
آثار تورمي قطع برق 

 نقاشي چهره شهر
 به سليقه شهروندان

بازگشت تهران به شرايط اضطراري

  بررسي هاي كارشناسي نشان مي دهد؛ تداوم روند قطع برق
 بر نرخ ارز، بورس و توليد كاالهاي واسطه اي اثر منفي مي گذارد
  افزایش قيمت مواد اوليه، انبار توليدكنندگان را خالی تر كرده

 و خاموشی برق، ظرفيت توليد آنها را كاهش داده است

مدیریت شهري پس از بررسي نظرات شهروندان در محله هاي مختلف  اجراي 
نگارگري هاي جدید دیواري در چند نقطه را به تعدادي از زنان هنرمند سپرد

 نقاشي ها و كاشيكاري هاي جدید، با طرح هاي نوین و متفاوت نسبت به گذشته بر 
دیوارهاي شهر تهران اجرا مي شوند؛ این اقدام با بررسي سالیق شهروندان محله هاي 
مختلف صورت مي گيرد تا زیباسازي  دیوارها و مبلمان شهري، رضایت بيش از پيش 

مردم را در پي داشته باشد. صفحه3 را  بخوانيد.

پارك ها تعطيل و ساعت شروع كار ادارات تهران تغيير كرد
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یادداشت
محمد فرجود ؛  مدیرعامل سازمان فاواي شهرداري تهران

در 2 روز گذشته، در حالي چهارمين رویداد بين المللي 
تهران هوشمند به صورت برخط و غيرحضوري برگزار 
شــد كه موج جدید بيماري كرونا كشور و شهر تهران 
را در برگرفته و چالش ها و مصائب آن همچنان براي 

شهروندان بسيار جدي بوده است.
با وجود آثار منفي حاصل از این پاندمي كه هر روز ما را به شــكلي، شــگفت  زده و 
اندوهگين مي كند در بعد حركت به سمت دنياي دیجيتال تالش هاي مثبتي صورت 
گرفته است. نمي دانم فرصت كرده اید این شب ها ســري جدید مجموعه كمدي 
»دودكش« را از شبكه یك سيما ببينيد یا نه! شخصيت »نصرت« با هنرمندي بهنام 
تشكر كه در فصل قبل این مجموعه هميشه بدهكار بود و در شرایط سختي زندگي 
مي كرد حاال به قول خودش با یك ميليون فالوور و به واسطه رونق كسب وكارهاي 

مجازي، زندگي اش در دوران كرونا از این رو به آن رو شده است.
نكته اي كه در این مجموعه اگرچه با بزرگ نمایي و طنز روایت مي شود اما بي تردید 
طي یك سال و چندماه گذشته، در واقعيت هم شــيوع این بيماري در دنيا عامل 
تحول و تغيير نگرش به هوشمندســازي و تحول دیجيتال بوده اســت. در كشور 

ما هم بســياري از نهادهاي عمومي و دولتي سعي كردند با 
تقویت زیرساخت ها و تغيير روال هاي گذشته، خدمات خود 

را روزآمد و غيرحضوري كنند و به نوعي شــاهد یك پوســت اندازي در این دوران 
جدید بوده ایم. 

دودكش هوشمندي!

نگاه
سيدمناف هاشمي ؛ معاون حمل ونقل وترافيك شهرداري تهران

شهرداري ها و دهياري ها، تجلي بارز مشاركت مردم در 
عرصه خطير مدیریت شهري و روستایي هستند.

درحقيقت ایــن دونهاد پراهميت به عنــوان نهادهاي 
عمومي با ساختار خدماتي و اجرایي مبتني بر مشاركت 
مردم، همواره مورد توجه بوده و براي دستيابي به شاخصه هاي شهر و روستاي توسعه 
یافته و پویا نيازمند عزم و اراده جدي تمامي تالشــگران این عرصه هســتند كه با 
برنامه ریزي علمي، مسير توسعه همه جانبه را هموار و فضایي مطلوب را براي مردم 
فراهم ساخته ودر اميدآفریني و توسعه نشــاط اجتماعي، در كنار توجه به عمران و 

آباداني كشور نقشي بي همتا ایفا مي نمایند.
 دراین راستا مبارزه با شيوع ویروس كرونا، نمونه روشني از تأثير این نهادها در عرصه 
خدمت رساني به مردم است. به عبارت دیگر، شهرداري ها و دهياري ها مهم ترین نهاد 
شكل گيري مدیریت شهري و روستایي هستند كه با ساختار خدماتي و اجرایي خود 
و به عنوان بازوان اجرایي شوراهاي اسالمي، فرصت مغتنمي را براي توسعه، آباداني، 
ارتقاي سرمایه اجتماعي و اميدبخشي در جامعه فراهم كرده اند.  اینجانب برخودالزم 
مي دانم فرارسيدن ۱۴تيرماه »روز شهرداري ها و دهياري ها«رابه همه تالشگران و 
مجاهدان عرصه مدیریت شهري و روستایي، تبریك عرض نموده و سپاسگزار زحمات 
همكاران گرانقدرم درخدمت رساني به مردم عزیز در ميدان سازندگي و آباداني شهرها 
و روستاهاباشــم. ازدرگاه ایزد منان توفيقات روزافزون همراه با سالمتي براي همه 

زحمتكشان این عرصه مسئلت دارم.

فرصتي براي قدرداني

صفحه17
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جادوی دودوک
مرد سپيدمو

روزنامه 
هرگز نمی میرد
گفت وگو با محمد بلوری

پدر حوادث نویسی مطبوعات

به بهانه درگذشت ژیوان گاسپاریان

شاید شما هم مثل من پيش از ژیوان 
گاسپاریان نام ساز دودوك را نشنيده 
 بودید، روزگاری كه موســيقی فيلم

» آخرین وسوسه مسيح« شنيده شد و 
آن آوای جادویی بر پرده سينما نقش 
بست. صدایی كه انگار از عمق اساطير 
برآمده بود و نوای شــرقی اش یادآور 
رنج های تنهایی مسيح بود. صفحه22 

را بخوانيد.

انتخاب من؛ 
كتابخوانی  و روستا
اسماعیل آذری نژاد، روحانی 

تحصیلكرده ای كه قصه خوانی 
را به روستاهای كهگیلویه و 

بویراحمد برده است

واهمه ای از كرونا 
نداشتم

روحاني: برداشتن تحریم ها دست خودمان است
رئيس جمهور: می گویند دولت خوب كار نكرد و مدیریت ضعيف بود؛ هيچ كس نمی آید توضيح دهد كه ریشه این مشكالت كجاست

ادامه در 
صفحه16

محله هايی برای دوستی اديان
 گزارش همشهری از همزيستی پيروان اديان در شهرهای مختلف و اقداماتی كه شهرداری ها

 برای احيای محله های اديان در سال های گذشته انجام داده اند

پای صحبت های فاطمه 
گودرزی، بازیگر باتجربه تئاتر، 
سینما و تلویزیون در آستانه 

تولدش
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صفحه2

تفاهمنامه همكاري براي اجراي 2۱56طرح اقتصادي، زیربنایي و حمایتي در مناطق 
محروم استان همدان بين ستاد اجرایي فرمان امام)ره( و استانداري همدان به ارزش 

22هزار ميليارد ریال امضا شد.
 محمد مخبر، رئيس ستاد اجرایي فرمان امام)ره( و مدیر عامل بنياد بركت گفت: با 
اجراي این طرح ها براي بيش از ۱۴هزار نفر اشتغال ایجاد شده. احياي كارخانجات 
تعطيل و نيمه تعطيل، احداث مدرسه و مسكن محرومان، احداث پروژه هاي دارویي و 
مراكز درماني، حمایت از طرح هاي دانش بنيان و جسورانه، ازجمله اقداماتي است كه 
با اجراي این تفاهمنامه در استان همدان با سرعت بسيار باالیي صورت خواهد گرفت.

