
ایرانی، ویدئوهای باكیفیت و استاندارد از آنها نداریم و معموال 
به شــكل غیرحرفه  ای و اغلب خانگی ضبط می شوند؛ برای 
همین تصمیم گرفتیم با سرمایه گذاری و همكاری با استودیو 
داستان، ویدئوهای آشپزی فارســی زبان تولید كنیم تا هم 

اگر مشكالت رایج مثل نگرانی از 
فیلترینگ شبكه های اجتماعی 

و...  را كنار بگذاریم، همانند اغلب 
استارت آپ ها وابسته به حضور فعال 

و مؤثر مخاطبان هستیم
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جهانبیمرزشعرفارسی
تاریخ ادبیات فارسی، بزرگان زیادی را در عرصه نظم و نثر به خودش دیده است. امروز بخشی از این بزرگان، البته خارج از مرزهای جغرافیایی 
ایران حضور داشته و دفن شده اند. به واقع باید گفت كه مرزهای فرهنگ و زبان پارسی، در طول تاریخ فراتر از مرزهای جغرافیایی ایران بوده و 
هست. حتی بزرگانی چون موالنا نیز به قاعده جغرافیایی امروز، در خارج از ایران به دنیا آمده و در خارج از ایران به خاك سپرده شده اند. با هم 

زندگی و زمانه پنج تن از شعرای معروف ایرانی را كه در هند و افغانستان به دنیا آمده یا رشد و نمو كرده اند، مرور می كنیم.

محمدكاظمكاظمی،شاعر
ازروزهایاولشاعریاشمیگوید

از ابتدا هم
آدم متوهمی نبودم

مهمان خانه

شعر و شاعری هم از آن دست هنرهایی است كه نه آب و نانی در آن هست، نه 
آخر و عاقبتی؛ فقط عاشقی است و واژه و سرودن و سرودن و باز هم سرودن. 
در جایی مثل قلمرو زبان فارسی كه این همه شاعر بزرگ در تاریخ گذشته و 
معاصرش دارد، شاعر شدن واقعًا كار سختی است  اما هستند شعرایی كه این 
مسیر را می آیند و عمرشان را در این راه بها داده اند. محمدكاظم كاظمی، شاعر 
خوش ذوق فارسی زبان از آن دست است. او كه متولد هرات افغانستان است، 
امروز با عنوان شاعر، منتقد ادبی و پژوهشگر و مؤلف، در مشهد روزگار می گذراند و حتی روزگاری 
دبیر علمی یازدهمین جشنواره شعر فجر هم شد. او كه در دانشگاه مهندسی خوانده، از اواسط دهه60 
شعر را دنبال كرد. در سال1370 هم بود كه با مثنوی معروف »بازگشت«، سر زبان ها افتاد. با این شاعر 

اجتماعی، از روزهای ابتدایی شعر و شاعری اش صحبت كرده ایم.

فیلم گردی

این هــم یك فیلم كامــا به روز 
برای عاقه مندان به ژانر اكشــن 
»بحــران«  هیجان انگیــز؛  و 
محصول ســال2021. این فیلم 
بــه نویســندگی و كارگردانــی 
نیكاس جاركی ســاخته شده و 
در آن بازیگرانی چون آرمی همر، 
گری اولدمــن، اوانجلین لیلی، 
گرگ كینــر، میشــل رودریگز، 
لوك ایوانز و... بازی كرده اند. فیلم 
داستان چند شــخصیت اصلی 
را دنبال می كند؛ یك قاچاقچی 
مواد مخدر كه یك عملیات قاچاق 
را ترتیب می دهد، یك معمار در 
حال بهبودی از اعتیاد كه با مرگ 
ناگهانی پســر نوجوانش مواجه 
شده و ســعی در كشف حقیقت 
مرگ او دارد، یك پلیس مخفی 
مبارزه با مواد مخدر كه درگیر یك 
معامله بزرگ با قاچاقچیان ارمنی 
و كانادایی است و استاد دانشگاه 
و داروســازی كــه بــا آزمایش 
و تســت دارویــی روبه روســت 
 كــه انســان ها را طــی مــدت 

10روز می كشد!

هیجاندر»بحران«

بین تمام فیلم هــای روز دنیا كه 
همین امســال اكران شــده اند، 
یك فیلم با نام »ســعادت« هم 
وجود دارد كه ژانرش خانوادگی 
و عاشقانه و در عین حال علمی- 
تخیلی اســت. این فیلم كه هم با 
زیرنویس فارسی و هم به صورت 
دوبله در فیلیمو قابل مشــاهده 
است، یك داســتان عاشقانه در 
مورد مردی به نام »گریگ« را به 
تصویر می كشد كه بعد از طاق از 
همسرش و اخراج از محل كارش، 
با زنی مرموز به نام »ایزابل« آشنا 
می شــود كه در خیابان زندگی 
می كنــد. طولی نمی كشــد كه 
گریگ متقاعد می شــود دنیای 
آلوده و شكسته اطراف آنها، یك 
شبیه ســازی رایانه ای است! این 
فیلم كه ســاخته مایك كیهیل 
است، با همین داستان جذابش، 
برنده جایزه بهترین فیلم مستقل 
از جشنواره بین المللی كالیفرنیا 

شده است.

یكفیلمخانوادگی

زنیپشتپنجره

فیلم هــای جنایــی، معمایی و 
رازآلــود را دوســت دارید؟ پس 
فیلم »زنی پشت پنجره« را حتما 
ببینید. این فیلم جدید كه همین 
روزها داغ داغ اكران شده، داستان 
زنی روانشناس به نام »آنا فاكس« 
است كه از بیماری »آگورافوبیا« 
رنج می بــرد و از مكان های باز و 
شلوغ وحشت دارد. در خال فیلم 
آنا كه بعد از جداشدن از همسرش 
به تنهایی زندگی می كند، متوجه 
رفتار خشونت آمیز و وحشتناك 
یكی از همسایه هایش می شود و 
همین زمینه ساز داستانی جذاب 
است كه تا انتها مخاطب را با خود 
همراه می كند. در این فیلم كه جو 
رایت آن را ســاخته، ایمی آدامز، 
بازیگــر نقش آنا فاكس اســت و 
جولیان مور و گــری اولدمن هم 
ایفای نقش كرده انــد. فیلمنامه 
این فیلم براساس رمانی به همین 
نام از ای. جی. فین نوشــته شده 

است.

    از كی شعر و شاعری برای شما جدی شد؟
از ســن 14ســالگی برای خودم دفتری داشــتم و شعرهایی 
می نوشــتم. اما به این معنی كه اولویت اولم باشــد، از حوالی 
ســال1367 این اتفاق افتاد. ولی از ابتدا شعر برایم دغدغه اول 

نبود و به درس و مسائل دیگر می پرداختم.
    یعنی احیاناً درگیر هنر دیگری هم بودید؟

هنر كه نه. خیلی به درس عاقه داشتم، رشته ام فنی و ریاضی و... 
بود. آینده شغلی خودم را مهندسی و فنی می دیدم.

    مهندسی و ریاضی كجا و شاعری كجا؟
باالخره هر كدام قسمتی از وجود آدمی را در بر می گیرد.

    شما در زمینه ای استعداد داشتید كه شاعران 
آماتور و حرفه ای و صاحب عنوان بســیاری در 
كشور وجود داشتند. در دهه 40 و 50 كه غول های 
ادبی را داشتیم، در دهه 60 هم كه شاعران جریان 
انقالب و شعر اعتراض و... را. این شما را نترساند؟

در شعر اینگونه نیست. وقتی شاعری شعری را می گوید، چنین 
حسی ندارد كه قرار اســت چه جایگاهی در میان شاعران پیدا 
كند. تو یك احساس شاعرانه داری و ناگزیری كه بیانش كنی. 
پس این، یك انتخاب نیست، یك ضرورت بیانی است كه از این 

طریق حرف می زنی.
    بگذارید منظورم را چنین بیان كنم: شاعر نیاز 
به انگیزش دارد. اینكه شعرش مخاطب و بازخورد 

داشته باشد و حتی زمزمه اش كنند...
طبیعی اســت كه این خودش می توانســت انگیزه خوبی برای 
پیشرفت باشــد؛ اینكه حرف دلم را بزنم و حرفم بیشتر خریدار 
داشته باشد. همین هم باعث شــد تا به فكر تقویت قوت شعر و 

كارم بیفتم. این انگیزه هم بود كه در نهایت باعث شد در اواخر 
دهه 60 به فكر جدیت در كارم بیفتم.

    این جدیت از كجا سر و كله اش پیدا شد؟
از بازتاب مخاطب. وقتی شعر می نوشتم و می دیدم كه دیگران 

استقبال می كنند، دلگرم می شدم.
    هنوز هم شعرهای اول تان را دارید؟

بله.
    نگاه امروزتان به آن شعرها چیست؟

طبیعی است كه حتی شعرهایی كه آن موقع می گفتم، نسبت 
به شعرهایی كه جوانان امروز در این سن و سال می گویند، كمی 
شاید مبتدیانه به نظر می رسید. اما چیزی كه در آنها وجود داشت 
و درك می كردم و در شــعرهای نســل های بعدی كمتر دیده 
می شــد، نوعی تعهد اجتماعی و سیاسی و دغدغه مندی بود. از 
اول چنین مواردی در شعرهایم بود. چیزی كه به نوعی اثرگرفته 
از اشعار بزرگانی چون اقبال الهوری بود با بن مایه های بازگشت 
به خویش و بازگشت به تفكر مشــرق زمینی و خیزش اسام و 

استقال از غرب و دیگران و... .
    وقتی كه خواستید شروع كنید، اسم و رسمی 
نداشــتید. با وجود این چطور راه خودتان را باز 
كردید؟ می خواهم بدانم كه شــما را آن اوایل 
تحویــل می گرفتند یــا نه یا اینكــه برخورد 

پیشكسوت ها و دیگران با شعر شما چطور بود...
چیزی كه بسیار در رشد و باز شدن مسیر من مؤثر بود، شركت 
در جلسات شعری حوزه هنری مشهد بود؛ اتفاقی كه از زمستان 
سال 65 شروع شد. به این واسطه دو چیز در اختیارم بود: نقد و 
نظرهای دوستان و دوم اینكه سیر مطالعاتی روشن تری در زمینه 

نقد و مباحث نظری و... شــعر پیدا كردم. نكته سوم هم اینكه 
حضور در محافل شعری باعث می شد تا بازخوردهای بیشتری از 
شعرهایم بگیرم و برایم این امر خوشایند بود و راهگشا. همه اینها 

باعث شد تا این مسیر باز شود و بتوانم به پیش بروم.
    پس یكی از شانس های شما حضور در محفلی 
بود كه شكل گرفته شده بود برای رشد جوانان 
شــاعر؛ نه اینكه مانند محافل ادبی پیش از آن 
با حضور غول های ادبی و مریدان شــان شكل 

می گرفت؟
بله، وجود چنین محفلی كــه در آن همه جوانانــی بودند كه 
می خواستند شعر را جدی بگیرند، اثر زیادی در باز شدن مسیر 

ما داشت.
    شاعران وقتی كه كارشان را شروع می كنند، 
ممكن است توهماتی هم داشته باشند كه ناشی 
از نداشتن اطالعات یا استاد است. مثاًل خود من 
در آغاز، قصد داشتم یكی شبیه مولوی بشوم. 
می خواهم بدانم شــما چنین توهماتی داشتید 

در آغاز كار؟
البته الگوهایی برای كارم داشتم.

    منظورم الگو نیست، فكرهای ناشی از توهم و 
خودبزرگ بینی و اطالعات كم را منظور دارم...

چنین تصوراتی در من نبود.
    یعنی واقع گرا بودید؟

بله. از همــان اول مرتبــه و میــزان و كیفیت شــعر خودم را 
می شــناختم. در كنارش مباحث نظری شعر را هم می خواندم 
و نقدهای صاحب نظران و دوستان را هم درباره شعرهایم دنبال 
می كردم. یعنی در كل با نقد شعر بیگانه نبودم. اینها باعث می شد 

تا دچار توهم نشوم.
    نقل شده است كه هوشنگ گلشیری به شاعران 
با اســتعداد اهمیت زیادی می داد. وقتی یكی 
از شاگردانش علت را پرســید، جواب داد كه با 
آموزش و پشــتكار، حتی از كسی كه استعداد 
نویســندگی ندارد می شــود نویسنده خوبی 
ساخت ولی در مورد شعر چنین نیست و هر كسی 
نمی تواند شاعر خوبی شود. پشتكار و تالش در 

كجای قصه شعر و شاعری قرار دارد؟
هم استعداد و هم پشتكار، هر دو در شعر بسیار مؤثرند. كسی كه 
استعداد ذاتی در این حوزه نداشته باشد، طبیعی است نمی تواند 

شاعر بشود. ولی اگر اســتعداد داشته باشد و مطالعه و جدیت و 
تاش در كارش نداشته باشد، می شود یك شاعر معمولی. االن هم 
چیزی كه زیاد داریم شاعر معمولی كه شعرهای شان در نهایت در 

حلقه اطرافیان آنها بازتاب و بازخورد دارد.
    اگــر بخواهید درصدبنــدی كنید چطوری 

می شود؟
می شود صددرصد استعداد و صددرصد پشتكار. هر دو باید باشد 

و هر دو باید در حد اعای خودش هم باشد.
    شهیار قنبری، ترانه سرا و شاعر، جایی گفته 
بود وقتی كه در ایران بود، فكر می كرد 10درصد 
این قصه تالش اســت و 90درصدش استعداد. 
اما وقتی كه به غرب رفــت و با هنرمندان غربی 
روبه رو شد، متوجه شد كه كاماًل برعكس است؛ 
یعنی 90درصد تالش و پشتكار و نظم روزانه در 
تمرین هنر است و 10درصدش استعداد. قبول 

دارید چنین چیزی را؟
چنین عقیده ای ندارم. بله، البته عقیده راسخ دارم كه فرد باید 
تاش كند. اما اگر استعداد شعری این آدم در حد باالیی نباشد، 
همه تاش هایش هم راه به جایی نخواهد برد و در نهایت شاعری 
متوسط خواهد شــد. شــاعران زیادی داریم كه بسیار تاش و 
مطالعه می كنند، اما از حیث قریحه و استعداد شاعرانه نیرومند 
نیستند. چنین است كه یك شاعر به موقعیت و اثرگذاری شاعر 
دیگر نمی رسد. مثًا آقای دكتر شفیعی  كدكنی از نظر دانش و 
آگاهی و وقوف بر ادبیات و نقد و معیارهای نقد و شعر و...، از اخوان 
ثالث نیرومندتر است، اما در نهایت شعر اخوان است كه برتری 
پیدا می كند. ولی یك نكته مهم هم هست؛ در مورد اخوان نیز 
صرفاً این قریحه و استعداد به تنهایی پاسخگو نبوده و اگر مطالعه 
و پشتكار و جدیت نداشت، قطعاً به این جایگاه نمی رسید. پس 
اینكه شاعری فقط 10درصد استعداد داشته باشد، كافی نیست.

    آیا هنوز شعر را جزو هنرهای اول می دانید؟ 
به نظر می رســد كه هنرهایی چون موسیقی و 

سینما و...  شعر را كنار زده اند...
بحث اول این است كه هنر اول به چه معنایی. اگر منظور میزان 
نفوذ و حضور در جامعه و بین هنرهای دیگر است، طبیعی است 
كه موقعیت اولیه خودش را كه طی قرن ها داشــته، ندارد. اما از 
این لحاظ كه اصالتاً، شعر هنری است كه خیلی از هنرهای دیگر 
آبشخورشان از آن است و قدمت و تاریخ و اصالت دارد، هنوز هم 

جایگاه بزرگی دارد.
    آیا بــه آن جایگاهی كــه در جوانی مدنظر 

داشتید، رسیده اید؟
تصورم در آن دوران، اینكه شعر برایم جدی تر از چیزهای دیگر 
باشد نبود. البته بعدها تصمیم گرفتم كه شعر اولویت اولم باشد 
و باید بگویم از این حیث بله، به آن نگاهی كه داشتم رسیده ام. 
اما در نســبت با آنچه آدم می تواند باشــد، باید عرض كنم كه 
هنوز راه زیادی دارم و به هر قله ای كه برسیم، قله های دیگر رخ 
می نمایاند. در نهایت شاید بشود گفت در حد متعارفی در شعر 
پیشرفت داشته ام و قطعاً نمی شود گفت یكی از شاعران بزرگ 

دوره ام شده ام.
    و توصیه شما به نوآمدگان عرصه شعر؟

فقط جدیــت و مطالعه در كنار اســتعداد. البته اســتعداد كه 
توصیه كردنی نیست. ولی اگر چنین اســتعدادی در خودشان 
پیدا كردند، با جدیت بســیار به مطالعه شــعر و مباحث نظری 

و... بپردازند.

عیسیمحمدی

قطبشاعرانسبكهندی
روزگاری بود كه در هند، زبان پارسی 
زبــان اول و زبان هنر و علــم و... بود و 
شاعران شاخصی در این دیار زندگی 
می كردند. اما بعدها به واســطه شیوع 
زبان انگیسی و...، زبان پارسی كم رنگ تر 
شــد. اما با این حال بخشی از شعرای 
معروف ایران كه پارسی گویی كرده اند، 

متعلق به این دیار بوده اند؛ كه سرآمد آنها هم بیدل دهلوی است كه همین 
االن هم كلی سینه چاك در ادبیات ایران داشته و دارد. میرزا عبدالقادر بیدل 
دهلوی، در سال 1054هجری قمری در ساحل جنوبی رودخانه گنگ، در 
شهر عظیم آباد به دنیا آمد. آدم باسوادی هم بود. ابتدای امر »رمزی« تخلص 
كرد، تا اینكه وقتی مصرعی از سعدی می خواند كه »بیدل از بی نشان چه 
جوید باز«، حسابی كیفور شد و تخلص خود را به بیدل تغییر داد. او عاوه بر 
شاعری، البته به نثرنویسی هم پرداخت و آثاری از خودش به جا گذاشت. او 
سرانجام در سال 1133هجری قمری در دهلی درگذشت. محبوبیت بیدل 
در افغانستان و تاجیكستان و...، بسیار بیشتر از ایران است. روایت هایی دیگر 
وجود دارد كه مدت ها بعد پیكر او توسط عاقه مندانش به افغانستان منتقل 

شده است. می گویند كه اصالت او از تركان جغتایی بوده است.

شاعرزندانها
از دیگــر نكته های جالبی كه شــاید 
دانستن آن برای تان كمی مهیج باشد، 
این است كه مسعود سعد سلمان نیز، 
به نوعی مرتبط با هند و هندوســتان 
بوده است. البته بیشتر او را با حبسیه ها 
و شعرهایی كه در زندان و در نكوهش 
دنیا و زمانه و زندگی خودش سروده 
به یاد می آوریم و كمتــر از زادگاه او 

صحبــت كرده ایم. این شــاعر و ادیــب روزگار غزنویان كه بیشــتر به 
قصیده سرایی شهره بود، در ســال 438هجری به دنیا آمد. پدرش آدم 
پولداری بوده و زمانی از سمت غزنویان به هند رفت. خاطرتان اگر مانده 
باشــد، هند در چند دوره به اشغال دیگر كشــورها در آمد؛ ازجمله در 
دوره اسكندر و غزنویان و نادرشاه و... . البته اصالت این شاعر به همدان 
بازمی گردد، اما غالباً گفته می شود كه به واسطه همین هجرتی كه پدرش 
داشته است یا در جورجان یا الهور به دنیا آمده و زندگی كرده است؛ كه 
الهور درست تر به نظر می رســد چون زمانی جزو هند بوده است. او كه 
كتابدار سلطنتی بوده اســت، در دوره پادشاهان مختلف غزنوی حضور 
داشته و خدمت كرده است. اما در دوره ای، با یكی از شاهزاده ها همدست 
شد و به همین دلیل به زندان افتاد. اینقدر هم بدشانس بود كه وقتی دو 

سال از آزادی اش گذشته بود، دوباره به زندان افتاد.

بیدل 
دهلوی

مسعود 
سعد 
سلمان

شاعربازگشتبهخویشتن
اقبال الهــوری، همانطور كه از نامش پیداســت، 
متعلق به پاكســتان و شهر الهور اســت. البته در 
روزگاران گذشته پاكستانی وجود نداشت و ایران 
و هند هم مرز بودند تا اینكه بعدها چنین كشوری 
ایجاد شد. او در سال 1877میادی در سیالكوت 
الهور به دنیا آمد و در ســال1938 نیز در همین 
منطقه از دنیا رفت. محل دفن او نیز در مسجد بزرگ 

شهر الهور است. او اهل سنت و عاقه مند به اهل بیت علیهم السام 
بوده است. معروف ترین كتاب هایش نیز مثنوی اسرار خودی، پیام 
مشــرق، بال جبرئیل، علت اقتصاد و... بوده و دیوان اشعارش نیز 
معروف است. مهم ترین جنبه اقبال الهوری، محتوای اشعار اوست؛ 

چیزی كه باعث شــده تا این شــاعر و صاحب نظر 
مشرق زمین را، الگوی بسیاری از شــاعران امروز 
ازجمله محمدكاظم كاظمی قرار دهد. این دكتری 
خوانده رشته فلسفه، وقتی كه ضعف جهان شرق و 
اسام را در برابر غرب مشاهده كرده، ایده بازگشت 
به خویشتن را مطرح كرد. او حتی در كسوت كنش 
سیاسی، ایده ایجاد كشوری مستقل برای مسلمانان 
هند را مطرح كرد؛ ایده ای كه بعدها منجر به شكل گرفتن كشور 
پاكستان هم شد. او عاوه بر زبان فارسی، اشعار زیادی هم به زبان 
اردو سروده اســت. او پایان نامه دكترایش را در دانشگاه كمبریج 
انگلستان با موضوع »رشد مابعدالطبیعه در ایران« دفاع كرده است.

اقبال 
الهوری

خاتمالشعرادرهرات
از جالب تریــن نكته های ادبــی هم این 
است كه بدانید نورالدین عبدالرحمن ابن 
نظام الدین احمد ابن محمــد معروف به 
جامی هم، اهل افغانستان امروز بوده است. 
البته زادگاهش از توابع خراسان بود، ولی 
بعدها با پدرش راهی سمرقند و هرات شد 
و در آن جا شروع به زندگی و علم اندوزی 
كرد. او را آخرین شــاعران همه چیزدان 
تاریخ ادبیات ایران می دانند و به همین دلیل، نزد سیاسیون دوره خودش 
به شدت عزیز بود. جامی در محرم 898هجری قمری از دنیا رفت و در هرات 
به خاك سپرده شد. از او نزدیك به 40 اثر و كتاب باقی مانده است، اما امروز 
جامی را به هفت اورنگ می شناسند كه شامل هفت مثنوی می شود. او را به 
نوعی بزرگ ترین استاد سخن بعد از عهد حافظ نیز دانسته اند. او در هرات، 
پای درس اســتادانی چون موالنا جنید اصولی، خواجه علی سمرقندی و 
موالنا شهاب الدین محمد جاجرمی نشست. ذهن به شدت فعال و استعداد 
فوق العاده ای داشت و حافظه اش نیز حرف نداشت، به همین دلیل همه علوم 
زمانه اش را در سمرقند و هرات به سرعت گذراند و یكه زمانه خودش شد. او 
همچنین از بزرگان تصوف و عرفان اسامی هم هست و توانسته نكته های 

عرفانی را به نثر و نظم در بیاورد و از این حیث نیز ماندگار بشود.

جامی

مسافریازماوراءالنهر
از دیگر شعرای بزرگ پارسی گوی هند 
باید به امیرخسرو دهلوی اشاره كرد. او 
نیز مانند بیدل، اصالتش به ماوراء النهر 
برمی گردد و از تركان ختایی بوده است؛ 
كه پدرش به واســطه هجــوم مغول ها 
به هند رفتند. او در غزل و نظم ســرایی 
و مثنوی و...، دســت برتر دارد. به گفته 
جامی، امیرخسرو نزدیك به 100كتاب تصنیف كرده است كه نشان می دهد 
چه آدم پركاری بوده است. این شاعر و عارف پارسی گو، در سال 652 در پتیالی 
هند به دنیا آمد. دهلوی، ابتدا علم و دانش آموخت و سپس به شاعری عاقه مند 
شد و بعدها به دربار پادشــاهان هند رفت كه زبان پارسی و شاعران را بسیار 
دوست می داشتند. او مدتی در خدمت جال الدین فیروز شاه، بنیانگذار سلسله 
خلجی دهلی بود و حتی لقب امیری هم گرفت؛ بعدتر هم كه شــاگرد نظام 
اولیا شد كه باعث پیشرفت او در ادبیات و علوم باطنی شد. شعرای كاسیك 
ایرانی صرفاً شاعر نبوده و در حوزه های دیگر هم توانا بوده اند. همین امیرخسرو 
دهلوی، در زمینه های زبان شناسی، موسیقی، تصوف و نجوم نیز كلی پژوهش 
و تألیفات داشته است. چه بسا اثری كه در شعر پارسی گذاشته نیز به واسطه 
همین داشته های فراوان او در حوزه های مختلف باشد. او، از نخستین مقلدان 

نظامی گنجوی هم بوده است و توانسته كپی های خوبی از او داشته باشد.

امیرخسرو 
دهلوی



گفت وگو با امین دهقان، هیمالیا نورد ایرانی كه با وجود 
ابتال به كرونا بلندترین قله جهان را فتح كرد 

پرچم ایران را 
به قله رساندم
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صعود مهم و تاریخی امین دهقان به بلندترین قله جهان خبری بود كه در هیاهوی 
مسابقات مقدماتی فوتبال جام جهانی گم شد و به تیتر اول هیچ رسانه ای بدل 
نشد. اما صعود به قله اورست، آن هم در دوره شیوع كرونا یعنی چه. او حاال تنها 
كوهنوردی است كه به رغم ابتال به كرونا مسیر اورست را ادامه داد و با پرچم ایران 
به قله رسید. امین دهقان كه به خاطر صعود به قله ماناسلو، نایب قهرمانی جهان 
شده بود این بار با فتح اورست عنوان قهرمانی جهان را یدك می كشد و چند قدم 
تا ورود نامش در فهرست پرافتخارترین كوهنوردان جهان و رسیدن به قله ورزش كوهنوردی فاصله 
دارد. او تاكنون بام آفریقا، بام اروپا، بام آمریكای جنوبی و اورست را كه بام آسیاست فتح كرده و اگر به 

بام سه قاره دیگر صعود كند نخستین كوهنورد ایرانی خواهد بود كه قلل هفت گانه را فتح كرده است.

سریال گردی

كورا، برده سیاهپوستی در مزرعه 
كاشــت پنبه در جورجیاست كه 
با تــازه واردی از ویرجینیا به نام 
سزار آشنا می شــود. كورا بعد از 
آشــنایی با این برده تازه وارد، از 
وجود راه آهن زیرزمینی ای مطلع 
می شــود كه راه فرارش به سوی 
آزادی است. این خالصه سریال 
»راه آهــن زیرزمینی« اســت؛ 
ســریالی دربــاره فــرار دو برده 
در قــرن 19 و تــالش آنها برای 
رسیدن به شــمال كه محصول 
ســال2021 آمریكاســت. این 
سریال كه در 10قسمت منتشر 
شــده و می توانید آن را از طریق 
پلتفرم های ایرانی تماشــا كنید، 
براســاس رمانی به همین نام از 
كلسن وایتهد ساخته شده است؛ 
رمانی كه موفق به كسب همزمان 
جایــزه پولیتزر و جایــزه كتاب 
ملی آمریكا شــد. بری جنكینز 
كارگردان نام آشنا و برنده جایزه 
اسكار، این سریال درام، تاریخی و 

جنگی را كارگردانی كرده است.

راه آهن زیرزمینی

»دروغ های كوچك بزرگ« یك 
مینی ســریال 2فصلی است كه 
فصل اول آن سال2017 و فصل 
دوم آن سال2019 منتشر شده 
است. اما دلیل اینكه امروز آن را 
پیشــنهاد می كنیم این است كه 
فیلیمو آن را به تازگی در لیست 
ســریال هایش قرار داده اســت. 
داســتان این ســریال كه جوایز 
اِمی و گلدن گلــوب را به معنای 
واقعــی كلمه ِدرو كــرده، با یك 
قتل شروع می شــود كه تا پایان 
سریال رفته رفته مشخص می شود 
مقتول و قاتل چه كسانی هستند. 
دروغ های كوچك بزرگ اقتباسی 
از رمانــی بــا همین نــام به قلم 
لیان موریاتی اســت و بازیگرانی 
ازجمله ریس ویترسپون، نیكول 
كیدمن، شیلین وودلی، الكساندر 
اسكارشــگرد، آدام اســكات، 
زوئــی كراویتز، لــورا درن و... با 
كارگردانــی ژان- مارك ولی آن 

را ساخته اند.

دروغ های كوچك بزرگ

همه چیز از یك شهر بازی وسترن 
خیالــی در غرب آمریكا شــروع 
می شــود. شــهربازی ای كامال 
طبیعی كــه روبات ها یــا همان 
انسان های مصنوعی در آن حضور 
دارند و آدم ها با پرداخت مبالغی 
زیاد می توانند زندگی در روزگار 
اســب و اســلحه را تجربه كنند. 
داستان سریال پرطرفدار »دنیای 
غرب« را می گوییم؛ ســریالی در 
ســبك علمی- تخیلی و وسترن 
كه كاری از جاناتــان نوالن و لیزا 
جوی اســت و هم اكنون 3فصل 
از آن منتشر شــده. اما این هوش 
مصنوعی كه باعث شده انسان ها 
بتوانند سفر در دنیایی خیالی را 
تجربه كنند، از كنترل سازندگان 
آن خــارج می شــود و همیــن 
زمینه ساز ســریالی جذاب شده 
اســت. اگر عالقه مند به تماشای 
این ســریال هســتید، بد نیست 
بدانید پلتفرم های ایرانی ازجمله 
»نمــاوا« و »فیلیمــو« هم این 

سریال را نمایش می دهند.

روبات ها در دنیای غرب
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    صعود به قله اورست آرزوی هر كوهنوردی است 
اما به آسانی محقق نخواهد شد. برای ایستادن 

روی بلندترین قله جهان چقدر انتظار كشیدید؟
برای پاســخ دادن به این سؤال باید به ســال های دور برگردم. 
ماجرا از این قرار است كه خانه پدری ام در محله قائمیه اصفهان، 
بین رودخانه و كوه بود. با پنج دقیقه پیــاده روی به زاینده رود 
می رسیدیم و دودقیقه هم با كوه فاصله داشــتیم. برای پدرم 
خیلی مهم بود كه به فرزندانش شــنا یاد بدهد. ما شــنا را در 
رودخانه یاد گرفتیم و كوهنوردی را هم در ركاب پدرم شــروع 
كردم. وقتی بارندگی می شد ما را به كوه می بردند تا از تماشای 
آبشارهای فصلی لذت ببریم. من از همان موقع كه 7-6سالم بود 

به كوهنوردی عالقه مند شدم و رؤیای فتح اورست را داشتم.
    صعود شــما به اورســت در ســخت ترین 
شــرایط ممكن و در دوره شیوع كرونا یك خبر 

غافلگیركننده بود، به خصوص كه این صعود از 
خطرناك ترین فرودگاه جهان كلید خورد. چرا 

صعود به اورست از فرودگاه لوكال كلید خورد؟
برای فتح اورست باید به فرودگاه لوكال كه خطرناك ترین فرودگاه 
جهان است می رفتیم و برای اینكه به لوكال برسیم باید از كاتماندو 
)پایتخت نپال( سوار هواپیمای ملخدار می شدیم كه 13 تا 17نفر 
گنجایش دارد. ایمنی این نوع هواپیماها باال نیست اما شرایط 
فرودگاه به مراتب خطرناك تر اســت. فرودگاه لوكال در دل كوه 
ایجاد شده و حدود 300متر باند دارد. وقتی خلبان حین فرود 
روی این باند نتواند هواپیما را كنترل كند به كوه اصابت خواهد 
كرد. تنها چاره كار این اســت كه خلبان بالفاصله بعد از فرود، 
هواپیما را به سمت راست و جایی كه برای پیاده كردن مسافران 
تعبیه شــده، هدایت كند. برای بازگشــت به كاتماندو هم باند 
فرودگاه كوتاه است و بالفاصله بعد از خروج احساس می كنید 
هواپیما به سمت پایین سقوط می كند. این ترس و دلهره برای 
مسافران وجود دارد تا اینكه هواپیما اوج بگیرد. حین پرواز هم 
ممكن است مه شدید باشــد و در چنین حالتی امكان برخورد 
هواپیما به كوه های چپ و راســت هیمالیا وجود دارد. تاكنون 
حوادث بســیاری در لوكال رخ داده و به همیــن دلیل به عنوان 

خطرناك ترین فرودگاه جهان لقب گرفته است.
    شیوع كرونا هم كار را ســخت تر كرده بود. 

نمی شد صعود را به فرصت دیگری موكول كرد؟
من از سه سال قبل تصمیم جدی گرفتم كه حتما به اورست صعود 
كنم اما هر سال مشكلی پیش آمد. پارسال حتی بلیت هواپیما هم 
خریدم و قرارداد هم بستم اما دولت نپال به خاطر اینكه كرونا تازه 
شــیوع پیدا كرده بود مجوزی صادر نكرد. نپالی ها امسال مجوز 
صادر كردند و بعد از آنكه دعوتنامه به دستم رسید از فدراسیون 

كوهنوردی و شورای برون مرزی وزارت ورزش مجوز گرفتم و با 
داشتن تســت منفی كرونا به مرحله صعود رسیدم. امسال برای 
صعود به اورست با چالش های زیادی دست به گریبان شدم. یكی 
از مشكالت، افزایش سرسام آور قیمت دالر بود. در دوره های قبل، 
كوهنوردها با كمك حامیان مالی و با دالر 5-4هزار تومانی راهی 
اورست شدند اما امسال با دالر 25هزار تومانی به اورست رفتم. از 
طرف دیگر با كرونا جنگیدم. در مسیر صعود به كرونا مبتال شدم 
اما به لطف خدا و توسل به ائمه اطهار)ع( خودم را به قله اورست 

رساندم و پرچم ایران را به اهتزار درآوردم.
    در كمپ اصلی اورســت پروتكل ها رعایت 

نمی شد؟
متأسفانه هیچ پروتكلی رعایت نمی شد. وقتی به كاتماندو رسیدم، 
مدیران شركتی كه با آنها قرارداد بستم می گفتند اینجا قرنطینه 
حالت فرمالیته دارد و هرجا بخواهی می توانی بروی. من چنین 
كاری نكردم و چند روز خــودم را در هتل قرنطینه كردم چون 
واكسن كرونا نزده بودم. صعود را از لوكال شروع كردیم و یك هفته 
در مسیر بودیم. وقتی به كمپ اصلی رسیدم انبوه كوهنوردها را 
دیدم كه آماده صعود بودند. دولت نپال به خاطر كســب درآمد 

بیشتر، امسال ركورد صدور مجوز صعود به هیمالیا را شكست و 
این هم یكی دیگر از چالش های من بود. امسال بیش از 410مجوز 
برای صعود به اورست و 130مجوز هم برای صعود به قله لوتسه كه 
در همسایگی اورست است صادر شد. با احتساب تیم تداركات و 
نفرات فرعی بیش از هزار نفر در مسیر صعود به اورست چادر زده 
بودند و به دلیل رعایت نشدن پروتكل های بهداشتی 30كوهنورد 
به كرونا مبتال شدند. این تعداد در مســیر برگشت به 150نفر 
رسید كه همه آنها با هواپیما به بیمارستان های كاتماندو انتقال 

داده شدند.
    تیم شما از چند كوهنورد تشكیل شده بود؟

در نپال شركت های زیادی در زمینه صعود به قله های پرشمار این 
كشور فعالیت می كنند؛ مثل شركت های خدمات مسافرتی كشور 
خودمان كه مسافران را به سفرهای زیارتی و سیاحتی می برند. 
برخی از این شركت ها سطح شان باالتر است و می توانند قله های 
8هزار متر را پوشــش بدهند. من هم با یكی از این شــركت ها 
قرارداد بستم و به اتفاق 30نفر كوهنورد كه از كشورهای مختلف 
بودند به سمت اورست حركت كردیم. تنها كوهنورد ایرانی بودم 

كه امسال به اورست صعود كرد.

    از این جمع چند نفر به قله صعود كردند؟
ما ساعت19:30 از كمپ چهارم و از ارتفاع 8هزارمتری )منطقه 
مرگ( حركت كردیم. وقتی ساعت7:30 به قله رسیدم در بی سیم 
اعالم كردند كوهنورد ایرانی به قله رسید. همان موقع همه تعجب 
كردند و می گفتند همان كوهنورد ایرانی كه مدام سرفه می كرد و 
خلط خونی داشت قله را فتح كرد. از بین 30نفر كوهنورد شركت 
ما، شش نفر كرونا گرفتند و از كمپ اصلی به بیمارستان منتقل 
شدند. چند نفر هم در میانه راه انصراف دادندو درنهایت 15نفر 
باقی ماندند. از این بین من و 8نفر دیگر بعد از باز شدن نخستین 
پنجره هوایی صعودمان را شروع كردیم كه متأسفانه از این جمع 
دو نفر دیگر فوت كردند و ســه نفر هم به دلیل ســرمازدگی به 
بیمارستان منتقل شدند. درنهایت چهار نفر به قله رسیدند و من 
تنها ایرانی ای بودم كه امسال به لطف خدا به اورست صعود كردم.

    ایستادن روی بلندترین قله جهان حتما حس 
عجیبی دارد.

وقتی به قله رسیدم حدود 25دقیقه آنجا ایستادم. از روی قله فیلم 
و عكس های فراوانی به یادگار گرفتم. وقتی پرچم ایران را از داخل 
كوله پشتی درآوردم باد شدیدی می وزید. پرچم را محكم گرفته 
بودم تا باد آن را نبرد و آن لحظه حس عجیبی داشتم و احساس 

می كردم یك ایران روی قله ایستاده است.
    در این شرایط ترسناك از صعود منصرف نشدید؟

در مسیر صعود به قله 3-2بار می خواستم انصراف بدهم. یك بار 
هم بهمن فروریخت اما شانس آوردیم كه پودرهای بهمن به ما 
رسید و نجات پیدا كردیم. یك بار هم در آستانه فتح قله شرایط 
خیلی سخت شد و به خاطر دوفرزندم می خواستم انصراف بدهم 
اما با ذكر ائمه اطهار)ع( و از پرچم امام حسین)ع( و پرچم ایران 
كه با خودم برده بودم انرژی مضاعفی گرفتم و مسیرم را ادامه 
دادم. انگیزه فراوانی داشتم تا ایران را كه این روزها حالش زیاد 

خوب نیست شاداب كنم.
    صعود به اورست بازتاب مورد انتظار شما را در 

جامعه ایرانی داشت؟
خیلی از دوستان با گریه به من پیام دادند و تبریك گفتند. خیلی ها 
می گفتند ما پای صعود تو به اورســت اشك ریختیم. برخی هم 
می گفتند افسردگی را كنار گذاشتیم و ورزش را شروع كردیم. 
مسئوالن باید توجه داشته باشند كه چنین صعودهایی چقدر در 

القای حس امید و نشاط به جامعه تأثیر دارد.
    برای آینده چه برنامه ای دارید؟

به صعود قلل هفت گانه جهان فكر می كنم و پروژه های بعدی ام 
صعود به بام اقیانوسیه، قطب شمال و قطب جنوب است. متأسفانه 
از بین كوهنوردان ایرانی كسی به قلل هفت گانه صعود نكرده و 
می خواهم نخستین ایرانی ای باشم كه این افتخار را كسب می كند. 
این كار خیلی سخت نیســت اما هزینه باالیی دارد. از مسئوالن 
ورزش و حامیان مالی می خواهم در این مسیر از من حمایت كنند.
    برای صعود به قله های چهارگانه چقدر هزینه 

كرده اید؟
هر قله هزینه خودش را دارد اما برای صعود به اورست 40هزار دالر 
هزینه كردم. این هزینه ها در مقایسه با قرارداد یك فوتبالیست 
معمولی هم ناچیز به نظر می رسد. اگر به اندازه یك فوتبالیست 
معمولی برایم هزینه كنند سه قله دیگر را به راحتی فتح خواهم 
كرد. تا امروز با هزینه شخصی قله های چهارگانه را فتح كرده ام و 
تنها در فتح قله های ماناسلو و اورست 40درصد هزینه ها از طرف 
حامیان مالی پرداخت شده اســت. برای تامین مابقی هزینه ها، 

ماشین و خانه ای را كه در ملك پدری ام بود، فروختم.

مهرداد رسولی

كوهنوردی و تالش برای رسیدن به قله، ورزش انسان های كمال گراســت؛ افرادی كه گاهی برای رسیدن به قله جانشان را از دست 
می دهند و ســوژه خوبی برای كارگردان ها به شمار می روند. فیلم ها و مســتندهایی كه با این موضوع ساخته می شود معموال مورد 
اقبال عموم قرار می گیرند چرا كه بیشتر آنها داســتان واقعی دارند و جنبه های انســانی برخی از برترین افسانه ها و داستان های 
مربوط به كوهنوردی را پیش روی مخاطب قرار می دهند. به همین دلیل تماشــای فیلم هایی از این دست به كوهنوردان حرفه ای و 
 مبتدی توصیه می شــود. این گزارش، 10فیلمی كه به موضوع كوهنوردی اختصاص دارد و بیشتر مورد توجه مخاطبان قرار گرفته را 

معرفی می كند.

انفرادی آزاد / كارگردان: الیزابت چای 
»انفرادی آزاد« هم یك مستند شوكه كننده درباره ماجرای كوهنوردی آلكس هنولد، 

كوهنورد معروف انگلیسی در كوه ال كاپیتان است. این كوهنورد برای نخستین بار و بدون 
 استفاده از طناب و هرگونه ابزار حمایتی، مسیری از دیواره گرانیتی ال كاپیتان را به ارتفاع 915 

طی می كند. این صعود شاید یكی از طبیعی ترین صعودهای تاریخ سنگ نوردی و 
دیواره نوردی باشد. گروهی از مستندسازها به رهبری جیمی چین كه از دوستان قدیمی 

هنولد است، لحظه به لحظه این صعود كه قرار بود از نشنال جئوگرافیك پخش شود را 
فیلمبرداری می كنند و تالش آنها به ساخت مستند انفرادی آزاد منجر می شود.

حد عمودی / كارگردان: مارتین كمپل
 این فیلم هم كه یك فیلم ماجراجویانه درباره فتح قله»كی 2« است به كوهنوردان 

حرفه ای پیشنهاد شده است. الیوت وون، میلیاردر عالقه مند به كوهنوردی یك كوهنورد 
حرفه ای به نام آنی گارت را به خدمت می گیرد تا به اتفاق یكدیگر قله كی 2در هیمالیا 
را فتح كنند. آنها در میانه راه و به دلیل تغییرات آب و هوایی غافلگیر شده و داخل یك 
غار بزرگ گرفتار می شوند.برادر آنی كه در همان منطقه مشغول عكاسی بوده از ماجرا 

باخبر می شود و به سرعت برای نجات جان آنها دست به كار می شود. این داستان مستند 
»محدودیت عمومی« است و ریتم تند اكشن آن بیننده را حسابی سرگرم می كند.

 دیوار سحرگاه/ كارگردان: جاش لوول
داستان زندگی تامی كالدول، كوهنورد و صخره نورد سرشناس آمریكایی بستر اصلی این فیلم 
را تشكیل می دهد. تامی با فرار از دست آدم ربایان قزاقستان تصمیم می گیرد با كوهنوردی 
از دشوارترین مسیر ال كاپیتان یعنی دیوار سحرگاه به رؤیای خود جامه عمل بپوشاند.چالش 
اصلی بعد از تالش های شریكش -كوین یورگسن- در انتخاب مسیر دشوار دیوار سحرگاه 
آغاز می شود. برای این دو كه تا به حال به همراه هم كوهنوردی نكرده اند، انتخاب مسیر 
صعب العبور یك مشكل اساسی است. تامی با مهارت عجیبی از روی صخره ها عبور می كند و 
فراز و فرودهای او برای رسیدن به قله مخاطب را به اوج هیجان می رساند.

قله / كارگردان: نیك رایان
»قله« یك درام به تمام معناست و داستان بروز یكی از تلخ ترین اتفاقات تاریخ كوهنوردی 

در قله كی 2 را به تصویر می كشد.شاید اورست مرتفع ترین كوه جهان باشد اما كی 2 
دشوارترین كوه جهان است و در سال 2008 جان 11كوهنورد را گرفت. داستان چگونگی 

مرگ این 11نفرهنوز پر از شك و تردید است. نیك رایان برای ساخت این مستند، فیلم های 
اصلی را با بازسازی صحنه و مصاحبه با بازماندگان و خانواده های كشته شدگان تلفیق كرده 

و حاصل آن یك مستند واقعی به نام »قله« شده است. البته داستان فیلم روی كوهنورد 
ایرلندی كه روی نقطه مرگ یك تصمیم سخت می گیرد تمركز كرده است.

گلوله برفی در جهنم / كارگردان: تامی دیرنهافر
»سرو توره« نام یكی از دشوارترین دیواره كوه های منطقه پاتاگونیا واقع در مرز آرژانتین و شیلی 
است. این كوه 1283صخره بسیار دشوار دارد. وقتی دیوید الما، كوهنورد معروف اتریشی برای 
نخستین بار در مجله كوهنوردی با سرو توره آشنا می شود به سرعت تصمیم می گیرد در این 
مسیر كوهنوردی كند. هنگامی كه الما زمان سفر انفرادی اش به پاتاگونیا را اعالم كرد، جیم 
بریدول افسانه ای كه در سال 1979 از این كوه صعود كرده گفت:»به جایی می روی كه گلوله های 
برفی در جهنم هستند.« الما بدون اعتنا تصمیمش را عملی كرد. نتیجه تالش هایش به ساخت 
یك فیلم دراماتیك و عاطفی به نام »گلوله برفی در جهنم« منجر می شود.

كوچ نشین/ كارگردان: دیو اولسك
این مستند شامل داستان زندگی یك كوهنورد افسانه ای به نام فرد بكری است. او كه در 

سال 1923 متولد شد، یكی از نخستین كوهنوردان حرفه ای است. مستند »كوچ نشین« 
داستان زندگی شخصی او را به تصویر می كشد و كاری به صعودهای او ندارد. كوچ نشین 

همانطور كه از نامش پیداست داستان زندگی یك كوچ نشین كه زندگی ساده و آرامی 
دارد و تنها به كوهنوردی عالقه مند است را به تصویر می كشد. این فیلم 5 ماه پیش از مرگ 

بكری اكران شده و با تماشای آن احساس سرزندگی و شادی می كنید. كوچ نشین هم 
جزو بهترین مستندهایی است كه در این ژانر ساخته شده.

 مرو / كارگردان: الیزابت چای 
كوهنوردان همیشه برای انتخاب قله ها دالیل قانع كننده ای دارند. فیلم »مرو« هم 
داستان 3كوهنورد حرفه ای است كه به خاطر مسائل مادی یك صعود دسته جمعی را 
تجربه می كنند. این سه كوهنورد به قله كوه مرو كه در هیمالیا واقع شده و جایزه ویژه ای 
برای فتح آن درنظر گرفته شده صعود می كنند. این فیلم با كمك تجهیزات پیشرفته 
ساخته شده و به خوبی شدت هیجان این سه كوهنورد برای رسیدن به قله را به تصویر 
كشیده است.مرو محصول مشترك هندوستان و آمریكاست و در فستیوال فیلم ساندس 
جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را به خود اختصاص داده است.

باالتر از لبه / كارگردان: لیان پولی
این مستند، داستان نخستین صعود به قله اورست توسط ادموند هیالری، كوهنورد 

مشهور نیوزلندی را روایت می كند. هیالری در سال 1953به قله اورست صعود كرد و نام 
او به عنوان نخستین انسانی كه بلندترین قله جهان را فتح كرده در تاریخ ثبت شده است. 
اگر می خواهید داستان یكی از جذاب ترین و در عین حال پرمخاطره ترین صعودهای به 
قله اورست را مرور كنید، پیشنهاد ما به شما تماشای مستند باالتر از لبه است.این فیلم 

نشان می دهد كه ادموند هیالری چگونه با تواضع در برابر طبیعت به قدرت شر و خیر آن 
غلبه می كند تا خودش را به بلندترین نقطه جهان برساند.

لمس خأل / كارگردان: كوین مك دونالد
خیلی ها »لمس خأل« را یكی از واقعی ترین فیلم هایی می دانند كه با موضوع كوهنوردی ساخته 
شده می دانند چرا كه كوهنوردان این فیلم و راویان و بازیگران آن واقعی هستند. داستان فیلم از 
لحظه ورود 2كوهنورد انگلیسی به دامنه كوه »سیوال گرند« در كشور پرو وارد فاز هیجان انگیزی 
می شود و این هیجان تا پایان فیلم با تماشاگر است. آنها از جبهه غربی قله این كوه را فتح می كنند 
اما در مسیر بازگشت و در منطقه مرگ پای یكی از كوهنوردان به شدت آسیب می بیند. سایمون 
برای نجات جان جو تالش می كند اما در نهایت تصمیم می گیرد طناب او را پاره كند و به زندگی اش 
پابان بدهد. لمس خأل، ظرفیت انسان ها در مواجهه با چالش های سخت را به تصویر می كشد.

ماجرای نخستین صعود به اورست
مستندهایی كه كوهنوردها باید ببینند



از مش نقی آشی تا مهدی كبابی 

چراغ روشنبوی خوش تاریخ

كباب، فقط كوبیده 

بازار دروازه نو در همسایگی میدان محمدیه دیگر سكوت و 
آرامش سال های دور را ندارد و حال و هوای آن حسابی تغییر 
كرده است. از آن بازار سنتی كه در روزگار قدیم مایحتاج 
عمومی پایتخت نشــین ها را تامین می كــرد حجره هایی 
باقی مانده كه بیشــتر آنها تغییر كاربری داده اند و به دفتر 
كار بدل شده اند. شــمایل تنها كباب سرای این قسمت از 
بازار هم عوض شده اما هنوز در میان شلوغی و ازدحام این 
روزهای بازار دروازه نو نفس می كشد و مشتریان مخصوص 
خودش را دارد. مهدی ایروانی كســی است كه این مغازه 
جمع و جور را از پدربزرگ بــه ارث برده و تا امروز چراغ آن 

را روشن نگه داشته تا خاطره قدیمی ترین كبابی تهران از 
ذهن مردم و جماعت بازاری محو نشود. او از 15سالگی در 
ركاب پدرش مشغول رتق و فتق امور مغازه بوده و حاال در 
شصت سالگی انبوه خاطرات گذشته را مرور می كند؛ »اهالی 
بازار به پدربزرگم می گفتند مش نقی آشی، چون در فصل 
كسادی كباب، آش های خوشمزه ای می پخت. بعد از آنكه 
پدربزرگم فوت كرد، پدرم این مغازه را سر و سامان داد و به 
پدرم می گفتند »جواد مش نقی آشی«. آن موقع در بازار 
همه را با لقب می شناختند. بازار است دیگر. االن هم به من 

می گویند مهدی كبابی.«

بازاری ها آدم های خوش خوراكی هستند. ظهر كه می شود قید كار و كاسبی را می زنند 
و برای صرف یك پرس ناهار خوشمزه به صرافت می افتند. در این مواقع است كه مغازه 
مهدی كبابی با همین شكل و شمایل سنتی و قدیمی اش برای آنها غنیمتی بزرگ به 
شمار می رود. مهدی ایروانی می گوید این مغازه همیشه در قرق كباب خورهای بازار 
بوده است و االن هم خیلی از مشتری ها می آیند تا چند سیخ كباب در قدیمی ترین 
كبابی تهران بخورند و بروند؛ »قدمت این مغازه به دوره ناصری بر می گردد. من هم از 
سال 1353 كه كباب سیخی دو ریال بود تا االن كه به سیخی 17هزار تومان رسیده 
اینجا بوده ام. با گذشت سال های طوالنی این مغازه هنوز از رونق نیفتاده و بعضی روزها 
بیش از 500سیخ كباب می پزیم كه خودش باالی 50كیلوگرم گوشت می خواهد. ما 
مشتری های پنجاه یا شصت ساله داریم و آنطور كه می گویند مزه كباب ما با سال های 
قدیم تغییر نكرده است. اینجا كباب خوردن برای خیلی ها نوستالژی است و به همین 

دلیل چراغش تا امروز روشن مانده است.«

ساعت 12ظهر است و مشتری ها یكی پس از دیگری از راه می رسند اما صحبت مان 
با مهدی كبابی تازه گل انداخته است. او شاهد زنده همه خاطراتی بوده كه دست كم 
در نیم قرن اخیر پیرامون قدیمی ترین كبابی تهران رقم خورده؛ »وقتی این مغازه 
سرپا بود كبابی گلپایگانی با مدیریت حاج غالمرضا گلپایگانی در حوالی پل چوبی و 
چلوكبابی شمشیری با مدیریت حاج آقا شمشیری در سبزه میدان داشتند اسم و رسم 
پیدا می كردند. مشدی كبابی هم در چهارراه گلوبندك مشتریان مخصوص داشت و ما 
هم در خیابان خیام و بازار دروازه نو بودیم. كبابی های قدیمی خیلی تغییر كرده اند و ما 
به سنت ها وفادار مانده ایم. برخی كبابی ها امروزه انواع و اقسام كباب مثل كباب نگینی 
و كباب قارچی و... را برای مشتری سرو می كنند اما از نظر ما كباب فقط كباب كوبیده 
است كه دستور پخت پیچیده ای هم ندارد. گوشت تازه می خواهد با پیاز فراوان و فوت 
آخر كوزه گری كه از پدر و پدربزرگ به ارث برده ام و آن را به كسی نمی گویم. اینجا 

كارگر و تاجر بازار سر یك میز می نشینند و یك نوع غذا می خورند؛ كباب كوبیده.«

دیدار با مهدی ایروانی معروف به مهدی كبابی كه 
میراث دار یكی از قدیمی ترین كبابی های پایتخت است

آقا تختی عزيزترين 
مشتری ما بود

13تلگراف خانه

دروازه نو كه بعدها به دروازه محمدیه تغییر نام داد تنها دروازه تهران قدیم 
است كه به طور كامل تخریب نشــده و هنوز آثار آن به جا مانده است. دروازه 
نو در روزگار قدیم، بارانداز آجیل فروش ها بود و كسانی كه بار آجیل را در چند قدمی بازار مولوی زمین 
می گذاشتند دنبال جایی برای صرف یك وعده ناهار بودند. مغازه كوچك و جمع و جور »مش نقی آشی« 
جایی برای سیر كردن شكم افرادی از این دست بود. حاال چیزی حدود 150سال از آن روزها گذشته و از 
مش نقی آشی كه بوی مسقطی و لبوهایش در زمستان و عطر كباب هایش در زمستان هوش از سر جماعت 
بازاری می برد، چیزی جز خاطره باقی نمانده است. بعد از او فرزندش اداره كبابی را بر عهده گرفته و حاال 
هم نوه مش نقی میراث دار قدیمی ترین كبابی تهران است.  با مهدی كبابی، نوه مش نقی آشی و میراث دار 

خانواده ایروانی درباره فراز و فرودهای قدیمی ترین كباب سرای تهران گفت وگو كرده ایم.

مستندگردی

بهنام سلطانی 

بــه تاریخ عالقــه داریــد؟ اهل 
دیدن مستند هســتید؟ دوست 
دارید همیشــه خودتــان را در 
دنیای ســینما به روز نگه دارید؟ 
پس حتما مستند »كشف شده: 
شهر گمشده ســرزمین پارس« 
را ببینید. این مســتند كه كاری 
از حسام دهقانی اســت و تولید 
مشــترك ایــران و آمریــكا در 
سال2021 به حســاب می آید، 
همانطور كه از نامش مشــخص 
اســت، مســتندی درباره تخت 
جمشــید یا همان پرســپولیس 
است. در این مســتند پژوهشی، 
بررسی آثار تاریخی و باستانی كه 
از دل این شهر اسرارآمیز و باشكوه 
به جا مانده، در دســتور كار قرار 
گرفته و تیم سازنده این مستند 
در تالش هســتند تا با بررســی 
یافته های باستان شناسی، پی به 
اسرار این كالنشهر رؤیایی ببرند. 
این مستند 42دقیقه ای در سایت 
معتبر IMDB رتبــه 8/5 را از آن 

خود كرده است.

شهر گمشده پارس

ایــن هم یــك مســتند جذاب 
ســریالی برای عالقه منــدان به 
حیات وحش: »زندگی در گودال 
 .»)Life at the Waterhole( آب
این مســتند كه داغ داغ همین 
امسال ساخته شــده و قرار است 
به صورت ســریالی منتشر شود، 
تولید هالیــوود در ژانــر حیات 
وحش است و هم اكنون نخستین 
قسمت آن منتشر شــده است. 
در این ســریال مســتند، دكتر 
ام ســنجایان كه كارگردان كار 
به حســاب می آید، برای ساخت 
نخســتین گــودال آب جهــان 
با انجمن های محلــی در آفریقا 
همكاری می كند. هــدف از این 
كار هــم ثبت لحظــات جذاب و 
نشان دادن نقش شگفت انگیز آب 
در حیات وحش آفریقاســت كه 
به گفته منتقدین با دوربین های 
مجهزی كه در كار ســاخت این 
مستند به كار رفته، این لحظات 

به خوبی ثبت و ضبط شده اند.

زندگی در گودال آب

پدر نوشت افزار ایران

شاید كه نه، حتما خودكار بیك 
و مداد سوسمارنشــان را یادتان 
می آیــد. در روزگاری كه خبری 
از ایــن همه نوشــت افزار متنوع 
نبود، با همین خــودكار بیك و 
مداد سوسمارنشان نوشتن را یاد 
گرفتیم. اما اینكه چطور پای این 
نوشــت افزارهای خاطره انگیز به 
كیف و جامدادی هایمان باز شد، 
سؤالی است كه با دیدن مستند 
»خودكار« می توانیم به پاسخ آن 
دست پیدا كنیم. مستند خودكار 
روایتی از زندگی پرفراز و نشیب 
علی اكبر رفوگران، پدر نوشت افزار 
ایران و مؤسس كارخانه خودكار 
بیك و مداد سوســمار كه آن را 
محمد ثقفــی كارگردانی كرده 
است. در این مستند 52دقیقه ای 
كه سال 1398منتشر شده، عالوه 
بر شنیدن قصه زندگی علی اكبر 
رفوگران، متوجه می شــویم كه 
اساسا واژه خودكار با ابتكار همین 
پدر نوشت افزار ایران به فرهنگ 

لغت مان راه پیدا كرده است.
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یادگار دوران قحطی 
برای رســیدن به قدیمی ترین كبابی تهران 
باید از كوچه  پســكوچه های میدان مولوی و 
خیابان خیام عبور كنید تــا به میانه های بازار 
دروازه نو و كباب سرایی با درهای آلومینیومی 
برسید. مغازه خسته و قدیمی مهدی كبابی زیر 
طاق های ضربی و در گذرگاه تاریك بازار، حكم 
جواهری در دل صدف را دارد. اینجا مشتریان 
مخصوصی رفت وآمد می كنند كه با گذشــت 
ســال های طوالنی مزه كباب های مش نقی 
آشی و جواد مش نقی آشی را فراموش نكرده اند 
و كباب خوردن در این شلوغی و همهمه را با 
نشســتن در چلوكبابی های لوكس محدوده 
بازار تاخت نمی زنند. مهدی ایروانی این مغازه 
را یادگار دوران قحطی می داند؛ »پدرم سال ها 
كنار دست پدربزرگم در این مغازه كار می كرده. 
تابستان ها كباب می فروختند و زمستان ها كه 
بازار كباب رونق چندانی نداشت، آش و لبو و 
مســقطی می پختند. وقتی رضا شاه روی كار 
آمد، نه از كباب خبری بود نه آشی در بساط بود. 
قحطی آنقدر شدید بود كه مردم از گرسنگی 
جان شان را از دست می دادند. در همین مغازه 
نان های قطوری شبیه نان شیرمال های حاال 
كه به نان ساجی معروف بود می پختند و مردم 
برای خرید این نان ها سر و دست می شكستند. 
پدربزرگ من از زمان جنگ جهانی دوم و حدود 
50سال این مغازه را اداره می كرد و بعد از او هم 

پدرم چراغ آن را روشن نگه داشت.«

مهدی ایروانی با گذشت سال های نسبتا طوالنی هنوز با آب 
و تاب فراوان درباره رفت وآمد آقا تختی در این مغازه صحبت 
می كند؛ »زورخانه شیر خدا در نزدیكی ما بود و آقا تختی هر 
موقع به زورخانه می رفت یك سری هم می آمد اینجا. وقتی 
وارد مغازه می شد همه به احترامش بلند می شدند. می توانم 
بگویم آقا تختی عزیزترین مشــتری ما بــود. از جماعت 
كشــتی گیر، محمدرضا طالقانی كه بچه محله خیام است 
بارها در این مغازه كباب خورده و از بین فوتبالیست ها علی 
پروین مشتری مان بود. علی پروین گاهی به میدان مولوی 
می آمد تا دو سیخ كباب بخورد و برود اما حاال ساكن لواسان 
شده و رفت وآمد به اینجا برایش سخت است. ما بخشی از 
شهرت و دوام خودمان را مدیون چنین مشتریان وفاداری 
هستیم. همین چیزها پسرم را به این كار عالقه مند كرده 
اســت. او می خواهد بعد از من، چراغ این مغازه را روشن و 
نام پدربزرگش را زنده نگه دارد. خدا را چه دیدید؛ شاید در 

آینده نتیجه مش نقی آشی این مغازه را اداره كند.«

باغ شاه و طاق ضربی 
كباب ســرای مهدی ایروانی كه به كباب مهدی معروف است، مثل بیشتر 
كبابی های قدیمی و اســم و رسم دار تهران شناســنامه دارد. تصویر پدر و 
پدربزرگ باالی دیوار سمت راست مغازه جا خوش كرده اند. مهدی ایروانی از 
15سالگی كنار دست پدر، فوت و فن و به قول خودش فوت آخر حرفه كبابی را 
یاد گرفته؛ »پدرم می گفت كركره مغازه های بازار چوبی بود. همین بازار دروازه 
نو بارانداز بار آجیل تهران بود و با شتر و االغ بار می آوردند. یك كاروانسرا هم 
داشت كه باربرها و گاهی كشاورزان و تاجران شهرستانی آنجا می خوابیدند و 
برای صرف ناهار و شام به این مغاره می آمدند. یك جوی آب هم از وسط بازار 

عبور می كرد. كاسب های بازار آب را داخل آب انبار می ریختند.« 
باركد را اسكن كنيد و 

ويديوی اين گزارش را 
ببينيد

با قدیمی ترین چلوكبابی های بازار تهران آشنا شوید 

كباب بازار
هر جا كه جمعیت غالب باشد رونق كسب وكار هم از راه می رسد. این قانون نانوشته ای است كه از روزگار قدیم در 
بازار تهران رعایت شده و كبابی های محدوده بازار كه دست بر قضا جزو قدیمی ترین های پایتخت به شمار می روند 
چنین حكایتی دارند. كباب سراهای معروفی مثل نایب و شمشیری كه بعدها به رستوران های پرزرق و برق بدل 
شدند یا مرشد چلویی كه بهترین چلوكباب را در دل بازار سرو می كرد با گذشت سال های نسبتا طوالنی و در میان 
شلوغی و ازدحام بازار تهران هنوز نفس می كشند و برخی از آنها با گذشت نزدیك به یك قرن هنوز اصالت شان 
را كه همان طبخ كباب باشد، حفظ كرده اند. این گزارش شما را با قدیمی ترین و با اصالت ترین كبابی های حوالی 

بازار كه با گذشت سال های طوالنی چراغ شان روشن مانده آشنا می كند.

روایت های گوناگونی درباره روشن شدن 
نخستین چلوكبابی در تهران مطرح شده و كبابی های 

باسابقه هر كدام ادعا می كنند برای نخستین بار این غذای 
خوشمزه را برای مشتریان تهرانی سرو كرده اند. در این میان 

به نظر می رسد روایت چلوكبابی نایب با 130سال سابقه بیشتر به 
واقعیت نزدیك باشد. آنطور كه در بیشتر روایت های تاریخی آمده، 

چلوكبابی نایب برای نخستین بار این غذای درباری را به غذای بازاری 
و مردمی بدل كرده است. شاید روزی كه حاج نایب غالمحسین 
چراغ چلوكبابی نایب را روشن كرد نمی دانست 130بعد از آن 
به عنوان قدیمی ترین چلوكبابی تهران نام خواهند برد. این 
رستوران 5 نسل پشت سر هم توسط خاندان نایب اداره 

شده و شعبه های مختلفی دارد كه شعبه خیابان 
15خرداد و بازار زرگرها قدیمی ترین 

است.

یكی دیگر از رستوران های محدوده بازار تهران 
كه عنوان قدیمی ترین چلوكبابی پایتخت را یدك 

می كشد، چلوكبابی شمشیری است. جالب است بدانید كه 
حاج محمدحسن شمشیری، مؤسس چلوكباب شمشیری، ابتدا 
در بازار تهران قهوه چی بود اما آرام آرام مدارج ترقی را طی كرد و 

قهوه خانه كوچك او در ضلع شرقی سبزه میدان هم به یك چلوكبابی 
بزرگ بدل شد. شمشیری را هم باید جزو معدود باقیمانده های نسل 

چلوكبابی های دوره قاجار بدانیم و قدمت آن بیش از یك قرن است. این 
رستوران جمع و جور در نخستین روزهای شروع به كار بازار تهران 

تاسیس شده و با گذشت بیش از یك قرن هنوز در سبزه میدان 
كه یكی از بهترین نقاط بازار بزرگ تهران است آرام گرفته. 

شمشیری نان اصالتش را هم می خورد؛ چرا كه برای 
ورود به این رستوران باید ورودی پرداخت 

كنید.

درباره سلوك و سبك زندگی مرشد چلویی كه 
از خوبان تهران قدیم و دستگیر فقرا بوده روایت های 

بسیاری نقل شده است. میرزا احمد عابد نهاوندی، به مرشد 
چلویی معروف بود و پشت مسجد جامع بازار نوروزخان طباخی 
داشت اما بعد از مدتی كسب وكارش را توسعه داد و مغازه اش را به 

كباب سرا بدل كرد. كباب كوبیده های مرشد چلویی از روزگار قدیم 
جزو بهترین كباب های تهران بوده و طعم كباب ایرانی در آن حس 
می شود. مرشد را می توان یكی از سه كبابی های قدیمی بازار تهران 
دانست اما عده ای معتقدند مرحوم مرشد چلویی نخستین كبابی 
تهران بوده است. یكی از ویژگی های چلوكبابی مرشد این است 

كه غذا در پرس های چهار پنج نفره و در سینی های بزرگ 
سرو می شود و برای حجره دارها كه به میزان افراد 

شاغل در مغازه غذا می برند مناسب 
است.

این رستوران هم جزو قدیمی های بازار تهران 
نیست و عمر آن به 20سال هم نرسیده اما در همین 

بازه زمانی نسبتا كوتاه حسابی معروف شده و با قدیمی ترین 
چلوكبابی های تهران كه در محدوده بازار واقع شده اند رقابت 

می كند. رستوران مسلم نزدیك به دو دهه قبل با مدیریت مسلم 
راستگو شروع به فعالیت كرده و می توان گفت یكی از شلوغ ترین و 

محبوب ترین كبابی های بازار تهران است. محوطه سبزه میدان معموال 
در قرق مشتریان این رستوران است و یك جورهایی می توان گفت 

چلوكبابی قدیمی و با اصالت شمشیری را در حاشیه قرار داده. 
در این رستوران میز اختصاصی به مشتری داده نمی شود و 

همه مردم سر میزهای مستطیلی شكل می نشینند. 
این فرهنگ كباب خوری در بازار است كه مردم 

از هر طبقه اجتماعی سر یك میز غذا 
می خورند.

چلوكبابی شرف االسالمی هم از قدیمی های 
بازار تهران به شمار می رود و در سال 1317 كه شروع 

شلوغی بازار بزرگ تهران بوده تاسیس شده. این رستوران در 
دل بازار بزرگ و نزدیك مسجد امام یا مسجد شاه قدیم واقع شده 

و انتخاب اول شهروندانی است كه برای خرید به بازار بزرگ می روند. 
نام چلوكبابی شرف االسالمی یك جورهایی با تاریخچه بازار بزرگ 

تهران عجین است و جایی برای دورهمی های سر ظهر بازاری ها و صرف 
ناهار دسته جمعی بوده است. یكی از ویژگی های شرف االسالمی این 
است كه به مشتری فاكتور نمی دهند و برای غذا و نوشیدنی ژتون 
با رنگ های مختلف داده می شود. بعد از تحویل دادن ژتون غذا 
باید چند دقیقه ای معطل بمانید تا یكی از میزها خالی شود 

و تا آن زمان غذای شما هم حاضر شده است؛ كباب 
با یك تكه ته چین و پیاز و خیارشور و 

دوغ محلی.

نمی شود از چلوكبابی ها یا كباب سراهای 
قدیمی و با اصالت بازار بزرگ تهران نام ببریم و از 

كباب سرای حاج حسین مروی كه از سال 1320 در حوالی 
كوچه مروی تاسیس شده یادی نكنیم. در كباب سرای مروی 
امكان ندارد كه كباب جز نان سنگك با نان دیگری سرو شود و 
این كباب سرا در همه این سال ها به این سنت پایبند بوده است. 
كباب سرای خسته مروی شاید این روزها توان رقابت با غول های 

چلوكبابی را نداشته باشد اما به واسطه قیمت مناسب و طعم 
خاص غذایش مشتری های زیادی را جذب می كند. اگر كوچه 

مروی را جزو محدوده بازار بزرگ تهران حساب كنیم باید 
از كباب سرای حاج حسین مروی هم به عنوان یكی از 

قدیمی ترین و با اصالت ترین رستوران های 
حوالی بازار و خیابان ناصر خسرو نام 

ببریم.

130 سال سابقه

يادگار قاجار

كوبیده های مرشد

83 سال قدمت

كباب با نان سنگك

ایستادن در صف های طوالنی، فصل مشترك بیشتر كسانی است كه دست كم 
یك بار برای صرف ناهار به رستوران های معروف و اسم و رسم دار محدوده بازار تهران 

مراجعه كرده اند. به واسطه سرازیر شدن سیل جمعیت به بازار، كمتر پیش می آید كه 
رستوران های این محدوده روزهای خلوتی را تجربه كنند

كباب خوری در بازار
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اكثر این دروازه ها 
دارای مناره بودند 
و كاشی كاری  هایی 
كه نقوش رستم، 
گیو، سهراب و 
دیگر قهرمانان 
شاهنامه فردوسی 
روی آنها ترسیم 
شده بود، نمایی 
چشم نواز را به 
این دروازه ها 
می داد. فواصل 
این دروازه ها هم 
اینطور بود:

تر
م ۴۳۶۰

تر
م ۴۸۰۰

تر
م ۴۴۹۰

تر
م ۴۶۰۰

تر
م ۴۵۶۰

تر
م ۴۲۴۰

تر
م ۴۲۵۰

دروازه گمرك تا دروازه خراسان

دروازه قزوین تا دروازه دوالب

دروازه باغشاه تا دروازه دوشان تپه

دروازه خانی آباد تا دروازه یوسف آباد

دروازه شاه عبدالعظیم تا دروازه شمیران

دروازه گمرك تا دروازه شمیران

دروازه شاه عبدالعظیم تا دروازه دولت

اولین معمار »طهران«

حصار شاه طهماسبی

عوارضی های قدیمی

 دروازه اسدالدوله و دروازه محمدیه

 می دانیم كه تهران قدیم دروازه هایی داشته است
اما این دروازه ها چطور ساخته شدند؟

سفر زیارتی و 
گوشه چشمی به طهران

مسافر خانه

فرزند 11ساله شاه اسماعیل صفوی، پس از درگذشت پدرش در سال 
9۳0 قمری )حدود901شمسی(، بر اریكه قدرت تكیه زد و نام »شاه 
طهماسب صفوی اول« بدین گونه در تاریخ به ثبت رسید. او پایتخت 
را به قزوین آورد و شروع به آبادانی این شهر كرد. در نزدیكی قزوین، 
2شهر ورامین و تهران قرار داشتند كه اولی، محل تأمین آذوقه مردم 
تهران بود و دومی، عالوه بر آب و هوای خوش و  آب نسبتًا فراوان، در 
جوار شهر ری و حرم امامزادگان این شهر قرار داشت. چون صفویان 
ادعا داشتند از سلسله ساداتند، پادشــاه نسبتًا مقتدر صفوی هر 
از چند ی به زیارت این امامزادگان می رفت و الجرم به شهر تهران 
نیز توجهی داشــت و همین التفات، موجب شد تا در فكر كشیدن 
برج و بارویی به دور شهر تهران بیفتد. این مهم در سال 9۶1 قمری 
)9۳۳شمسی( به وقوع پیوست و برج و بارویی دور شهر كشیده شد. 
به عدد سوره های قرآن كریم، 114 برج و بارو بر 4طرف شهر ساخته 
شد: دروازه شمالی كه به دروازه شمیران شهرت یافت، در ابتدای 
خیابان پامنار فعلی، دروازه غربی قزوین، در محل فعلی میدان وحدت 

اسالمی )شاهپور سابق(، دروازه شرقی دروازه دوالب در مدخل 
بازارچه نایب السلطنه )نایب االمام( در خیابان ری، دروازه جنوبی 

دروازه حضرت عبدالعظیم)ع( یــا دروازه اصفهان در نزدیكی 
چهارراه مولوی یا بازار حضرتی.