محمد مخبر در بخش دیگري از صحبت هایش با اشــاره به موضوع توليد نخستين 
واكسن ایراني كرونا توسط ستاد اجرایي فرمان امام)ره( نيز گفت: نخستين خط توليد 
واكسن كوو ایران بركت از ابتداي امسال فعال و راه اندازي شد. با توجه به تأخيري كه 
در صدور مجوز تزریق اضطراري صورت گرفت ســرعت توليد در این خط را كاهش 
دادیم چرا كه تاریخ مصرف این واكســن ها محدود است و قابل نگهداري براي زمان 
طوالني نيستند. بعد از صدور مجوز وزارت بهداشت براي تزریق عمومي این واكسن 
 كه در تاریخ 25خرداد انجام شد، توليد در خط یك را سرعت دادیم و تا 25تير، حداقل 
3 و نيم ميليون دوز واكسن دراین خط توليد خواهيم كرد، البته مراحل تست استریل 
هر دوز واكسن پس از توليد ۱6روز طول مي كشد. رئيس ستاد اجرایي فرمان امام)ره( 
درباره نقش ستاد در توزیع این واكســن در مراكز واكسيناسيون عمومي نيز گفت: 
واكسن ها را به طور هفتگي تحویل وزارت بهداشت مي دهيم و هيچ دخالتي در توزیع، 
تزریق و قيمت گذاري آن نداریم. او تأكيد كرد: دومين خط توليد واكسن كوو ایران 
بركت هم به زودي راه اندازي مي شود و تا شهریور امسال همانطور كه قول داده بودیم 

حداقل 5۰ميليون دوز واكسن توليد خواهيم كرد.

دومين خط توليد واكسن كوو بركت راه اندازي مي شود
محمد مخبر: هيچ دخالتي در توزیع و تزریق واكسن نداریم
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رايزني هيأت ايراني در نشست بين المللي آستانه 
 در ادامه نشست هاي بين المللي براي ايجاد صلح و ثبات در سوريه، شانزدهمين نشست بين المللي آستانه با حضور هيأت هاي سوريه-معارضه، 
كشورهاي ضامن يعني ايران، روسيه، تركيه و كشورهاي ناظر )عراق، لبنان( در شهر نور سلطان پايتخت قزاقستان در حال برگزاري است. به 
گزارش ايسنا، ديروز در نخستين روز اين نشست، هيأت جمهوري اسالمي به رياست علي اصغر خاجي، مشاور ارشد وزير امور خارجه در امور 
ويژه سياسي ديدارهايي با هيأت هاي سوريه، روسيه، تركيه و پترسن، نماينده ويژه دبير كل سازمان ملل در سوريه انجام داد.در اين ديدارها 
اهم تالش ها در زمينه ثبات سياسي در سوريه، برگزاري انتخابات رياست جمهوري اين كشور، تالش براي برگزاري ششمين نشست كميته 
قانون اساسي در ژنو، موضوع گذرگاه هاي مرزي، تحريم هاي آمريكا عليه سوريه و نيز موضوع بازداشت شدگان و ساير موارد ذيربط مورد 
بحث و بررسي قرار گرفت.  هيأت جمهوري اسالمي ايران در اين نشست ها مواضع خود مبني بر مبارزه با تروريسم، كمك هاي بشر دوستانه 

و ادامه تحريم هاي آمريكا عليه سوريه را مطرح كرد. اين نخستين نشست مذاكرات روند آستانه- نورسلطان پس از شيوع كرونا ست.

ث
مك

   ادامه رايزني ايران و آمريكا براي تبادل زنداني
نماينده ويژه آمريكا در امور ايران گفته كه رايزني ها براي آزادي زندانيــان آمريكايي ادامه دارد. طبق توضيحات رابرت مالي 
اين گفت وگوها به موازات مذاكرات هسته اي دنبال مي شود: »اين رايزني ها بخشي از مذاكرات بر سر برجام نيست و مجزا از آن 
دنبال مي شــود. من نمي توانم بگويم اين دو هيچ ارتباطي به هم ندارند چرا كه به لحاظ همزماني و كساني كه به نيابت دو طرف 
حرف مي زنند، به طور قطع بخشي است كه روي ديگري سايه مي اندازد. اما ما بحث دستگيرشدگان را مجزا دنبال مي كنيم و اگر 

بزرگ ترين بخش نباشد، بخش بسيار بزرگي است كه همه را به خانه بازگردانيم.«

ايــران به عنــوان يكي از 
بازيگران مســائل افغانستان دست 
به تالشــي براي كمك به روندهاي 
ديپلماتيك اين كشــور زده اســت. 
اهميت نشست تهران و نقش آفريني 
تازه ايران چيست و فكر مي كنيد از چه 

منظري بايد به  آن توجه كرد؟
ثبات، امنيت و صلح در افغانســتان جزو 
منافع ملي ايران و از مســائل مهم امنيت 
ملي محســوب مي شــود. به اين ترتيب 
بايد از هر اقدامي كــه در جهت برقراري 

صلح و امنيت و ثبات افغانســتان باشــد 
استقبال كرد. اما در چنين شرايطي بايد 
توجه داشت كه موضع گروه هاي حاضر در 
نشست در افغانستان چگونه است و رابطه 
آنها با دولت مستقر در كابل چطور است. 
بدون اينكه در كابل دولت قوي و باثباتي 
حضور داشته باشد، مسائل افغانستان مثل 
40سال گذشــته الينحل باقي مي ماند. 
گروه هاي افغانســتاني ممكن است دور 
هم جمع شــوند و پاي ميز مذاكره بيايند 
اما مسائل طالبان در مذاكره ممكن است 
به نتيجه نرســد، چراكه آنها جنگ طلب 
هستند و تجربه نشان داده كه كمتر دور 
ميز به توافق مي رسند. اما در هر حال اگر 
اين نشست مورد حمايت دولت افغانستان 
باشد و به تفاهم ميان گروه ها كمك كند 

جزو منافع ملي ماست.
فكر مي كنيد اين 
ظرفيت  چقدر  نشست 
رسيدن به تفاهمي كه 

اشاره كرديد را دارد؟
در افغانســتان تنهــا 
ايران بازيگــر مؤثر 

نيست.
 ايران مهم ترين 
همســـــــايه 
ن  نســتا فغا ا
محســــوب 

مي شــود اما آمريكا، پاكســتان، روسيه، 
چين و ســازمان ملل متحد از بازيگراني 
هستند كه در افغانســتان حضور دارند و 
نقش آفريني مي كنند. بنابراين يك طرف 
قادر نيست كه همه مســائل اين كشور را 
پيش ببرد. گرچه ايران مي تواند به پيشبرد 
مسائل كمك كند اما حل وفصل منازعات 
در اين كشــور به تفاهمي ميان مجموعه 
بازيگران داخلــي، منطقه اي و بين المللي 

نياز دارد.
ميزبانــي از طالبــان نيز 
انتقاداتي براي وزارت خارجه به همراه 
داشته. اما در پاسخ گفته مي شود كه 
طالبان تغيير كرده اســت و نمي توان 
نقش آفريني اين گروه در افغانســتان 
را ناديده گرفت. چقــدر اين انتقادات 
واقع بينانه است؟ فكر مي كنيد مواجهه 

درست با طالبان چطور است؟
اينكه طالبان در افغانستان حضور دارد و 
بخش ناراضي و تندروهاي مذهبي و قومي 
پشتون ها يعني حدود 40درصد جمعيت 
افغانســتان را نمايندگــي مي كند، يك 
واقعيت است. اما اگر انتظار داشته باشيم 
كه طالبــان به يك حامــي صلح، حقوق 
بشــر و دمكراسي در افغانســتان تبديل 
شده باشد برداشتي اشتباه است. سابقه 
طالبان و ساختار و تفكر اين گروه چنين 
تغييري را نشان نمي دهد. طالبان نشان 

داده كه حاضر به مشاركت قومي و مذهبي 
با سايرين نيست. درحالي كه افغانستان 
كشــوري چندقومــي، چندمذهبــي و 
چندزباني است. به خصوص مسئله زبان 
فارسي قوم تاجيك و هزاره وجود دارد و 
بايد توجه داشت كه سرنوشت آنها براي 
ايران و منطقه بســيار مهم است. طالبان 
بعيد اســت كه بتواند با آنها در مسالمت 
و مشــاركت زندگي كنــد. بنابراين اين 
برداشــت برخي در داخل كه هر گروهي 
با آمريكا دشــمني دارد مي تواند الزاما با 
ايران هم زندگي كند، اشــتباه است. اين 
تصور هم كه طالبان مي تواند در افغانستان 
صلح و ثبــات به وجود بياورد، درســت 
نيست. طالبان اساسا چنين امكاني ندارد 
و مــورد پذيرش جامعــه بين المللي هم 
قرار نمي گيرد. پيشرفت و سلطه طالبان 
براي ايران و نزديك به 60درصد جامعه 
افغانســتان و منطقه هزينه هاي زيادي 
را پديد مــي آورد. بنابراين كمك كردن 
به تســلط طالبان در افغانستان برخالف 
منافع ملي ايران است. اما كمك به خلع 
ســالح طالبان و حضور آنها در روندهاي 
ديپلماتيك و صندوق انتخابات مي تواند 
در نهايت به ثبات و صلح در افغانســتان 

كمك كند.
در اين شرايط خروج آمريكا 
چقــدر روي معادالت افغانســتان و 

نقش آفريني فعلي ايــران تأثيرگذار 
بوده است؟

سياســت آمريكا درباره افغانستان كه از 
زمان ترامپ آغاز شد سوءتفاهم آور است. 
مشخص نيســت كه هدف نهايي آمريكا 
خروج كامل و پا پس كشــيدن از مسائل 
افغانستان و كاهش هزينه هاست يا تغيير 

زمين بازي.
به چه نحو؟

به اين معنا كه طالبان تاكنون رودرروي 
آمريكا قرار داشــت. اگر آمريكا از مقابل 
طالبان كنــار رود، فعاليت هاي اين گروه 
ممكن اســت به ســوي ايران يــا حتي 
سين كيانگ كشــيده شــود؛ همانطور 
كه ما در دولت اصالحــات تالش كرديم 
تــا درگيري ها بــا طالبــان و القاعده را 
كاهش دهيــم و در عمل آنها به ســمت 
تنش و درگيري با ديگران رفتند. شــايد 
آمريكايي ها و حتي اعــراب خليج فارس 
هم دنبال اين هســتند كــه معضلي در 
شــرق ايران ايجاد كنند تا امنيت ملي به 
خطر بيفتد، چراكه در صــورت افزايش 
درگيري ها در افغانســتان، ايران ممكن 
است ناچار به مداخله شود و همانطور كه 
مداخله روس ها و آمريكايي ها شكســت 
خورد، ايــران درگير جنگي فرسايشــي 

مي شود.
پس مي توان گفت كه تالش 

ايران براي نقش آفريني بيشتر به ويژه 
در عرصه ديپلماتيك با عنايت به همين 

تحليل است؟
دولت بايد شرح دهد هدف از اين نشست ها 
چيست. به ويژه اينكه اگرچه وزارت خارجه 
ميزبان اســت اما در عمل تعيين كننده 
سياست هاي كالن در افغانستان نيست؛ 
همانطور كه در عراق، سوريه، لبنان و يمن 
نيز وزارت خارجه تعيين كننده سياست ها 
نيســت. بنابراين در چنين شرايطي بايد 
براي روشن شدن وضعيت كمي صبر كرد.

در مجموع مي توان نشست 
تهران و ميزباني از طالبان و نمايندگان 
دولت افغانســتان را گامي روبه جلو 

قلمداد كرد؟
ايــن نشســت را مي توان به عنــوان يك 
كمك كننده تلقي كــرد. اما همانطور كه 
توافق آمريكا با طالبان و مذاكره دولت با 
اين گروه نتيجه اي در بر نداشت، نمي توان 
از اين نشست ها نيز انتظار نتيجه مهمي 
داشــت. بايد مجموعه بازيگــران داخلي 
و بين المللي در مذاكرات حضور داشــته 
باشــند و مبنا نيز بر اين باشد كه ساختار 
دولت مستقر در افغانستان تقويت شود. 
در غير اين صورت تجربه از زمان اشــغال 
افغانستان از سوي شــوروي سابق نشان 
داده كــه هرگونه اقــدام يكجانبه در اين 

كشور محكوم به شكست است.

4 هيأت عالي رتبه افغانستاني و وزير خارجه هندوستان در ايران روندصلح افغانستان را بررسي مي كنند

تهران؛ ميزبان صلح 
امير محمد حسيني

خبر نگار

 پيام كتبی نخست وزير هند
 برای رئيس جمهور منتخب

وزير خارجه هند، عصر ديروز با ابراهيم رئيسي رئيس جمهور منتخب 
ديدار و رايزني كرد. سوبرامانيام جايشــانكار، عصر روز چهارشنبه 
به منظور ديدار با مقامات ايران وارد تهران شــد و عالوه بر ديدار با 
همتاي ايراني خود، با سيدابراهيم رئيسي، رئيس جمهور منتخب 
ايران ديدار و رايزني كرد.  وزير خارجه هند در اين سفر حامل پيام 
نخست وزير اين كشور براي ابراهيم رئيسي، رئيس جمهور منتخب 
ايران بود. بر اساس گزارش تسنيم، جايشانكار با سفر چندساعته به 
تهران ضمن ديدار با حجت االسالم سيدابراهيم رئيسي، پيام كتبي 
نارندرا مودي، نخست وزير هند را تسليم رئيس جمهور منتخب كرد. 
سفر وزيرخارجه يك كشور براي تسليم پيام كتبي مقام عالي رتبه 
كشورش به رئيس جمهور منتخب، قبل از برگزاري مراسم تنفيذ و 
تحليف اتفاقي كم سابقه است.  سوبرامانيام جايشانكار، در توييتي 
در ارتباط با سفرش نوشت: از رئيس جمهور منتخب، سيدابراهيم 
رئيسي براي خوش آمدگويي بزرگوارانه اش متشكرم. پيامي شخصي 
از سوي نخست وزير نارندرا مودي را تقديم كردم. از بيانات گرم وي 
درخصوص هند استقبال مي كنم. عميقا به تعهد وي براي تقويت 
روابط دوجانبه و گسترش همكاري درخصوص مسائل منطقه اي و 
جهاني احترام مي گذارم. او در توييت ديگري با اشاره به ديدارش با 
محمدجواد ظريف وزير امورخارجه كشورمان هم نوشت: هميشه 
خوش آمدگويي گرمي از ســوي محمدجواد ظريف، وزيرخارجه 
ايران دريافت مي كنم. ما گفت وگوهاي مفيدي درخصوص مسائل 

منطقه اي و جهاني داشتيم.

وزير خارجه ژاپن نخستين مهمان خارجي دولت سيزدهم 
يك شبكه ژاپني در گزارشي از سفر احتمالي وزير امور خارجه ژاپن 
به ايران در اواسط مرداد ماه براي ديدار با مقامات ارشد دولت جديد 
كشورمان خبر داده و به موضوعاتي پرداخت كه انتظار مي رود در 
اين گفت وگوها به آنها پرداخته شــود.از آنجا كه دولت سيزدهم 
از اواسط مرداد مستقر مي شــود وزير امور خارجه ژاپن نخستين 
مهمان خارجي دولت رئيســي خواهد بود. به گزارش همشهري 
آنالين به نقل از شبكه ژاپني ان. اچ. كي، موتگي توشيميتسو، وزير 
امور خارجه ژاپن قرار است در ديدار با وزير امور خارجه جديد ايران 
و ديگر شخصيت ها در دولت رئيسي، از آنها بخواهد نقشي سازنده 
در تالش براي كاهش تنش ها و برقراري ثبات در خاورميانه داشته 
باشند. او همچنين قرار آمادگي ژاپن براي تحكيم روابط دوستانه 

ديرينه با ايران را ابراز كند. 
موتگي و مقامات ايران احتماال درباره آنچه مذاكرات غيرمستقيم 
ميان ايران و پيرامون توافق هســته اي خوانده شــده اســت نيز 
گفت وگو خواهند كرد. علي باقري كني، منوچهر متكي، ســعيد 
جليلي و حسين امير عبداللهيان ازجمله چهره هايي هستند كه اين 
روزها نامشان به عنوان گزينه هاي وزارت خارجه دولت سيزدهم 

رسانه اي شده است.