اپ گردی

 از ورود نخستین دوربین عكاسی به ایران، 
بیش از 1۵۰سال می گذرد. در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه، 

كالسی در مدرسه دارالفنون دایر شد كه جهت آموزش عكاسی 
به شاهزادگان و درباریان قاجار و توسط عبداله قاجار-كه می توان 

به عنوان پدر عكاسی ایران از وی نام برد- اداره می شد

اگر در خانه بچه كوچك دارید، 
هیــچ اپلیكیشــنی بــه اندازه 
اپلیكیشن »آی قصه« به كارتان 
نمی آید. این اپلیكیشن در دنیای 
مدرن امروز، كار مادربزرگ های 
باحوصله ســال های نه چندان 
دور را انجام می دهد و هر شــب 
یك قصه كــودك و نوجوان یا 
یك الالیی منتشر می كند. تیم 
حرفه ای نرم افــزار آی قصه كه 
متشكل از بهترین نویسندگان، 
تصویرگران و صداپیشــه های 
حوزه كودك است، موفق شده 
تا امروز هزاران كودك را با خود 
همراه كند و بــه همین دلیل به 
رتبه نخست اپلیكیشن كودك 
به زبان فارسی دست یافته است. 
اگر می خواهیــد فرزندتان كلی 
قصه جدید بشنود و هر شب قدم 
به یك دنیای اسرارآمیز بگذارد، 
حتما اپلیكیشن  آی قصه را نصب 
كنید. با نصب آی قصه می توانید 
از امكاناتــی مثل قصه، الالیی و 
مطالب آموزنــده درباره كودك 

بهره مند شوید.

 آی قصه، قصه، قصه

شــاید این روزها كــه فرصت 
چندانی تــا برگــزاری كنكور 
سراســری باقی نمانــده، هیچ 
اپلیكیشــنی به اندازه »قبولی« 
كنكوری هــا  كمــك حــال 
نباشــد. قبولی یك اپلیكیشن 
برنامه ریــزی درســی، تســت 
كنكــور، مشــاوره و برگزاری 
آزمــون اســت كــه هم اكنون 
بیش از 363هــزار كاربر دارد. 
در این اپلیكیشــن كــه برای 
همه كنكورها طراحی شــده، 
حدود 939هزار آزمون و بیش 
از یك میلیون و863هــزار بانك 
ســؤال وجود دارد! برنامه ریزی 
درســی هوشــمند شــخصی، 
دسترسی به تست و درس نامه 
كتاب هــای كمــك درســی 
انتشارات معتبر و امكان ساخت 
آزمون، مشاوره آنالین و تلفنی 
توســط رتبه های برتر كنكور، 
شركت در كالس آنالین معلم، 
شــركت در لیگ قبولی، دانلود 
رایــگان تمــام كتب درســی 
و برگــزاری آزمــون آنالیــن، 
ازجمله ویژگی هــای نرم افزار 
 قبولــی در مقاطــع مختلــف 

تحصیلی است.

 با قبولی، قبولی!

آنگونه كه مورخین نوشته اند، نخستین» معمار طهران« و همین برج و بارو، پدر شاعر 
تهرانی حافظی طهرانی بوده است. او برای آنكه بتواند خاك و خشت مورد نیاز را تهیه 
كند، از 5محل مختلف شروع به خاكبرداری كرد و 5گود و چال معروف تهران را شكل 
داد؛ چال میدان در حوالی امامزاده سیداسماعیل)ع(، چال حصار در محله سنگلج )در 
نزدیكی چهارراه گلوبندك(، گود زنبورك خانه واقع در خیابان مولوی )كوچه شهید 
موسوی فعلی و ارامنه سابق(، گود دروازه محمدیه یا میدان پاقاپوق در ابتدای خیابان 
خیام و سرانجام فیلخانه در محله دروازه قزوین و بعد از بازارچه قوام الدوله فعلی. برج و 

باروی شاه طهماسبی كه 458 سال پیش ساخته شد، قریب به 6هزار گام طول 
داشت و گویا مساحت داخل شــهر به 1۲كیلومترمربع می رسید و به مدت 
قریب به 31۲ ســال دوام داشت. ســرانجام در دوران ناصرالدین شاه و در 
سال 1۲84 قمری )1۲46 شمسی( با توجه به رشد جمعیت و همچنین 
ساخت وساز در خارج از حصار شهر، تصمیم گرفتند حصار و 4دروازه- كه 
بعدها به 6دروازه رســیده بود- را تخریب كنند و به جــای برج و بارو، 

دروازه های جدیدی بسازند.

پس از تخریب 4دروازه شاه طهماســبی، دروازه محمدیه كه نام آن را از محمدشــاه 
قاجار گرفته بودند، در كنار 8دروازه درون شــهر قرار گرفت. زیربنای بسیاری از این 
دروازه ها، 100 تا 1۲0ذرع نوشته  و دانسته شده است. یك دروازه ورودی و ۲گوشواره 
كه در داخل این گوشواره ها، ۲اتاق به طول و عرض 4×6 ذرع ساخته و دروازه بان، در 
آن نگهبانی می داد و از مردم برای ورود و خروج عوارض می گرفت. عوارض دروازه از 
روزگار مرحوم میرزا تقی خان امیركبیر وضع شده بود. از آنجا كه میان خندق و دروازه 
همواره پلی تعبیه شده بود، هرگاه حشم دار نگون بختی، گیر مأمور سنگدلی می افتاد، 
بعید نبود بخشي از حشم و چهارپا و مال او را توقیف كند. اصطالح »پل خربگیری« از 

همین عمل سرچشمه گرفته بود.

حكومت صفویان، به دست اشرف افغان منقرض شد و آنها با تسلط 
بر اصفهان، به شهر تهران نیز دست یافتند و ارك ساخته شده در 
قلب »طهران« آن روزگار را نیز متصرف شــدند. آنها برای »روز 
مبادا«، دروازه ای را رو به شمال شهر باز كردند و نامش را دروازه 
افغان ها یا دروازه اسدالدوله گذاشتند و این دروازه بعدها، به نام 
دروازه ارك معروف شد و در كنار 4دروازه قدیمی قرار گرفت. 
در آخرین سال سلطنت محمدشاه قاجار )1۲۲5 شمسی(، در 
انتهای محله بازار و در نزدیكی بازار عباس آباد و پس از آنكه 
4دروازه شاه طهماسبی تخریب شد، این دروازه باقی ماند و 

به یكی از دروازه های درون شهر تبدیل شد.

فاصله دروازه ها

اگر امروز گذرتان به میدان محمدیه و ابتدای خیابان 
خیام افتاد، در ســمت شــرقی، آنجا كه مسقف سازی 
پیاده روی بازار به اتمام می رسد، ابتدای كوچه »دروازه 
نو« قرار دارد. چنانچه گام در داخل این كوچه بگذارید و 
از كوچه چراغ برق بگذرید، به كوچه دروازه نو می رســید 
و كم كم به آخرین بازمانــده دروازه های تهــران نزدیك 
می شوید. در سمت شرق سرای ماشااهلل قرار دارد؛ پاساژی كه 
در آن فروشندگان نخ و الیاف به كار مشغولند. به داخل پاساژ 
بروید و بعد از عبور از یك انحنا، در سمت جنوب، به چند پله 
می رسید و با طی كردن این پله ها، آخرین باقی مانده از حصار و 
باروی شاه طهماسبی را می توانید مشاهده كنید. با اندكی دقت 
می توانید دریابید این حصار، در امتداد دروازه محمدیه اســت و 
نزدیك دروازه قدیمی این ناحیه از شــهر در روزگار صفویه قرار 
داشته. دیواری به قطر نزدیك به ۲متر كه به رغم گذشت 458 سال 
از زمان ساخت آن، با   همان خشــت های خام، باقی مانده است و به 
ما می گوید: »من در كنار ۲ امامزاده اسماعیل)ع( و یحیی)ع(، شناسنامه 
شهر شما هستم و با آنكه چهار و نیم قرن را پشت سر گذاشته ام، با قدری 

مراقبت می توانم محلی برای شناساندن قدمت تهران باشم«.

یك گشت و گذار كاغذی در موزه حیات وحش دارآباد در شمیران

حیات وحش، بیخ گوش شما
موزه حیات وحش دارآباد، یكی از دیدنی ترین موزه های تهران مخصوصا برای كودكان و نوجوانان 
اســت. این موزه بعد از تعطیلی به دلیل محدودیت های كرونایی در موج چهارم، دوباره بازگشایی 
شده و هر روز از ساعت ۸ تا 1۸:۳0 پذیرای عالقه مندان است. موزه طبیعت و حیات وحش دارآباد در 
ابتدای محدوده دارآباد و خیابان آجودانیه قرار دارد. این موزه سال ها قبل با كمك مدیریت شهری 
به منظور آشنایی شهروندان با میراث فرهنگی و طبیعی و با هدف اهمیت به حفاظت از محیط زیست 

و حیات وحش، افتتاح شد. این موزه دارای ساختمانی 2طبقه با زیربنایی 2۵00 مترمربع است كه در 
زمینی به مساحت 12هزار مترمربع احداث شده و بخش های مختلفی نظیر سالن جانوران، آبزیان، 
خزندگان، حشرات و زمین شناسی را در خود جای داده است. نمونه های موجود در این موزه به لحاظ 
پراكنش منطقه ای و زیســتگاهی از اقلیم بومی ایران، آفریقا، اروپا و آمریكای شمالی گردآوری 
شده اند. ناگفته نماند كه قدیمی ترین پوست ببر خزری نیز در قسمتی از این موزه نگهداری می شود.

موزه طبیعت و حیات وحش ایران دارآباد كــه در همین محله در منطقه یك تهران 
قرار گرفته در سال ۷۲ توســط دكتر هدایت اهلل تاجبخش با كمك شهرداری تهران 
و سازمان محیط زیست ســاخته شــد و همچنان به عنوان یك موزه فعال، میزبان 
عالقه مندان این حوزه اســت. همچنین موزه در ســال 13۷6 به عضویت شورای 
بین المللی موزه ها )ICOM( و كمیسیون آموزش و ارتباطات سازمان جهانی حفاظت 
از طبیعت )IUCN-CEC( درآمد. اگــر به حیوانات عالقه  داریــد این موزه یكی از 

دیدنی ترین موزه های تهران است.

یكی از بخش های جذاب و دیدنی موزه حیات وحش دارآباد ســالن پروانه ها و 
حشرات تاكسیدرمی شده است كه نمونه اش را در دیگر نقاط كشور نمی توانید 
پیدا كنید. این سالن در شمال محوطه موزه قرار دارد و به منظور آشنایی با انواع 
بومی و غیربومی پروانه ها كه جزو زیبا ترین حشــرات هستند بر پا شده است. 
در این سالن عالوه بر به نمایش گذاشــتن پروانه ها انواع مختلفی از قال باالن، 
عقرب ها و رتیل ها نیز دیده می شود. تنوع پروانه های موجود در این بخش حتما 

میخكوبتان خواهد كرد.

در كارگاه تاكسیدرمی با چگونگی فن حفظ و نگهداری موجودات به صورت غیرزنده 
آشنا می شوید. در این قسمت ساخت دیوراما كه شبیه سازی موجودات تاكسیدرمی 
شده در محیط زیست طبیعی آنهاست نیز انجام می شود. این كارگاه شامل قسمت های 
مختلف تاكسیدرمی پرندگان، پستانداران، خزندگان، آبزیان، و حشرات است. در 
كارگاه تاكسیدرمی نمونه ای از ماهی های تاكسیدرمی شده و تعدادی از سخت پوستان 

و حشرات نیز به نمایش درآمده اند. این كارگاه توسط استاد این فن اداره می شود.

موزه دارآباد از بخش های مختلفی تشــكیل شــده است كه شــامل سالن حیوانات 
تاكسیدرمی شده مثل حیوانات شمال ایران، جنوب و مركز ایران، آمریكای شمالی، 
اروپا، آسیا میانه و آفریقاست. در قسمت حیوانات زنده محوطه هم می توانید عقاب، 
شاه بوف، بز، آهو، مار پیتون، طاووس، كاسكو، طوطی، كبك و... را مشاهده كنید. دیدن 
بخش حیوانات زنده را به هیچ وجه از دست ندهید، چون به هرحال دیدن یك حیوان 

در حال حركت، جذاب تر از دیدن حیوانات تاكسیدرمی شده است.

دیدار با پروانه هاویژه عالقه مندان حیوانات

كارگاه تاكسیدرمی

هم تاكسیدرمی، هم زنده

تماشای دنیای زیر آب

مارهای سمی در كنار شما

سالن آبزیان هم برای آنها كه عالقه مند به دنیای زیر آب هستند حسابی جذاب خواهد 
بود. جانوران زنده این سالن مسلما همان ماهی ها هستند. البته در این بخش می توانید 
چند الك پشت زیبا را هم مالقات كنید. در بخش آبزیان نمونه های گوناگونی از ماهیان 
آب شیرین شامل نمونه هایی از آسیا، آفریقا، آمریكای جنوبی و ماهیان آب شور شامل 
نمونه هایی از خلیج فارس وجود دارد. تنوع رنگی این موجودات همراه با حركات زیبای 

آنها در آب چشم نواز خواهد بود. برای این بخش وقت بیشتری بگذارید.

بخش خزندگان هم یكی از بخش های 
دیدنی موزه دارآباد است، البته اگر كال 
آدمی هستید كه از مار و خزندگان دیگر 
وحشــت دارید بهتر است از این بخش 
سریع عبور كنید. در بخش خزندگان 
انــواع مارهای ســمی و نیمه ســمی 
نگهداری می شــوند كــه دربرگیرنده 
گونه هایی اســت كــه در ایــران نیز 
پراكندگی دارند. در این سالن همچنین 

نمونه هایی از خزندگان و آبزیان تاكسیدرمی شده نیز به نمایش درآمده  است. تماشای 
خزیدن مارهای زنده، واقعا شگفت انگیز خواهد بود.

یك بركه دیدنی
یكی از قسمت های بســیار دیدنی موزه حیات وحش دارآباد، بركه 
مصنوعی ای است كه با مهارت خاصی طراحی شده و پرندگان آبزی 
و غیرآبزی در اطراف آن رها شــده اند. دور این بركه شیشه كشیده 
شده و شما ساعت ها می توانید از تماشای این پرندگان لذت ببرید. 
در این بركه زیبا، پرندگان آبزی، كنار آبزی و غیرآبزی ایران و جهان 

به صورت زنده در كنار هم قرار گرفته اند. 
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شماره 124
3  تير 1400  پادكست گردیمكتب خانه

»پرســاژ، طنز اجتماعیه و مسائل 
مختلــف رو براســاس تحقیقات 
مختلف بررسی و باهاشون شوخی 
می كنــه. الیــی، طنــز فوتبالیه. 
جفتش میشــن رادیو پرهام ما«. 
این معرفی ای است كه تیم »رادیو 
پرهام« درباره پادكست شان ارائه 
كرده انــد. این پادكســت طنز كه 
در دو بخش طنز اجتماعی و طنز 
فوتبالی فعالیت دارد، با اپیزودهایی 
با نام های »عمه تراپی«، »تصمیم 
كبــری«، »تله پاتــی«، »دوری و 
دوســتی«، »زرد و قرمز«، »نقطه 
پنارتی!«، »اینفلوئنسر مامان دوز«، 
»دكمه پیراهن مارك ویلموتس« 
و... آمده تا حال مان را خوب كند. 
هركدام از ایــن اپیزودها هم چند 
دقیقه بیشتر نیست؛ از 8-7دقیقه 
تا نهایتا 30دقیقه. آخرین اپیزود 
منتشرشده رادیو پرهام، »تعجب 
باجا«ســت؛ اپیزودی كه در آن به 
نژادپرســتی و راهكارهای دوری 
از این قصــه پرماجــرای جهانی 

پرداخته شده.

طنز اجتماعی- فوتبالی

شاید هركدام از ما درباره بهترین 
دیالوگ هــای فیلم ها بپرســند، 
خیلی هایمان در پــس ذهن مان 
چندین و چند جملــه یا دیالوگ 
ماندگار و پرخاطــره از فیلم های 
سینمایی داشته باشیم. حاال تصور 
كنید همه این دیالوگ های منتخب 
در یك پادكست جمع شده اند؛ آن 
هم همراه با موسیقی های مرتبط و 
خاص كه قطعا عاشــقان سینما را 
به وجد می آورد. »دیالوگ باكس« 
اسم این پادكست متفاوت است كه 
كارش را از سال1395شروع كرده 
و تا به امروز بیش از 80پادكســت 
كوتاه و بلند ســاخته اســت. قصر 
شیرین، جهان با من برقص، ابد و 
یك روز، هامون، درباره الی، مادر، 
پل چوبی، شیار143، اینجا بدون 
من، یه حبه قند، برف روی كاج ها 
و... فیلم هایی هســتند كه پایشان 
به این پادكست تركیبی سینما و 

موسیقی باز شده است.

عاشقان سینما

پادكست اسطوره ها

گفتن و شــنیدن از اســطوره ها، 
عالقه مندی بســیاری از ماست؛ 
اســطوره هایی كــه می تــوان رد 
پایشــان را در تمام فرهنگ های 
دنیا مشاهده كرد؛ از همین ایران 
خودمان بگیرید تا چین و یونان و 
روم و حتی تمدن هایی كه اسمشان 
را هم نشنیده ایم. پادكست »ساگا« 
آمده تا برایمان از همین اسطوره ها 
بگوید. در این پادكست كه قسمت 
بیست وهشتم آن به تازگی منتشر 
شده، بیشــتر درباره اسطوره های 
سرزمین های مصر، یونان، هندو، 
بین النهریــن، آفریقــا، چیــن، 
ژاپن، كره و... خواهیم شــنید. نام 
جدیدترین قسمت پادكست ساگا، 
»مرگ ســه بار در نمی زند است«؛ 
اپیزودی كه در آن داســتان یكی 
از مهم ترین شخصیت های منفی 
داستان های مردم اسالو را خواهیم 
شــنید. در انتهای این پادكســت 
هم در مورد اهمیت عدد ســه در 
فرهنــگ و داســتان های عامیانه 
دنیا صحبت می شود كه شنیدنش 

خالی از لطف نیست.
جنگ با سایه سیاه

افسردگی چهره ثابت ندارد و باید نشانه های آن را بشناسیم

افسردگی
بسیاری از ما در دوره ای از زندگی، افسردگی را تجربه می كنیم. زندگی 
مشكالت و سختی های مختلفی پیش پای همه ما می گذارد و عوامل 

متعددی وجود دارند كه ممكن است سالمت روح و روان ما را به خطر بیندازند. افسردگی 
شایع ترین بیماری روانی است و سن و سال و جنسیت نمی شناسد. خبر خوب آنكه، درصورت 
همكاری مناسب بیمار، درمان افسردگی توسط روان درمانگر و درصورت لزوم با مصرف داروهای 
تجویزی روانپزشك، كامال ممكن است. ویدا ساعی، روانشناس بالینی، از نشانه های افسردگی، 
باورهای نادرست درباره این بیماری و روش های رفتن سراغ درمان آن برایمان گفته است.

نیلوفر  ذوالفقاری

چهره ثابت ندارد
افســردگی بیماری عجیب و پیچیده اي است و 
چهره ثابتی ندارد، به همین دلیل ممكن اســت 
فردی مدت هــای طوالنی به افســردگی مبتال 
باشد و دیگران و حتی خودش متوجه این مسئله 
نباشــند، تا جایی كه تا پایان زندگــی اش با این 
بیماری زندگــی كند. به همین دلیل اســت كه 
دانستن درباره افســردگی و باخبر بودن از حال 
روحی خودمــان، ضرورت اساســی برای حفظ 
سالمت روان ماست. دانستن درباره این بیماری 
كمك می كند آگاهانه و با گام های درست سراغ 
درمان آن برویم. بعضی افراد ممكن است توسط 
روانپزشك تشخیص افسردگی بگیرند و با مصرف 
دارو به درمان ادامه دهنــد، درحالی كه دارو فقط 
عالئم بیماری را كاهش می دهد اما كمكی به تغییر 
رفتار بیمار نمی كند. توصیه جدی روانشناســان  
مراجعه به روان درمانگر و شــركت در جلسه های 

روان درمانی است.

اورژانس افسردگی
گاهی افســردگی به درجه شــدید و خطرناكی 
می رســد. اگر بیمــار، افكار منفی شــدید مثل 
فكركردن به خودكشــی دارد، باید به طور جدی 
مورد بررســی قرار گیرد. اگر این فرد در وضعیت 
اورژانسی قرار گرفته باشــد، نیاز است كه اقدام 
فوری انجام شود. در این شــرایط الزم است كه 
خانواده و نزدیكان فرد در جریان قرار گیرند و از 
او مراقبت بیشتری كنند. شرایط اورژانسی وقتی 
اتفاق می افتد كه فرد برای خود، نقشه خودكشی 
كشیده باشد و برای این كار، زمان و مكان و نحوه 
انجام آن، برنامه ریزی كرده باشــد. شرایط فرد 
افسرده در این حالت به مرحله خطرناكی رسیده 
و باید مثل یك بیمار اورژانســی با او رفتار شود و 

به سرعت مورد درمان و مراقبت قرار گیرد. 

دارو ترس ندارد
تنظیم ترشح یك ســری از هورمون های مغزی، 
در اثر افســردگی به هم می خــورد. دارو درمانی 
به تنظیم مجدد ترشــح این دسته از هورمون ها 
كمك می كند و فرد به حالت طبیعی برمی گردد 
و عالئم بیماری فروكش می كند. اما آنچه باعث 
ایجاد افسردگی شده، از نظر روانی با دارو درمانی 
دست نخورده باقی می ماند. با روان درمانی است 
كه می توان ریشه افسردگی را پیدا كرد و فهمید 
كه چه اتفاقاتی باعث شده فرد به مرحله افسردگی 
برسد. هرچند روان درمانی پروسه ای طوالنی تر 
است اما عمق بیشتری دارد. در برخی از بیماران 
این باور اشتباه وجود دارد كه مصرف دارو، باعث 
ایجاد اعتیاد و وابســتگی به دارو می شود و الزم 
است كه مدام دوز مصرفی را افزایش دهند. نگاه 
ما به مصرف داروها در بیماری های روانی، تأثیر 
زیادی بر روند درمان دارد. باید باورهای اشــتباه 
را در خودمــان اصــالح كنیم و از مصــرف دارو 
نترسیم، به پزشك اعتماد كنیم و داروها را دقیق 
و منظم مصرف كنیم. بله درســت است كه همه 
داروها عوارضی دارند امــا مصرف دارو مفیدتر از 

مصرف نكردن آن است. 

باورهای نادرست
باورهای نادرستی درباره افسردگی وجود دارد 
كه باعث می شــود فرد از روند درمان جا بماند. 
بعضی افراد اظهــار بی حوصلگــی می كنند و 
می گویند كه از كارشان لذت نمی برند یا عالئم 
دیگری از این دست دارند. ممكن است دیگران 
در این شــرایط، از سر دلســوزی یا ناآگاهی، 
توصیه هــای مختلفی مطرح  كننــد؛ مثال فرد 
را بــه بیرون رفتن و قــدم زدن، ورزش كردن یا 
گوش دادن به موزیك های انرژی بخش تشویق 
می كنند. نخستین چیزی كه یك فرد افسرده 
به آن نیاز دارد، درك شدن است. او می خواهد 
دیگران بــاور و درك كنند كــه حالش خوب 
نیست. وقتی كســی حالش بد است و تنظیم 
هورمون های مغــزی او به هــم ریخته، چطور 
می توان از او انتظار داشــت از جا بلند شــود و 
برنامه هایی ترتیب دهد كه حالش را عوض كند؟ 
اگر كسی از حال روحی بد خود برای ما گفت، 
در قدم اول به درك شــدن، پذیرش و همدلی 
نیاز دارد. همدلی یعنی من احساس تو را درك 
می كنم، خودم را جای تو می گــذارم و از زاویه 
دید تو به مشكالتت نگاه می كنم. البته رسیدن 
به این درجه از درك و همدلی، نیازمند آموزش 
اســت. همه آدم ها این همدلی را بلد نیستند 
و چه بســا با قصد كمك، توصیه های اشتباه را 
مطرح می كنند. چنین توصیه هایی ممكن است 
احساس ناتوانی بیشتری را در فرد افسرده ایجاد 
كند و به او احســاس غیرطبیعی بودن بدهد یا 

باعث شود او شروع به سرزنش خود كند.

رفتن پیش متخصص
اگر این عالئم را در خودمان یا اطرافیان دیدیم، 
نخستین اقدام مراجعه به روانپزشك است. البته 
درمان افسردگی های حاد با افسردگی های مزمن 
متفاوت است. روانپزشــك بعد از گفت وگو با ما، 
می تواند تشخیص دهد كه افسردگی ما حاد است 
یا به صورت مزمن درآمده اســت. براساس این 
تشــخیص، درمان شروع می شــود. اما در كنار 
درمان دارویی، بعضی روانپزشــكان بیمار را به 
روانشناس هم ارجاع می دهند. بیمار افسرده در 
حالتی كه بیماری اش شدید نیست، می تواند بدون 
مصرف دارو و با كمك روانشناس، با پروتكل های 
درمانی و رویكردهای شناختی-رفتاری، به مرحله 
درمان برســد و ممكن اســت بدون نیاز به دارو 
یا با داروهایی خفیف، از افســردگی رها شــود. 
بسیاری از روانپزشــكان معتقدند دارودرمانی 
كافی است اما توصیه كلی این است كه اگر حتی 
روانپزشك، بیمار را به روانشــناس ارجاع نداد، 
بیمار و خانواده از این اقدام غافل نشوند. برعكس 
این شرایط هم ممكن است اتفاق بیفتد؛ یعنی 
اگر با عالئم افســردگی به روانشــناس مراجعه 
كنید و او متوجه شود كه شما به درمان دارویی 
هم در كنار روان درمانی احتیاج دارید، شما را به 
روانپزشك ارجاع می دهد. پیش بردن هر دو نوع 
درمان در كنار هم، می تواند تأثیرگذاری بیشتری 

داشته باشد.

این نشانه ها 
یعنی افسرده ای

بســیاری از ما دیر متوجه 
می شویم كه دچار افسردگی 
شده ایم، چون از نشانه هاي آن 
خبر نداریم. گاهی هم عالئم 
افسردگی را با بی حوصلگی، 
كج خلقی یا مشكالت دیگر 
اشــتباه می گیریم. توجه به 
عالئم افسردگی و شناختن 
آنها در خودمان و اطرافیان، 
كمك می كند زودتر اقدامات 
درمانی الزم را شروع كنیم و 
درنتیجه زودتر از این بیماری 
خالص شویم. حواستان باشد 
كه درصورت وجود همزمان 
5مورد از نشانه های زیر، در 
طول حداقل 2هفته، احتمال 
افسرده بودن شما زیاد است 
و باید حتما به روانپزشــك 

مراجعه كنید:

 افت كاركرد اجتماعی و شغلی.

افكار خودكشی یا یك بار اقدام 
به  خودكشی

 كاهش توانایی تفكر و تمركز 
تقریبا در تمام روزها

احساس بی ارزشی یا احساس گناه 
مفرط تقریبا در تمام روزها

خستگی و نداشتن انرژی 
تقریبا در تمام روزها

سرآسیمگی یا كندی روانی-
حركتی تقریبا در تمام روزها

بی خوابی یا پرخوابی تقریبا در 
تمام روزها

كاهش یا افزایش چشمگیر 
وزن بدن مثال 50درصد در طول 

یك ماه یا كاهش یا افزایش 
اشتها تقریبا در تمام روزها

 وجود خلق افسرده یا از 
دست دادن لذت و یا هر دو مورد 

تقریبا در تمام روزها. این دو 
عالمت از عالئم اصلی افسردگی 

هستند.

ریسك پذیری را 
یاد بگیریم

اگر قرار باشــد مدام و همیشــه روی 
یك خط مســتقیم راه برویم، فرصت 
تجربه های متفاوت و دست پیدا كردن 
به موفقیت ها را از خودمان می گیریم. 
حتما شما هم شنیده اید كه بعضی افراد 
قدرت ریسك بیشتری دارند و دست به 
تجربه های تازه و متفاوت می زنند اما 
بعضی دیگر اصال ریسك پذیر نیستند. 
ریسك پذیربودن را از كجا شروع كنیم؟ 

   بــرای تقویت ریســك پذیری، از پذیرش 
ریســك  های كوچك شــروع كنید؛ مثال از 
پذیرش ریســك  های مالی بســیار كوچك 
شروع كنید. این ریسك ها می تواند خریدن 
یك كتاب، ثبت نام در یك دوره آموزشــی، 
مالقات با یك فرد یا خریــدن ابزار كوچكی 
باشــد كه فكر می كنید برای توسعه كارتان 

به آن نیاز دارید.

   میزان خطر موجود در هــر تجربه تازه را 
بسنجید و با درنظر گرفتن چند سناریو، خود 

را آماده ورود به مسیر كنید.

   این را هم به خودتان آمــوزش بدهید كه 
امكان شكســت وجود دارد و شــما باید از 
شكستی كه می خورید به عنوان یك تجربه 

ارزشمند یاد كنید.

   ریسك كردن به این معنا نیست كه بدون 
هیچ تحقیق و درنظرگرفتن جوانب مختلف 
به میدان برویم و شــروع به انجام كار كنیم، 
بلكه باید به كمك مهارت مدیریت ریسك در 
شرایط مختلف، تصمیم های درستی بگیریم.

   از خــود بپرســید: كدام ریســك ارزش 
پذیرفتن را دارد؟ پذیرش كدام ریسك و خطر 
به زندگی ام معنا می بخشد یا شادی بیشتر را 
به ارمغان خواهد  آورد؟ پذیرش كدام ریسك 

در درازمدت سود بیشتری خواهد داشت؟

راهنما

جمالتی ماندگار از ماری كوری

هرگز 
نباید از كاری كه 

انجام می دهید بترسید. 
خودتان را باور كنید و به 

راهتان ادامه دهید.

پرداختن 
به علم باید برای 

خودش، برای زیبایی علم 
انجام شود و در این صورت همیشه 

این احتمال وجود دارد كه یك 
كشف علمی، مانند رادیوم، به 

نفع بشریت تمام شود.

باید 
ثابت قدم بوده و بیش 

از هر چیز به خود اعتماد داشته 
باشیم. باید باور داشته باشیم كه 

استعداد چیزی را داریم. اعتمادبه نفس 
یكی از كلیدهایی است كه ما را به 
سمت پیشرفت روزبه روز هدایت 

می كند.

به 
من آموختند كه 

راه پیشرفت نه سریع 
و نه آسان است.

نمی توانید 
بدون پیشرفت مردم، 

به ساختن جهانی بهتر امیدوار 
باشید. هر یك از ما باید برای 

پیشرفت خود تالش و در عین حال 
مسئولیت كلی را با همه بشریت 

تقسیم كنیم.

هیچ كجا 
نیست كه بودن در 

آن را بیشتر از آزمایشگاه 
ترجیح دهم، بخواهم آنجا 

لباس هایم را لكه دار و برای آن 
پول دریافت كنم.

در زمانه ای كه كمتر نامی از زنان دانشمند، كاشف و محقق در میان نام های دانشمندان مرد دیده می شد، 
یك زن پرتالش و توانمند موفق شد نامش را در تاریخ علم جهان ماندگار كند. شاید شما هم آن عكس 
معروف سیاه و سفید ثبت شده از دانشمندان مشهور را دیده باشید. در آن عكس كه چهره هایی مانند 
اینشتین در آن دیده می شوند، فقط یك زن وجود دارد و آن زن كسی نیست جز مادام كوری. ماجرای 

زندگی و ویژگی های شخصیتی او خواندنی است. او تنها زن برنده  2جایزه  نوبل است.

شخصیت شناسی مادام كوری، فیزیك دان و شیمی دان مشهور و برنده دوجایزه نوبل

زن دانشمندی كه محدودیت ها 
را شكست داد

ماریا سالومی اسكلودوسكا در سال1867 میالدی 
در لهستان متولد شد. او از دوران كودكی به حافظه  

شگفت انگیز مشهور بود و در شانزده سالگی، مدال طالی 
رقابت های علمی را از یك دبیرستان روسی دریافت 

كرد. ماری مجبور بود در نوجوانی در كنار تحصیل كار 
هم بكند. او از كارهای دوران نوجوانی پس اندازی برای 
خود جمع كرد و بخشی از این پس انداز را به خواهرش 

داد تا در فرانسه، به تحصیل علوم پزشكی بپردازد. 
خواهرش نیز قرار بود در ادامه  تحصیل به ماریا كمك 

كند. او از همان كودكی حافظه و پشتكار زیادی در 
مطالعه داشت. روزها سخت مشغول كار بود و شب ها به 
مطالعه شیمی، فیزیك و ریاضی می پرداخت. به عالوه 

او در كالس های درس و سخنرانی ها و رویدادهای 
رایگان یك كتابخانه لهستانی شركت می كرد تا در مورد 
فرهنگ لهستانی و علوم كاربردی، نكاتی بیاموزد. البته 
در آن سال ها تحصیل دختران در لهستان ممنوع بود و 
نیروهای تزار روسی، ماریا را از ادامه  حضور در كتابخانه 

منع كردند.

گسترش نظریه پرتوزایی و ترویج آن، توسعه 
تكنیك های خالص سازی ایزوتوپ های پرتوزا و 
شناسایی 2عنصر به نام های پولونیوم و رادیوم ازجمله 
دستاوردهای اصلی كوری به شمار می روند. تحت نظارت 
او نخستین مطالعات علمی روی درمان تومورهای 
سرطانی با استفاده از ایزوتوپ های پرتوزا صورت 
گرفت. همچنین كوری در طول جنگ جهانی اول، 
پرتونگاری قابل حمل را توسعه داد تا با كمك آن امكان 
تصویربرداری پرتو ایكس در بیمارستان های صحرایی 
فراهم شود. كوری، بنیانگذار مؤسسه های كوری در 
پاریس و ورشو است. امروزه این مراكز نقش مهمی 
در تحقیقات پزشكی دارند. تدریس ماری در دانشگاه 
پاریس نیز یك تاریخ سازی دیگر بود. او به عنوان 
نخستین استاد زن در دانشگاه پاریس فعالیت می كرد.

ماری كوری به صداقت و حفظ اعتدال 
در سبك زندگی شناخته شده است. او 
در سال1893 بورسیه تحصیلی كوچكی 
دریافت كرد. اما در سال1897 و به محض 
آنكه توانست از پس هزینه های خود بربیاید، 
مبلغ آن بورسیه را به واگذاركننده آن 
برگرداند. ماری بخش زیادی از پول جایزه 
نوبل اول خود را به دوستان، خانواده و 
همكارانش واگذار كرد. فروتنی هم ویژگی 
پررنگی در شخصیت ماری كوری بود. او 
در یك تصمیم غیرمعمول، از ثبت فرایند 
جداسازی رادیوم به عنوان اختراع خودداری 
كرد تا جامعه علمی بتواند بدون مانع در 
این زمینه تحقیق كند. ماری همواره اصرار 
داشت كه جوایز مالی و هدایای نقدی كه 
از طرف مراكز مختلف به او اعطا می شد، به 
مركزی داده شود كه او برای آن كار می كرد. 
او و همسرش پی یر معموال از دریافت جایزه و 
مدال خودداری می كردند. گفته می شود كه 
آلبرت اینشتین در مورد او گفته كه »ماری 
احتماالً تنها فردی است كه به خاطر شهرت، 
دچار فساد نمی شد«.

عمری كه به توسعه دانش گذشت
ماری كوری به دلیل ســال ها پژوهش در زمینه مواد پرتوزا و قرارگیری 
طوالنی مدت در برابر این مواد، به ویژه در دوران كار در بیمارستان های 
صحرایی جنگ جهانی اول به كم خونی آپالستیك مبتال شد و سرانجام 
در سال 1934، در سن شصت وشش سالگی در بیمارستانی در فرانسه 
درگذشت. پس از گذشت 60سال از مرگش، بقایای جسدش به پانتئون 
منتقل شد و او نخستین زنی شد كه به پاس شایستگی ها و دستاوردهایش 
در پانتئون به خاك سپرده شده است. لهستان و فرانسه در سال2011 در 

جریان سال جهانی شیمی، این سال را سال ماری كوری اعالم كردند.