 ۹۴۵كيلومتر مرز مشترك، ايران و افغانستان را جدانشدني مي كند؛ هرچند 
كه در يك سو امنيت و ثبات باشد و سوي ديگر آتش جنگ و درگيري براي 
دهه ها زبانه بكشد.   معادالت منطقه اما در حال تغيير است؛ ايران و عربستان بر 
سر ميز مذاكره هستند، توافق هسته اي در آستانه احياشدن است و نيروهاي خارجي، افغانستان را در آينده نزديك ترك خواهند 
كرد. نقش آفريني ايران در مسائل افغانستان پررنگ تر شده و تهران در حال تبديل شدن به كانون روندهاي ديپلماتيك صلح 
در اين كشور است؛ تاجايي كه براي نخستين بار به شكل همزمان تهران ميزبان ۴هيأت افغانستاني متشكل از هيأت كميسيون 
فرهنگي پارلمان افغانستان، هيأت عالي رتبه سياســي طالبان، هيأت عالي رتبه سياسي جمهوريت و هيأت عالي ناظر بر روند 
تثبيت هويت اتباع است. وزيرخارجه هند نيز ديروز در سفری به تهران با محمدجواد ظريف همتای ايرانی خود و سيدابراهيم 
رئيســی، رئيس جمهور منتخب ديدار و رايزنی كرد. ديدارهايی كه طبق گمانه زنی ها محور آن رايزنی درباره آخرين تحوالت 
افغانستان و مسائل دوجانبه بود. در اين بين نمايندگان دولت افغانســتان و طالبان نيز در وزارت خارجه ايران پاي ميز مذاكره 
نشستند تا در مسير حل اختالفات رايزني كنند.  رياســت هيأت طالبان را عباس استانكزي، معاون سياسي اين گروه به عهده 
دارد و در هيأت جمهوريت نيز شماري از چهره هاي ارشد سياسي افغانستان حضور دارند كه در صدر آنها يونس قانوني، معاون 
رئيس جمهوري پيشين افغانستان اســت. تركيبي كه حاكي از عزم جدي دو طرف در اين گفت وگوهاست.  محمدجواد ظريف، 
وزيرخارجه ايران در افتتاحيه اين نشست گفت: »امروز مردم و رهبران سياسي افغانستان بايد براي آينده كشورشان تصميمات 
دشوار اتخاذ كنند.« ظريف راهكارهاي سياسي را بهترين انتخاب از سوي رهبران و جريان هاي سياسي افغانستان دانست و تأكيد 

كرد كه ايران براي كمك به توسعه همه جانبه سياسي، اقتصادي و اجتماعي افغانستان تعهد دارد. 
به نظر مي رسد كه افغانستان همچنان آبستن تغيير و تحوالت بسياري است. اما اينكه تغييرات آينده اين كشور چقدر در مسير 
صلح، همگرايي، دمكراسي و تقويت دولت مستقر خواهد بود، سؤالي است كه پاسخ آن در گرو مولفه هاي زيادي قرار دارد. قاسم 
محبعلي، مديركل اسبق خاورميانه در وزارت خارجه به همشهري مي گويد نشست تهران را مي توان يك  تسهيل گر در جهت حل 
مسائل افغانستان دانست. به گفته محبعلي صلح و ثبات افغانستان ازجمله مهم ترين مسائل امنيت ملي ايران محسوب مي شود 
و نقش آفريني آينده ايران در اين عرصه با توجه به خروج نيروهاي خارجي و در راس آنها آمريكا اهميت دوچنداني پيدا مي كند. 

در ادامه گفت وگو با اين ديپلمات پيشين را مي خوانيد.

مذاكرات وين در انتظار تصميم هاي تهران و واشنگتن
آژانس بين المللي انرژی اتمی در گزارشي محرمانه مدعي شده است ايران به دنبال توليد فلز اورانيوم 20 درصدي است 

آژانس بين المللي انرژي اتمي در گزارشي 
محرمانه به شــوراي حكام مدعي شده ديپلماسی

است كه ايران به دنبال توليد فلز اورانيوم 
با غناي 20 درصد اســت. اين گــزارش محرمانه را 
خبرگزاري رويترز منتشــر كرده و تاكنون موجي از 
واكنش ها را در پي داشته است. آن هم در شرايطي كه 
دور هفتم مذاكرات وين همچنــان به تعويق افتاده و 
تاريخي مشخص براي از سرگيري گفت وگوها اعالم 
نشده است. البته كاظم غريب آبادي، نماينده كشورمان 
در ســازمان هاي بين المللي گفته كه برنامه سازمان 
انرژي اتمي براي توليد يك صفحه سوخت سيليسايد 
براي اســتفاده در رآكتور تهران، ۹ روز قبل به اطالع 
آژانس رسيد و »بالفاصله امور عملياتي آن آغاز شد«. 

به گفته غريب آبادي، ايران در فرايند جديد، يك صفحه 
سوخت جديد با استفاده از اورانيوم غني شده 20درصد 
توليد مي كند. در مقابل اما آمريــكا از اين اقدام ابراز 
نگراني كرده و آن را »تأســف بار« خوانده اســت. ند 
پرايس، ســخنگوي وزارت خارجه آمريكا در همين 
زمينه ادعا كرد: »ما همچنان از ايران مي خواهيم كه 
اين سياســت قبول مخاطره را متوقف كرده و آماده 
براي مذاكرت به وين بازگــردد، در وضعي كه آماده 
پايان دادن به كاري باشــد كه در آوريل آغاز كرديم و 
تا كنون 6 دور ادامه داشــته اســت.« در سوي ديگر 
تروئيكاي اروپا در بيانيه اي از اقدام ايران ابراز نگراني 
كرده و آن را نقض تعهدات هسته اي دانسته است. به 
گزارش »ايسنا« 3 كشور فرانسه، انگليس و آلمان ادعا 

كردند كه »ايران دليل نياز غيرنظامي معتبري براي 
توليد و استفاده از اورانيوم فلزي - كه گامي كليدي در 
جهت توسعه سالح هسته اي است - ندارد.« گزارش 
آژانس روس ها را هم به واكنش واداشــته و نماينده 
روسيه در مذاكرات وين گزارش آژانس درباره توليد 
اورانيوم فلزي با غناي 20درصد در ايران را با سياست 
فشار حداكثري آمريكا مقايسه كرده است. ميخائيل 
اوليانوف در توييتي نوشت كه » تنها راه خروج از اين 
چرخه ازســرگيري بدون تأخير گفت وگوهاي وين و 

احياي كامل برجام است.«

ابزارهای چانه زنی ايران
ايران پيش از اين توافق با آژانــس بين المللي انرژي 
اتمي بــراي حفظ داده هاي دوربين هاي مداربســته 
تاسيسات هســته اي را هم در پايان خرداد ماه تمديد 
نكرد.  اين اقدامات ابزارهای چانه زنی ايران در مذاكره 
با طرف های غربی است . بعد از خروج يكجانبه آمريكا  
از برجــام در دولت ترامــپ اكنــون و در دور جديد 
مذاكرات، بی اعتمــادی ايران به طــرف آمريكايی از 

گذشته بيشتر شده است.