ماری در بیست وچهار سالگی به پاریس رفت. او در آنجا نام ماری را انتخاب كرد 
و در شروع تحصیل به  مطالعه  رشته های شیمی، ریاضی و فیزیك در سوربن 

پرداخت كه در آن زمان از بهترین دانشگاه های پاریس به شمار می رفت. 
دوره های این دانشگاه به زبان فرانسه برگزار می شدند و ماری مجبور بود 

به سرعت این زبان را بیاموزد. به هرحال استعداد و پشتكار باال همیشه همراه 
ماری بود. پس از فارغ التحصیلی، یك كمك هزینه صنعتی به ماری اهدا شد تا 
در مورد تأثیر ذرات تركیب فوالد در خواص مغناطیسی آن تحقیق كند. هدف 

نهایی، تدوین روشی برای ساخت آهنرباهای قوی تر بود. عالقه  او به تحقیق 
و مطالعه هیچ گاه تمام نمی شد. ماری به پاریس بازگشت و این بار تصمیم 

گرفت تحصیالت خود را تا مقطع دكتری ادامه دهد. او در 1895 میالدی با 
پی یر كوری ازدواج كرد. همسرش به تازگی مدرك دكتری را دریافت كرده 

و به عنوان استاد مشغول به فعالیت شده بود. پی یر دانشمندی 
شناخته شده و قابل احترام بود كه مفهوم پیزوالكتریسیته 

را كشف كرد. به عالوه، سابقه ای طوالنی در تحقیقات 
شاخه  مغناطیس داشت و مفهومی را كشف كرد 

كه امروز به نام نقطه كوری شناخته می شود. 
ماری كوری درخصوص همكاری با پی یر در 

جایی گفته است: »من و همسرم به خاطر محبت 
به یكدیگر و كارهای مشترك، به قدری با هم 

متحد بودیم كه تقریبا تمام زمان خود را با هم 
سپری می كردیم«.

در جست وجوی علم

یك خانواده دانشمند

فروتنی در زمان شهرت

ردپای ماندگار بر علم



2زيستبوم   پنجشنبه 3  تير 1400   شماره 8252 1616 3 0 2 3 6 1 3 

آرش يوســفي، رئيس مركز آموزش محيط زيست و تربيت محيط بان 
سازمان حفاظت محيط زيست درباره حضور زنان به عنوان محيط بان 
در محيط زيست به همشهري گفته است: »براي حضور زنان در پست 
محيط باني به دليل ســختي كار معذوريت داريم.« روايت ها در مورد 
استخدام محيط بان زن در سازمان حفاظت محيط زيست ايران متفاوت 
است. چنانكه حسين آبساالن، مديركل حفاظت محيط زيست استان 
زنجان اعالم كرده است: در سال هاي گذشته، 3محيط بان زن در اين 
استان حضور داشتند كه همان ها نيز به دستور رئيس سازمان حفاظت 
محيط زيست كشور، در آستانه بازنشستگي، رسته شان از محيط بان به 

كارمند اداري و كارشناس تبديل شد.
او به همشهري مي گويد: يك محيط بان زن نيز در قزوين بود كه لباس 
محيط باني بر تن داشــت و در عرصه هاي طبيعي نيز حضور مي يافت. 
اظهارات اين مقام مســئول درخصوص تغيير رده معدود محيط بانان 
زن در ايران به كارشناس دفتري و اداري در حالي مطرح مي شود كه 
مسئوالن فعلي يگان حفاظت محيط زيست كشور به همشهري اعالم 
كرده اند: هيچ زماني محيط بان زن كه مجوز حمل سالح داشته باشد 
و براي گشتزني به عرصه هاي طبيعي رفته باشد در سازمان حفاظت 

محيط زيست نبوده است.
منوچهر فالحي، معاون يگان حفاظت محيط زيســت به همشــهري 
مي گويد: زنان در ســازمان حفاظت محيط زيست، پست هايي مانند 
مديركل در استان ها را دارند، ولي اين موضوع كه زنان در پاسگاه هاي 
محيط باني و در شيفت هاي 24ساعته متناوب يا 15شبانه روز حضور 
مستمر داشته باشند يا با متخلفان محيط زيست مواجه شده باشند، نه 

حاال كه در دوره هاي گذشته نيز وجود نداشته است.

چالش محيط باني زنان در ايران
سابقه بحث در مورد استخدام محيط بان زن از زمان رياست معصومه 
ابتكار در سازمان حفاظت محيط زيست آغاز شد، ولي همان زمان نيز 
با وجود موافقت ها وزن مخالفان استخدام محيط بانان زن در طبيعت 
ايران سنگين تر و در نهايت قرار بر ممنوعيت به كارگيري محيط بانان 

زن براي پاسداري از طبيعت ايران شد.
 منوچهر فالحي، معاون يگان حفاظت محيط زيست كشور مي گويد: با 
توجه به شرايط موجود در مناطق چهارگانه و محدوديت امكانات فعال 
به كارگيري محيط بانان زن براي صيانت از عرصه هاي طبيعي امكانپذير 
نيست. او در مورد شرايط محيط باني در نقاط دورافتاده و صعب العبور 
مي گويد: حضور 2محيط بان زن در يك پاسگاه محيط باني شرايطي را 
مي طلبد كه هم اكنون فراهم نيست. محدوديت هاي موجود، خود را در 

ماموريت هاي محيط باني نشان مي دهد.
او در توجيه شرايط فعلي براي به كار نگرفتن محيط بانان زن مي گويد: 

شرايط جســمي زنان و روحيه لطيف آنها مقابله با شكارچياني كه با 
فجيع ترين شكل ممكن در حال نابودي حيات وحش هستند را سخت 
مي كند. منوچهر فالحي اما معتقد است، اگر در آينده شرايط ايده آل 
فراهم شــود، مي توان از ظرفيت زنان در بحث آموزش جامعه محلي 
اســتفاده كرد؛ چراكه سياست هاي كالن ســازمان به سمت كاهش 

برخورد و افزايش اطالع رساني رفته است.
او مي گويد: يگان حفاظت محيط زيست كشــور نياز به پوست اندازي 
دارد؛ چون نيروهايي كه اكنون به كار گرفته مي شوند ديپلم و فوق ديپلم 
هســتند؛ حتي اگر مدارك باالتر نيز داشته باشــند، مبناي استفاده 

از آنها همين مدارك اســت. درحالي كه مي توان از ظرفيت نيروهاي 
تحصيلكرده رشته محيط زيست چه خانم و چه آقا در آموزش و برخورد 
نرم با جامعه محلي حاشيه مناطق و حتي شــكارچيان و خانواده آنها 

براي جلوگيري از شكار استفاده كرد.
به گفته اين مقام مســئول در يگان حفاظت محيط زيســت، بانوان با 
ويژگي ها و مهارت هايي كه در برقراري ارتباط دارند، مي توانند ارتباط 
بيشــتر و بهتري با زنان و دختران روســتايي برقرار كنند و از طريق 
مادران، زنان و دختران جامعه شكارچي كشور را كنترل و حتي آنها را 

از شكار منصرف كنند.

تصوير جعلي از زنان محيط بان
309منطقه حفاظت شده در كشور با وسعت 19.1ميليون هكتار وجود 
دارد كه به گفته معاون يگان حفاظت محيط زيســت كشور، براساس 
استانداردهاي جهاني انتخاب شــده، ولي حفاظت از آنها براساس اين 
استانداردها صورت نمي گيرد. منوچهر فالحي توضيح مي دهد: كاري كه 
يگان حفاظت محيط زيست و محيط بان ها براي مناطق انجام مي دهند 
به جاي حفاظت، حراست اســت. البته تجهيزات و نيروي الزم براي 

»حفاظت« از مناطق هم وجود ندارد يا بسيار اندك است. 
مناطق حفاظت شده كه با روش حفاظتي اداره مي شوند، بايد زون بندي 
شــوند و بخشــي از آن به عرصه تفرجگاهي اختصاص يابد. سرهنگ 
فالحي مي گويد: در دنيا از رنجر )محيط بانان( زن براي هدايت گردشگر 
و فرهنگسازي در جامعه محلي براي صيانت از زون بندي هاي موجود در 
مناطق حفاظت شده استفاده مي شود، اما در ايران به اين دليل كه نحوه 
مراقبت از مناطق حفاظت شده شيوه حراستي است، نمي توان اسلحه 
به زنان داد تا با متخلفان شكار و محيط زيست برخورد كنند. رسيدن به 
اين نقطه در ايران حداقل 2دهه زمان نياز دارد؛ چون حرفه محيط باني 
در ايران كنوني شغلي است كه ممكن است در آن يا كشته شوي يا در 

شرايطي قرار بگيري كه فرد ديگري را بكشي.
او در مورد زنانــي كه در اجراي طرح مهرآفرين به رســته محيط باني 
رسيده بودند، مي گويد: چندين سال پيش طرحي ارائه شد كه براساس 
آن كساني كه 3سال سابقه كار داشــتند براي بهبود حقوق دريافتي 
خود در سازمان حفاظت محيط زيســت تبديل وضعيت شوند. از اين 
فرصت استفاده شد تا به اين افراد يك رديف رتبه اي اختصاص بيابد و 
قراردادهايشان از شركتي به پيماني تبديل شود. اجراي همين طرح 
بود كه باعث شد جامعه تصور كند محيط بانان زن در سازمان حفاظت 
محيط زيســت به كار گرفته شــده اند. همان زمان بود كه تصوير يك 
زن با لباس محيط باني با اسلحه منتشر شــد؛ درحالي كه همسر اين 
زن محيط بان بود. درحالي كه يگان حفاظت محيط زيســت كشور به 
هيچ زنی حكم حمل ســالح نداده و نمي دهد؛ مگر در ســطوح باالي 
مديريتي. براين اساس هم اكنون مديران ارشد استاني سازمان حفاظت 
محيط زيست كشور مجوز حمل سالح دارند و اگر الزم باشد مي توانند 

از سالح استفاده  كنند.

زنان آتش نشان مي شوند؛  محيط بان نه!
برخالف خالي بودن عرصه هــاي طبيعي ايــران از محيط بانان زن و 
محروم شدن بخشي از جامعه زنان از حراســت و حفاظت ميداني از 
عرصه هاي طبيعي كشور، زماني كه صحبت از استخدام آتش نشانان 
زن در ايران به ميان آمد، اقدام مديريت شــده و آگاه به شرايط و توان 
جسماني زنان، موجب شد وزن موافقان به كار گرفتن آتش نشانان زن 

در ايران سنگين تر شود و در ميان طيف وسيع فعاليت هاي آتش نشاني، 
 زنان ســهم خود را در حضور ميداني براي اطفــاي حريق و حوادث

بازيابي كننــد. مرجان شــاكري، مديركل حفاظت محيط زيســت 
اســتان كرمان به همشهري گفته است كه مشــابه مطالبه گري زنان 
در آتش نشاني در شغل محيط باني وجود ندارد؛ چون صفر تا صد كار 
محيط باني بسيار سخت است. او مي گويد: كار محيط باني آنقدر سخت 
است كه نيروهاي محيط بان نيز تالش دارند با كسب مدرك دانشگاهي 

و تخصص از نيروي محيط بان به نيروي كارشناس تبديل شوند.
 به گفته مديركل حفاظت محيط زيســت اســتان كرمــان، فعاليت 
محيط باني به دليل فشــار بدني و ذهني كه ايجــاد مي كند به مراتب 
سخت تر از ديگر فعاليت هاست؛ چون اين شغل عالوه بر كوهنوردي، 
تعقيب و گريز خطرناك، گزش  حشــرات، سرما و گرماي طاقت فرسا، 
آفتاب سوختگي، ماندن طوالني مدت در كمين متخلفان و...، مصايب 
روحي دوري از خانواده را دارد؛ بنابراين ســختي طاقت فرساي شغل 
محيط باني مانع از به كارگيري زنان در اين شغل مي شود، اما اگر زماني 
زحمات كار محيط باني در ايران كمتر شود، شايد بتوان اميدوار بود از 

حضور زنان در اين شغل نيز استفاده شود. 
مرجان شاكري كه 18سال سابقه كار اجرايي و كارشناسي در سازمان 
حفاظت محيط زيست را دارد، مي گويد: با توجه به مسائل اجتماعي و 
فرهنگي حاكم بر جامعه ايران و به عنوان كسي كه تجربه كار اجرايي 
دارد، مي گويم در شــرايط فعلي حضور زنان به عنوان محيط بانان زن 
به صالح نيست و حساســيت هاي اجتماعي مانع از به كارگيري زنان 
در اين شغل مي شود، ولي معتقدم زنان در سطوح مديريتي توان اداره 
بهتر سيستم را دارند؛ چون منعطف ترند، درك متقابل بيشتري دارند 
و مســائل را پيچيده نمي كنند؛ بنابراين زنــان مي توانند در حفاظت 

محيط زيست اثرگذار باشند، اما نه در شغل محيط باني.
او مي گويد: هيچ روز يك محيط بان شبيه به روز قبل نيست و ممكن 
است آنها با هر نوع از جامعه شكارچيان متخلف كه برخي شان نيز در 
رديف اشرار هستند، مواجه شوند؛ بنابراين محيط بان زن نمي توانند، 
همزمان زن، مادر و همسر باشند. زنان بين خانواده و شغل، خانواده را 
انتخاب مي كنند، ولي مردان محيط بان وقتي حتي فرزندشان آسيب 

ببيند، مي گويند مادر بچه هست و شرايط را مديريت مي كند.
مديركل محيط زيست اســتان كرمان با اشــاره به زون بندي نشدن 
مناطق تحت مديريت ســازمان حفاظت محيط زيست، مي گويد: در 
سال هاي اخير كارهاي زيربنايي خوبي براي ساماندهي مناطق، بودجه 
و تقويت بدنه كارشناســي و محيط باني انجام شد كه اگر اين روند در 
سال هاي آينده نيز ادامه پيدا كند، شايد به نقطه نسبتا ايده آل در حفظ 
محيط زيست برسيم، ولي تا استفاده از محيط بان زن در ايران چندين 

دهه فاصله داريم. 

 ســرانجام پس از اما و اگرهاي فراوان بر سر درستي و 
نادرستي تعيين قيمت 200هزار توماني واكسن ايراني درمان

كووايران بركت، رئيس سازمان غذا و دارو تأييد كرد كه 
قيمت هر دوز واكسن بركت هماني است كه اعالم شده؛ يعني 200هزار 
تومان. اين در حالي است كه پيش از اين كيانوش جهانپور، سخنگوي 
اين سازمان، اصل ماجرا را رد كرده بود. محمدرضا شانه ساز، روز گذشته 
اين توضيح را به همشــهري داد:» 200 هزار تومــان براي محصول  
هاي تكي كه با اين همه زحمت و پشــتوانه علمي توليد مي شود، در 
مقايسه با قيمت واكســن هاي ساير كشــورها عدد بااليي نيست. ما 
براساس ارز نيمايي واكسن هاي داخلي را قيمت گذاري مي كنيم. قيمت 
تمام واكســن هاي ايراني در همين محدوده اســت و خيلي متفاوت 
نخواهد بود.« براساس اعالم شانه ساز، تهيه واكسن از مسير واردات ارزي 
شايد ارزان تر باشد. به گفته او البته يكي از واكسن هاي وارداتي به دليل 

توليد باال قيمت ارزاني دارد و آن واكسن استثناست.
گزارش ها درباره قيمت گذاري واكسن ايراني كرونا، در روزهای اخير 
مورد توجه قرار گرفته است. در همين حال محمود واعظی، رئيس دفتر 
رئيس جمهور نيز ديروز در اين باره موضعگيری كرد. آخرين اطالع او از 
ماجراي قيمت گذاري، مربوط به تكذيب سخنگوي سازمان غذا و دارو 
بود. با اعالم شدن قيمت واكسن ايراني و مطرح شدن ماجراي گران تر 
بودن آن نسبت به ساير واكسن هاي كروناي خارجي، بحث در اين باره 

باال گرفته است.  
مسئوالن وزارت بهداشت تأكيد مي كنند كه اين واكسن ها را دولت از 
شركت هاي داخلي مي خرد و قرار نيست مردم بابت آن پولي پرداخت 

كنند. رئيس دفتر رئيس جمهوري هم صبح روز گذشته بر رايگان بودن 
تزريق واكســن تأكيد كرد:» مگر ما مي توانيم از بركت، پاستور و فخرا 
واكسن بگيريم، رايگان به مردم تزريق كنيم و پولش را به آنها ندهيم. 
ما هم نبايد پول كمي به اينها بدهيم كه متضرر شوند و هم نبايد زياد 

بدهيم كه بودجه ما با محدوديت مواجه شود.«

چه كسي قيمت تعيين كرد؟
اعالم قيمــت اوليه براي هر دوز واكســن ايرانــي »كووايران بركت« 
نخستين بار از ســوي پايگاه اطالع رســاني بورس اعالم شد؛ خبري 
كه با حاشــيه ها و واكنش هاي فراواني مواجه شد. نخستين واكنش را 

سخنگوي سازمان غذا و دارو نسبت به اين موضوع داشت.
او در توييتي نوشت: » تاكنون هيچ كدام از واكسن هاي كروناي توليد 
داخل در كميسيون قيمت گذاري ســازمان غذا و دارو، قيمت گذاري 
نشده  است.« با اينكه او اين موضوع را از اساس رد كرد اما چند ساعت 
بعد، حجت نيكي ملكي، رئيس مركز اطالع رساني و روابط عمومي ستاد 
اجرايي فرمان امام، قيمت گذاري 200هزار توماني براي واكسن را تأييد 
كرد با اين توضيح كه:»هنوز قيمت واكسن هاي ايراني نهايي نشده و اين 

مبلغ علي الحساب است.« 
همزمان با او مشاور رســانه اي وزير بهداشت يعني عليرضا وهاب زاده، 
هم با اعالم اينكه »اين مبلغ 70درصد از واكسن هاي خارجي ارزان تر 
است« برخالف كيانوش جهانپور، به طور ضمني، موضوع قيمت گذاري 
واكسن ايراني را تأييد كرد. با اين حال اما ظاهرا در سازمان غذا و دارو 
سازوكار ديگري در پيش بود و پس از ســكوتي يكروزه، نسبت به اين 
حاشيه ها، يك منبع آگاه در سازمان غذا و دارو، توپ را به زمين وزارت 
بهداشت انداخت و به همشهري گفت:» كميسيون اقتصادي سازمان 
غذا و دارو هر هفته تشكيل مي شود اما تاكنون جلسه اي براي تعيين 

قيمت واكسن هاي داخلي نداشته ايم. با وجود اينكه قيمت گذاري تمام 
داروها و واكسن هاي داخلي كشور بر عهده سازمان غذا و داروست اما در 
اين باره سازمان هيچ دخالتي نداشته و خود وزارت بهداشت در اين باره 

تصميم گيري كرده است.«

روز گذشــته پس از باال گرفتن بحث ها درباره قيمت گذاري واكسن، 
قرارداد قيمت گذاري اين واكسن كه روي سايت رسمي كدال بورس 
قرار گرفت حذف شــد. با اينكه روز گذشته ســازمان غذا و دارو اين 
قيمت گذاري را تأييد كرد اما هيچ منبعي حاضر به اعالم جزئيات و نحوه 
اين قيمت گذاري نشد. تا جايي كه نهاد رياست جمهوري هم اعالم كرده 
اين قيمت گذاري داخل وزارت بهداشت انجام مي شود و آنها از روندش 
بي خبرند. همه اينها در شرايطي است كه با درنظر گرفتن اين قيمت 
براي هر دوز واكسن، يك دوره 2 دوزي واكسن بركت، حدود 400هزار 
تومان براي دولت هزينه مي برد؛ همين موضوع سبب شد تا اعالم شود 
واكســن كروناي ايراني گران تر از واكسن هاي مشــابه خارجي است. 
هم اكنون، قيمت واكســن هاي آمريكايي مدرنا و فايزر به ترتيب 25تا 
37دالر و 19.5دالر، سينوفارم چيني 15دالر، بهارات هند 14.8دالر، 

اسپوتنيك وي روسيه 10دالر و آسترازنيكا 5دالر است. 
حاال محاسبه قيمت كووبركت براســاس قيمت جهاني حدود 8دالر 
تخمين زده مي شود. در اين باره، نيكي ملكي، رئيس مركز اطالع رساني 
و روابط عمومي ستاد اجرايي فرمان امام)ره( هم توضيحاتي مي دهد. 
به گفته او، اين قيمت، علي الحساب براي تمام واكسن هاي ايراني است 
و نه فقط بركت:» هزينه تامين واكســن هاي ســينوفارم و بهارات كه 
تكنولوژي اي شبيه به بركت دارند، براي ايران 330 تا 38۶ هزار تومان 

براي هر دوز است. 
اين قيمت براي ســينوفارم و بهارات در شــرايطي اســت كه امكان 
تامينش وجود داشته باشــد كه انجام چنين كاري هم خيلي سخت 
اســت.« به گفته ملكي اينكــه گفته مي شــود واكســن كووبركت 
گران ترين واكســن اســت اصال درســت نيســت و غير از واكســن 
آســترازنيكا، تمام واكســن هاي ديگر از بركت گران تر هســتند. از 

آن طرف ســخنگوي ســازمان غذا و دارو كه قيمت نهايي واكســن 
 بركــت را تأييــد نكــرده، درايــن بــاره توضيــح مي دهــد كــه:
» قيمت گذاري واكسن كرونا براساس هزينه تمام شده، حاشيه سود 
منطقي و قيمت واكسن هاي مشابه خارجي و البته با رويكرد حمايت از 

توليد ملي در كميسيون قيمت گذاري انجام خواهد شد.«
 او همچنين درباره نگراني ها نسبت به پرداخت هزينه تامين واكسن 
از ســوي مردم اين اطمينان را مي دهد كه اين واكســن براي مردم 
رايگان است. اما دولت و وزارت بهداشــت موظف به خريد واكسن از 
توليدكنندگان داخلي است:» توليدكنندگان داخلي واكسن اطمينان 
داشته باشند قيمت گذاري در كميســيون قيمت گذاري سازمان غذا 
و دارو برپايه هزينه تمام شده و حاشــيه سود منطقي و با لحاظ قيمت 
رفرنس واكسن هاي مشابه خارجي انجام مي شود، بحث هاي افراد كم 
اطالع، ناآگاه يا مغرض، مالك نيســت با جديت و اطمينان مســير را 

ادامه دهيد.«

تجديد نظر منطقي در قيمت واكسن؛ 
مقرون به صرفه نيست 

در اين ميان يكي از توليد كنندگان داخلي دارو كه نخواست نامش در 
گزارش بيايد، با تأكيد بر اينكه قيمت گذاري دارو و واكسن در سازمان 

غذا و دارو انجام مي شود به همشهري مي گويد:» در گذشته قيمت ها به 
اين صورت بود كه شركت توليدكننده قيمت تمام شده را اعالم مي كرد 
و در نهايت سازمان غذا و دارو، ميزان سود اضافه بر قيمت اوليه را اعالم 
مي كرد. اما درباره واكسن هاي بيولوژيك ما پيشنهاد كرديم كه براي 
تعيين قيمت، برندهاي جهاني را هــم درنظر بگيرند و اگر قيمت يك 
واكسن 3دالر اســت در ايران حداقل ۶0درصد تعيين شود.« او ادامه 
مي دهد:»اين مسئله البته هم اكنون ديگر آن سازوكار گذشته را ندارد 
و قيمت  گذاري متفاوت تعيين مي شود. درباره واكسن بركت هم به نظر 
مي رسد كه سياســت هاي خاصي براي اين قيمت باالتر درنظر گرفته 
شده است.« براساس اعالم اين متخصص دارويي، هم اكنون هم به نظر 
مي رسد درباره واكســن هاي كرونا تيراژ توليد مدنظر باشد چرا كه هر 
قدر كمتر توليد شود، هزينه سربار آن افزايش دارد و اين مسئله باعث 
مي شود كه هزينه هاي سرريز توليد بيشتر شود. البته قيمتي كه براي 
اين واكسن تعيين شده باالست و به نظر مي رسد بازنگري در آن صورت 
خواهد گرفت، چرا كه واكسن هاي كرونا در طرح ملي هستند و قرار است 
هزينه آن را دولت تامين  كند. اگر قرار بر توليد واكســن پولي به مردم 
باشد آن زمان انتظار اينكه قيمت ها به همين صورت تعيين شود وجود 
دارد.  البته در ايران داروهايي توليد مي شود كه  قيمت آنها حتي بيشتر 

از قيمت جهاني است.
به گفته او، با وجود اينكه شعار مسئوالن حمايت از توليد داخلي است 
اما انحصارطلبي نبايد وجود داشته باشد و بايد عدالت در توليد و توزيع 
داروهاي داخلي و خارجي صورت بگيرد: »يكي از مشكالت اين است 
كه اگر قرار است واكسن ها با قيمت هاي باالتر توليد شوند اصال مقرون 
به صرفه نخواهد بود. ما اين تجربه را درباره برخي داروها داشــتيم كه 
قيمت هاي گراني داشتند و اگر مي خواستيم آنها را از كشورهايي ازجمله 
هند و آلمان وارد كنيم با هزينه هاي كمتري محقق مي شد. تا جايي كه 
من هم اطالع دارم واردات واكسن كرونا در هيچ كشوري بيشتر از قيمت 
تعيين شده جهاني نيست و تنها يك هزينه حمل ونقل دارد. اين مسئله 
حتي درباره واردات واكسن از سوي بخش خصوصي هم وجود داشت و 

آنها مجاز به خريد واكسن با قيمت باالتر نبودند.«

مهار يكه تازي مطلق كنكور در تعيين تكليف بي چون وچراي سرنوشت 
داوطلبان ورود به دانشگاه، بار ديگر طي ماه هاي اخير با ورود شوراي عالي آموزش

انقالب فرهنگي به مســئله ايجاد تغييرات اساسي در نظام سنجش و 
پذيرش دانشجو كليد خورد. البته اجرايي نشدن قوانيني كه در 2  دهه گذشته درباره 
حذف كنكور به تصويب رســيده بود و همچنين برخوردهاي شعاري با اين موضوع، 
بيم هايي ايجاد كرده بود كه شايد دود ســفيدي كه از دبيرخانه شوراي عالي انقالب 
فرهنگي درباره ساماندهي نظام سنجش و پذيرش دانشجو بلند شده است هم مانند 
همان قوانين و مصوبات اجرانشده قبلي، شكل شعاري و ظاهري به خود بگيرند. اما روز 
سه شنبه اول تير ماه 1400در هشــتصد و چهل و دومين جلسه شوراي عالي انقالب 
فرهنگي به رياست حســن روحاني رئيس جمهوري، تصميماتي درباره جراحي نظام 
سنجش و پذيرش دانشجو در ايران گرفته شد كه مي توان گفت از مهم ترين تصميمات 
52 سال گذشــته در زمينه كنكور بوده اســت. 5تصميم جديد شوراي عالي انقالب 
فرهنگي در زمينه سياست ها و ضوابط ســاماندهي سنجش و پذيرش دانشجو كه به 
تصويب نهايي نيز رسيده است عالوه بر كمرنگ كردن نقش يك آزمون چندساعته در 
تعيين سرنوشت و مســير زندگي دانش آموزان متقاضي ورود به آموزش عالي، تأثير 
عملكرد و تالش هاي دانش آموزان در دوران مدرسه را به معياري كليدي براي ورود به 
دانشگاه تبديل كرده و در عين حال نوعي استقالل و اختيار براي دانشگاه ها در زمينه 

تعيين شرايطي براي پذيرش دانشجو  فراهم آورده است.

نمرات پايه دوازدهم دوبرابر مؤثرتر از پايه يازدهم
طرح ساماندهي نظام سنجش و پذيرش كنكور در مقطع كارشناسي در مجموع داراي 
13ماده است كه با تصويب ۶ ماده اصلي آن، پروژه رنگ باختن كنكور چند قبضه شده و 

ديگر راهي براي برگشت ندارد. براساس اين مصوبات كه قرار است از سال 1402اجرايي 
شود و براساس اعالم دبير شــوراي عالي انقالب فرهنگي به طور قطعي در كنكورهاي 
1400 و 1401 اعمال نخواهند شــد، سهم ســوابق تحصيلي دانش آموزان در نظام 
سنجش و پذيرش دانشجو به ۶0درصد مي رسد و سهم كنكور 40درصد خواهد بود. 
عليرضا منادي سفيدان، رئيس كميسيون آموزش مجلس و عضو شوراي عالي انقالب 
فرهنگي در اين باره به همشــهري گفت: »از سهم ۶0درصدي كه به سوابق تحصيلي 
دانش آموزان اختصاص داده شده است، معدل پايه يازدهم به اندازه 20درصد و معدل 

پايه دوازدهم به ميزان 40درصد تأثير خواهد داشت.«

دروس عمومي از كنكور حذف مي شود 
وي افزود: »براساس مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي، سنجشي كه در كنكور انجام 
مي شــود فقط مربوط به دروس تخصصي خواهد بود و در بخش سوابق تحصيلي نيز 
دروس عمومي مورد ارزيابي و سنجش قرار خواهد گرفت.« محسن حاجي ميرزايي، 
وزير آموزش وپرورش نيز در صفحه شــخصي خــود در توييتر نوشــت: »با تصميم 
شوراي عالي انقالب فرهنگي، تأثير سوابق تحصيلي در پذيرش دانشگاه به ۶0درصد 
ارتقا يافت. نتايج امتحان پايه دوازدهم سهم عمده اي در قبولي در رشته هاي پرمتقاضي 
خواهد داشــت. يعني اهميت يافتن اهداف دوره هاي تحصيلي و كاستن از تأثيرات 

آسيب زاي كنكور بر نظام آموزشي تربيتي.«
سعيدرضا عاملي، دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي نيز در اين باره مي گويد: »با تأثير ۶0 
درصد سوابق تحصيلي و 40 درصد آزمون كنكور، عالوه بر اضطراب زدايي از داوطلبان 
كنكور به خصوص در رشته هاي پرمتقاضي، فرصتي فراهم مي شود تا عمق يادگيري 
دانش آموزان سنجش شود. واقعيت اين است كه دانش آموز 12 سال تحصيل مي كند 

و اين 12 سال تحصيل بايد در موفقيت او براي ورود به دانشگاه بروز داشته باشد.«

ماجراي انتقاد به افزايش تأثير سوابق تحصيلي در پذيرش دانشجو 
هر چند افزايش سهم سوابق تحصيلي در نظام سنجش و پذيرش دانشجو به تصويب 
شوراي عالي انقالب فرهنگي رسيده اما با انتقادهايي نيز از سوي برخي اعضاي اين شورا 
همراه بوده است؛ به طوري كه حسينعلي شهرياري، رئيس كميسيون بهداشت و درمان 
مجلس در جلسه اخير شوراي عالي انقالب فرهنگي، انتقادهايي با اين مضمون مطرح 
كرده كه با افزايش سهم سوابق تحصيلي در پذيرش دانشجو، نوعي بي عدالتي آموزشي 
در حق دانش آموزاني كه در مناطق محروم با امكانات كم تحصيل مي كنند در مقايسه 
با دانش آموزاني كه در شهرها و مناطق با امكانات بيشتر به مدرسه مي روند و مي توانند 

معلم خصوصي بگيرند، ايجاد مي شود.

 سوگيري به سمت مناطق محروم در سهميه ها
اين عضو شــوراي عالي انقالب فرهنگي در گفت وگو با همشــهري تصريح كرد: »در 
پي تذكر درباره اين بي عدالتي، مقرر شــد تا اين بي عدالتي از طريق امتيازاتي كه در 

سهميه ها براي دانش آموزان مناطق محروم لحاظ مي كنند، به نوعي جبران شود.«
موضوع ديگري كه برخي منتقدان افزايش سهم سوابق تحصيلي در پذيرش دانشجو 
عنوان مي كنند، رقم خوردن بي عدالتي آموزشي بين دانش آموزاني است كه در مدارس 
غيرانتفاعي و دولتي تحصيل مي كنند. عليرضا منادي ســفيدان، رئيس كميسيون 
آموزش و تحقيقات مجلس و عضو حقوقي شــوراي عالي انقالب فرهنگي در اين باره 
به همشهري مي گويد: »آنچه كه در ســوابق تحصيلي درنظر گرفته مي شود، نمرات 
امتحانات نهايي و سراسري است بنابراين شائبه اينكه دانش آموزان مدارس غيرانتفاعي 
در برخي موارد مورد ارفاق قرار گيرند و به ايــن خاطر از دانش آموزان مدارس دولتي 

جلو بزنند، اصال امكان ندارد.«
دبير شــوراي عالي انقالب فرهنگي نيز در واكنش به انتقادها تصريح مي كند: »مركز 
سنجش آموزش وپرورش اين امكان را فراهم كرده كه در امتحانات نهايي دانش آموزان، 
سؤاالت استاندارد شده در سراسر كشــور مورد آزمون قرار بگيرد و اميدواريم كه اين 
روش شرايطي را فراهم كند كه داوطلبان به صورت عادالنه تر به دانشگاه وارد شوند.« 

برگزاري 2 كنكور در سال 
اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي همچنين تصويب كرده اند كه آزمون كنكور براي 
دروس تخصصي 2بار در سال برگزار شود و نتايج امتحاني كه از لحاظ سوابق تحصيلي 
و اختصاصي كنكور سراسري گرفته مي شود تا 2ســال اعتبار داشته و دانش آموزان 
مي توانند از نتايج آن تا 2 سال استفاده كنند. عاملي، دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي 
درباره اين مصوبه نيز مي گويد: »اينكه كنكور 2 بار در سال برگزار شود، موجب برداشته 
شدن فشار و اضطراب از روي دانش آموزان شده و آنها ديگر از اين بابت نگراني ندارند 

كه پس از شركت در كنكور، تا سال ديگر فرصت ديگري نخواهند داشت.« 

تعيين شرط معدل براي ورود به هر دانشگاه
مصوبه ديگر شوراي انقالب فرهنگي ناظر بر اختيار دادن به دانشگاه ها در پذيرش نهايي 
دانشجو است؛ به اين ترتيب كه دانشــگاه هاي كشور مي توانند براي پذيرش دانشجو 
حدنصاب معدل درنظر بگيرند. دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي درباره جزئيات اين 
مصوبه هم گفت: »دانشگاه هاي كشور مي توانند يك حد نصاب براي معدل بگذارند و 
براساس آن مشخص كنند كه تا چه معدلي را پذيرش مي كنند و اگر معدل داوطلب 
از ميزان مشخصي پايين تر باشــد، اين اختيار به دانشگاه ها داده مي شود كه داوطلب 

را پذيرش نكنند.«

كدام ماده هاي طرح جراحي كنكور هنوز تصويب نشده اند؟
منادي ســفيدان، رئيس كميســيون آموزش مجلس در گفت وگو با همشــهري در 
تشريح ماده هاي ديگر طرح ساماندهي سنجش و پذيرش دانشجو كه هنوز به تصويب 
شوراي عالي انقالب فرهنگي نرسيده اســت، از تخصيص 30درصد ظرفيت پذيرش 
دانشجويان پزشكي از فارغ التحصيالن دوره ليسانس و همچنين بحث و بررسي ماده 
مربوط به ســهميه ها نام برد و گفت: »البته همه سهميه ها حفظ مي شوند منتها يك 
تغييراتي هم ممكن است ايجاد شود. حال بايد ديد اين تغييرات به نفع سهميه است يا 
به ضرر آن.« حسينعلي شهرياري، عضو كميسيون بهداشت مجلس نيز درباره پذيرش 
دانشجوي پزشكي از ليسانس، تأكيد كرد: »درصورتي موافق پذيرش دانشجوي پزشكي 
از ليسانس هستم كه ظرفيت فعلي پذيرش دانشجوي پزشكي از ديپلم حفظ شود.« 

گفت وگوي همشهري با اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي درباره جزئيات سهم ۶0درصدي سوابق تحصيلي در پذيرش دانشجو، 
حذف دروس عمومي از كنكور و تعيين شرط معدل براي هر دانشگاه كه از سال 1402اجرايي مي شود

5 تغيير مهم  در كنكور

3محيطبانزنرستهاداريگرفتند
معاون يگان حفاظت محيط زيست: فعال به كارگيری محيط بانان زن  امكان پذير نيست

سازمان حفاظت محيط زيست تا 8سال آينده 
توان جذب ساالنه 250محيط بان را دارد كه گزارش

همگي آنها مرد هســتند. چندسال قبل اما 
تصوير زني با لباس محيط باني درحالي كه يك قبضه سالح 
ســازماني نيز به دست داشــت در كنار محيط بانان مرد و 
به عنوان نخستين محيط بان زن در سايت سازمان حفاظت 
محيط زيست قرار گرفت و البته در فضاي مجازي نيز به طور 
گســترده چرخيد. همان زمان اما فرمانده يگان حفاظت 
محيط زيســت با طرح اين موضوع كه »مگر شكارچي زن 
داريم كه به محيط بان زن نياز داشته باشيم؟« اعالم كرد: 
محيط بان زن نداريم و كارشناسان خانم در سازمان حفاظت 
محيط زيست كه در طرح »يك ســاعت با محيط بان« در 
مدارس دخترانه حضور مي يابند تــا براي دانش آموزان از 
محيط زيست صحبت كنند، به طور نمادين لباس محيط باني 
به تن مي كنند.  جمشيد محبت خاني البته به اين موضوع 
اشاره كرد كه مسئوالن سازمان حفاظت محيط زيست تالش 
مي كنند بخشي از نيروهاي استخدامي حوزه محيط باني را 
كه مربوط به دفتر پيشگيري اجتماعي اين سازمان هستند 
از زنان جذب كنند؛ همين وعده نيز هنوز تحقق نيافته است.