روحاني: برداشتن تحريم ها دست خودمان است
رئيس جمهور: مي گويند دولت خوب كار نكرد و مديريت ضعيف بود؛ هيچ كس نمي آيد توضيح دهد كه ريشه اين مشكالت كجاست

رئيس جمهور يك روز پس 
از عذرخواهي بر سر كمبود دولت

برق در كشور، رفع موانع 
تحريم ها و آثار آن بر سرمايه گذاري هاي 
داخل كشور را به مخالفانش تذكر داد. 
حسن روحاني براي سومين بار در تيرماه، 
آماده بودن توافق احياي برجام در دولت 
را يادآور شد و خواهان توافق نظر مراجع 
باالدستي بر سر آن شد. صحبت هاي روز 
چهارشنبه او به دنبال وقفه دنباله دار در 
مذاكرات ايران و 1+4مطرح شد. هفتمين 
دور اين مذاكرات قرار بود در نيمه تيرماه 
برگزار شــود و تاكنون زمان آن تعيين 
نشده است. روحاني در پاسخ به احاله همه 
مشكالت ماه ها و سال هاي اخير كشور از 
طرف منتقدان به دولت گفت: خواستم 
اين نكته را به طور اساســي مردم عزيز 
مطلع باشــند چون هر حادثه اي كه رخ 
مي دهد، مرغي كه سربريده مي شود در 
عروسي و عزا دولت اســت. مي گويند 
دولت خوب كار نكرد و مديريت ضعيف 
بود، كارآمدي كــم و زياد بود. هيچ كس 
نمي آيد در آنجا توضيح دهد كه ريشه اين 
 FATF مشكالت كجاســت. به نظر من
دست خودمان اســت. يعني مربوط به 
داخل خودمان اســت. مي توانيم فردا 
FATF را حل كنيم. روابط ما با بانك ها 
تغيير مي كند. در جنگ اقتصادي پيروز 
شديم، مسئله تحريم باقي مانده است، 
دست خودمان است. يك بخش اش هم 
دست ديگران است، ولي اصل ما هستيم. 
همين هفته مي توانيم تصميم بگيريم، 
تمام كنيم. مي تواند ماه ها ادامه پيدا كند 

كه آن بحث ديگري است.
رئيس جمهــور دوم تيرماه با بيان اينكه 
»دولت كار بزرگي انجام داده اســت و 
جنگ را بــه پايان رســانيد« گفته بود: 
»دولت در سايه ايثار و فداكاري مردم و 
رهنمودهاي مقام معظم رهبري آمريكا 
را پاي ميز مذاكره در وين كشاند و مسائل 
مهم را حل و فصل كرديم و اگر بخواهند 

و اختيارات به آقاي عراقچي داده شود، 
همين امروز مي توانيــم تحريم را تمام 
كنيم.« او يك روز بعد نيز گفته بود: » اگر 
بوروكراسي نبود، تحريم تمام شده بود. 
درباره تحريم، كار را دولت انجام داده و 

فعال در بوروكراسي افتاده است.«

برخي ها از 12مرداد بيكار مي شوند
روحاني درباره ريشــه مسائلي همچون 
كمبــود آب و برق در كشــور گفت: در 
كشور بايد سرمايه گذاري شود. هر چه 
را كه مورد نظر مردم اســت. اگر توليد 
مي خواهيم در بخشي بايد سرمايه گذاري 
شود. اگر مي خواهيم در بخش كشاورزي 
توليــد ويــژه اي را انجام دهيــم، بايد 
سرمايه گذاري و كار شود. اگر در بخش 
صنعت مي خواهيم توليد خاصي مورد 
نظر ما باشد، بايد سرمايه گذاري باشد. 
ســرمايه گذاري يكي از اصول اساسي 
است. بدون ســرمايه با دســت خالي 
نمي شــود كاري را انجام داد. مي شود 
شعار بي محتوا، شــعار اگر مي خواهد با 
محتوا باشــد، نيازمندي هايي داريم كه 
يكي از آن نيازمندي هاي مهم، سرمايه 
است. البته چيزهاي ديگر هم نياز داريم 
در كنار آن، كه بايد ضميمه شود كه بتواند 
تحول اساسي را ايجاد كند. رئيس جمهور 
با بيان اينكه بايد كامال براي مردم توضيح 
داده شــود كه چرا نمي توانيم سرمايه 

كافي را به بازار ايران بياوريم، تأكيد كرد: 
در ســرمايه گذاري مشكل ما چيست؟ 
در داخل برخي مشــكالت اســت كه 
مي شود حل و فصل كرد. اگر همه با هم 
هماهنگ باشند و دستگاه قانونگذاري، 
دولت، همه با هم باشــند، آن مشكالت 
از بين مي رود. ان شــاء اهلل اميدواريم از 
12مرداد به آن طرف، هماهنگي كاملي 
بين 3قوه به وجود بيايد. البته بعضي ها از 
شغل شان مي افتند و بيكار مي شوند، ديگر 
انتقادهاي عجيب و غريب و غيرمنصفانه 
آنها تعطيل مي شود، اما در عين حال يك 
هماهنگي است. به قول معروف از يك 
تفكر، جناح و فكر، ان شاء اهلل اميدواريم 
وضع بهتر شــود. برخي از مشكالت در 
سرمايه گذاري مربوط به داخل مي شود و 
قابل حل است. اگر قوا، همفكر و هم نظر 

شوند. وقتي هم نظر نيستند، مي ماند.
او با بيان اينكه لوايــح FATF در جايي 
كه اصال فكر نمي كرديم گرفتار شــد، 
تأكيد كرد: FATF به دست نيامد، حاال 
FATF نتيجه اش چه مي شــود؟ تا اين 
مسئله حل نشود، روابط ما با بانك هاي 
دنيا دچار مشكل اســت. ممكن است 
نظرات، مختلف باشــد، يكي بگويد نه، 
بهتر اســت كه FATF نداشته باشيم، 
كاري به نظــر ندارم، ايــن يك واقعيت 
است در اقتصاد كشــور، ببينيد بيش از 
1۹0كشــور دنيا بانك هايشان داخل 

چارچوب FATF عمل مي كنند، همه 
هم داخل هستند. 2كشور هستيم كه 
بيرونيم يكي كره شــمالي است و يكي 
ايران است. ما به داخل برگشتيم در دولت 
يازدهم و همين لوايح كه دچار مشكل 
شد دو مرتبه در ليست سياه قرار گرفتيم. 
ريسك كشور باال مي رود. وقتي ريسك 
كشــور باال مي رود چه كسي مي خواهد 

سرمايه گذاري كند.

صندوق توسعه، پول ندارد
رئيس جمهور با اشاره به اينكه 38درصد 
پول نفت بايد در صندوق توســعه ملي 
ذخيره شــود، گفت: با صندوق توسعه، 
پول به ســرمايه گذار داده مي شــود و 
آدم هايي كه مي خواهند در بخش هاي 
مختلــف ازجملــه بــرق، آب، فوالد و 
پتروشــيمي و هر جايي كه الزم است، 
مي توانند ســرمايه گذاري كنند. وقتي 
صندوق شما پول ندارد، االن طرح هايي 
اســت كه صندوق هم تصويب كرده و 
آماده اســت، اما مانده است و نمي شود 
اجرايــش كرد، به خاطــر اينكه پولش 
نيســت. پس چه پــول داخلــي براي 
صندوق، چه پول داخلي براي بانك ها، 
پول خارجي بــراي بانك هاي خارجي 
درصورتي حاصل مي شود كه بتوانيم، 
حاال كه در جنگ اقتصادي پيروز شديم، 
 FATF تحريم را هم برداريــم، بتوانيم
را نهايي كنيم. اگر همه دست به دست 
هم دهيم و كمك كنيم اين ســريع تر 
حل مي شــود. اينجا دســت خودمان 
اســت. وقتي اينجا دســت ماست - به 
هر دليلي. حق و ناحــق را نمي خواهم 
بحث كنم -وقتي اجرا و عمل نمي كنيم 
و پول و بانــك خارجــي در اختيار ما 
نيست، صندوق توســعه خالي است و 
نفت نمي توانيم بفروشــيم، با بانك ها 
نمي توانيم رابطه خوب داشته باشيم. به 
خاطر FATF، نتيجه اش اين مي شود كه 