 زهرا رفيعي
خبرنگار

همشهري از جزئيات نحوه تعيين قيمت واكسن  و  حواشي اين ماجرا  گزارش می دهد

تأييد قيمت واكسن داخلی
مريم سرخوش

خبرنگار
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در هفته  بيست و چهارم  ليگ برتر،  استقالل تيم سوم جدول، فردا ميزبان گل گهر تيم چهارم است
در هفته بيست وچهارم ليگ برتر از رقابت نزديك پرســپوليس و سپاهان در صدر جدول 
كه بگذريم، حساس ترين بازي هفته را استقالل و گل گهر در ورزشگاه آزادي تهران برگزار 

مي كنند. 
همسايگي 2 تيم در جدول رده بندي و رقابتي كه براي كســب رتبه سوم ميان آنها جريان 
دارد فقط 10درصد از حساسيت اين بازي را شكل مي دهد. 90درصد ديگر، جنگ سنتي ميان 
2 چهره محبوب آبي ها يعني امير قلعه نويي و فرهاد مجيدي است. فرهاد اگرچه هنوز روي 
نيمكت استقالل هيچ جامي نگرفته اما محبوبيتي كه از زمان بازي اش جمع كرده هنوز آنقدر 
پابرجاست كه حتي در جنگ ميان او و مديران استقالل هواداران طرف شماره7محبوب شان 
را بگيرند. آن طرف امير قلعه نويي هم صاحب تمام جام هاي استقالل در ليگ برتر است و با 
وجود اينكه از آخرين حضورش روي نيمكت آبي ها 6ســال گذشته هنوز براي قشر خاصي 
از استقاللي ها محبوب ترين است و هميشــه يكي از گزينه هاي بازگشت به نيمكت اين تيم 

محسوب مي شود.

  امير- فرهاد؛ 2بازي، 2باخت
روزي كه فرهاد مجيدي در يكي از خلوت ترين بازي هاي اســتقالل از فوتبال خداحافظي كرد، 
سرمربي آبي ها و كســي كه فرهاد پيش از همه او را براي خداحافظي در آغوش گرفت همين امير 
قلعه نويي بود. رابطه اين دو بعدها با قهر و آشتي هاي زيادي همراه بوده اما همه مي دانند رابطه اي 
كه ميان اين دو نفر حاكم است نامش هر چه باشد رفاقت نيست. تقابل هاي اين دو چهره به عنوان 2 
سرمربي به همان 2 بازي خاص فصل گذشته محدود مي شود كه با فاصله اي كوتاه در ليگ و حذفي 
انجام شد. سال گذشته در هفته هاي پاياني ليگ استقالِل مجيدي با سود بردن از اشتباهات داوري 
سپاهاِن قلعه نويي را 2 بر يك برد. چند روز بعد 2 تيم دوباره در جام حذفي به مصاف هم رفتند كه 
اين بار استقالل كامال برتر بود و آسان تر از بازي قبلي با 2گل برنده شد. امير قلعه نويي در بازي اول 
به خاطر بيماري غايب بود و در بازي دوم كه حضور داشت بين 2 نيمه به دليل اعتراض شديد به داوري 
اخراج شد. مصاف فردا شب، ســومين تقابل امير و فرهاد از روي نيمكت هاست؛ مصاف شماره7و 

شماره8محبوب استقالل در سال هاي دور و نزديك.

  امير-استقالل؛ كامال مساوي
قلعه نويي اگرچه در تقابل با مجيدي هيچ بردي نداشته اما در بازي هاي رودررو مقابل استقالل 
كارنامه متعادلي دارد كه تعداد برد و باخت هايش كامال مساوي است. او در كسوت مربيگري 
با تيم هاي مس كرمان، سپاهان، تراكتور، ملوان، ذوب آهن و گل گهر 21بار در ليگ برتر مقابل 
استقالل قرار گرفته كه حاصل كارش 9برد، 5مســاوي و 7باخت بوده است. يعني بردهاي 
قلعه نويي 2تا بيشتر از استقالل بوده كه اين دو برد هم با 2باخت او در جام حذفي پاك مي شود. 
او يك بار با تراكتور و يك بار با سپاهان در جام حذفي به مصاف استقالل رفته كه مقابل مظلومي 
و مجيدي شكست خورده است. بنابراين كل بازي هاي رودرروي قلعه نويي با استقالل در ليگ 
و حذفي 23بازي است كه سهم هر يك از طرفين 9برد بوده است. امشب هر دوطرف به دنبال 
دهمين برد مي گردند و البته امير تشنه كسب نخستين پيروزي مقابل فرهاد و گرفتن انتقام 2 
باخت سال گذشته است. امير در بازي رفت اين فصل در سيرجان 2بر يك به استقاللي باخت 

كه سرمربي اش در آن روز محمود فكري بود. 

 فردا پرسپوليس روي چمن راه راه رفسنجان
 به دنبال  صدرنشيني است

قعرنشين ها هم دوئل هاي 6امتيازي برگزار مي كنند

 پوكربازها به چمن مصنوعي رسيدند

18 20

 پرچم در دست كاپيتان 2متري
ستاد عالي بازي هاي المپيك اين بار پرچم كاروان المپيك 

را به بسكتبال داد. كشتي و وزنه برداري بيشترين 
پرچمداران را در دوره هاي قبل داشته اند
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چرا لوكا مودريچ در آستانه 
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نكته بازي

آماربازي

بدترين نصيحت كننده سردار

مديريت به سبك التماسي

برق ورزشگاه هم سردسير است؟

در كل كره زمين اگــر فقط يك نفر 
حق نصيحت كردن سردار آزمون را 
نداشته باشد، او سعيد عزت اللهي 
است. هافبك دفاعي تيم ملي اخيرا 
گفته: »من اگر جاي سردار بودم به 
يك تيم بزرگ تر مي رفتم.« اين حرف را 
همه به آزمون مي زنند و درست هم مي گويند، منتها عزت اللهي 
اگر بيل زن خوبي است، اول بايد به باغچه خودش برسد. او كه 
يكي از هافبك هاي خوب فوتبال ايران اســت، در اين سال ها 
با بدترين انتخاب هاي ممكن، جاهايي توپ زده كه حتي يك 
دقيقه از بازي هايش قابليت پخش زنده در تلويزيون ايران را پيدا 
نكرده. روستوف، آنژي ماخاچ قلعه، آمكارپرم، يوپن و االن هم 
وايله بلد كلوپ تيم  هاي سعيد در اين سال ها بوده اند. شما اگر در 
خيابان اين اسم ها را به مردم بگويي، بعيد است حدس بزنند اينها 

تيم فوتبال هستند. سردار را ول كن سعيد جان، از خودت بگو!

چالــش بــزرگ مديــران باشــگاه 
پرسپوليس، حفظ اسكلت اين تيم 
براي فصل آينده اســت. اين وسط 
يكي از بازيكناني كه ظاهرا كارش 
براي جدايي تمام شده، محمدحسين 
كنعاني زادگان است. خودش مي گويد 
هنوز تصميمش را نگرفته، اما همه مي دانند كه او در پايان فصل 
راهي ليگ ستارگان قطر خواهد شد. در نتيجه كار باشگاه براي 
حفظ او تقريبا غيرممكن است، اما آخرين تقالي ابراهيم شكوري 
براي كشاندن كنعاني به باشــگاه واقعا تامل برانگيز و حتي قابل 
ترحم بود. مدير ورزشي باشگاه پرسپوليس در پست اينستاگرامي 
كنعاني زادگان بعد از قهرماني در جام حذفي كامنت گذاشته كه: 
»در باشگاه منتظرت هستيم.« اين يعني البد كنعاني جواب تلفن 
آقايان را هم نمي دهد. چشم تان روشن با اين مديريت التماسي. 
حاال كنعاني افتخار اليك كردن كامنت را به شــما داد يا آن كار 

را هم نكرد؟

كيفيت بد چمن ورزشگاه آزادي بعد 
از شروع مجدد مسابقات باشگاهي، 
همه را شــوكه كرده است. چمن 
خراب اســت و با توجــه به اينكه 
حدود يك ماه هم مسابقه اي در اين 
ورزشگاه برگزار نشــده بود، اين نكته 
غيرقابل هضم به نظر مي رسد. حاال اما معاون مجموعه ورزشي 
آزادي در دفاع از شــرايط به وجود آمــده گفته: »چمن آزادي 
سردسير است و چون هميشه اين موقع از سال مسابقات تمام 
مي شد، اشكالي به وجود نمي آمد. االن كه به تابستان رسيده ايم 
چمن ورزشگاه دچار تنش گرمايي شده است.« خيلي هم خوب؛ 
فقط خواستيم بدانيم برق ورزشگاه آزادي چه خصوصيتي دارد. 
آيا برق هم سردســير اســت كه در فصل گرما قطع مي شود؟ 
تعارف نكنيد و اگر دوست داريد، اين بهانه را هم بياوريد. ما آنقدر 

آدم هاي خوبي هستيم كه حرف تان را باور كنيم!

متريكا

هفته بيســت وچهارم از ليگ برتر فوتبال ايران، فردا 
جمعه آغاز مي شود. ليگ بيستم بعد از مدتي وقفه كه 
به دليل بازي هاي تيم ملي پيش آمد از دوشنبه هفته 
قبل با انجام 2بازي عقب افتاده از سر گرفته شد و بعد 
از آنكه تعداد بازي تيم ها باالخره روي عدد23 مساوي 
شد، حاال براي آغاز هفته بيست وچهارم آماده است. 
5بازي از اين هفته فردا )جمعه( انجام مي شــود كه 
بازي استقالل و پرسپوليس با حريفان خود هم جزو 
همين بازي هاست. 3بازي باقيمانده روزهاي شنبه 
و يكشنبه برگزار مي شوند كه مهم ترين آنها مصاف 
سپاهان صدرنشين با فوالد خوزستان خواهد بود. فردا 
استقالل با گل گهر بازي مي كند كه در مطلبي جداگانه 
به آن پرداخته شده و پرسپوليس هم در رفسنجان به 

مصاف تيم مس مي رود.

  مس رفسنجان– پرسپوليس
در رقابت ميلي متري ميان پرســپوليس و سپاهان 
كه با امتياز مساوي و اختالفي ناچيز در تفاضل گل 

همچنان ادامه دارد، پرســپوليس ايــن هفته بازي 
نســبتا آســان تري در پيــش دارد. در هفته اي كه 
ســپاهان بايد به زمين فوالد برود، بازي پرسپوليس 
در رفسنجان بازي ساده تري نسبت به رقيب اصفهاني 
به نظر مي رسد. مس رفســنجان البته تيم منظم و 
سختكوشي است و بازي روي چمن مصنوعي عجيبي 
كه اين تيم در ورزشگاه خانگي اش دارد، بازي چندان 
ســاده اي براي تيم هاي رقيب نبوده اســت. ولي با 
اين حال اغلب تيم هاي باالي جــدول از اين زمين 
با 3امتياز خارج شده اند. ســپاهان در همين زمين 
2-1 پيروز شده و گل گهر و آلومينيوم هم با 3امتياز 
از رفسنجان برگشــته اند. يعني از جمع 5تيم باالي 
جدول فقط استقالل نتوانســته در رفسنجان پيروز 
شود و پرسپوليس نمي خواهد دومين تيم اين ليست 
باشد. مشكل پرسپوليس در اين بازي غيبت وحيد 
اميري، كاميابي نيا و نعمتي است كه همچنان مشكل 
مصدوميت دارند. پرسپوليس 2بازي اخيرش را در 

ليگ برده و مس هر 3بازي اخيرش را باخته است.

    ماشين سازي– نساجي
حكمي كه كميتــه انضباطي براي بــازي پيكان و 
سايپا صادر كرد، رقابت در پايين جدول را سخت تر 
و حساس تر كرده است. با 3امتيازي كه به سايپا اهدا 
شد، نساجي و ذوب آهن خطر سقوط را خيلي بيشتر 
از قبل حس مي كنند و طبيعتا نساجي براي كسب 
هر 3امتياز به تبريز مي رود. ســقوط ماشين سازي 
تقريبا قطعي است اما نســاجي كه با ساكت الهامي 
4بازي از 6بــازي اش را برده و از 2بــازي اخيرش 
6امتياز كامل گرفته به پيروزي در زمين قعرنشين 

اميد زيادي دارد.

   ذوب آهن– آلومينيوم اراك
مجتبي حســيني كــه در نيم فصل بــه ذوب آهن 
آمده ميانگين امتيازگيري اين تيــم را از 0/73 به 
1.25امتياز در هر بازي رسانده است. اما اين ميزان از 
تحول مثبت هم هنوز براي حفظ ذوب آهن در ليگ 
كافي نبوده و تيم اصفهاني همچنان در رتبه پانزدهم 

قرار دارد. ذوب آهن يكي از 5تيمي است كه در همه 
ادوار ليگ برتر حضور داشــته و هرگز سقوط نكرده 
است. براي حفظ اين ركورد، بردن بازي هاي خانگي 
باقيمانده اهميت زيادي خواهد داشــت؛ حتي اگر 
حريف، آلومينيوم باشد كه در 14بازي اخيرش فقط 

يك بار باخته است.

   نفت آبادان– سايپا
هيچ تيمي به اندازه نفت آبادان دلش براي پيروزي در 
ليگ برتر تنگ نشده است. تيمي كه در پايان هفته 
يازدهم روي پله دوم جدول بود و 2امتياز بيشتر از 
سپاهان داشــت، از همان هفته ديگر رنگ پيروزي 
را نديده و حاال از آخر پنجم است. آبادان از 11بازي 
21امتياز داشــت اما از 12بازي بعدي فقط 5امتياز 
گرفت و حاال فقط 5امتياز با نقطه سقوط فاصله دارد. 
حريف امروز برزيلي هاي بحران زده، سايپاســت كه 
اگرچه يك امتياز كمتر از ميزبــان دارد اما از 2بازي 

اخيرش 6امتياز گرفته است.

تيم فــوالد در بازي عقب افتــاده از هفته 

بيست ودوم نفت مسجدسليمان را شكست 45
داد تا شاگردان جواد نكونام بعد از 45روز 
صاحب يك برد ديگر در ليگ برتر شوند. 
قرمزپوشان خوزســتان آخرين بار در روز 18ارديبهشت ماه گل گهر را 
شكست داده بودند كه اين تنها برد آنها در سال1400به شمار مي رفت. 
به جز آن برد، حاصل كار فوالد در ســال1400به 2مساوي و 2باخت 
محدود مي شــد و البته حضور در ليگ قهرمانان آسيا كه آنجا هم كار 
خوزي ها با رتبه آخر در گروه 4تيمي به پايان رسيد. اما فوالد در داربي 
روز سه شــنبه خوزســتان باالخره به اين ناكامي ها پايــان داد و نفت 
مسجدسليمان را با 2گل برد. اين پيروزي فوالد را به رتبه ششم جدول 

رساند.

نفت مسجدسليمان كه سه شنبه شب با 

2گل مغلــوب فوالد شــد از زمان آمدن 287
محمود فكــري هيچ گلــي از حريفانش 
دريافت نكرده بود. فكري از زمان نشستن 
روي نيمكت نفت به يك مســاوي بدون گل در زمين سپاهان و 2برد 
متوالي مقابل مس رفسنجان و ماشين سازي دست يافته بود. اين تيم 
بازي با فوالد را در حالي آغاز كرد كه 275دقيقه گل نخورده بود و اين رقم 
بهترين ركورد نفت مسجدسليمان در فصل جاري محسوب مي شد. اما 
مقابل فوالد دروازه اين تيم در دقيقه12توســط پريرا باز شد تا ركورد 
شاگردان فكري از 287دقيقه فراتر نرود. نفت مسجدسليمان يك پنالتي 
را هم در دقيقه75از دست داد تا امتيازي از اين بازي نصيبش نشود و با 

27امتياز همچنان خطر سقوط را تا حدودي احساس كند.

مهار پنالتي فريد بهزادي كريمي توســط 

محســن فروزان باعــث رقم خــوردن 11
يازدهمين كلين شيت فوالد در فصل جاري 
شد. فروزان در ليگ بيستم 19بازي براي 
فوالد انجام داده و 9بار موفق به كلين شــيت شده است. در 4بازي ديگر 
احســان مراديان درون دروازه فوالد ايستاده و او هم 2كلين شيت براي 
تيمش ثبت كرده است. فوالد حاال با 11كلين شيت بعد از پرسپوليس 
)13( و استقالل )12( در رتبه سوم قرار دارد. خط دفاعي فوالد در ميان 
16تيم ليگ كمترين فرصت شــوتزني را به حريفان مي دهد. ميانگين 
شوت هايي كه حريفان فوالد در اين فصل زده اند 7شوت در هر بازي بوده 
كه 2.6شوت در هر بازي داخل چارچوب دروازه بوده است. در اين 2 بخش 

فوالد بهترين آمار را دارد و پرسپوليس در رتبه دوم است.
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رســول خطيبي بعد از شكســت تراكتــور در برابر 
پرسپوليس در بازي سوپرجام بسيار خشمگين بود و به 
خيلي از مسائل ايراد گرفت. اظهارات او در مورد نقش 
داشتن دولت و وزارت ورزش در قهرماني پرسپوليس 
انعكاس بسيار وسيعي در رسانه ها داشت. اين اما همه 
ماجرا نبــود؛ چراكه بعد از چند ســاعت خطيبي در 
مصاحبه اي ديگر، اين بار انگ كم كاري و اشتباه عمدي 
به بازيكنان تيمش زد. سرمربي تراكتور در اين بخش 

گفت: »من يك عمر فوتبال بازي كرده ام مي دانم چه 
حركتي در زمين فني است و چه حركتي عمدي! مگر 
هوادار غيرتش مي كشد كه بازيكن بيايد و كاري كند 
كه تيمش ضربه بخورد؟« اين اظهارات خطيبي 2نفر 
را در مظان اتهام قرار داد؛ يكي مهدي تيكدري كه با 
حركتي ناشيانه در دقايق پاياني از زمين اخراج شد و 
ديگري محمد خانزاده كه ســر تنها گل پرسپوليس 
بدجوري دريبل خــورد. تيكدري بعدتر گفت منظور 

خطيبي به او نبوده، اما بعيد اســت خانزاده هم عمدا 
جا مانده باشد. او با اينكه سابقه بازي در پرسپوليس را 
دارد، هميشه در تقابل با اين تيم پرحرارت ظاهر شده 

و چنين وصله اي به مدافع تراكتور نمي چسبد.
اين قصه اما در تراكتور بارها تكرار شــده و قربانيان 
ديگري هم داشــته اســت؛ به عنوان مثال زماني كه 
اميد عاليشــاه براي گذراندن خدمت سربازي راهي 
تراكتور شد و درست در همان مقطع زماني در ديدار 
برابر پرسپوليس آسيب ديد، برخي نزديكان باشگاه 
تبريزي آسيب ديدگي اميد را ســاختگي و ناشي از 
كم كاري دانستند. اين درحالي است كه اتفاقا عاليشاه 
بر سر شيوه جدايي اش از پرسپوليس با مديران وقت 
اين باشگاه به شدت مشكل پيدا كرده بود. آنها حتي 

انگ خيانت هم به عاليشاه زدند و اين بازيكن در ديدار 
رودررو بمب انگيزه بود؛ هرچند آسيب ديد و نتوانست 

در زمين بماند.
بازيكن ديگري هم كه قرباني چنين سناريويي شد، 
محســن فروزان بود. قصه او از همه مشهورتر است و 
نيازي به بازگويي ندارد. اشتباه اين دروازه بان در بازي 
با ســپيدرود و گل بدي كه خورد، يك دنيا جنجال 
به همراه آورد و مالك باشــگاه رسما انگ كم كاري به 
فروزان زد. جالب اينجاست كه تا كنون هيچ يك از اين 
فرافكني ها براي تراكتور مفيد نبوده و كمكي به باشگاه 
نكرده، اما همچنان اصرار عوامل باشگاه براي انداختن 
تقصير بر گردن بازيكنان ادامه دارد. بايد ديد قرباني 

بعدي كيست.

سريالبيپاياناتهامزني
بدبيني به بازيكنان در تراكتور؛ از عاليشاه و فروزان تا خانزاده

اين فصل نوعي كل كل و كري خواني بين بازيكنان پرســپوليس و 
اســتقالل در گرفته كه همچنان ادامه دارد و ابعادش وسيع تر هم 
مي شود. به عنوان مثال استقاللي ها ادعا مي كردند در ليگ قهرمانان 
آسيا در گروه بسيار سختي قرار گرفته اند. آنها اسم گروه شان را گروه 
مرگ گذاشته بودند. نهايتا هم بعد از اينكه شب آخر الشرطه را در يك 
بازي نفسگير شكست دادند، در رختكن مثل فاتحان جشن گرفتند. 
ارسالن مطهري هم يك عكس دسته جمعي با ژست برندگان مسلط 
گرفت و منتشر كرد. ژست ارسالن طوري بود كه انگار مي گفت: »گروه 
مرگ؟ اينكه چيزي نبود.« بعد هــم مهدي قائدي به عدم رويارويي 

پرسپوليس و استقالل در آســيا واكنش نشان داد و نوشت: »حيف 
شد. از دست مان در رفتند.« اين رفتارهاي استقاللي ها سروصداي 
زيادي به پا كرد. بازيكنان پرسپوليس هم كه منتظر تالفي بودند، بعد 
از پيروزي در داربي تهران حسابي انتقام گرفتند؛ هم ژست مطهري را 
جبران كردند و هم جمله قائدي را. كل كل ها همچنان ادامه دارد. در 
آخرين نمونه عيسي آل كثير بعد از پيروزي پرسپوليس در سوپرجام 
با تك گل او، مقابل دوربين همبازي اش گفت: »من مي خواهم بروم 
گيتار بزنم.« اين نوعي كنايه به شــادي گل معــروف مطهري بود. 
ارسالن هم براي عيسي نوشــت: »اشكالي ندارد. هر كسي مي تواند 

يك الگو داشته باشد.«
داستان خيلي فراتر از اينهاست و اگر خودتان پيگير فضاي هواداري 
باشيد مي دانيد كه پرسپوليسي ها و استقاللي ها حسابي دارند به پر و 
پاي هم مي پيچند. از قضا قصدمان اين است كه بگوييم جدل كالمي 
در اين سطح را دوست داريم. اتفاقا اينها نمك فوتبال هستند. در اين 
حد و تا جايي كه كار به بي ادبي و هتك حرمت نكشد، همه  چيز خيلي 
هم عالي است. ما اصال همين تقابل را از پرسپوليسي ها و استقاللي ها 
مي خواهيم و مطمئنيم آنها در چنين فضايي، با عطش و اشــتياق 
بيشتر بازي مي كنند. ببينيد كه داربي هاي اخير چقدر جذاب تر شده 
است. اين قســم كري خواني ها كه همه جاي دنيا هم هست، حس 
برتري جويي بازيكنان را تقويت مي كند و هزار بار مفيدتر است از آن 
ضيافت هاي مشترك قديمي كه پيش از داربي ها برگزار مي شد. به 

هم چنگ و دندان نشان بدهيد، فقط از حدود اخالقي خارج نشويد.

يك و دوهاي جذاب
چرا از كل كل كالمي و عملي بازيكنان پرسپوليس و استقالل لذت مي بريم؟

همه به دنبال يزداني

حسن يزداني الگوي كشــتي گيران تيم ملي شده است. 
حدود يك ماه پيش بود كه يزداني يك استوري در صفحه 
اينســتاگرامش به اشــتراك گذاشــت و از خداحافظي 
موقتي اش از فضاي مجازي خبر داد. حاال كشــتي گيران 
ديگر هــم راه يزدانــي را در پيش گرفته انــد. مصطفي 
حسين خاني و محمدحســين محمديان كه حضورشان 
در بازي هاي المپيك توكيو قطعي شــده است، از فضاي 
مجازي خداحافظي كردنــد. يزداني يك طالي المپيك 
دارد و براي بازي هاي توكيو هم مدعي مدال كشتي آزاد 
اســت و بقيه هم مي خواهند راه او را بروند تا به موفقيت 
برسند. شايد توجه به همين جزئيات است كه او را از بقيه 

متفاوت كرده است.

گزينشي پر از اگر

كادر فني كشتي آزاد نحوه گزينش نفرات براي مسابقات 
جهاني نروژ را اعالم كرده اســت. در متني كه كادر فني 
منتشر كرده، آمده است كشتي گيري كه مدال المپيك 
بگيرد، مي تواند مستقيم راهي مسابقات جهاني شود اما 
كسي توضيح نداده كشــتي گيري كه در باالترين سطح 
به مدال رســيده، چرا بايد 3 ماه بعد در سطح پايين تري 
كشتي بگيرد، آن هم در شــرايطي كه شرايط بدني اش 
افت كرده است. چرا فدراسيون و كادر فني يك بار براي 
هميشه به حواشي پايان نمي دهند و مثل روسيه و آمريكا 
مسابقه انتخابي برگزار نمي كنند؟ متن كادر فني آزاد پر 
از »اگر« است تا همه راضي باشند. كشتي فرنگي هم كه 

جزيره مستقلي است.

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

23146342212148سپاهان1
23139131121948پرسپوليس2
23117525151040استقالل3
2310582522335گل گهرسيرجان4
135-2381142223آلومينيوم اراک5
2381052215734فوالد6
238962220233تراکتور7
428-237792125پديده8
528-237791621مس رفسنجان9

427-236981519نفت  مسجدسليمان10
627-236982026پيكان11
326-236891619صنعت نفت آبادان12
325-2351081720سايپا13
822-2364131826نساجی مازندران14
721-2349102229ذوب آهن15
2111-2318141536ماشين سازی تبريز16

پوكربازها به چمن مصنوعي رسيدند
فردا پرسپوليس روي چمن راه راه رفسنجان به دنبال صدرنشيني است و قعرنشين ها هم دوئل هاي 6امتيازي برگزار مي كنند

جمعه 4 تير 1400

شنبه 5 تير 1400

يکشنبه 6 تير 1400

ماشين سازی-نساجی

مس رفسنجان-پرسپوليس

ذوب آهن-آلومينيوم

صنعت نفت-سايپا

استقالل-گل گهر

پديده -تراکتور

پيكان-نفت  مسجدسليمان

فوالد-سپاهان

19:10

19:15

19:40

21:50

20:50

20:30

19:50

20:45

هفته  بيست و چهارم

ر
چهارشنبه 9 تير 1400

پنجشنبه 10 تير 1400

تراکتور-ذوب آهن

پرسپوليس - گل گهر

سايپا-پديده

آلومينيوم-استقالل

نساجی-پيكان

مس رفسنجان-فوالد

نفت  مسجدسليمان-صنعت نفت

سپاهان-ماشين سازی 

19:15

19:50

19:40

19:50

20:30

20:50

21:15

هفته  بيست و پنجم

پنجشنبه ۲4 تير  1400

پنجشنبه ۳1 تير  1400

پرسپوليس -  استقالل

گل گهر سيرجان-آلومينيوم

فوالد-سپاهان

ملوان بندر انزلی -خيبر خرم آباد

19:45

20:30

21:30

20:00

جام حذفي
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آخرين ضربه ويلموتس
اعتمادها به مربي بزرگ خارجي 

هم خدشه دار شده است
اين روزهــا كه فدراســيون فوتبــال دراگان 
اســكوچيچ را معلق نگه داشــته و صحبت بر 
سر اين است كه شــايد يك نفر ديگر در ادامه 
راه هدايــت تيم ملــي را برعهــده بگيرد، يك 
واقعيت بيش از پيش آشــكار شده است؛ اينكه 
افكار عمومي حتي به صرف جذب مربي نامدار 
خارجي هم ديگر حاضر نيســت به راحتي به او 
اعتماد كند. پيش از اين حتي درنظرســنجي 
برنامه 90 هم گزينه اي كه براي تعيين تكليف 
نيمكت تيم ملي يا پرســپوليس و اســتقالل 
معموال بيشترين رأي را مي آورد، »مربي بزرگ 
خارجي« بود. حاال اما غائلــه مارك ويلموتس 
كاري با فوتبــال ايران كرده كه مــردم به اين 
راحتي حاضر نيستند به اســم و رزومه مربيان 
اطمينان كنند. زماني كه مربي بلژيكي هدايت 
تيم ملــي را پذيرفت، همه خوشــحال بودند و 
احساس مي كردند كسي آمده كه كم وبيش در 
قواره هاي خود كي روش است؛ كسي كه باالخره 
هدايت تيم ملي بلژيك را در دوران آغاز رشــد 
برعهده داشته اســت. با اين حال گذشت زمان 
و بالهايي كه ويلموتس سر فوتبال ايران آورد، 
ثابت كرد مربي نامدار خارجي هم لزوما دلسوز 
و متعهد نيست و شــايد يك شياد فرصت طلب 
باشد. البته خوب است كه بترسيم و دقت كنيم، 
اما به هــر حال ويلموتس با مــا كاري كرده كه 
دل مان سخت قرص مي شــود؛ همان حكايت 
مارگزيده اي كه از ريســمان ســياه و ســفيد 

مي ترسد.

D گروه

A گروه

برنامه

امتياز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازيتيم 

79 -7 --3 3 ايتاليا 

14 2 3 1 1 1 3 ولز 

14 -5 4 1 1 1 3 سوئيس 

-7 -8 1 3 --3 ترکيه 

B گروه

C گروه

امتياز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازيتيم 

69 1 7 --3 3 بلژيک 

13 4 5 2 -1 3 دانمارک 

23 -3 1 2 -1 3 فنالند 

53 -7 2 2 -1 3 روسيه 

امتياز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازيتيم 

69 2 8 --3 3 هلند 

16 3 4 1 -2 3 اتريش 

13 -5 4 2 -1 3 اوکراين 

-6 -8 2 3 - - 3 مقدونيه 

امتياز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازيتيم 

27-2-321انگليس

31114314کرواسی
جمهوری 

31113214چک

41-1215-3اسکاتلند

جهان

چه خبر از نقل وانتقاالت اروپا؟
درحالي که همگان سرگرم رقابت هاي يورو هستند، 
زير زيرکي تعدادي بازيکن در حال جابه جا شدن بين 
باشگاه هاي اروپايي اند. به همين بهانه مروري بر آخرين 

اخبار نقل و انتقاالت اروپا داشته ايم.

  بوفون
معارفه بوفون در باشــگاه پارما برگزار شد و اين اسطوره 
محبوب دروازه باني پس از 20ســال به باشــگاه سابقش 
برگشت. او در 43ســالگي قراردادي2 ساله با پارما بسته و 
مي خواهد به اين تيم كمك كند تا پس از يك فصل دوباره 
به سري آ برگردد؛ همان كمكي را كه به يوونتوس در سري  
بي كرده و موفق شده بود اين تيم را كه به خاطر كالچوپولي 
به دسته پايين تر تبعيد شــده بود، با سرمربيگري ديديه 
دشــان به ســري آ برگرداند. بوفون در مراسم معارفه اش 
اعالم كرد كه احتماال اين آخرين باشــگاهش خواهد بود: 
»به نظر خودم هنوز دروازه بان خوبي هستم. طبيعتا جيجي 
23ساله با 43ساله متفاوت است. من يوونتوس و پارما را 
انتخاب كردم، نه بازي در ســري بي  را. مي خواهم نســل 
جديد و فرزندانم بازي من در پارمــا را ببينند. توپ هنوز 

گرد است و پيروزي هنوز 3امتياز دارد.«

   ميالن
ميالني ها كه به دليل مشــكالت اقتصادي چندان قدرتي 
در نقل وانتقــاالت ندارند، همينطور ســتاره هاي خود را از 
دست مي دهند بدون آنكه پولي گيرشان بيايد. دوناروما با 
پايان قراردادش جدا شــد و هنوز تيم آينده اش را انتخاب 
نكرده اما گفته مي شود به يك باشــگاه بزرگ و احتماال به 
پاري سن ژرمن يا منچســتر مي رود. پس از دوناروما نوبت 
هاكان چالهان اوغلو بود كه بعد از تجربه يك تورنمنت افتضاح 
با تيم ملي تركيه، به هواداران ميالن پشت كند و با اينتر تا 
ســال2024 قرارداد ببندد. نفر بعدي هم مي تواند كسيه 
باشد كه تنها يك فصل ديگر با ميالن قرارداد دارد. باشگاه 
كه از بنيه مالي خوبي برخوردار نيســت و به همين دليل 
مي خواست در سوپرليگ شركت كند، باز هم بايد چشمش 
دنبال بازيكنان آزاد پابه سن گذاشته يا بازيكنان قرضي باشد. 
ژرژ مندس، دالل فوتبال به مقامات ميالن پيشــنهاد داده 
كه ليائوي پرتغالي را با خامس روديگس از اورتون معاوضه 
كنند. براهيم دياس هم شايد يك فصل ديگر قرضي از رئال 
در ميالن بماند اما تئو ارناندس پيشنهاد وسوسه برانگيزي از 

پاري سن ژرمن دارد و بعيد است از آن بگذرد.

   اينتر
جدا از جذب چالهان اوغلو تحــركات ديگري هم در اينتر 
ديده مي شود. اشرف حكيمي خيلي به دِر خروجي نزديك 
اســت و به زودي از چلسي يا پاريس ســر درمي آورد. اگر 
مشــتري خوبي پيدا شــود، اينتر مي تواند از شر ويدال و 
حاشيه ها و دستمزدش هم خالص شود. جوردي آلبا كه در 
تيم ملي اسپانيا فيكس شده، بازيكني است كه رسانه هاي 
اسپانيايي او را به اينتر لينك كرده اند اما اينتر او را در اين 
سن وسال نمي خواهد و بيشــتر دنبال ماركوس آلونسو از 
چلسي اســت. شايد در توافق بر سر اشــرف حكيمي اين 

مدافع چپ را هم به عنوان اشانتيون بردارند.

   مسي
بارســلونا پولي در بســاط ندارد اما هر روز روزنامه هاي 
كاتالوني تيتر مي زنند كه توافق 2ساله با مسي انجام شده 
است. آنها به تازگي گزارش داده اند كه بارسلونا مي خواهد 
امروز كه تولد مسي هم هســت، توافق نهايي با او را اعالم 
كند. در همين حين خاويــر تباس، رئيس الليگا گفته كه 
بارسا قبل از توافق جديد با مسي بايد فكري به حال حقوق 
بازيكنانش بكند. طبق قانون حقوقي كه بارسا به بازيكنانش 
مي دهد از سقف باالتر است و به همين دليل فعال از لحاظ 
قانوني قرارداد جديد با مسي امكان پذير نيست. قرارداد او 
8 روز ديگر پايان مي يابد و مسي مي تواند آزادانه و رايگان به 
هر جا كه خواست برود. بارسا اين روزها از راه هاي مختلف 
دنبال پول است ازجمله ديه گرفتن يا همان غرامت گيري! 
براساس قوانين هرگونه آسيب ديدگي بازيكنان با تيم هاي 
ملي كشورشان كه بيش از 28 روز آنها را خانه نشين كند، 
راه را براي گرفتن غرامت تيم هاي باشگاهي باز مي كند. به 
اين ترتيب تا اينجا بارسا مي تواند به خاطر مصدوميت دمبله 

تا 7/5ميليون يورو از فيفا غرامت بگيرد.