سرمايه نيست.
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 نقاشــي ها و كاشيكاري هاي 
جديد، با طرح هــاي نوين و گزارش

متفاوت نسبت به گذشته بر 
ديوارهاي شهر تهران اجرا مي شوند؛ اين اقدام 
با بررسي ســايق شــهروندان محله هاي 
مختلف صورت مي گيرد تا زيباسازي  ديوارها 
و مبلمان شهري، رضايت بيش از پيش مردم 
را در پي داشته باشد. اگرچه شايد به گمان 
برخي رنگ آميزي، نقاشي و كاشيكاري ها بر 
ديوارهاي شــهر، موضوعي نه چندان مهم 
جلوه كند اما از نظر روانشناسان و كارشناسان 
حوزه تاب آوري، مسئله اي مهم براي افزايش 
سطح روحي و رواني شــهروندان به حساب 
مي آيد. به همين منظور چندسالي است كه 
نقاشي ها و طرح هاي سه بعدي در شهرهاي 
توســعه يافته دنيا رواج پيدا كرده است. اين 
طرح ها با ايده هاي كوچك خاقانه مي توانند 
چهره اي جالــب و زيبا به محله هــا و معابر 

شهري ببخشند. 
در اين بين، هنرمندان ايراني نيز با حمايت 
شهرداري دست به كار شــده اند و در حال 
اجراي طرح ها و نقاشي هاي جالب در چند 

نقطه از شهر تهران هستند. مانند اقدامي كه 
در منطقه 13رقم خورده و نقاشي سه بعدي 
حيوانــات روي دريچه فاضاب شــهري، 
واكنش مثبت شــهروندان را در پي داشته 
است. در همين راســتا تغيير چهره فضاي 
سبز خيابان گل افشــان در تقاطع ايوانك با 
مشاركت شهروندان ازجمله نمونه هاي انجام 

شده جديد در شهر هستند. 
در اين باره مي توان به طراحي زيرگذرهاي 
شــلوغ شــهر مثل زيرگذر خيابان آرش و 
خيابان سعدي و ساير زيرگذرهاي شهر اشاره 
كرد. نگين حسين زاده از هنرمنداني است كه 
تاكنون 5ديوار از تهران را طراحي و نقاشي 
كرده و با توجه به نگاه  زيباشــناختي كه به 
تهران و ديوارهايش دارد، مي گويد: »تهران، 
ديوارهاي بسياري براي كار زيبا دارد و اگر به 
وسايل شهر با دقت توجه كنيم، نرده، ميله 
تابلو، پل، چراغ و حتي ايستگاه هاي اتوبوس 
فراواني هستند كه مي توان از آنها  براي جلوه 
بخشيدن به شهر بهره برد و با تلفيق هنر، به 
مردم روحيه و نشاط اجتماعي تزريق كرد. 
آثار هنري هنرمنــدان در خيابان وليعصر، 
كوچه هاي رنگي در شــهر يا صندلي هاي 
سنگي خيابان ســي تير نمونه هايي از اين 

دست هستند.«

چهره اي نويــن با رنگ آميــزي روي 
داشته هاي شهر 

براي موفقيت در تغيير بخشي از چهره شهر و 
جذب شهروندان به آن بخش از فضاهاي باز 
مي توان به داشته هاي شهري مثل ديوارهاي 
ممتد، پياده راه هاي طوالنــي و عرصه هاي 
باز و خلــوت در شــهر توجه كــرد. ديوار 
كارخانه ها، سازمان ها، مدارس و پادگان ها كه 
پياده راه هاي بلند شهر را به وجود آورده اند، 
ظرفيت مناســبي براي اجــراي طرح هاي 
ابتكاري دارند. در همين راســتا، به تازگي 
ديوار ســفارت آلمان در خيابان فردوسي با 
نصب عكس و تابلو تبديل به نمايشگاهي با 
موضوعات مختلف فرهنگي و اجتماعي شده 
اســت.  همچنين چند هفته اي مي شود كه 
پياده راه مقابل پارك ساعي در خيابان وليعصر 
تبديل به گذر نمايشــگاهي شده و به گفته 
برزين ضرغامي اين نمايشگاه در قالب طرح 
ماقات با خيابان وليعصر و با هدف تلطيف 
فضاي شهري ايجاد شده است. او مي گويد: 
»درپي پژوهشي درباره مشاغل قديمي كه 
هنوز چراغ مغازه هاي آنها با حضور فرزندانشان 
روشن است، طرحي را تهيه و نمايشگاهي را 
در اين راستا برپا كرده ايم كه عصرها و شب ها 
با استقبال مناسبي از شهروندان همراه شده 

است. تهران به واسطه آســفالت خيابان ها، 
بزرگراه هــا و ديوار بلند ســاختمان ها رنگ 
خاكســتري گرفته، اما مي توان با استفاده 
از رنگ ها و ايده هاي خاقانه، آن را به شــهر 

جذاب تري تبديل كرد.«

اعالم سليقه با تهران من و 137
پراويدنس، شهري در ايالت رودآيلند اياالت 
متحــده آمريكا، از نخســتين شــهرهايي 
به حســاب مي آيد كه با رنگ آميزي پله ها، 
سطل هاي زباله و پايه ستون هاي پل ها تبديل 
به شهري رنگارنگ و دلنشين شد. طرحي 
كه نمونه هاي آن در خيابــان وليعصر اجرا 
شــده و جا دارد تا در محله هاي ونك، درب 
دوم، دركه و گابدره هم عملياتي شود. امير 
حسين صريحي، مدير اداره نقاشي ديواري 
معاونت فرهنگي و هنرهاي شهري سازمان 
زيباسازي  شهرداري تهران در اين باره معتقد 
است كه امروزه شــهر تهران بايد همسان 
با رويدادهاي مهم كشــوري، همســان با 
تكنولوژي و طرح هاي روز و همسان با سايق 

شهروندانش حركت كند. 
او از آغاز اجراي طرح هاي جديد خبر مي دهد 
و مي گويد: »در اين پروژه سعي مي شود تا با 
اجراي طرح هاي هنري و خاقانه در معابر، 
ميادين و گذرها رضايت همه شــهروندان 
در گروه هاي ســني مختلف تامين شــود. 
نقاشــي هايي كه قرار است كشيده شوند، با 
گذشته تفاوت هاي اساسي از نظر تنوع رنگي، 
شــكل و محتوا دارند و بــا وضعيت كنوني 
و سليقه هاي شــهروندي امروز همخواني 
خواهند داشت. در اين ميان، يكي از اهداف 
مهم، جلب و جذب مشــاركت هاي مردمي 
است چون در تجارب مشاركت هاي پيشين، 
ارتقا و پايداري روابط اجتماعي را با تعامات 
محلي و تبادالت ايده اي شاهد بوديم. البته 
اين نوع مشاركت ها نياز به نظارت جدي دارد 
و بايد به شيوه هاي متنوع آن را اجرا كنيم؛ 
به عنوان مثال اجراي اين طرح ها به صورت 
فستيوالي، قابل قبول تر خواهد بود. دقت عمل 
براي اجراي چنين طرح هايي الزمه كار است 
چون به مرور زمان و برحسب شرايط جامعه، 