چرالوكامودريچدرآستانه36سالگيسلطانبيرونپا
اينقدرخوباست؟

همه با حسرت از سال هاي پاياني ســتاره هايي مثل كريستيانو 
رونالدو، مســي، زالتان و حتي راموس حرف مي زنند اما يكي از 
حسرت هاي اصلي دوستداران فوتبال زماني خواهد بود كه ديگر 
لوكا مودريچ در زمين مسابقه حاضر نباشد. كاپيتان كرواسي در 
35ســالگي چنان لذتبخش بازي مي كند انگار 10 سال جوان تر 
است. برخي هواداران عامه فوتبال وقتي لوكا توپ طالي2018 را 
گرفت و براي نخستين بار  پس از يك دهه مسي و رونالدو را كنار زد، 
غر مي زدند اما او كه عنوان بهترين بازيكن جام جهاني را هم يدك 
مي كشيد، بالفاصله جايزه سال فيفا را هم گرفت. فراموش نكنيم 
انتخاب كنندگان اين جوايز مختلف افــرادي بودند از طيف هاي 
متفاوت مثل روزنامه نگاران، ســرمربيان، كاپيتان هاي تيم هاي 
ملي و حتي هواداران. حاال مودريچ بعد از تقريبا 3 سال بازهم به 
يك تورنمنت مهم رسيده و بازهم مي درخشد. مودريچ در 2 بازي 
اول تيم ملي كشورش در يورو مقابل انگليس و چك كه كروات ها 
هيچ كدام را نبردند، جايزه بهترين بازيكن زمين را گرفت. او آنقدر 
خوب بود كه در برد 3 بر يك كرواسي مقابل اسكاتلند با يك گل، 
يك پاس گل، رقصيدن با توپ در زمين و 115لمس توپ، نزديك 
100پاس و خلق 2 موقعيــت گل صددرصد، براي ســومين بار 
پياپي بهترين بازيكن زمين انتخاب شــود اما برگزاركنندگان و 

اسپانسرهاي اين جوايز سنت شكني كردند و والشيچ، زننده گل 
اول اين تيم را به عنوان مرد ميدان برگزيدند تا تنوعي هم ايجاد 

كرده باشند.
دستاوردهاي مودريچ در رئال مادريد كه عادت دارد اسطوره هايش 
را در ســنين باال با گريه بيرون بيندازد و اگر منت بر سرشــان 
گذاشت، سال به ســال قراردادشــان را تمديد كند، به سادگي 
به دست نيامده اســت. او بعد از 35ســالگي تا به حال 48بازي با 
پيراهن رئال انجام داده و ممكن اســت بتواند تا رده دوم جدول 
بازيكناني كه بيشــترين بازي را در اين ســن و بعد از آن انجام 
داده اند باال برود؛ بويو1۶0، پوشكاش120، دي استفانو99، ميگل 
آنخل93، خنتو۶9، آمناسيو54 و مودريچ48بازي. او در تيم ملي 
هم از سرنا)۶( و داريو شيميچ)۶( در ركورد تعداد حضور در ادوار 
تورنمنت هاي بزرگ جلو زده؛ جام جهاني)200۶، 2014، 2018(، 

يورو)2008، 2012، 201۶ و 2021(.
مودريچ به تازگي بــراي نهمين بار جايزه بهترين بازيكن ســال 
كرواسي را هم دريافت كرده است. او ركورد جوان ترين و مسن ترين 
گلزن تاريخ تيم ملي كرواســي در يورو را در اختيار دارد. لوكا در 
يورو2008 و درحالي كه 22 ســال و 273 روز سن داشت دروازه 
اتريش را باز كرد و سه شنبه شب هم با 35 سال و 28۶ روز موفق 

شد به اسكاتلند گل بزند. او نخستين بازيكن كروات است كه در 
3تورنمنت يورو گل مي زند، با اينكه شغلش گلزني نيست؛ يك گل 
مقابل اتريش 2008، يك گل برابر تركيه 201۶ و يك گل زيباي 
راه دور با شــوتي بيرون  پا مقابل اسكاتلند در رقابت هاي امسال. 
مودريچ در ســال هاي اخير گل هاي زيبايي با شوت هاي بيرون 
پايش زده؛ شــوت هايي كه به نظر نمي رسد به اين زودي ها از ياد 

فوتبالي ها و مخصوصا رئالي ها برود.
از زمان آغاز الليگا در 14ژوئن2020 تا  به  امروز او 73بازي انجام 
داده است. از 81مسابقه باشــگاهي و ملي در اين فصل در 73تا 
حاضر بود؛ آن هم در آستانه 3۶ســالگي. مودريچ در همين سن 
به طور ميانگين بيش از 9كيلومتر در هر بازي يورو دويده است. 
دارنده لقب پرنده، كرويف بالكان، پوني ســحرآميز و لوكيتا در 
141بازي براي تيم ملي كه يك ركورد است، 18بار موفق به گلزني 
شده كه 2تا كمتر از گل هايش در 2۶۶بازي براي رئال مادريد است. 
لوكيتا در نيمي از گل هاي كرواسي در اين تورنمنت تأثير داشته، 
يا گل زده و يا پاس گل داده است. او اين فصل فقط 2743دقيقه 
در الليگا و 911دقيقه در 12بازي ليگ قهرمانان با پيراهن رئال 
در زمين حضور داشته و با وجود اين در يورو مي درخشد. در اين 

شرايط چطور مي شود دلمان برايش تنگ نشود؟!

با انجام بازي هاي سه شنبه شــب صعود يک تيم ديگر هم به مرحله حذفي مشخص شد. چک پيش از 
باخت يک هيچ به انگليس با 4امتياز صعودش قطعي شده بود اما کرواسي براي راهيابي به دور حذفي 
به برد مقابل اسکاتلند نياز داشــت که به لطف مودريچ اين اتفاق رخ داد و کروات ها 3بر يک حريف را 
بردند. با اين نتايج اسکاتلند از دور رقابت ها کنار رفت. بدنيست بدانيد اسکاتلند 11 دوره در رقابت هاي 
يورو و جام جهاني حاضر بوده و در هر 11 دوره، در همان مرحله گروهي حذف شده است. پيش از يورو 
2020اسکاتلندي ها حسرتي 23 ساله براي حضور در يک تورنمنت بين المللي داشتند. آخرين باري که 
اسکاتلند در يک تورنمنت مهم حضور داشت، هنوز قرن بيست ويکم نشده بود، گوگل، يوتوب، ويکي پديا 

و آيفون ابداع نشــده بودند، عابربانک هنوز وجود نداشت و برخي کشــورها مثل مقدونيه شمالي، 
صربستان و کوزوو روي نقشــه جهان اعالم موجوديت نکرده بودند و خود اسکاتلند هم هنوز داراي 
پارلمان نشده بود! انگليس هم از بازي هاي دوستانه و آمادگي براي يورو به اين ور مثل ايتاليايي هاي قديم 
بازي مي کند، کم گل مي زند و گل نمي خورد. سه شيرها بدون گل خورده پا به مرحله حذفي گذاشتند؛ 
2 پيروزي يک بر صفر و يک تســاوي بدون گل. جالب اينکه تابه حال سابقه نداشته تيمي در يورو تنها 
2 گل بزند و صدرنشين شود. اين براي ســومين بار است که آنها به عنوان صدرنشين از مرحله گروهي 

يورو صعود مي کنند؛ 2 بار قبلي سال2012و 1996بود.

اسکاتلند؛ همان هميشگي!

  بازگشت به دهه80؟
از آغاز دهه90 به اين سو، هرگز نيمكت تيم ملي در اختيار مربيان ايراني 
نبوده است. ســال90 كارلوس كي روش هدايت تيم ملي را بر عهده 
گرفت، حدود 8سال روي اين نيمكت نشست، بعد جاي خودش را به 
مارك ويلموتس داد و حاال هم دراگان اسكوچيچ به عنوان سرمربي تيم 
كشورمان شناخته مي شود. به اين ترتيب انتخاب مربي ايراني براي تيم 
ملي به نوعي حكم بازگشــت به دهه80 را خواهد داشت. در نيمه اول 
دهه80 برانكو ايوانكوويچ دوران موفقيت آميزي در تيم ملي داشت، اما در 

نيمه دوم اين دهه، نيمكت تيم كشورمان به صورت سريالي به 3سرمربي 
ايراني رسيد؛ امير قلعه نويي، علي دايي و افشين قطبي. هر 3سرمربي 
ناكام شدند و در نهايت يك ويرانه كامل به كي روش ارث رسيد. االن از 
دوران هيچ يك از اين 3نفر به نيكي ياد نمي شود، اما روزهايي كه آنها 
به عنوان سرمربي تيم ملي برگزيده شدند داستان بسيار فرق مي كرد. 
هر 3نفر بعد از قهرماني در ليگ صاحب وجهه حرفه اي قابل توجهي 
شده بودند. قلعه نويي استقالل را قهرمان ليگ پنجم كرد، دايي سايپا را 
به قهرماني ليگ ششم رساند و قطبي با پرسپوليس فاتح ليگ هفتم شد، 

اما اوضاع در تيم ملي فرق داشت و يك ضربه سنگين به كارنامه تمام 
اين افراد زد. اينها را براي كساني نوشتيم كه فكر مي كنند مثال يحيي 
گل محمدي امروز در اوج مقبوليت است و به همين دليل موفقيتش در 

تيم ملي تضمين خواهد بود. نه؛ لزوما از اين خبرها نيست.

  ريسکش باالست
به هر حال حضور روي نيمكت تيم ملي آرزوي حرفه اي همه مربيان 
است و به  خودي خود اشــكالي هم ندارد. با اين حال كساني كه امروز 
»احتماال« طرف مذاكره فدراسيون فوتبال قرار مي گيرند بايد بدانند 
ريسك حضورشان در تيم ملي به جاي يك مربي موفق، بسيار باالست. 
به عنوان مثــال مي گويند يحيي گل محمدي از حضــور در تيم ملي 
استقبال مي كند. كاري به پروژه در جريان او با پرسپوليس نداريم، اما 
حضور در تيم ملي براي او يا هر مربي ديگري حكم بازي با آتش را دارد. 
به هر حال اســكوچيچ هر 7بازي دوران كارش را برده و تيم ملي را با 
استحقاق كامل به مرحله بعد رسانده است. اگر او به اين شكل نه چندان 
منصفانه بركنار شود و فرد جانشين به هر دليلي موفق به كسب نتيجه 
الزم نشود، بايد منتظر شديدترين سرزنش ها باشد. اين نيمكت همانقدر 

كه وسوسه كننده است، مي تواند سوزاننده هم باشد.

بازي با آتش
در مورد يحيي يا ساير وسوسه شدگان احتمالي براي حضور روي نيمكت تيم ملي 

بهروز رسايلي| سکوت فدراسيون در مورد آينده نيمکت تيم ملي همچنان ادامه دارد. دســت کم تا لحظه تنظيم اين مطلب، هنوز روشن 
نشده که دراگان اسکوچيچ سرمربي تيم ملي خواهد ماند يا فرد ديگري جاي او را مي گيرد. شايعات همچنان در سطح وسيع ادامه دارد. بعد 
از منتفي شدن بازگشت کارلوس کي روش به ايران و با توجه به اينکه در شرايط فعلي گزينه خارجي ديگري هم در دسترس نيست، رنگ و بوي 
شايعات به سمت احتمال حضور مربي ايراني به جاي اسکوچيچ تغيير کرده است. به طور مشخص تر از يحيي گل محمدي و علي دايي نام برده 

مي شود. افراد ديگري هم هستند که در فهرست گزينه ها قرار مي گيرند. با اين حال 2 نکته کليدي در اين مورد مطرح است.
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يادداشت
صمد نيكخواه بهرامي كه در بازي هاي آســيايي 2010گوانگژو 
پرچمــدار كاروان ايران بود، دوباره پرچم كاروان ورزشــي ايران 
را به دســت مي گيرد اما اين بار در ميداني بزرگ تر؛ در بازي هاي 
المپيك 2020توكيو. صمد با تيم ملي بسكتبال در ژاپن است و 
حتما همان سه شنبه شب كه ستاد عالي بازي هاي المپيك تصميم 
گرفتند او پرچمدار كاروان باشــد، خبر را شنيده است. 10سال 
پيش از شنيدن خبر پرچمداري اش در گوانگژو شوكه شده و گفته 
بود: »اصال فكر نمي كردم من پرچمدار شــوم. خودم را اليق آن 
نمي دانستم.« اما اين بار پيش بيني شده بود كه پرچم به او برسد 
و شــايد خيلي از اين خبر تعجب نكرده باشد.بسكتبال، واليبال، 
تيراندازي، تيروكمان و شمشــيربازي قبل از بقيه ورزشكاران به 
توكيو مي روند. سعيد معروف و ميالد عبادي پور در واليبال، مجتبي 
عابديني در شمشــيربازي و صمد در بسكتبال گزينه هاي اصلي 
پرچمداري بودند. پيمان فخري، سرمربي شمشيربازي با قاطعيت 
گفت كه اجازه نمي دهد پرچمدار از بين شاگردان او انتخاب شود، 
چون يك روز بعد از افتتاحيه مسابقه دارند. با اينكه جامعه واليبالي 
هم از پرچمداري معروف استقبال كرده بودند اما تشخيص اعضاي 
ســتاد و به خصوص وزير ورزش اين بود كه پرچم به صمد برسد. 
شايد يكي از داليل اين تصميم، غيبت بحث برانگيز معروف در رژه 
كاروان ايران در دوره گذشته المپيك باشد.در بازي هاي آسيايي 
2010گوانگژو با پرچمداري صمد تيم ملي بسكتبال ايران مدال 
برنز گرفت. اين پرچمداري مي تواند در المپيك هم براي بسكتبال 
خوش يمن باشد؟ بسكتبال ايران در المپيك 2008پكن در بين 
12تيم يازدهم شد و اين بار به نظر نمي رسد اتفاق مهمي در توكيو 
بيفتد. تيم ملي در پنجره هاي انتخابي كاپ آسيا بازي هاي ضعيفي 
داشــته، به خاطر كرونا خيلي در اردو نبوده و بازي هاي تداركاتي 

هم نداشته است.

  چرا حامد نه؟
روز سه شنبه چند ســاعت قبل از اينكه پرچمدار انتخاب شود، 
خبري منتشر شد مبني بر اينكه حامد حدادي درخواست داده تا 
در المپيك پرچمدار باشــد. حامد اين خبر را تكذيب كرد اما اين 
سؤال مطرح است كه چرا ستاد به جاي صمد پرچم را به او نداد؟ 
حامد حدادي پرافتخارترين بسكتباليســت ايران است، تجربه 
بازي در NBA را دارد و ستاره تيم است. گفته مي شود چون صمد 

كاپيتان تيم است، پرچم به او رسيده است.

  رئيس و ارتشي  پرچمدار 
كشــتي و وزنه برداري مجموعا در 8المپيــك پرچمدار كاروان 
ورزشــي المپيك ايران بوده انــد. وزنه برداري با 3و كشــتي با 
5 پرچمدار. دوره هاي اخيــر با توجه به اينكه مســابقات اين دو 
رشــته روزهاي آخر برگزار مي شود و ورزشــكاران اين رشته در 
مراســم افتتاحيه حضور ندارند، پرچمداري كمتر به آنها رسيده  
اســت. جالب اينكه در همه دوره ها پرچم در دست ورزشكاران 

نبوده است. در المپيك 1948لندن، مصطفي بهارمست به عنوان 
نماينده انجمن ورزشــي ارتش پرچمدار شد. در المپيك 19۶4 
توكيو هم نصرت اهلل شاهمير كه رياست فدراسيون شنا را به عهده 

داشت، پرچمدار بود. 
فهرست پرچمداران المپيك به شرح زير است:

  مصطفي بهارمست )نماينده انجمن ورزشي ارتش(؛ المپيك 
1948 لندن

  محمود نامجــو )وزنه برداري(؛ المپيك 1952 هلســينكي و 
المپيك 195۶ ملبورن 

  جعفر سلماسي)وزنه برداري(؛ المپيك 19۶0 رم
  نصرت اهلل شاهمير )رئيس فدراســيون شنا(؛ المپيك 19۶4 

توكيو
   ابوالفضل انوري )كشتي آزاد(؛ المپيك 19۶8 مكزيكوسيتي 

  عبداهلل موحد )كشتي آزاد(؛ المپيك 19۷2 مونيخ 
  مسلم اسكندرفيالبي )كشتي آزاد(؛ المپيك 19۷۶ مونترال

  حسن زاهدي )تكواندو(؛ المپيك 1988 سئول
  عليرضا سليماني )كشتي آزاد(؛ المپيك 1992 بارسلونا 

  ليدا فريمان )تيراندازي(؛ المپيك 199۶ آتالنتا
 اميررضا خادم )كشتي آزاد(؛ المپيك 2000 سيدني

  آرش ميراسماعيلي )جودو(؛ المپيك 2008 آتن 
  هما حسيني )قايقراني(؛ المپيك 2008 پكن 
  علي مظاهري )بوكس( ؛المپيك 2012 لندن 

 زهرا نعمتي )تيروكمان(؛ المپيك 201۶ ريو

  پرچمداري نمادين زنان
در 3 دوره المپيك، بانوان پرچمدار كاروان ايــران بوده اند؛ ليدا 
فريمان، هما حسيني و زهرا نعمتي. اما اين بار نام هيچ زني در بين 
گزينه هاي پرچمداري نبود. يكي از مسئوالن كميته ملي المپيك 
در جمعي درباره اينكه چرا اين بار مسئوالن ورزش تمايل نداشتند 
پرچمدار زن باشــد، گفته اســت: »دنيا متوجه شد كه ما ورزش 
زنان داريم و ديگر نيازي نيست پرچم را به دست آنها بدهيم.«در 
همه دوره هايي كه پرچمداري به زنان رسيده، گفته شده كه اين 
انتخاب نمادين بوده است. در بازي هاي 199۶آتالنتا و در روزهايي 
كه ورزش زنان ايران نيمه تعطيل بود، ليدا فريمان پرچمدار شد. 
نگاه مسئوالن اين بود كه به دنيا و به خصوص دشمنان نشان دهند 
زنان براي ورزش كردن مشــكلي ندارند. پرچمداري يك زن در 
حدي مهم بود كه مسئوالن حتي به برنامه مسابقه فريمان توجهي 
نكرده بودند. ســال ها بعد فريمان گفت تا ساعت 3نيمه شب در 
مراســم افتتاحيه بود و 3ساعت بعد در سالن مســابقه داد. هما 
حسيني هم با همين نگاه پرچمدار شد. در آن روزها ورزش زنان 
كم كم حضور در تورنمنت هاي بين المللي را تجربه مي كرد و براي 
پوشش اسالمي آنها مجوز صادر مي شد. دليل پرچمداري نعمتي 
هم مشخص بود. او تنها ورزشكاري بود كه هم در المپيك مسابقه 

داد و هم در پاراالمپيك.

ادامه از صفحه اول
سرويس هاي بهداشتي فاجعه است. جهت اطالع، هر كولر 5 موضوع هدردهي آب از طريق كولرهاي آبي و سيفون هاي 
آبي در 24ساعت روشن بودن حدود 200ليتر آب هدر مي دهد. بايد 

راه حل براي اين مورد يافت.
آموزش مردم از طريق وسايل ارتباط جمعي ؛ وسايل سمعي  بصري، به خصوص تلويزيون ســهم زيادي در آموزش افراد 6
براي صرفه جويــي در مصرف آب دارند. به مردم بايد نشــان دهند 

كمبود آب جدي است.
تغيير نوع فعاليت سازمان فضاي سبز شهرداري هاي كشور،  از چمن كاري و گلكاري به كارهاي فرهنگسازي ، هم اكنون 7
حجم زيادي از آب هاي زيرزميني در شــهرهاي بزرگ مانند تهران 
صرف آبياري چمن ها و درختچه ها مي شــود. با توجه به تمام شدن 
منابع آب زيرزميني پيشــنهاد مي كنيم برنامه فضاي سبزسازي با 
توجه به بحران اخير حذف شود و حتي اماكني مانند درياچه چيتگر 

ممكن است به زودي بدون منابع تامين آب گردد.
در كشوري كه بحران كمبود آب دارد، كاشت چمن و گل و درختچه 

غيرمنطقي ترين كار است.
قيمت آب مصرفي در ايران بســيار ارزان است و بهتر است  تعديل مناسب در قيمت آن صورت گيرد و درآمد آن صرف 8
ايجاد و كاربرد تكنولوژي جديد در حــوزه آب و فاضالب گردد. اگر 
قيمت تمام شــده از مردم اخذ گردد، مردم خود مديريت مصرف را 

به عهده مي گيرند.
تغيير روش كشت و نوع آبياري كشاورزي از فروش غرقابي  به روش قطره اي يا موضعي يكي ديگــر از راه هاي مقابله با 9
بحران كمبود آب است. حتي مي توان برخي محصوالت كشاورزي را 
به دليل آب بري زياد از چرخه توليد حذف كــرد، مانند هندوانه يا 

برخي ديگر.
گروه هاي تحقيقات دانشگاه هاي كشاورزي مي توانند با بهره گيري 
از كمك هاي علمي و تكنولوژي ســازمان هاي جهاني محصوالت يا 

گياهاني را كشت كنند كه نياز به آب كمتري داشته باشد.
تعطيلي فــوري برخي صنايع آب بــر ؛ صنايع فــوالد و يا  اتومبيل سازي  و برخي ديگر از صنايع و معادن از آب برترين 10
نوع صنعــت و معدن هســتند. از ســال ها پيش ميــزان زيادي از 
سرچشــمه هاي زاينده رود و حتي كرخه و كارون براي توليد فوالد 
مباركه و ذوب آهن و... اســتفاده مي شود. اصوال اينگونه صنايع كنار 
دريا احداث مي شوند، همانگونه كه فوالد مباركه قبل از انقالب قرار 
بود در هرمزگان كنار آب هاي خليج فارس ســاخته شود كه با وقوع 
انقالب اسالمي تصميم به انتقال اجراي پروژه به اصفهان گرفته شد.

از روســتايي به شهرنشــيني، جمعيت و حاشــيه نشينان 11 توسعه منطقي شهرها، با توجه به تغيير بافت جمعيتي كشور 
شهرهاي بزرگ به شدت افزايش يافته و خدمات رساني ازجمله آب 
 و فاضــالب با مشــكالت جدي روبه رو شــده اســت. بهتر اســت 
تمركز زدايي، به خصوص از شهرهايي مانند تهران، اصفهان، مشهد، 
تبريز در اولويت قرار گيرد. مهاجرت پديده ناگزير خشكسالي است.

كالم آخر كه سياست هاي نادرست به نام خودكفايي و بومي سازي  
يكي از داليل بحران آب و فرســايش خاك و نشست زمين و فجايع 
زيست محيطي ديگر است، دور از منطق و عقالنيت است در كشوري 
كه كم آب و كم بارش اســت، صحبت از خودكفايي در كشاورزي و 

صنعت كرد.
بايد به  سمت صنايع يا فناوري هاي جديد مانند IT رفت، بايد به جاي 
تدوين استراتژي توسعه صنعتي و كشاورزي به سمت خدمات فنيـ  

مهندسي، صنعت حمل ونقل، صنايع دريايي و... رفت.
ايران ساحل كم ندارد، درياي عمان مي تواند بهشت صنايع دريايي و 
حمل ونقل شود، سنگاپور و امارات و عمان الگوي پيش روي ماست.

مسئوالن محترم! بحران خشكسالي، كمبود آب، گرم شدن زمين و 
از بين رفتن منابع زيرزميني مشكلي جدي است.

وضع فعلي سرزمين ايران هشــدارهاي الزم را داده است، فردا دير 
است، با به فراموشي سپردن وقايعي كه اجتناب ناپذير است، امكان 

وقوع آن از بين نمي رود.

پرچم در دست خشكسالي،بيآبيوچندراهحل
كاپيتان 2 متري

 صمد در بازي هاي آسيايي 2010 
پرچمدار كاروان ايران بود
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در بازي هاي المپيك 2012لندن پرچم كاروان ايران به علي مظاهري داده شد؛ بوكسوري كه با 
قهرماني آسيا سهميه المپيك را گرفته بود و آن روزها يكي از چهره هاي درخشان ورزش ايران 
به حساب مي آمد. مظاهري در مبارزه اول با ناداوري حذف شد و المپيك خيلي زود و با تلخي 
براي او به پايان رسيد اما خودش مي گويد پرچمداري برايش كمتر از مدال المپيك نبوده است.

  پرچمداري كاروان اتفاق مهمي است يا براي شما فقط يك حركت نمادين بود؟ 
پرچمداري در المپيك يكي از اتفاقات بزرگي است كه در طول تاريخ نصيب عده  محدودي از 
ورزشكاران شده و باعث افتخار است كه بتواني پرچمدار كاروان ورزش يك كشور باشي. اين 
پرچمداري وظيفه ات را دو چندان مي كند. در ديد مردم هستي، نگاه آنها اين است كه چون پرچم 
دست توست، بايد نتيجه مطلوب بگيري. اين توقع استرس را 2 برابر مي كند ولي پرچمداري كمتر 
از مدال المپيك نيست. من به صمد تبريك مي گويم كه پرچمدار كاروان در توكيو شده است. 

اميدوارم تيمشان بتواند در المپيك خوب بازي كند.

  اين استرس روي مسابقه شما تأثير منفي گذاشت؟ 
مسئوليت سنگين است ولي اينكه اين مسئوليت و اســترس روي كار ورزشكار چقدر تأثير 
مي  گذارد، بستگي به خود ورزشكار دارد. انتظار نتيجه، استرس مضاعف به شما وارد مي كند و بايد 

بتواني مديريتش كني و با اين مسائل كنار بيايي. نگاه همه ورزشكاران كاروان و حتي مسئوالن 
به توست و اين كار را سخت مي كند.

  شايد در ورزش هاي تيمي اين استرس كمتر باشد؟ 
صد  درصد. هدف بيشتر ورزشكاران اين است كه در المپيك مدال بگيرند و اين انتظار در رشته هاي 

انفرادي بيشتر است. صمد به خاطر اينكه رشته اش تيمي است، فشار كمتري رويش است.

  لحظه اي  كه خبر پرچمداري تان را شنيديد، يادتان هست؟ 
من در اردوي ايتاليا بودم كه خبر را شنيدم. باور نمي كردم، فكر مي كردم دوستان دارند با من 
شوخي مي كنند. آن موقع فضاي مجازي مثل امروز گسترده نبود و دسترسي به رسانه سخت 
بود. بعدا كه مطمئن شدم، خيلي خوشحالم شدم. االن خوشحالم كه آن دوره ايران بهترين نتيجه 

را گرفت و پرچمدار آن كاروان من بودم.

  اين هم حس خوبي است كه اســمتان براي هميشه در تاريخ ورزش ايران 
ثبت مي شود.

خيلي حركت بزرگي است. در تاريخ ورزش ايران ورزشكاران بزرگي پرچمدار بوده اند و براي من 
افتخار است كه اسمم كنار اين بزرگان قرار گرفته.

  شما خاطره تلخي هم از آن روزها داريد. مصدوم شديد و اين نگراني وجود 

داشت كه روز افتتاحيه نتوانيد در مراسم رژه  حضور داشته باشيد.
بله. من در آخرين روزهاي تمرين درحالي كه در آمادگي كامل بودم، آسيب ديدم و اين مسئله 

روي مسابقه ام در المپيك هم تأثير منفي گذاشت.
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  كاهش فشار آب، راهكار صرفه جويي نيست
 مدتي است كه ســازمان آب جهت صرفه جويي در مصرف، اقدام به 
كاهش فشار آب كرده است كه اين موضوع موجب شده آب به كولرها 
كه عموما در پشت بام منازل نصب شده اند، نرسد. سامانه 122بعد از 
چندين بار پيگيري مي گويد: »پمپ آب تهيه كنيد«. جاي تعجب است 
كه كارشناسان پاسخگو نمي دانند كه تعبيه و به كارگيري پمپ آب 

عالوه بر هزينه مازاد، موجب مصرف برق بيشتر مي شود.
ترابي از تهران

  دو عوارض براي يك بار تردد منصفانه نيست
در اتوبان قزوين - رشت براي يك بار تردد در طول مسير دو بار عوارض 
دريافت مي كنند؛ يك بار در ابتداي راه و بار ديگر در انتهاي آن. آيا اين 

عادالنه است كه يك ماشين دو عوارض بپردازد؟
بيطرف از قزوين

  دولت بعدي روی جلوگيري از رانت و امضاي طاليي تمركز كند
توقع داريم كه دولت بعدي جلوي رانت ها و امضاهاي طاليي را بگيرد 
و مواداوليه توليد را با قيمت مناسب به دست توليدكننده برساند. اگر 
چنين اتفاقي بيفتد مسائل بسياري در كشور خودبه خود حل و فصل 

مي شوند.
رضا از اهواز 

  ساخت آپارتمان در زميني با كاربري خدمات عمومي
در خيابان گلستان 19خيابان شهيد اســكندرزاده واقع در خيابان 
پيامبر شــرقي قطعه زمين بايري بود كه بيش از 4دهه اهالي دنبال 
آبادي و سرسبزي آن بودند. مســئوالن هم مدام اعالم مي كردند كه 
زمين مربوط به خدمات عمومي است. به تازگي مجوز ساخت آپارتمان 
6طبقه براي همين زمين صادر شده كه باعث دلخوري و نگراني اهالي 
است و توقع داريم به مردم توضيح دهند كه چرا بعد از 45سال چنين 

مجوزي صادر شده است.
ساكنان خيابان گلستان 

  ميدان مركزي تره بار تهران كم نور و پرچاله است
آســفالت ميدان مركزي ميوه و تره بار تهران غيراستاندارد، پرچاله و 
كم نور است. طبيعي است كه به دليل تردد مداوم خودروهاي باربري و 
سنگين اين آسفالت زودتر از ساير نقاط نياز به رسيدگي و ترميم دارد. 

در مورد نور آن نيز اقدام مقتضي صورت گيرد.
اميدي از تهران 

  نان همچنان بدون مصوبه و ابالغ گران است
وزارت صمت هيچ قيمت جديدي به صورت رســمي براي نان اعالم 
نكرده اســت اما نانوايي ها قيمت ها را افزايــش داده اند و در اعتراض 
مي گويند همين است كه هست. لطفا وزارت صمت زودتر قيمت هاي 

مصوب را اعالم كند.
رحماني از پاوه

زنان محيط بان؛ 2عرصه و 2رويكرد
جداي از اين موارد بايد دانســت كه ورود بانوان  ادامه از 

كشــور در كســوت محيط بان به برخوردهاي صفحه اول
فيزيكي با متخلفان و خدشه دارشــدن ســاحت آنها منجر مي شود. 
نگارنده البته معتقد است در عرصه هاي طبيعي و جنگل ها حتي بايد 
سالح را از دســت محيط بانان مرد گرفت، چون كشورهاي پيشرفته 
جهان نيز چنين كرده اند تا از تشديد برخوردهاي خشن در عرصه هاي 
طبيعي جلوگيري كنند. با در نظر گرفتن اين شرايط اما بايد همچنان 
عرصه بروز و ظهور بانوان در محيط زيست ايران به دقت تعريف شود تا 
از يك سو جايگاه اجتماعي زنان و از ســوی ديگر شرايط حفاظت از 

محيط زيست ايران براي مردان و زنان به نحو صحيح حفظ شود.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

در جست و جوي عامالن 
2جنايت در پايتخت

در 2حادثــه جداگانــه 2 نفــر در پايتخت با 
ضربات چاقو به قتل رسيدند و تحقيقات براي 
شناسايي عامالن اين 2 جنايت آغاز شده است.

به گزارش همشهري، نخستين جنايت شامگاه 
31خرداد امسال در جنوب غرب تهران رخ داد. 
آن روز گزارش يك درگيري در پارك به پليس 
اعالم شــد. جواني كه با ضربات چاقو زخمي 
شده بود 25سال داشت كه به بيمارستان انتقال 
يافت اما جانش را از دست داد. در اين شرايط با 
دستور بازپرس ويژه قتل تحقيقات در اين باره 
آغاز و مشــخص شــد كه مقتول شب حادثه 
براي تفريح و هواخوري به پارك رفته بود كه با 
3جوان شرور چشم تو چشم شده بود. همين 
مســئله آغاز درگيري ميان مقتول و 3جوان 
شرور شد و آنها با ضربات چاقو چندين ضربه 
به مقتول زده و فراري شــده اند.  اما گزارش 
دومين جنايــت، عصر اول تير مــاه به قاضي 
محمد وهابي، بازپرس جنايــي تهران اعالم 
شد و او دســتور تحقيقات در اين باره را صادر 
كرد. مقتول حدودا 40ساله و مجهول الهويه 
بودكه با ضربات چاقو زخمي شده 2 روز قبل به 
بيمارستان انتقال يافته بود.اگرچه تالش تيم 
پزشكي براي نجات مرد زخمي آغاز شد اما او 
به دليل شدت جراحات و خونريزي جانش را از 
دست داد. بررسي ها حكايت از اين داشت كه 
مقتول 2 روز قبل توسط رهگذران در خياباني 
حوالي مركز تهران پيدا شده بود. هيچ كس به 
درســتي صحنه درگيري و چاقو خوردن او را 
نديده بود و وقتي باالي سر او رسيدند كه مرد 
جوان خون آلود و زخمي روي زمين افتاده و 
از هوش رفته بود.در اين شرايط رهگذران به 
اورژانس زنگ زدند و مــرد زخمي براي مداوا 
به بيمارستان انتقال يافت كه به هوش نيامد و 
فوت شد. به اين ترتيب ماجراي اين حادثه در 
هاله اي از ابهام باقي ماند. هم اكنون كارآگاهان 
جنايي با دستور قاضي تحقيقات خود را براي 
شناســايي هويت مقتول و بازداشت عامل يا 

عامالن اين جنايت آغاز كرده اند.

ورود به دنياي مجرمان پس از شكست در بازيگري
پسر جوان عاشــق بازيگري بود و حتي در چند سريال به عنوان 

سياه لشكر نقش بازي كرد اما وقتي به آرزويش يعني بازيگري داخلي
نرسيد، وارد دنياي سارقان شد.

به گزارش همشهري، از اسفند سال گذشــته كه گزارش سرقت هاي سريالي 
در اتوبوس هاي بي آرتي تهران به پليس پايتخت گزارش شد، تحقيقات پليس 
براي شناسايي و دستگيري دزدان نيز كليد خورد. به گفته مالباخته ها، دزدان 
2 نفر بودند كه يكي از آنها نقش بازي مي كرد و ديگري سرقت. يكي از شاكيان 
توضيح داد: وقتي سوار اتوبوس شدم پسري جوان به من تنه زد. نكته عجيب اين 
بود كه او به من تنه زد اما با لحن تند و طلبكارانه به من اعتراض كرد و گفت چرا 
حواسم را جمع نمي كنم. به آرامي گفتم شما به من تنه زديد؟ اما پسرجوان با 
تندي گفت كه من مقصر بوده ام و با هم درگير شديم كه با وساطت افرادي كه 
در اتوبوس بودند، درگيري خاتمه يافت. وي ادامه داد: همراه پسر جوان، فرد 
ديگري هم بود كه سعي مي كرد ما را آرام كند و پس از آنكه دعوا فيصله يافت، 
آنها از اتوبوس پياده شدند. پس از رفتن آنها متوجه شدم كه موبايل، كارت هاي 
عابربانك و پولي كه داخل جيبم بود، سرقت شده است و فهميدم كه اين ماجرا 

نقشه اي براي سرقت اموالم بوده است.
تعداد شاكيان در حال افزايش بود و درحالي كه جســت و جو براي شناسايي 
سارقان ادامه داشت، يكي از مالباخته ها باعث دستگيري آنها شد. ماجرا از اين 
قرار بود كه چند روز قبل مردي جوان براي رفتن به محل كارش سوار اتوبوس 
شد و چشمش به 2 پسر افتاد كه به فردي تنه زدند و دعواي صوري راه انداختند. 
او مدتي قبل با همين شــگرد به دام 2 دزد گرفتار شده و اموالش سرقت شده 
بود و حاال درست مقابل چشمانش سارقاني با همان شگرد قصد سرقت از فرد 
ديگري را داشتند. مرد جوان با ديدن اين صحنه فرياد زد كه آنها سارق هستند 
و در همان لحظه يكي از دزدان، گوشي موبايلي را روي زمين پرتاب كرد. آنها 
سعي داشتند خودشان را بي گناه نشان بدهند اما مردم هر دويشان را دستگير 
كردند و اجازه ندادند از اتوبوس پياده شوند. همزمان يكي از مسافران اتوبوس 
به پليس زنگ زد و باعث شد تا 2 متهم تحت تعقيب بازداشت شوند. سارقان 
پس از انتقال به كالنتري و كشف چندين گوشي سرقتي در جيب هايشان به 
سرقت هاي سريالي اقرار كردند و با دستور بازپرس دادسراي ويژه سرقت تهران، 

براي تحقيقات بيشتر در اختيار اداره آگاهي قرار گرفتند.

   از بازيگري تا سرقت
مجتبي نقشه اين ســرقت ها را زماني كشيد كه در 
زندان بود و همدستش نيز همبندي اش بود. هر دوي 
آنها در يك روز از زندان آزاد شدند و مجتبي كه عاشق 
بازيگري بود و روزگاري آرزو داشت بازيگري مشهور 
شود، تصميم گرفت نقشه سرقت هايي را كه در زندان 

كشيده بود به اجرا درآورد.

چه شــد كه به جاي بازيگري سرقت را 
انتخاب كردي؟

در زندگي ام به هدفم نرسيدم. البته اعتياد به شيشه هم در اين 
اتفاق نقش داشت. من در نوجواني تئاتر بازي مي كردم. عاشق 
بازيگري بودم و فكر مي كردم روزي بازيگري مشهور مي شوم 
اما نشد. چندين بار نزد كارگردان هاي مشهور رفتم و تست 
بازيگري هم دادم اما تنها نتيجه اش بازي كردن در نقش سياه 
لشــكر بود. پس از آن به خاطر اعتياد و تهيه پول خريد مواد 

جذب باندهاي سرقت شدم.
دفعه قبل كه زندان بــودي هم به خاطر 

سرقت بود؟

بله. حدود 2 سال حبس كشيدم و بعد آزاد شدم.
درس عبرت نگرفتي؟

نه. چون مي دانستم آينده اي ندارم. البته هيجان سرقت را هم 
دوست داشتم و با نقشه جديدي كه كشيده بودم، مي توانستم 
كار موردعالقه ام، يعني نقش بازي كردن را انجام دهم. براي 
همين وقتي در زندان بودم نقشــه ســرقت در اتوبوس هاي 
بي آرتي را كشيدم و با دوســتم وحيد كه همبندي ام بود در 

ميان گذاشتم و قرار شد وقتي آزاد شديم آن را اجرا كنيم.
نقشت در اين سرقت ها چه بود؟

گاهي به طعمه مان تنه مي زدم و بايد نقــش آدم بد را بازي 
مي كردم. يعني با لحن تند صحبت مي كردم تا درگيري آغاز 
شود و وحيد به راحتي سرقت را انجام بدهد. گاهي هم نقش 
آدم خوب را بازي مي كردم و به محض شناســايي طعمه با او 
صحبت مي كردم. از مسائل اقتصادي حرف مي زدم تا حواس 
مالباخته را پرت كنم تا در آن لحظه وحيد دســت به جيب 

بري بزند.
چند مورد سرقت انجام داديد؟

از اسفند پارسال تا خرداد امســال. تعداد دقيقش را به خاطر 
ندارم.