سايق مردم تغيير مي كند.« 
صريحي در پاسخ به اين سؤال كه چطور از 
سليقه شهروندان مطلع شده ايد؟ مي گويد: 
»ايــن تغييــر ســايق را از بازخوردهاي 
مســتقيم آنها هنگام اجراي طرح و نقاشي 
روي ديوارهــا يا تماس هايي كه با ســامانه 
137و 1888گرفته شــده و پژوهش هاي 
مركز مطالعات شــهرداري تهران در سال 
99به دســت آورده ايم. گاهي پيش آمده با 
نارضايتي شــهروندان، طرحي را از ديواري 
پاكسازي كرده ايم. در عين حال مواردي هم 
داشته ايم كه خواستار تكرار تصويري روي 
يك ديوار در محله شــان شده اند و با بررسي 

موضوع طرح را اجــرا كرده ايم. موضوعات 
اصلي نقاشي ديواري در شهر، چهره شهدا، 
شــخصيت هاي مهم و قهرمانان مناســب 
با قدمــت آن خيابان و محله، نقاشــي هاي 
تزئيني، خطوط و اشكال هندسي هستند. 
شــهروندان مي توانند از طريق اپليكيشن  
تهران من و سامانه  137نظرات و سايق شان 

را به شهرداري اعام كنند.« 
او در ادامــه بــه راه اندازي نمايشــگاه هاي 
ســه بعدي در پازاهاي بزرگ شــهر اشاره 
مي كند  و مي گويد: »معموال شهرهاي بزرگ 
جهان استفاده از نقاشــي هاي سه بعدي را 
در برخي از فضاهاي شهر عملياتي كرده اند 
و اين ســبك از كار، در تهــران و برخي از 
شهرهاي ايران در اواخر دهه 70نيز انجام شد. 
خوشبختانه امروزه با وجود ساخت فضاهاي 
شــهري جديد ماننــد ميدانــگاه و پازا يا 
پاتوق هاي محلي مي توان از اين سبك هنري 
بهره  برد و چنين قالب هاي هنري را در شهر 
اجرا كرد. به زودي براي زمين پازاي ميدان 
هفت تير اجراي نقاشي سه بعدي را فراخوان 
خواهيم داد تا هنرمندان طرح هايشان را ارائه 
بدهند. البته اين نمايشگاه موقت است و بعد 

از مدتي طرح جديد ديگري كار مي شود.«
مدير اداره نقاشي ديواري شهرداري تهران، 
اســتفاده از وســايل و المان هاي شهري را 
براي ارتقاي بصــري فرصت قلمداد مي كند 
و مي گويد: »برخي از وسايل شهري مربوط 
به ارگان ها و نهاد هايي است كه ممكن است 
پيشنهاد ارائه شده را قبول نكنند يا شايد دست 
همكاري بدهند. اجراي نقاشي هايي كه در 
منطقه 13براي دريچه هــاي فاضاب انجام 
شده از همين سبك تعامات است كه بين 
سازمان مربوطه و شهرداري آن منطقه صورت 
گرفت. همچنين با بازپيرايي درهاي چوبي 
خيابان وليعصر باالتــر از چهارراه پارك وي 
تعامل با صاحبان اماك صورت گرفته است. 

اما اجراي چنين طرح هاي خاقانه اي نياز به 
بررسي محدوده دارد. اگرچه گاهي ديده شده 
براي ارتقاي نماي بصري بخشي از شهر بدون 
توجه به اغتشاشــات بصري موجود در آن 
محدوده، يك اثر هنري كار شده كه متأسفانه 

منظر نازيبايي به آن بخشيده است.«

نخستين رويداد منظره نگاري در خانه تهران
يكي ديگر از طرح هايي كه در همين راستا 
بــه زودي برگزار خواهد شــد، نمايشــگاه 
منظره نگاري تهران اســت. بر اين اساس، 
ســازمان زيباســازي شــهرداري تهران با 
مشاركت انجمن نقاشــان تهران نخستين 
نمايشــگاه منظره نگاري تهران را در خانه 
تهران )اتحاديه( بــه زودي برگزار مي كند. 
هدف از اجراي اين نمايشگاه نگاهي ديگر به 
نمادهاي معروف تهران از نگاه هنرمندان و 
اجراي آثار برگزيده روي برخي از ديوارهاي 
شهر است. بيش از 30هنرمند پيشكسوت در 
اين نمايشگاه شركت كرده اند و آنها برخي 
لوكيشن هاي مهم تهران را با منظره نگاري 
روي بوم به تصوير كشيده و طراحي زيبايي 
را خلق كرده اند. بابك كبود، هنرمند نقاش، 
درباره نقاشي 9منظره متفاوت پارك ملت در 
رويداد »منظره نگاري شهر تهران« مي گويد: 
»اجراي چنيــن رويدادهايي بــه كاهش 
گسست بين مردم و نقاشــان مي انجامد و 
سبب آشنايي عموم مردم با اين هنر مي شود. 
حدود 3روز در پارك ملت مشغول كار بودم. 
بازخوردهاي ورزشــكاران، مــردم عادي و 
پرسنل حاضر در پارك احساس فوق العاده اي 
برايم به همراه داشت و اميدوارم در روز برپايي 
نمايشگاه شاهد حضور عاقه مندان باشيم.«  
اين نمايشگاه به زودي )در اوايل ماه آينده( در 
خانه تهران )خانه اتحاديه( واقع در خيابان 
الله زار نو بــراي بازديد عموم بازگشــايي 

مي شود. 

خبر

 گره اصلي رسيدن به شهر هوشمند
در فضاي نوآوري است

شهردار تهران: بايد فضا را براي افرادي كه ايده هاي نوآورانه دارند  
فراهم كنيم، اين گروه ها عمدتا جوانان و استارت آپ ها هستند

»در شهرداري سياســت بر محدود نكردن اطاعات است و با در 
اختيار گذاشتن داده ها مي توان در جهت هوشمندي حركت كرد، 
اينكه حجم عظيمي از اطاعات در دسترس ما باشد اما پردازش 
نشود به نفع هيچ كس نيســت«؛ اين مطلب را پيروز حناچي در 

حاشيه چهارمين همايش تهران هوشمند اعام كرد.
به گزارش پايگاه خبري شهر، شــهردار تهران گفت: »شعار شهر 
هوشمند را گفته ايم اما به اندازه اهميت آن در دوره هاي مختلف 
تاش نكرده ايم و در اين دوره اهتمام داريم تا تهران هوشــمند را 
در 2محور اصلي به ثمر برسانيم. محور اول شهرداري هوشمند با 
رويكرد حداقل مراجعه به ساختمان شهرداري ها و محور دوم تهران 
هوشمند براساس اثرگذاري بر زندگي روزمره است كه راه اندازي 
اپليكيشن دوچرخه يكي از اين رويكردهاســت. توسعه اينگونه 
خدمات و سرويس ها بر كيفيت و هزينه زندگي مردم، همچنين 
آلودگي و ترافيك شهر مؤثر است؛ به عنوان مثال زماني آژانس هاي 
كرايه خودرو محلي را داشتيم اما در شــرايط كنوني سرويس و 
خدمات تاكسي هاي اينترنتي را شاهد هستيم كه گستردگي قابل 

توجهي در جامعه دارد.«
حناچي افزود: »مقاومت در برابر اشتراك گذاري داده ها در همه  دنيا 
وجود دارد اما وقتي شيريني كار در زندگي روزمره خودش را نشان 

مي دهد همكاري ها بيشتر مي شود.«
او درباره دغدغه هاي تهران براي رسيدن به شهر هوشمند گفت: 
»گره اصلي در فضاي نوآوري است، يعني بايد فضا را براي افرادي 
كه ايده هاي نوآورانه دارند، فراهم كنيم، اين گروه ها عمدتا جوانان 
و استارت آپ ها هستند. شهرداري قبا به استارت آپ ها نگاه تجاري 
داشت اما اگر به اين شركت ها اجازه رشد ندهيم به دليل مشكات 
اقتصادي به تجاري بودن نخواهند رســيد. بر اين اســاس تاش 
كرديم تا با همكاري  دستگاه هايي چون معاونت علمي و فناوري به 

اين شركت ها كمك كنيم.«
شهردار تهران اصلي ترين موانع براي شــهر هوشمند را انتصاب 
مديراني دانســت كه به اين طرح اعتقادي ندارنــد و توضيح داد: 
»بايد افراد را متناسب با محيط كارشان انتخاب كنيم و تحصيات 
آكادميك باكيفيت در اين مورد اثرگذار است. همچنين مديران 
خوب بايد اجازه فعاليت داشته باشند، ما هم در شهرداري نيروهايي 
از درون شهرداري را به كار گرفتيم. هر چه كه به عنوان خدمات در 
شهر ارائه مي شود، مي تواند به عنوان سرويس هاي شهر هوشمند 
مطرح شود. با رويكردهاي قديم نمي توانيم ايجاد اشتغال كنيم اما 
در فضاي مجازي و فضاهاي نوآوري كارهاي اشــتغال زايي ايجاد 

شده است.«
چهارمين همايش تهران هوشمند ديروز به كار خود پايان داد.