حادثه مرگبار براي 
اتوبوس خبرنگاران

واژگوني اتوبوس حامل خبرنگاران 
محيط زيســتي كه براي بازديد از رويداد

ســد كاني ســيب راهي استان 
آذربايجان غربي شده بودند حادثه تلخي را رقم زد 
و به جان باختن 2 نفر از خبرنگاران و مصدوميت 
شــمار ديگري از آنها منجر شــد. اين حادثه در 
شــرايطي اتفاق افتاد كه بررســي هاي اوليه از 

نقص فني در اتوبوس حكايت دارد.
به گزارش همشــهري، صبح ديروز شــماري از 
خبرنگاران حوزه محيط زيست رسانه هاي كشور 
به دعوت ســازمان حفاظت محيط زيست راهي 
استان آذربايجان غربي شدند. هدف از اين سفر 
بازديد از سد كاني سيب و تونل انتقال آب درياچه 
اروميه بــود. خبرنگاران در قالــب چند گروه با 
اتوبوس راهي منطقــه اي در حوالي نقده بودند. 
حوالي ساعت 18 اتوبوسي كه حامل خبرنگاران 
بود در منطقه اي بين پيرانشــهر و نقده در حال 
حركت دچار مشكل فني شــد. به گواه شاهدان 
راننده اتوبوس اعالم كرد كه ترمز دچار مشــكل 
شــده و كنترل اتوبوس از اختيارش خارج شده 
است. او از سرنشــينان اتوبوس خواست محكم 
روي صندلي هاي شــان بنشينند و كمربندها را 
ببندند. راننده توانست در همين شرايط اتوبوس 
را از چند پيــچ بگذراند اما لحظاتــي بعد وقتي 
اتوبوس به پيچ تندي رسيد از كنترل آن ناتوان 
شــد و درســت در همان پيچ اتوبوس واژگون و 
به پهلو در كنــار جاده متوقف شــد. اين حادثه 
در شــرايطي اتفاق افتاد كه سرنشينان اتوبوس 
وحشت كرده بودند و هر يك در تالش بودند تا از 
خود محافظت كنند. خبرنگاران حاضر در اتوبوس 
كه خود بارها خبرهاي مختلفي را براي مخاطبان 
شان روايت كرده بودند، حاال خود به روايتي تلخ 
تبديل شده بودند. بعضي از آنها آسيب كمتري 

ديده بودند، بعضي بين صندلي ها گرفتار شــده 
و دچار مصدوميت شده بودند و تعداد كمي هم 
صداي شان خاموش شــده بود. هنوز به درستي 
معلوم نبود كه چه اتفاقي افتاده و سرنشــينان 

اتوبوس به چه سرنوشتي دچار شده اند. 
دقايقي از اين حادثه مي گذشت كه اولين گروه 
از امدادگران راهي محل حادثه شدند. آنطور كه 
شواهد نشــان مي داد اغلب سرنشينان اتوبوس 
وضعيت وخيمي نداشــتند و دچار شكستگي 
دســت و پا و كوفتگي شــده بودند. با اين وجود 
دقايقي بعد معلوم شــد كه 2نفر از خبرنگاران 
به نام هاي ريحانه ياســيني )خبرنــگار ايرنا( و 
مهشــاد كريمي )خبرنگار ايســنا( جان خود را 
از دســت داده اند. در اين شــرايط بود كه پيكر 
مصدومان با استفاده از چندين آمبوالنس و بالگرد 

هالل احمر به بيمارستان نقده منتقل شد. 

وضعيت مصدومان حادثه 
بر اســاس اعالم مركــز فوريت های پزشــكی 
آذربايجان غربی در جريان حادثه واژگوني اتوبوس 
حامل خبرنگاران محيط زيستي 21 نفر مصدوم 
شدند. باقر بهرامي، رئيس اين مركز گفت: همه 
مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران به 
بيمارستان نقده اعزام شده و تحت درمان هستند 
و 3 نفر از اين مصدومان نيز بدحال هســتند اما 
همكاران در حال تالش برای بهبود و ســالمتی 
آنها هستند. وي ادامه داد: در اين حادثه 21 نفر 
مصدوم شدند و متاسفانه 2نفر از بانوان خبرنگاران 

جان خود را از دست دادند. 
در هميــن حال دكتــر محمد آيديــن، رئيس 
بيمارســتان نقده نيز بــا تاييد فــوت  2نفر از 
سرنشــينان اتوبوس خبرنگاران گفت: 13 نفر از 
مصدومان اتوبوس خبرنگاران در بيمارستان نقده 

بستری شده ا ند و تحت مداوا قرار دارند. 

علت حادثه چه بود؟
در شــرايطي كه شــاهدان اين حادثه نقص در 
سيســتم ترمز اتوبوس را علت وقوع اين حادثه 
اعالم كرده اند رئيس مركــز اطالعات و كنترل 
ترافيك پليــس راهــور ناجا نيز ضمــن تاييد 
تلويحي اين موضوع علت واژگونی اتوبوس حامل 
خبرنــگاران در نقده را عــدم توانايی در كنترل 
وسيله نقليه اعالم كرد. سرهنگ شيرانی گفت: 
بررســي هاي اوليه نشــان مي دهد هنگام وقوع 
حادثه، راننده نتوانسته خودرو را به خوبي كنترل 
كند و بررســي هاي تكميلــي در اين خصوص 
ادامه دارد. همچنين ســرهنگ پاكدل، فرمانده 
انتظامی نقده نيز در گفت وگو با ايسنا نقص فنی 
در ترمز اتوبوس را علت حادثه واژگونی اتوبوس 

خبرنگاران اعالم كرد.

پيام تسليت مسئوالن
واژگوني اتوبوس حامل خبرنگاران در حوالي نقده 
و جان باختن ريحانه ياسيني و مهشاد كريمي، 
بارديگر جامعه خبري كشــور را داغدار كرد. به 
دنبال اين حادثه برخي مســئوالن و چهره ها با 
صدور پيام تسليت با بازماندگان اين حادثه تلخ 
ابراز همدردي كردند. يكي از اين افراد محمدجواد 
ظريف وزير امور خارجه بود  كه در پيامي توييتري 
خطاب به خانواده ريحانه ياســيني نوشــت: از 
شنيدن اين خبر غم انگيز بسيار متاثر شدم. برای 
آن مرحومه غفران و رضوان الهی و برای شــما، 

همكاران و خانواده داغدار صبر و اجر مســئلت 
دارم. اين پيام در حالي منتشر شد كه پيش از اين 
ريحانه ياسينی در توييتی برای ظريف نوشته بود: 
آخرين روزهای لذت بردن از صحبت كردن وزير 

امور خارجه كه مايه مباهات بود. 
همچنين علــی ربيعی، ســخنگوی دولت نيز 
در توييتی جــان باختن خبرنــگاران در حادثه 
واژگونی اتوبوس خبرنگاران در نقده را تســليت 
گفــت. ربيعی در ايــن توييت نوشــت: 2نفر از 
خبرنگارانی كه با قلم و دوربين خود براي زيست 
بهتر مردمانمان می نوشتند، دخترانمان مهشاد 
كريمی و ريحانه ياسينی در حادثه ای خونبار جان 
خود را درحين ماموريت از دست دادند. اين حادثه 
رابه خانواده جان باختگان، همكاران رسانه ای به 
ويژه ايســنايی ها و ايرنايی ها  تسليت می گويم. 
از سوي ديگر محمد خدادی، معاون مطبوعاتی 
وزير فرهنگ و ارشــاد اســالمی نيز در توييتی 
درگذشت 2خبرنگار را در حادثه واژگونی اتوبوس 
خبرنگاران محيط زيست تسليت گفت و با جامعه 
رسانه اي ابراز همدردي كرد. او نوشت: »حادثه 
تلخ از دســت دادن 2بانوی خبرنگار در اروميه و 
مجروح شدن جمع ديگری از خبرنگاران حوزه 
محيط زيست را به همكارانم در رسانه و خانواده 
اين عزيزان تسليت می گويم و با همه وجود پيگير 
دستگاه های متولی برای روشن شدن علت حادثه، 
جبران خطاهای احتمالی و تالش حداكثری برای 

مجروحان هستم.«
روزنامه همشــهري ضمن تســليت اين ضايعه 
بزرگ به جامعه رســانه اي  وهمــكاران مان در 
خبرگزاري هاي ايرنا و ايسنا براي بازماندگان از 

خداوند متعال طلب صبر مي كند.   

جان باختن 2 نفر از خبرنگاران در حادثه واژگوني 

اتوبوس، جامعه رسانه اي كشور را عزادار كرد
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نگاهي به بخش مناطق جشنواره تئاتردانشگاهي
دور از مركز، دور از هياهو

از ســال ها پيش موضوع تفكيك 
جشــنواره تئاتر دانشــگاهي به 
دوبخش مناطــق و تهران، محل 
نزاع و ايراد بــود. برخي معتقد بودند جداكردن دانشــجويان 
غيرساكن در تهران از جشنواره، نوعي مرزبندي خطاست كه با 

آرمان هاي جشنواره تئاتر دانشگاهي در تنافر است.
آنان معتقد بودند آزادي موجود در اين جشنواره -كه طبق مدعا 
در ديگر رويدادهاي فرهنگي و هنري وجود نداشت- بايد منجر 
به يك برابري عمومي شود. اما برگزاركننده نگاهي متفاوت با 

منتقدان جشنواره داشت.
به زعم آنان حضور گروه هاي غيرتهراني تحميل هزينه به افراد 
دور از مركز اســت و حتي ممكن اســت رقابت را نابرابر كند. 
هرچند در سال هاي گذشته درنهايت برخي از اجراهاي مناطق 
پايشان به بخش اصلي باز شد و از قضا موفقيت هاي متعددي 
به دســت آوردند -ازجمله نمايش »آن شرلي با موهاي خيلي 
قرمز« به نويســندگي فراز مهديان دهكــردي و كارگرداني 
اميربهــاور اكبرپور دهكردي - با اين حــال مناطق حضورش 

تثبيت شده باقي ماند.
تغيير مهم را اما كرونا رقم زد. دانشگاه ها تعطيل شد و جشنواره 
سال1399 برگزار نشد و همه  چيز با دو سال تعويق، به تهران 
1400 محول شد. حاال جدول مناطق با آنكه جدا از بخش اصلي 
تنظيم شده است اما فرصتي مي دهد براي دسترسي و ديدن 
آثار افرادي كه از بدنه اصلي تفكيك شده بودند. مواجهه با اين 
شمايل نو -حداقل براي نگارنده- واجد دركي تازه از تئاتر بيرون 
از مركز داشت كه البته شــرايط عمومي كشور نيز بر آن تأثير 

گذاشته است.
در گام نخســت براي 
نگارنده جالب بود كه 
عموم شركت كنندگان 
در جشنواره گروه هايي 
حرفه اي در شهر خود 
به حســاب مي آينــد. 
گروه اعزامي از استان 
بوشهر، نهمين تجربه 
اجرايي خود را عرضه 
كرده بود و ديدگاهي 
كاماًل حرفه اي به تئاتر 
دارند. برايشان هرچند 
تجربه مهم اســت اما 

آنچه اجرا مي كنند بيــش از همه نشــان از آينده نگري براي 
تداوم اجراســت. گروه زاوش از اصفهان هم جالب توجه است. 
 گروهي كه نزديك به يك دهه در كنــار هم فعاليت مي كنند،

2 سال پيش در تئاتر شهر اجرايي موفق روي صحنه برده است 
و در اجراي اخير خود، »به روايت سگ زرد برادر شغال« نگاهي 
كامالً  متفاوت از شرايط تثبيت شــده جشنواره دانشگاهي، در 

سال هاي اخير دارد. 
درمورد گروه تبريز وضعيت از اين هم جذاب تر مي شود كه در 
آن3 مدرس كنوني تئاتر تبريز حضور مؤثر در بازيگري دارند. 
به عبارتي كارگردان نمايش، اميد سعيدپور، تمايلي به آن ايده 
آزمودن و خطا كردن نداشته است. شمايل اجرا و شكل مواجهه 

با متن انتخابي نشان از رويكردي متفاوت دارد.
اين رويكرد متفاوت ناشي از زيست قابل تأمل اين گروه هاست. 
براي مثال حامد ادواي كــه حين جشــنواره بازيگر نمايش 
»مرفي« در تئاتر شهر است، نمايش »روياي پرشكوه خالي« 
را روي صحنه مي برد. با توجه به ســابقه كاري ادواي مي توان 
دريافت براي او اثر بيــش از آنكه تجربه اي براي اجرا باشــد، 
آزموني است براي ســنجش اجراي عموم آن. همان طور كه 
اجراي ســعيدپور كامالً  رنگ و لعاب نوعي اجراي جنرال براي 

يك اجراي طوالني مدت و مؤثرتر در تبريز دارد.
 انتخاب متني روانشــناختي با كمدي هاي مرســوم در تئاتر 
بلواري و البته حضــور چند چهره شناخته شــده در تبريز  به 
 معني چشم اندازي براي اجراي عموم و مشخصاً  در خاستگاه

اصلي اجراست. 
از اين منظر وضعيت گروه قاسم تنگسيرنژاد و مهسا رهسپار از 
بوشهر جذاب تر است، گروهي كه در روزمه كاري خود حضور در 
فستيوال هاي جهاني را دارد، بي شك اين جشنواره دست گرمي 

است براي حضور قوي تري در آينده.
با اين حال شــكل و شــمايل اجراها خبر از وضعيت فرهنگي 
و هنــري هــر منطقــه نيز مي دهــد. بــراي مثــال اجراي 
آقاي تنگســيرنژاد، »مكبث« برآمده از ســنتي است كه در 
 ســال هاي اخير جنوب ايران را تحت الشــعاع قرار داده است: 

موسيقي و رقص. 
او با حذف هرگونه ديالوگ در اجرايــش تمايل دارد با چيزي 
نمايش اش را پيش ببرد كه از قضا جنوبي ها -متأثر از فرهنگ 
ماهيگيري و موســيقي- در آن موفق بوده اند. در مقابل گروه 
تبريزي بــا انتخاب متن »بيمــاري خانواده ميم« فائوســتو 
پاراويدينو ايتاليايي به شكلي از تئاتر قصه گويي روي مي آورد 

كه براي مخاطب شهرنشين جذاب است. 
بايد خاطرنشان كرد متن خانم پاراويدينو مشابه آثاري چون 
»غريبه هاي تمام عيار« پائولو كوستالست كه از قضا 2 اجراي 

آن در ايران آثار موفقي در گيشه بوده اند.

احسان زيورعالم
روزنامه نگار

نمايشگاه »ميرا«؛ مجموعه آثار سارا معتمدنيا 

مثل  عكس هاي سياه و سفيد

 جمال رهنمايي
روانشناس

نظرات متفــاوت و گاه نااميد كننده 
منتقدان درباره فيلــم » نهفته در سينما

اعماق « محصول 2020آمريكا شايد 
مهم ترين موضوعي باشد كه در ابتدا برجسته به نظر 
مي رســد. به عقيده بيشــتر منتقدان پازل هاي 
خوش ساخت و جذاب اين فيلم در بيان يك مفهوم 
منسجم و پيوسته موفق نبوده اند و حتي برخي آن 

را در ژانر علمي -  تخيلي قرار داده اند.

ليبرتي يك نوجوان 16ساله با عقايد و رفتارهاي 
كودكانه اســت. رفتار كودك پندارانه مادر با او و 
»كوچولو « صدا كردنش نيز باعث تشــديد اين 
موقعيت شده اســت. او از حيث تجربيات و روابط 
فردي و اجتماعي از همســاالن خود عقب تر و به 
همين دليل بسيار منزوي و درونگراست و بيشتر 
با خاطــرات و ذهنيات خــودش زندگي مي كند. 
نكته مهم و محوري فيلم شــروع دوران قاعدگي 
دير هنگام در اين دختر نوجــوان و فانتزي هاي 
ذهني او درباره اين پديده طبيعي است كه ليبرتي 
ناآگاه و بي تجربه را به شدت مضطرب كرده است. 
فانتزي هــاي ذهني او در اين باره بــه كلي خام و 
خالي از معناهاي روشن اســت و اتفاقا اين ابهام 

براي بيننده فيلم هم ايجاد و او نيز به دنياي مبهم 
و ترسناك ليبرتي وارد مي شود. مادر ليبرتي كه 
در ايفاي نقش مادري مي تواند مهم ترين كســي 
باشد كه نقش راهنما را در اين دوران ايفا مي كند، 
شخصيتي وابسته و نيمه سايكوتيك دارد كه هنوز 
هويت زنانــه خودش را هم پيدا نكرده و بســيار 
كودكانه و حتي بيمارگون عاشــق مردي شده كه 
 او را با دروغ و توجه زياده از حد در كنار خود نگه

 داشته است.  ذهنيات و فانتزي هاي ليبرتي درباره 
اين مرد جذاب، مرموز و قدرتمند تا حد زيادي خام، 
عجيب و آلوده به شرم و حتي گناه است. راز آلود 
بودن اين مرد را مي توان نماد نامشــخص بودن و 
راز آلود بودن هويت مردانه براي ليبرتي دانست؛ 
هويتي كه در فانتزي هاي او نامطمئن، هيوالوار و 

تهديد كننده است. 
تصورات ليبرتي در عالم واقع وجــود ندارند.  او 
مالقات هاي خودش با نامزد مــادرش را تحريف 
مي كند و درباره كنترل سيســتم ارتباطي كلبه 
توســط او دچار توهم اســت. راهنمــاي تمايز 
قائل شــدن بين واقعيت و خيــال در صحنه هاي 
فيلم پرتوهاي نور قرمز و نارنجي در سكانس هاي 
آن است. شروع دوران قاعدگي در  دختران جوان 
در بيشــتر آنها انگيزه ها و خياالتي آزار دهنده به 
همراه دارد كه غالبا در گفت وگوهاي معمولي بيان 
نمي شوند؛ درجاتي از تنش، حس تحمل ناپذيري 

و دوست داشــتني نبودن، بي اعتنايي و رخوت، 
تشويش شديد و افسردگي عميق. 

حل و فصل نشــدن اين احساســات و افكار در 
بزرگسالي قاعدگي هاي دردناك و مضطرب كننده 
را به همــراه دارد. تنش هــاي پيش قاعدگي در 
روانكاوي از پيش زمينه هاي افسردگي محسوب 
شــده و اهميت زيادي دارند. فرايند فيزيكي و 
بدني تخمك گــذاري و قاعدگي با فرايند ذهني و 
فانتزي هاي دختران و زنان شباهت هاي بسياري 
دارد. بسياري از زنان روانكاو و به خصوص »كارن 
هورناي« گزارش هاي بسياري از روياهاي غرق در 
نور قرمز كه نشان دهنده تحت فشار قرار گرفتن 
از ســوي نيرويي اهريمني و گناه آلود اســت در 
گزارش هاي باليني خود از زنــان و دختران نقل 
كرده اند. آنچه اين برداشت از فيلم نهفته در اعماق 
را تقويت مي كند، صحنه پاياني فيلم است. ليبرتي 
پس از غرق شدن در آب خودش را در محفظه اي 
شيشه اي و تابوت مانند مي بيند كه با بزرگ تر شدن 
نماي دوربين به شكل توده اي سلولي شباهت پيدا 
مي كند؛ تمثيلي از تثبيــت او در زنانگي و تبديل 
شدن او به جزئي از زنان عالم كه هر كدام يك سلول 
و يك زندگي آفرين هســتند. گويي او با پذيرش 
هويت زنانه به خيل عظيم و بي پايان خالقان جهان 
مي پيوندد درحالي كه خودش نيز بخشــي از اين 

خلقت بي پايان است.

نهفته در اعماق  

هويتي كه پذيرش آن   ممكن نيست
»ميرا« به مرگ اشاره مي كند 

و تابلوها هر كدام به شــكلي تجسمی
مرگ را تداعي مي كنند. چه 
آنها كه به جا مانده هاي درگذشتگان مثل 
لباس ها را بــه تصوير مي كشــد، چه نگاه 
آدم هايي كه همه پشــت به تصوير به افقي 
دور چشم دوخته اند و انگار كسي را بدرقه 
مي كنند. اما آنچه نقاشي هاي سارا معتمدنيا 
را متمايز مي كند فقط مرگ انديشي نيست، 
چگونگي به تصوير كشــيدن مرگ است، 
مرگي كه نقــاش رد پــاي آن را در به جا 
مانده هــا و تأثيــر آن را در بازمانــدگان 

جست و جو مي كند. 
معتمدنيا، نقاشي واقع گراست و ديگر وجه 
تمايز او اين اســت كه به جاي تصويرهاي 
پيچيده يا هولناك اكسپرسيونيستي نگاه 
غيرمستقيم خود را به مرگ به بيان ساده 

واقع گرايانه تصوير مي كند. پس لباس هايي 
كه در كمدها آويزان انــد يا روي هم تلنبار 
شده اند و آدم هايي كه به چشم اندازي دور 
خيره اند، بي هيچ پيرايــه اي، واقع گرايانه 

تصوير شده اند.
نقاشي هاي ســارا معتمدنيا سياه و سفيد 
اســت و نوع واقع گرايي او به گونه اي است 
كه نقاشي هايش شبيه عكس هاي سياه و 

سفيد شده اند.
او را نيز بايد در زمره نسل جديد واقع گرايان 
كه به فراواقع گرايان )هايپررئاليســت ها( 
معروف شده اند، قرار داد. البته با اين تمايز 
كه نقاشي هايش را ســياه و سفيد كشيده 
اســت  و اين از اعتمادبه نفسي مي آيد كه 

ويژه خود اوست. 
فقط كاش شمار نقاشي هاي او در نمايشگاه 
»ميرا« بيشــتر مي بود و به جاي قاب هاي 
كوچك به سراغ قاب هاي بزرگ تر مي رفت. 
او مي تواند از متمايزترين چهره هاي نسل نو 

نقاشان واقع گراي ايران باشد.

اين ســريال با نقش آفرينی كيت وينســت از آن دســته  آرش نهاوندی
سريال هايي اســت كه شــخصيت ها در آن زير ذره بين قرار روزنامه نگار

مي گيرند؛ به ويژه شــخصيت اول اين مجموعه كه زني است 
شكست خورده در عرصه زندگي. »مر شيهان« در بيرون از زندگي حرفه اي خود زني است كه 
پسري را به دليل اعتياد و خودكشي از دست داده، متعاقب آن نيز از همسرش جدا شده و در 
حال بزرگ كردن نوه خود و مبارزه با عروس خويش براي به دست آوردن حق حضانت نوه اش 
است. از طرفي ديگر استرس، دلشوره ها و دلمشغولي هاي »مر شيهان« پاياني ندارد. او با دختر 
نوجوانش و مادر خود زندگي مي كند كه آنها نيز بامشكالت خود دغدغه هاي ذهني زيادي 
براي »مر« ايجاد كرده اند. مشكالت حرفه اي »مر« اما بيش از معضالت خانوادگي اش است و 
حتي بر مشكالت خانگي وي سايه افكنده اســت؛ كالين زابل، همكار »مر« اخيرا در جريان 
تالش براي نجات 2دختربچه كشته مي شود. يكي از اين دو دختربچه ، دختري است كه مر 
در حال انجام تحقيقاتي روي ناپديد شدنش بوده است. اينها همه باعث مي شود تا شانه هاي 

مر زيربار سنگين احساس گناه خم شود.
بسياری از منتقدان سريال»مر از ايســت تاون« را به دليل درك عميق سازندگانش از اينكه 
زندگي واقعي به ويژه براي زنان ميانسال با كوله بار عظيمي از مشكالت و دغدغه ها، نمي تواند 
لحظه اي آرامش به ارمغان آورد، با سريال»دره شاد سالي وينرايت« مقايسه كرده اند. در اين 
سريال به نوعي غم و اندوه نيز مورد بررسي قرار گرفته است. در سريال »مر از ايست تاون« آن 
روي سياه سكه يك جامعه كوچك نشان داده مي شود. يكي از مسائلي كه در اين سريال به طور 
ويژه به آن پرداخته شده اين واقعيت است كه چگونه اتفاقات ناگوار در زندگي و آشفتگي هاي 

خانوادگي در گذشته مي تواند بر زندگي و رفتار حال افراد تأثير گذار باشد. 
در اين سريال همچنين مناطقي از آمريكا به تصوير كشيده شده كه در فيلم ها و سريال هاي 
آمريكايي كمتر به چشــم مي خورنــد؛ مناطقي آرام و بي ســر و صدا و دور از آن شــكوه و 
درخشندگي و جالل آمريكايي، بهداشت و رفاه عمومي نيز در اين مناطق تحت الشعاع فقر 

قرار گرفته است.

مينی سريال »مر از ايست تاون«   

زني كه جوان نيست

مرتضي كاردر
روزنامه نگار

تئاتر
نقاشی

سریال

فیلم
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 سعيد الحاج
كارشناس تركيه

كيوسك

 ایــن روزهــا زندگــی در 
بسياری از كشورهای غربی گزارش

بــه دنبــال افزایــــــش 
ســـــرعت واكسيناسيون و كاهش آمار 
مبتالیان به كرونا، به شرایط عادی بازگشته 
اســت. خيلی از محدودیت هــای تردد و 
قرنطينــه لغو شــده و مردم اجــازه پيدا 
كرده اند كه دوباره مثل قبل دور هم جمع 

شوند.
برخي كشورها مثل هند و برزیل در بحران 
فــرو رفته اند، همچنان بــا موج های دوم 
و سوم كرونا دســت وپنجه نرم می كنند 
و واكسيناســيون در آنها به كندی پيش 
می رود، اما در كشورهای اروپایی و آمریکا 
كه دست كم یك چهارم جمعيت خود را به 
طور كامل واكسينه كرده اند، بيمارستان ها 
خلوت شده، مردم به ســينما و رستوران 
برگشته اند، به كالس درس می روند و در 
خانه و فضاهای سربسته با اقوام و دوستان 
خود دیدار می كنند.  این موضوع همزمان با 
فرارسيدن تابستان و آغاز فصل گردشگری، 
موجب شده تا این كشورها محدودیت های 
سفرهای بين المللی را نيز كاهش بدهند 
و به استقبال گردشــگران بروند.  اتحادیه 
اروپا چند روز پيش اعالم كرد كه مسافران 
واكسينه شده 14 كشور می توانند تابستان 
امسال به كشورهای عضو این اتحادیه سفر 
كنند. این مناطق شــامل آمریکا، چين، 
اســتراليا، آلبانی، ژاپن، لبنان، نيوزیلند، 
رواندا، صربستان، سنگاپور، كره جنوبی، 
تایلنــد، اســرائيل و مقدونيه شــمالی 
می شوند. مسافران این كشورها نيازی به 
تست قبل از ســفر و قرنطينه بعد از ورود 
ندارند. فهرســت كشــورها قرار است هر 
2 هفته یك بار به روزرســانی شود. جالب 
اینجاست كه هنوز انگليس در این فهرست 
قرار ندارد. واكســن های مورد تأیيد اروپا 
شامل آسترازنکا، فایزر، مدرنا، جانسون اند 

جانسون، سينوفارم و سينووک هستند.
اروپا همچنين با صدور گواهی دیجيتال كه 
حاوی اطالعات واكسيناسيون، تاریخچه 
تست و ابتالی فرد به كروناست، این امکان 
را برای شــهروندان خود فراهم كرده تا از 
هفته آینده با داشتن این گواهی به راحتی 
بين كشورهای این قاره تردد كنند. طرح 
پاسپورت واكسن نيز قرار است از ماه آینده 

ميالدی در كشورهای اروپایی اجرا شود.

آمریکا: آمریکا رتبه نخســت را از نظر 
تعداد مبتالیان به كرونا در جهان دارد، اما 
به لطف واكسيناسيون 45 درصدی مردم، 

محدودیت هــا در بيشــتر ایالت های این 
كشور مدت هاست كه لغو شده. از جمله، 
26 خرداد تقریبا همــه محدودیت های 
كرونا در نيویورک و كاليفرنيا برداشته شد. 
این دو ایالت جزو اولين ایالت های آمریکا 
بودند كه ویروس كرونا در آنها شيوع پيدا 
كرد و بيشــترین موارد مرگ ومير را ثبت 
كردند. در این مناطــق، دیگر اجباری به 
استفاده از ماسك و رعایت فاصله اجتماعی 
نيســت. خيلی از اماكن سربسته از جمله  
رستوران ها، سالن های سينما و تئاتر نيز 
می توانند با صد درصــد ظرفيت فعاليت 
كنند.  با این حال توصيه شده افرادی كه 
واكسينه نشده اند همچنان ماسك بزنند و 
فاصله اجتماعی را رعایت كنند. همچنين 
هنوز برخی محدودیت ها در مراكز درمانی، 
مدارس، وســایل حمل ونقــل عمومی و 
ســکونتگاه های افراد بی خانمــان برقرار 
است. از ســوی دیگر، تصميم گيری برای 
لغو یــا رعایت پروتکل ها به شــركت ها و 
كسب وكارها واگذار شده و آنها می توانند 
همچنان از مشــتریان یــا كاركنان خود 
بخواهنــد كه اصول بهداشــتی را رعایت 
كنند. جشن بازگشــت آمریکا به زندگی 
عادی قرار است 13 تير با شركت هزار نفر 
و با حضور جو بایدن در كاخ سفيد برگزار 
شــود. 3 روز بعد از آن نيز قرار است مردم 
واشنگتن برای تقدیر از حافظان سالمت 
و افرادی كه در خط مقدم مبارزه با كرونا 

فعایت كرده اند، به خيابان بيایند.
با این حال، محدودیت های سفر به آمریکا 
تغييری نداشته و به منظور جلوگيری از 
شيوع كرونا، ورود مسافران از كشورهای 
چين، ایــران، انگليس، ایرلنــد، برزیل، 
آفریقای جنوبی، هند و كشورهای حوزه 
شــينگن به جز در موارد خاص همچنان 
ممنوع است. آمریکایی ها منعی برای سفر 
غيرضروری به كشــورهای دیگر ندارند و 
وقتی كه از سفر خارجی برمی گردند نيز 

نيازی به قرنطينه و دادن تست ندارند.

انگليس:دولت انگليس قــرار بود تا 31 
خرداد همه محدودیت هــای كرونا را لغو 
كند، اما افزایش شــمار مبتالیان به گونه 
جدید ویروس موسوم به دلتا، این تصميم 
را یك ماه به عقب انداخت. تعداد مبتالیان 
در یك هفته گذشته 46 درصد نسبت به 
هفته قبل از آن افزایش داشته و مسئوالن 
نگران هستند كه اگر این روند ادامه پيدا 
كند، تعداد مبتالیان تا 40 روز دیگر دوباره 
به باالی ده هــا هزار مورد در روز برســد. 
این در حالي اســت كه طي روزهاي قبل 
از این، شــمار قربانيان كرونا در انگليس 
به زیر 10 نفر رســيده بود.   بــا این حال، 

برخی از محدودیت ها كمتر شــده است. 
افراد تا سقف 6 نفر می توانند در فضاهای 
سرپوشيده دور هم جمع شوند. سالن های  
تئاتر و ســينما با ظرفيــت 50 درصدی 
فعاليت می كنند و دانشگاه ها نيز فعاليت 
حضوری خود را دوباره ازســرگرفته اند. 
فاصله اجتماعی و اســتفاده از ماســك 
باید همچنان رعایت شــود. با اینکه از ماه 
گذشته، ورود مســافران بين  المللی - به 
جز كشــورهای  فهرســت »قرمز« مانند 
هند و امــارات- به انگليس آزاد شــد، اما 
افراد همچنان باید نتيجه منفی تســت 
خود را نشــان بدهنــد و 10 روز در هتل 
قرنطينه شــوند. هزینه قرنطينه 1750 
پوند اســت و افراد متخلف بين 5 هزار تا 
10 هزار پوند جریمه می شــوند. صنعت 
هواپيمایی انگليس از دولت خواســته كه 
محدودیت های ورود به این كشــور برای 
افرادی كه كامال واكسينه شده اند، كاهش 
داده شــود. مردم انگليس نيز بعد از ماه ها 
ممنوعيت مسافرت، از ماه گذشته اجازه 
سفر خارجی غيرضروری را پيدا كرده اند. اما 
همچنان باید بعد از برگشت قرنطينه شوند 
و تســت بدهند. افرادی كه از كشورهای 
فهرست »سبز« مانند استراليا و نيوزیلند 
برمی گردند، نيازی بــه قرنطينه ندارند. 
انگليس رتبه هفتم را از نظر تعداد مبتالیان 

كرونا در جهان دارد و 46 درصد مردم این 
كشور به طور كامل واكسينه شده اند.

فرانســه: فرانســه از روز یکشــنبه 
محدودیت های تردد شبانه را كه به تازگی 
از ساعت 21 به  ساعت 23 تغيير داده  بود، به 
طور كامل لغو كرد. رســتوران ها و كافه ها 
می توانند با 50 درصــد ظرفيت در فضای 
سرپوشيده به مشــتریان خدمت رسانی 
كنند. موزه ها، سينماها، اماكن ورزشی و 
فروشگاه های عرضه كننده كاالها و خدمات 
غيرضروری نيز مجاز هستند ظرفيت خود 
را افزایش بدهند. از هفته آینده قرار است 
محدودیت های بيشتری لغو شود. استفاده 
از ماســك نيز به جز در مناطق پرازدحام، 
اجباری نيست. مدتی است كه سفرهای 
غيرضروری به فرانســه امکان پذیر شده 
است. مسافران واكسينه شــده آمریکا و 
انگليس باید گواهی تســت منفی خود را 
ارائه بدهند، اما نياز به قرنطينه ندارند. ورود 
مسافران از كشورهایی كه در فهرست قرمز 
قرار دارند مانند هند، پاكستان، آرژانتين  
و تركيه همچنان ممنوع اســت. فرانسه 
25 درصد جمعيت خود را كامال واكسينه 
كرده و در رتبه چهــارم جدول مبتالیان 

كرونا در جهان قرار دارد.

آلمان:در آلمان كه از اواســط پایيز برای 
ماه هــا در قرنطينــه به ســربرده، برخی 
محدودیت  هــا در مناطقی كــه آمار ابتال 
روند نزولی داشته، لغو شده، اما همچنان 
ماســك زدن در فروشــگاه ها و وســایل 
حمل ونقل عمومی اجباری است. فعاليت 
رســتوران ها، موزه هــا و همچنين كليه 
گردهمایی ها در فضای باز از ســرگرفته 
شده است. در مناطقی كه آمار مبتالیان در 
آنها پایين است، مراكز آموزشی باز شده و  
امکان تجمع افراد در فضاهای سربسته نيز 
وجود دارد. آلمان، صدور پاسپورت واكسن 
را برای افراد واكسينه شده یا كسانی كه به 
این بيماری مبتال شده و بهبود یافته اند، 
آغاز كرده است. مســافرانی كه وارد این 
كشور می شوند، باید تســت منفی خود 
را ارائه بدهند. مســافران كشورهایی كه 
گونه دلتا در آنها شایع است از جمله هند، 
برزیل و آفریقای جنوبی باید بعد از ورود، 
10 روز قرنطينه شوند. پيش بينی می شود 
فعاليت دانشــگاه ها نيز از سال تحصيلی 
جدید به صــورت حضوری ازســرگرفته 
شــود و دوباره مرزها به روی دانشجویان 
بين المللی باز شــود. آلمان رتبه 12 را از 
نظر تعداد مبتالیان به كرونا دارد و بيش 
از 30 درصد مردم این كشور به طور كامل 

واكسينه شده اند.

ایتاليا: ایتاليا براساس ميزان مبتالیان به 
4 منطقه قرمر، نارنجی، زرد و سفيد تقسيم 
شده  و در حال حاضر بيشــتر مناطق در 
محدوده زرد قرار دارند. در این كشــور نيز 
به لطف كاهش تعــداد مبتالیان كرونا در 
هفته های گذشته، محدودیت تردد شبانه 
لغو و حضور مردم در فضاهای سرپوشيده 
از جمله مراكز آموزشــی، رســتوران ها و 
كافه ها مجاز شده است. با این حال، مراكز 
خرید فقط روزهای تعطيل و آخر هفته ها 
باز هستند. اماكن ورزشی نيز با 25 درصد 
ظرفيت  فعاليت می كننــد و می توانند در 
فضاهای باز تا هزار نفر و در فضاهای بسته تا 
500 نفر تماشاچی داشته باشند. در خيلی 
از مناطق قانون رعایــت فاصله اجتماعی 
یك متری و اســتفاده از ماسك حتی در 
فضاهای باز همچنان برقرار است. مرزهای 
ایتاليا به غير از كشورهایی كه ورود آنها از 
سوی اتحادیه اروپا مجاز اعالم شده، به روی 
گردشگران واكسينه شده كشورهای كانادا 
و ژاپن نيز باز است. سفر از هند، بنگالدش 
و سریالنکا به ایتاليا همچنان ممنوع است. 
مسافران انگليس باید هم تست بدهند و 
هم 5 روز در قرنطينه باشند. همه افرادی 
كه وارد ایتاليا می شــوند باید تا 2 روز بعد 
از ورود خود تست كرونا بدهند. در ایتاليا 
كه جایگاه نهم را در جدول مبتالیان كرونا 

دارد، 26 درصد مردم واكسينه شده اند.

اســپانيا : مــردم اســپانيا در ماه های 
گذشته قرنطينه طوالنی را تجربه كردند، 
اما چند هفته ای اســت كه فروشــگاه ها، 
رســتوران ها و موزه ها دوباره باز شده اند. 
البتــه محدودیت هــا در اســتان های 
مختلف، متفاوت و اســتفاده از ماسك در 
بيشــتر اماكن عمومی همچنان اجباری 
است.   اســپانيا از حدود 2 هفته پيش به 
گردشگرانی كه واكســينه شده اند اجازه 
ورود داده اســت. بيشتر مســافران باید 
تست كرونای منفی خود را نشان بدهند. 
مسافران كشورهایی كه گونه دلتا در آنها 
شایع اســت، باید قرنطينه شــوند. با این 
حال، ورود افراد از برزیل و آفریقای جنوبی 
همچنان ممنوع است. مسافران كشورهای 
عضو اتحادیه اروپا كه واكسينه نشده اند، 
در صورت ارائه تســت منفی اجازه سفر 
دارند. دولت اســپانيا پيش بينی می كند 
تابستان امسال پذیرای حدود 15 ميليون 
گردشــگر باشــد؛ رقمی كــه 40 درصد 
گردشــگران تابســتان 2019 اما 2 برابر 
مسافران سال 2020 است. تاكنون بيش 
از 28 درصد جمعيت اسپانيا به طور كامل 
واكسينه شده اند. این كشور رتبه 11 را از 
نظر تعداد مبتالیان به كرونا در جهان دارد.

تركيه: دولــت تركيــه ممنوعيت تردد 
روزهاي یکشــنبه را از هفتــه آینده لغو 
مي كند. تركيه 2 ماه قبــل با اوج گرفتن 
آمار ابتال به كرونا، یك قرنطينه سراسري 
اجرا كرد اما حاال با كاهش شمار مبتالیان 
و مرگ و ميــر، محدودیت ها لغو شــده و 
مردم فعاليت هاي خود را از سر گرفته اند. 
آمار روزانه مبتالیان قبل از آغاز قرنطينه 
حدود 60 هزار نفر بود اما این تعداد اكنون 
به 5 هزار نفــر كاهش پيدا كرده اســت. 
منوعيت تردد شبانه نيز قرار است لغو شود. 
سالن هاي تئاتر، ســينماها و كنسرت ها 
تا نيمه شــب اجازه فعاليت دارند. دولت 
تركيه از هفته گذشته روزانه 1 ميليون دوز 
واكسن تزریق كرده است. 28 ميليون نفر 
از جمعيت 84 ميليون نفري تركيه اكنون 
دست كم یك دوز واكسن دریافت كرده اند. 
تاكنون 49 هزار نفر از مردم این كشور به 
خاطر ابتال به ویروس جان خود را از دست 
داده اند. دولت تركيه ماه قبل موفق شــد 
قرارداد خرید 60 ميليون دوز واكسن فایزر 

را نهایي كند. 

اتحادیه اروپا تحقيقات در زمينه فناوري  تبليغات 
گوگل را آغاز كرده است. این تحقيقات بررسي 
مي كند كه آیا گوگل دسترســي رقباي خود به 
داده هاي در اختيارش را محدود كرده یا خير. این 
تحقيقات از آنجا اهميت پيدا مي كند كه تبليغات 
گوگل، مهم ترین راه درآمد آن است. این شركت 
سال گذشته 147ميليارد دالر از این مسير درآمد 

داشته است.

روزنامه نيویورك تایمز ]آمریکا[

روزنامه جروزالم پست ]اسرائيل[

روزنامه وال استریت ژورنال ]آمریکا[

افول راست گرایان افراطي اروپا

هشدار اسرائيل عليه برجام

اتحادیه اروپا عليه گوگل

نيویورك تایمز نوشــته كه بحران كرونا به بالي 
جان رهبران پوپوليســت كشورهاي اسلوني، 
مجارستان و لهستان در شرق اروپا تبدیل شده 
و آنها دیگر محبوبيت گذشــته را ندارند. موج 
پيروزي احزاب راســت افراطي در شرق اروپا 
در سال 2016 و بعد از پيروزي دونالد ترامپ در 
انتخابات ریاست جمهوري آمریکا به راه افتاد. 
اكنون احتمال شکست این احزاب در انتخابات 

آینده، بيشتر از هر زمان دیگري است.

ژنرال آویو كوخاوي، رئيس ســتاد ارتش رژیم 
صهيونيستي، در دیدار با فرمانده ستاد فرماندهي 
مركزي ارتش آمریکا موسوم به »سنتکام« در 
مورد بازگشت این كشور به برجام و احياي توافق 
هسته اي با ایران هشدار داد. كوخاوي گفت كه 
احياي برجام به ایران اجازه مي دهد تا در چند 
سال آینده به پيشرفت هاي چشمگيري در زمينه 
تعداد و كيفيت سانتریفيوژها و همچنين ميزان و 

سطح غني سازي اورانيوم دست پيدا كند.

نگاه

تركيه و روسيه؛ آغاز یك جدایي

نشست اخير ســران پيمان ناتو و 
مخصوصا مالقات روساي جمهور 
تركيه و آمریکا نشانه اي جدید از 
تغيير جهت قطب نماي سياست خارجي آنکارا بود؛ تغيير جهتي 
كه ازجمله نتایج آن بازگشت تدریجي به سوي غرب و دور شدن 

از روسيه است.
حزب عدالت و توســعه از ابتداي به قدرت رسيدن در سال2002 
با توجه به فروپاشي اتحاد شــوروي و پایان جنگ سرد، سياست 
خارجي چندمحوري با تأكيد بر منافع ملي تركيه را در دستور كار 
خود قرار داد. در نتيجه این رویکرد، آنکارا از سال2004 با گشایش 
بيشتري به تعامل با روسيه پرداخت. این روند طي سال هاي گذشته 
تا جایي پيش رفت كه به نظر مي رســيد تركيه در مقابل شركاي 
غربي خود در ناتو، بيش از هر زمان دیگري به دشمن تاریخي اش 

یعني روسيه نزدیك شده است. این رویکرد 2علت داشت:
تركيه در درجه اول تالش مي كرد سياســت خارجي مستقل تر و 
متوازن تري نسبت به گذشته داشــته باشد؛ سياستي كه بيش از 
هرچيز بر مبناي منافع ملي این كشور تعریف شود؛ برخالف دوران 
جنگ سرد كه تركيه به پایگاهي نظامي براي ناتو در مقابل مسکو 
تبدیل شده بود. علت دوم اما نادیده گرفتن مسائل مرتبط با امنيت 
ملي تركيه از سوي متحدان این كشــور بود؛ خروج سامانه هاي 
پاتریوت از تركيه، مخالفت با فروش تسليحات پدافندي پيشرفته 
به این كشــور و از همه مهم تر، حمایت آمریــکا از گروه هاي كرد 

تجزیه طلبي كه از دید آنکارا تروریست به شمار مي روند.
در مقابل، حركت آنکارا به ســمت مســکو، مجموعه اي از منافع 
اقتصادي و امنيتي را براي تركيه به دنبال داشت؛ مانند همکاري 
در پروژه هاي بزرگ انرژي ازجمله توليد گاز مایع و یا نيروگاه اتمي 
آک-كيو، خرید ســامانه پدافندي اس-400و توســعه بي سابقه 
همکاري هــاي اقتصادي و مالــي. این عوامل باعث شــد برخي 
تحليلگران یا رسانه ها روابط تركيه و روســيه را با عناویني نظير 
محور یا ائتالف جدید توصيف كنند؛ توصيفي كه البته مبالغه آميز 
بود. توسعه چشمگير روابط 2كشــور در حقيقت چيزي بيش از 

تاكتيك مقطعي به شمار نمي رفت، چرا كه چشم اندازهاي سياسي 
و امنيتي مسکو- آنکارا در بسياري از پرونده هاي منطقه اي نظير 
سوریه، ليبي، جنوب قفقاز، شــبه جزیره كریمه، دریاي سياه یا 
حتي شرق مدیترانه همچنان متعارض است. از سوي دیگر نباید 
فراموش كرد توافق هاي مهم صورت گرفته ميان این 2كشور بر سر 
پرونده هایي نظير سوریه در واقع توافق هایي براي كاهش تنش و 
اجتناب از تقابل شدید بوده است؛ تقابلي كه گاه به صورت ارسال 
پيام هایي خونين ميــان طرفين در پرونده هاي ليبي یا ســوریه 

نمایان مي شد.
اگرچه اختالفات ميان تركيه و روســيه پيش از نشست اخير ناتو 
نيز از دید ناظران پنهان نبوده، اما بدون شك مواضع رجب طيب 
اردوغان در جریان این نشســت، هيچ گونه ابهامي درباره تأكيد 
تركيه بر حمایت از متحدان غربي اش مقابل سياست هاي منطقه اي 
مسکو باقي نگذاشت. در عين حال نباید فراموش كرد تركيه دومين 
قدرت نظامي ناتو و جزو 5كشوري است كه در مهم ترین عمليات 
بين المللي این پيمان شركت داشــته اند. مرزهاي تركيه در واقع 
مرزهاي ناتو به حســاب مي آید و از ســوي دیگر كمك هاي مالي 

تركيه به این پيمان نيز چشمگير است. 
همچنين مواضع اردوغان و بایدن پس از مالقات دوجانبه، بيش از 
پيش اميدها به حل اختالفات این 2متحد قدیمي و بازگشت كامل 
تركيه به محور سياست هاي غربي را تقویت كرد. این در حالي است 
كه بسياري پيش بيني مي كردند سياست هاي بایدن بيش از پيش 
روابط ميان آنکارا و واشنگتن را تيره و تار كند. تركيه اي كه همواره 
مســئله امنيت ملي و قدرت هاي نظامي خود را غيرقابل مذاكره 
توصيف مي كرد اكنون و پس از روي كار آمــدن بایدن بر امکان 
گفت وگو درباره پرونده اس-400 تأكيد مي كند. حتي فراتر از این، 
فرایند راه اندازي و استقرار ميداني این سامانه نيز پس از نخستين 
رایزني هاي صورت گرفته با دولــت جدید آمریکا به تعویق افتاده 
است. خلوصي آكار، وزیر دفاع تركيه در حاشيه نشست اخير سران 
ناتو گفت: روابط ما با متحدان غربي بسيار عميق تر از پرونده هایي 
نظير اس-400 و یا جنگنده اف-35 است. بدون شك مجموعه این 

مواضع و اقدامات پيام روشني براي مسکو دارد.

واكنش روسيه
در مقابل بررســي مواضع روسيه نشــان مي دهد این كشور نيز 
به موازات چرخش هــاي عميق تركيه، پيام هایــي را براي طرف 
مقابل ارسال كرده است؛ اگرچه با حساسيت و جنجال رسانه اي 
محدودتر. براي مثال همزمان با مواضع اخير رئيس جمهور تركيه 
مبني بر حمایت قاطع این كشــور از اوكراین مقابل اشــغالگري 
روس ها، دولت پوتين سفر گردشــگران به تركيه را ممنوع كرده 
اســت. اگرچه علت این تصميم، وضعيت ویروس كرونا در تركيه 
عنوان شــده اما عدم اتخاذ تصميمات مشــابه درباره كشورهاي 
اروپاي شرقي، پيام هاي سياســي آن را به خوبي نمایان مي كند. 
از سوي دیگر، افزایش چشمگير حمالت هوایي روسيه به مواضع 
شــبه نظاميان مورد حمایت تركيه در شمال سوریه طي ماه هاي 
اخير نيز معنادار به نظر مي رســد. درصورت تــداوم روند كنوني 
حتي مي توان انتظار داشــت ميدان ليبي نيز بار دیگر به صحنه 

درگيري هاي نيابتي ميان این 2كشور تبدیل شود.
با وجود آنکه مقامات سياسي و دیپلماتيك روسيه و تركيه اصرار 
دارند از روابط مثبت ميان طرفين ســخن بگویند اما روشن است 
كه این 2كشور مسيري رو به تنش را پشت سر مي گذارند؛ مسيري 
كه نشست اخير سران ناتو و مواضع اردوغان را مي توان تازه ترین 
ایستگاه آن دانست. بدون شــك فشارهاي دولت جدید آمریکا بر 
تركيه، گزینه هاي سياست خارجي این كشور را نسبت به سال هاي 
قبل محدودتر مي كند؛ امري كه مي تواند بار دیگر آنکارا و مسکو را 

در سریالي از تنش هاي جدید قرار دهد.
منبع: الجزیره

روز گذشــته نامــه اي به دســت خبرنگار 
همشهري آنالین رســيد كه نشان  مي دهد كرونا

معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشــت 
هجدهم خرداد، یعني 8روز پيــش از صدور مجوز مصرف 
اضطراري واكســن كووبركت، در نامــه اي خطاب به وزیر 
بهداشت، نسب به صدور عجوالنه این مجوز اعالم نگراني و 
درخواست كرده بود پيش از این اتفاق، به نکات مهم علمي 
توجه شــود. اما با وجود مطرح شدن این هشدارها ازجمله 
اهميت بررسي عوارض و صدمات ناشي از واكسن و انتشار 
گزارش هاي مربوط به فازهاي قبلي این واكسن، 25خرداد، 
ســعيد نمکي، وزیر بهداشت در مراســمي از صدور مجوز 
مصرف اضطراري واكسن ایراني كووایران بركت خبر داد و 
گفت كه صدور مجوز براي واكسن هاي دیگر هم در راه است.

نکته قابل توجه در نامه معاون وزیر بهداشت، تاكيد بر انتشار 
شــفاف و علني جمع بندي فازهاي مطالعاتي انجام شده 
واكسن مربوطه براي ایجاد اعتماد عمومي است؛ موضوعي 
كه همزمان با مطرح شــدن ماجراي صدور مجوز مصرف 
اضطراري واكسن هاي اضطراري اعالم شده بود اما با وجود 
گذشــت 8روز از صدور مجوز، تاكنون چنين مستنداتي 

منتشر نشده است.
فرید نجفي، معاون تحقيقات و فناوري وزیر بهداشــت در 
نامه اش خطاب به باالترین مقام وزارت بهداشــت، صدور 
مجوز مصرف اضطراري براي واكســن ایراني را تصميمي 
خطير و تاریخي عنوان كرده بود كه آینده اعتماد عمومي 

به نظام سالمت را رقم خواهد زد: »طبيعي است كه چنين 
تصميمي مستلزم چشم پوشي از اســتانداردها و مقرراتي 
باشــد كه در حالت عادي جاري هستند و به دليل اضطرار 
موجود نقض آنها موجه محسوب مي شــود.« او در ادامه 
نوشته بود: »كميته ملي اخالق در پژوهش توصيه مي كند 
هرگونه تصميم گيري در مورد مصرف عمومي واكسن قبل 
از انجام فاز 3كارآزمایي باليني زماني در دستور كار نهادهاي 
ذیربط قرار گيرد كه نتایج فــاز2 به صورت كامل و با روش 
استاندارد گزارش شده باشــد. ضروري است نتایج توسط 
یك كميته علمي منتخب و مستقل مرور و تأیيد شود.« او 
در ادامه پيشنهاد داده بود كه تصميم گيري در مورد صدور 

مجوز اضطراري به گرفتن نظر مشورتي شوراي عالي اخالق 
پزشکي كه تركيبي فرابخشي دارد منوط شود و پس از آن 
براساس نظر مشورتي شوراي عالي اخالق پزشکي، نهادهاي 
قانوني مســئول براي صدور مجوز مصرف اضطراري مثل 
كميسيون قانوني سازمان غذا و دارو كه قانونا این مسئوليت 
را دارنــد، تصميم نهایي گرفته شــود. او در ادامه این نامه 
خواسته بود كه: »روند تصميم گيري و استدالل ها و مشروح 
دقيق تمام مباحثات و جمع بندي ها به صورت شــفاف و 
علني در اختيار عموم قرار بگيــرد و از ایجاد ابهام در ذهن 

مردم پرهيز شود.«
مجوز مصرف اضطراري بدون تمام شدن فاز سوم مطالعات 
باليني، اما پيش از این براي چند واكسن در دنيا هم صادر 
شده است. نمونه آن واكسن چيني سينوفارم است كه در 
مرحله سوم كارآزمایي، براي جمعيت عمومي كشورهایي 
مانند تركيه و امارات تزریق شد. كشــور انگلستان هم به 
واكسن  كروناي ساخت مشترک شــركت هاي بایون تك 
و فایزر در مرحله ســوم مطالعات مجــوز مصرف عمومي 
صادر كرده بود. اسپوتنيك وي ساخت روسيه، در زمستان 
سال گذشته، پس از انجام مراحل اوليه فاز3 انساني مجوز 
مصرف گرفت و در كشورهاي روسيه، آرژانتين، بالروس، 
مجارســتان، صربســتان و امارات متحده عربي به صورت 
اضطراري توزیع شد. قبال نسبت به منتشر نشدن برخي از 
فازهاي مطالعات باليني برخي از این واكسن ها هم انتقاد 

شده بود.

هشدار معاون وزیر بهداشت نسبت به صدور مجوز اضطراري واكسن ایراني

   کرونا؛ همچنان در کمین
با وجود بازگشت زندگی عادی به غرب، 
خيلی از كارشناسان هشدار می دهند كه 
ممکن است آمار ابتال به كرونا دوباره در 
پایيز و با آغاز فصل سرد سال، باال برود. 
یکی از نگرانی ها این اســت كه مردم 
فکر كنند خطر برطرف شده و تمایل به  
واكسيناسيون كاهش پيدا كند. از سوی 
دیگر، افزایش شيوع گونه دلتا كه قدرت 
انتقال باالیی دارد نيز به این نگرانی ها 
دامن زده است. سازمان جهانی بهداشت 
چند روز پيش به كشــورهای اروپایی 
هشــدار داد كه خطر كرونا را دست كم 
نگيرند. هانس كلوگ، مدیر این سازمان 
در منطقه اروپا گفت: »ما این تجربه را 
سال گذشته هم داشتيم، به تدریج موارد 
ابتال در تابستان باال رفت و به فاجعه در 
پایيز و زمســتان منجر شد. بيایيد این 
اشتباه را دوباره تکرار نکنيم.« سازمان 
جهانی بهداشــت از دولت ها خواسته 
با افزایش تســت و ردگيری مسافران، 
ایمنی سفرها را افزایش بدهند. همچنين 
به مردم نيز توصيه كرده كه اگر ســفر 
می كنند، خطر را جدی بگيرند و همچنان 
اصول بهداشــتی از جمله استفاده از 
ماسك، شســتن دســت ها و فاصله 

اجتماعی را رعایت كنند. 

سمانه معظمي
روزنامه نگار

آمریکا و بيشتر كشورهای اروپایی كه دست كم یك چهارم جمعيت خود را به طور كامل 
واكسينه كرده اند، بسياری از محدودیت ها را لغو و سفرها را از سر گرفته اند

غرب یك قدم تا پایان کرونا
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ظرف مالمينی سفيد پر از مهدیاگلمحمدی 22 سال پيش كه با يك 
تخمــه آفتابگردان پــای فيلــم ماتريكس ســاخته 
واچوفسكی ها نشسته بوديم، در سكانسی كه يك كلونی 
بزرگ از آدم ها، در تابوت هايی شيشــه ای به خواب رفته 
بودند و هوش مصنوعی روبات ها با كابلی كه به مغز آدم ها 
وصل بود انرژی شان را صاعقه وار جذب می كرد با هر كسی 
درباره  اين تئوری بحث می كــردی می گفت حاال كو تا 
تسلط هوش مصنوعی بر انسان ها. واقعيت اما چيز ديگری 
بود. كمتر از 2 دهه طول نكشيد تا متوجه شويم مورفيوس 
)راهنمای نئوقهرمان سينمايی ماتريكس( از پشت آن 
عينك گرد و تيره واقعيت را بهتر می ديد. هوش مصنوعی 
خود را به شكل مزرعه های بيت كوين تا بيخ گوش ما در 
سوله های حوالی چيتگر رسانده است. فقط در اين مزرعه 
7هزار دستگاه ماينر)دستگاه اســتخراج رمزارز( برق و 

انرژی ما را دزديدند. قطعی های مكرر برق، اكسيژن رسانی 
به بيماران را مختل كرد و خيلی ها در باالبر ها گير افتادند 
و هزاران تبعات منفی ديگر روی داد. به نظر می رسد خيلی 
زود به زمانی رسيده ايم كه بايد ميان 2 قرص قرمز و آبی 
مورفيوس يكــی  را انتخاب كنيم.  قــرص آبی نمادی از 
پذيرش سرخوشی موقت از خريد و استخراج رمز ارز ها و 
قرص قرمز نماد ريسك كردن و با واقعيت هوش مصنوعی 
مواجه شدن و افسار زدن به آن اســت. به نظر می رسد 
حرف های اوراكل  سينمايی ماتريكس )پيشگو( در اين 
مقطع زمانی هم به كار می آيد. به گفته او »فرار نئو يكی از 
مراحل ايمان آوردن اوست«. به اين معنی كه او خطر را 
حس كرده و آن را پذيرفته اســت بنابراين به عنوان گام 
نخست از آن فرار می كند. شايد وقت آن رسيده باشد كه ما 
هم قدرت هوش مصنوعی، رمز ارز ها و دنيای ديجيتال را 
بپذيريم و برای مهارش بيشتر آن را بشناسيم؛ حتی گاهی 

از آن فرار كنيم. اما همين كه نفسی به راحتی كشيديم 
بهتر است اين پديده را به طور كامل شناسايی كنيم و برای 
كنترل آن با قوانينش هماهنگ شويم. بدون شناختن يك 
اسب نمی توان به آن دهنه زد و از آن سواری گرفت. هر چه 
باشد رمز ارز ها آينده معامالتی هستند كه دولت ها در آن 

كمرنگ  و كمرنگ تر خواهند شد. 

رمز ارز، كپسول قرمز یا كپسول آبی

می گويند خاموشی های تهران از هفته آينده دوباره  آغاز می شود و هر كدام از ما هم در جدول خاموشی، فاطمهعباسی
داخل محدوده يكی از گروه ها هستيم. درست مثل 30سال پيش كه زندگی مردم 
با اين قطعی های برق عجين شده بود. البته فرق خاموشی های دهه 60 با حاال زياد 
است. آن وقت ها خاموشــی برنامه زمانبندی و جدول نداشــت و تحمل عموم 
خاموشــی ها برای مردم راحت تر از حاال بود، چون خبری از مايكروفر، چای ساز، 
سرخ كن، كاپوچينوميكر، ماشين ظرفشــويی و لباسشويی، كامپيوتر، پشه كش 
برقی، كولر گازی و پكيج خانگی در منازل نبــود. از تمام رفتن و آمدن های برق، 
مردم فقط نگران يخچال شان بودند و تلويزيون شان كه عمدتا سياه و سفيد بود. 
وسايل روشنايی هم آن زمان چراغ قوه ای كه با »قوه پارس« كار می كرد، گردسوز 
و فانوس نفتی بود. نه گازكشی شهری در كار بود، نه انواع روشنايی  شارژی امروزی 
و نه UPS. برق كه می رفت، همه دور هم جمع می شــدند، گل می گفتند و گل 
می شنيدند و از همسايه ها و فاميل های پير و تنها هم غافل نبودند. خيلی از قصه ها 
و خاطره ها مال همين پای گردسوز بود. معموال كليد پنكه يا يك چراغ يا دكمه 
راديو را روشن می گذاشتند تا وقتی برق آمد بفهمند. وقتی برق می آمد به صورت 
خودجوش صدای صلوات از همه خانه ها بلند می شد. اگر هم برق نمی آمد خيالی 
نبود، سرخوش از كلی گپ و گعده می رفتند می خوابيدند. برای همين است كه 
می گويند قديمی ها زندگی شان اينقدر صفا داشته و اينكه تمدن مدرن شهری اگر 
چند دقيقه ای هم نباشد، بد نمی شود. در اين دوره و زمانه كه زندگی ما به برق وصل 
است و اگر چند ساعتی برق نباشد واقعا از كار می افتيم، بياييد سياست به خرج 
بدهيم و ماجرای خاموشی های زمانبندی شده امسال را با هر نوع دليل و منطق و 
مديريتی كه باشــد، به فرصت تبديل كنيم و كمی هم به فكر خودمان باشــيم. 
قصدمان تأييد اين بی برقی های كالفه كننده نيست اما حاال كه اين اتفاق به هزار و 
يك دليل برايمان در حال رخ دادن است، بد نيســت سبك زندگی  مان را تغيير 
بدهيم. از اين خاموشی ها شــايد فقط همين ها برايمان بماند؛ دو كلمه اختالط 

صميمانه با خانواده و آخرش هم يك صلوات از ته دل. 

شب نشینی در تاریكی

در ايالت بيهــار هندوســتان يكی 
از ســاكنان به نصــب دوربين برای 
محافظت از انبه هايش بسنده نكرده 
و برای فراری دادن سارقان احتمالی 
نگهبان هم استخدام كرده است. البته 
گويا انبه های درخــت او معمولی و 
ارزان قيمت نيستند. انبه های موسوم 
به »تائی نو تاماگو« يا »ســان اِگ« 
بومی اســتان ميازاكی ژاپن هستند 
و درخت انبه ياد شــده از اين كشور 
به هند آورده شده است. حاال مردی 
كه ويكاس داس نام دارد مدعی است 
ميوه هــای اين درخــت گران ترين 
انبه های جهان هستند. او به خبرنگار 
گفت: قيمــت يك انبــه ميازاكی از 
8000 روپيه در هر كيلوگرم )107 
دالر( شروع می شــود و اين قيمت 
می تواند تا 270هزار روپيه )3.6 هزار 
دالر( افزايش يابد. به نظر می رسد او 
برای محافظت اين ميوه ها قصد دارد 
از يك شركت نگهبانی و پيشگيری 
از ســرقت هم كمــك بگيــرد. به 
گزارش اســپوتنيك درخت ياد شده 
توســط ژاپنی ها به خانواده  يكی از 
قانونگذاران ايالتی هديه شده بود و از 

اين زاويه هم ارزشمندتر شده است.

استخدام 
نگهبان انبه

دغدغه

عكس هادی دهقانپور،  در ميان عكس های برگزيده مسابقه بين المللی عكاسی 2021 با موضوع سالمت/ منبع: گاردين اول آخر
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خبــر عــدد 

درصد
معاون آب وآبفای وزیر نیرو 

گفت: منابع تجدید پذیر آب در 
4دهه اخیر ۳۰ درصد كاهش 

یافته، درحالی كه جمعیت ایران 
نسبت به آن سال ها، حدود 
2/5برابر اضافه شده است. 
سال آبی ۱4۰۰- ۱۳۹۹ از نظر 
بارندگی بدترین سال طی 52 
سال اخیر بوده است، بنابراین 
تغییر اقلیم و قرار گرفتن ایران 
در منطقه خشك باید به یك 
باور همگانی در همه سطوح 

تبدیل شود.

30

ذخیره سدهای بزرگ و 
متوسط كشور 5۰ میلیارد 
مترمكعب برآورد شده و در 
نتیجه فعالیت های مدیریت 
سیالب در سال های گذشته، 

هم اكنون حدود ۶۰ درصد 
از ظرفیت سدهای كشور پر 

است، البته این مقدار نسبت 
به سال گذشته حدود 2۸ 

درصد كاهش نشان می دهد.

 50
میلیارد   

30
درصد

تهرانی ها بین 2۰ تا ۳۰ درصد 
بیشتر از میانگین كشوری آب 

مصرف می كنند و متوسط 
مصرف آب هر شهروند 24۰ 

لیتر در شبانه روز است كه این 
رقم در كشور 2۰۰ لیتر است.

عدد خبر

ميان ستاره ای
وقتی بهت ميگم عشق 
چيزی نيســت كه ما 
اختراع كرده باشيم -عشق مشهوده و قدرتمنده- 
حتما يه معنايی داره. فوايــد اجتماعی، پيوند 
اجتماعی، تربيت فرزند... شايد معنای بيشتری 
داشته باشه. چيزی كه ما هنوز نمی تونيم دركش 
كنيم. شايد يه جور دليل باشه، يه جور محصول از 
ابعاد باالتر كه ما نمی تونيم به طور محسوس دركش 
كنيم. من در طول كهكشان شيفته  كسی هستم 
كه 10ساله نديدمش و می دونم كه احتماال مرده. 
عشــق تنها چيزيه كه فراتر از ابعاد فضا و زمان 
می تونيم حسش كنيم. شــايد بايد بهش اعتماد 

كنيم، حتی اگه هنوز اون رو درك نمی كنيم.

ديالوگ

مادام بواری
 هرچه بود خوشبخت 
نبود، هرگز احساس 
خوشبختی نكرده بود. اين نابسندگی زندگی از 
چه بود، از چه ناشی می شد اينكه به هرچه تكيه 
می كرد درجا می گنديد؟… اگر به راستی در جايی 
انسانی نيرومند و زيبا وجود داشت، انسانی نستوه، 
سرشار از شور و در عين حال ظرافت، با قلب يك 
شاعر و چهره يك فرشــته، كه چنگ به دست   و 
رو به آســمان مديحه های نكاحی می خواند، اگر 
وجود داشــت چرا اِما اتفاقی به او برنمی خورد؟ 
آه! چه خيال محالی! به راستی كه هيچ چيز ارزش 

جست وجو نداشت؛ همه دروغ بود!

بوك مارك

حسن بابل، كارتونیست لبنانی در این اثر به بی توجهی 
برخی از مقامات ورزشــی به لزوم رعایت پروتكل های 

بهداشتی در بازی های فوتبال اشاره كرده است.

حافظ

يا رب اين نوگل خندان كه سپردی به منش

می سپارم به تو از چشم حسود چمنش

قدر آفتاب را بدانيم چو هست
تبخير نشده است بگويم كیمیاصادقی تا اجزای بدنم زير آفتاب 
كه من آدم قدرشناسی نيستم و همين موضوع باعث 
شده زير چشم هايم از شــدت گريه هايی كه برای 
داشته و نداشــته ام كرده ام، گود بيفتد. شايد اگر 
دختری بودم كه پنجره اتاقش به سمت كوه زيبای 
دماوند باز می شود، تا كنون بارها و بارها برای گرمای 
طاقت فرسای خورشيد كه اعضای بدنم را يكی يكی 
تبخير كند، به سوگ نشسته  و دلتنگ تابش مستقيم 
امواج نورانی اش بر مغز سرم بودم. ليوان پر از يخ با 
تكه هايی از ليمو و نعنای كوبيده شده در قعر ليوانم 
را زير باد كولر هورت می كشيدم و در تير كشنده 

تابستان ادای گرمازده ها را درمی آوردم. 
آن روز قطعا دلم برای روزهايی كه در فاصله ســه 
سانتی از مســافر روبه رويی در مترو كنار ديگر 
مسافران در هوای دم گرفته و شيشه های عرق كرده 
قطار با دهن نفس می كشيدم كه بوی تند بدن كنار 
دستمی ام را حس نكنم و با اعماق وجودم به امواج 
نورانی خورشيد، ســه ماه فصل تابستان و قطار 
شهری تهران و حومه ناسزا می گفتم تنگ خواهد 
شد. برای آخرهفته هايی كه پشت وانت دايی احمد 
درحالی كه مغزهايمان از شدت گرما ذوب شده بود 

دنبال سايه درخت توتی می گشتيم 
تا بساط پيك نيك را پهن كنيم، بابا 
و دايی احمد چای آتيشی بخورند، 
من و پسر دايی احمد هم هندوانه های 
قاچ شده را بخوريم و هسته هايش را 
پرتاب كنيم به همديگر تا مامان ساالد 
شــيرازی را آماده كند و دمی گوجه 
را در بشــقاب هايمان بكشد! آن روز 
به اين باور خواهم رسيد كه تابستان 
به همين آفتاب ســوختگی ها، نمدار 
شدن لباس و له له زدن از تشنگی هايش 
وشيرجه در حوض های وسط ميدان و 
پهن كردن لواشك روی پشت بام معنا 
پيدا می كند. آن موقع ديگر يك مرفه 
بی درد شده  ام كه سوالر را به خوابيدن 
در پشــت بام و جذب ويتامينD با نور 
مستقيم خورشيد، ماشين  خنك مدل 
باال را به وانت دايی و خوردن بســتنی 
آب شده در شير و نوتال را به ليس زدن 
بستنی يخی ترجيح می دهم و تابستانم 
را كم رنگ تر می كنــم، چيزی كه االن 

قدرش را نمی دانم.

قصه  تابستان

گوستاوفلوبر

كریستوفرنوالن

كاشبرایتمام
توپهایپالستیكی
شهرمشتریباشد

 دوباره تابستان ديگری 
با رنــگ و روی كرونا سمیهجاهدعطائیان

شروع شد. تابســتانی كه برای بچه هايمان هيچ 
رونقی ندارد يا جذابيتش مثل گذشــته نيست. 
بچه های »شاد« يا اپليكيشن های ديگری از مدارس 
غيردولتی حاال تمام سرگرمی شان از دل يك گوشی همراه بيرون می آيد. آموزشی 
كه مثل يك غول چراغ جادو از صفحه موبايل ظاهر می شود و دست به سينه می ماند 
تا فرمان برداری كند و خانواده هايی هم مجبور هســتند بازی های يارانه ای يا 
اپليكيشن هايی را كشف كنند تا اوقات فراغت بچه ها به هر قيمتی پر شود. چه آنها 
كه بازی های رايانه ای دارند و چه آنها كه شب و روز خيره به ايكس باكس هستند، 
هردو به يك اندازه در حقشان ظلم می شود، بايد برای هر دو دسته نگران بود... 
كالس هايی كه مجازی و آنالين هستند و صاحبانشان كمتر از نوآوری يا حركت 
جذاب و تازه ای برای بچه ها بهره  برده اند. حاال تمام چارچوب زندگی اين بچه ها 
مجازی شده؛ دوســتان مجازی، ارتباطات، تشويق و جايزه های غيرحقيقی با 
ستاره های رنگارنگ نامرئی،  عصبانيت و خنده های مجازی، تمامشان لحظات 
حقيقی و تابســتانی بچه هايمان را پر می كنند. كودكانی كه پيش پدربزرگ و 
مادربزرگ می رفتند، پشت بام خانه ها می خوابيدند، كالس های آموزشی و اردو های 
تابســتانی می رفتند، آنها كه تا قبل از كرونا در كوچه ها با همسن و ساالنشان 
هفت سنگ و گرگم به هوا بازی می كردند، صدای جيغ و دادشان همسايه ها را 
عاصی كرده بود يا آن همه توپ فوتبالی كه به خانه ها می افتاد و بچه ها برای پس 
گرفتنش سنگ كاغذ قيچی يا دعوا های زودگذر كودكانه می كردند؛ حاال تمام اين 
اتفاق يا حوادث خوب، به خاطره ای برای ما و فرزندان اين دوره زمانه تبديل شده. 
چه توپ های پالســتيكی و بادی ای كه در خانه ها انتظار بازی می كشند و خاك 
می خورند، چه توپ هايی كه در مغازه ها روی دست فروشنده ها می ماند و برايشان 
هواداری پيدا نمی شود... چه فوتبال دستی های پرسروصدايی كه به جای دويدن 
در زمين های چمن يا خاكی فوتبال كنج خانه ها ديده نمی شود... كسی فكرش را 
هم نمی كرد كه تابستان و دلخوشی ليس زدن يخمك و بستنی قيفی در خيابان يا 
پارك ها هم برای بچه ها به خاطره تبديل شود. كسی چه می داند شايد آخرين 
تابستان عجيب و غريبی باشد كه از عجايب و محدوديت هايش صحبت می كنيم... 

كاش سايه شوم كرونا كوتاه شود و دلخوشی های كوچك به خانه ها برگردد.
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