 تبادل تجربه تهران و وين 
در زمينه مديريت پسماند

به منظور افزايــش آگاهي و دانش روز، مديران اجرايي ســازمان 
مديريت پسماند در برنامه تشريح فعاليت هاي شهر وين در حوزه 

مديريت پسماند كه به صورت مجازي برگزار شد، شركت كردند.
به گزارش همشهري، در اين جلسه كه با هدف بهره مندي و استفاده 
مديران ســازمان از دانش روز حوزه مديريت پسماند برگزار شد، 
مسئولين امور خدمات و پسماند شــهرداري وين به معرفي اين 
نهاد، برنامه ها، چارت ســازماني، شــرح وظايف و طرح هاي اجرا 
شده در جهت ارتقاي مديريت بهتر پسماند اين شهر پرداختند. 
در ادامه جديدترين سايت زباله ســوز پسماند در وين معرفي و از 
طريق ارتباط ويدئويي، يك تور مجازي در اين سايت برگزار شد 
كه مديران ســازمان از آن بازديد كردند. بعد از اتمام تور مجازي، 
مسئوالن سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران ضمن تشريح 
وضعيت جمع آوري زباله در پايتخــت، توضيحاتي را درباره طرح 
كاپ به عنوان يكي از مهم ترين طرح هاي پســماندي كشور ارائه 

دادند. 
نحوه اجراي اين طرح، همكاري شهروندان و اهداف كوتاه مدت و 
بلندمدت آن ازجمله موضوعات مطرح شده در اين جلسه بود. در 
پايان، مديران سازمان مديريت پسماند دوشهر تهران و وين جهت 
بهره برداري بهتر از طرح ها و انتقال تجارب و زيرساخت هاي اوليه 

قول همكاري دادند.  

   مجتبي دانشور، مديركل آموزش شهروندي شهرداري تهران:
 واقعيت آن است كه در ايران، مشــاركت كودكان در شهر جدي گرفته نشده است. اهميت جدي 
انگاشتن نقش كودكان در شهر، از اين نظر است كه آنها به عنوان شهروند حقوقي قابل احترام دارند. 
حال بي توجهي به نقش و نياز آنها مي تواند آينده يك جامعه را تحت تأثير قرار دهد و تبعات منفي 
به دنبال داشته باشد. اين در حالي است كه كودكان و نوجوانان به خصوص در عصر جديد، مي توانند 
ايده ها و طرح هايي را ارائه كنند كه در نوع خود بي همتا و كم نظير هستند. به طور نمونه جشنواره 
مسابقات نقاشي كودكاني كه از سوي شهرداري تهران در سال گذشته برگزار شد، به خوبي نشان داد 
كه آنها به شهر و خانواده و زيستن در دوره كرونا به چه شكل متفاوتي نگاه مي كنند. تعداد زيادي از 
نقاشي ها، به گونه اي حيرت آور، نيازهاي شهري را نه تنها در دوره كرونا بلكه براي پساكرونا به تصوير 
كشيده بودند. البته در اين جشنواره، حدود 203اثر برتر انتخاب شد كه به جهت يكسري رويدادهاي 
مناسبتي در شهر، اكران اين نقاشي ها به تعويق افتاد و قرار شد بعد از پايان تبليغات انتخاباتي در شهر 
از سازه ها و بيلبوردها براي اكران نقاشي ها استفاده كنيم. بنابراين به زودي اين نقاشي ها در شهر به 
نمايش درمي آيند كه برخي مي توانند الگوي نقاشي و طراحي هاي ديواري هم باشند. اقدام ديگر در 
همين راستا براي به مشاركت گرفتن كودكان در فعاليت هاي اجتماعي رنگ آميزي و نقاشي ديوارهاي 
مدارس است،  اين طرح پيشنهادي هم به دليل شيوع  كرونا به صورت جدي در همه مدارس منتخب 
اجرا نشده است. چنانچه شرايط كشور به حالت عادي بازگردد با مشاركت شهروندان و كودكان چهره 
شهر را متناسب با خواسته آنها رونق خواهيم بخشيد تا تزئين شهر، مانند خانه ها جدي گرفته شود.

نقاشيهايكودكانزينتديوارشهرميشوند

بهشت زهرا)س(  دوباره آرايش بحراني گرفت
مديرعامل بهشت زهرا مي گويد آمار متوفيان كرونا در روزهاي گذشته دوبرابر شده است

چند روزي است كه آمار مبتايان كرونا 
دوباره افزايش يافتــه و پيك پنجم با خبر

نوع جهش يافته به نام دلتا شروع شده 
است. به گفته مديرعامل سازمان بهشت زهرا)س( 
متوفيان مبتا به كوويد- 19در روزهاي اخير دوبرابر 
شده و همزمان با قرمز شــدن شهر تهران و بيش از 
90شهر ديگر، اين سازمان در حالت آماده باش كامل 

قرار گرفته است. 
سعيد خال در گفت وگو با همشهري گفت كه پرسنل 
سازمان بهشت زهرا)س( به ويژه تطهير كنندگان از 
ابتداي شيوع بيماري كرونا حدود 510روز بحراني 
را ســپري كرده اند و در كنار كادر درمان همواره در 

خط اول مبارزه با اين بيماري حضور داشــته اند. او 
با بيان اينكه 40درصد كل متوفيان كرونايي متعلق 
به شهر تهران هستند گفت: »تا كنون 4پيك بحراني 
را پشت سرگذاشــته ايم و در تمام اين ايام پرسنل 
ســازمان بهشــت زهرا گمنام و بدون هيچ توقعي 
در تكريم مصيبت زدگان انجــام وظيفه كرده اند و 
تمامي متوفيان با رعايت موازين شــرعي تطهير و 
خاكسپاري شــده اند.« خال گفت كه در هفته هاي 
اخير تعداد متوفيان در تهران كاهش داشته و  به 30تا 
35نفر رســيده بود، اما به فاصله چند روز اين اعداد 
دوبرابر شدند. مديرعامل سازمان بهشت زهرا)س( 
با تأكيد بر شــيوع پيك پنجم عنوان كرد: »شيوع 

دلتا بار ديگر ســبب اعمــال محدوديت ها ازجمله 
تعطيلي بوستان ها و برخي از مشاغل شده است، اما 
پرسنل اين سازمان همواره در 2تا3شيفت مشغول 
كار هســتند. از اين رو تقاضا مي كنيم شهروندان با 
عمل كردن به پروتكل هاي بهداشتي ازجمله رعايت 
فاصله هاي اجتماعي و اســتفاده از ماسك، كمك 
كنند تا آمارها نزولي شود.« سعيد خال با بيان اينكه 
محدوديتي براي عبور و مرور به بهشــت زهرا)س( 
اعمال نشده اســت، عنوان كرد: »محدوديتي براي 
تردد به بهشت زهرا)س(  وجود ندارد، اما از تمامي 
شهروندان درخواست مي كنم به ضرورت و با كمترين 

تعداد به اين آرامستان مراجعه كنند.«

زهرا كريمي
خبر نگار
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 مديريت شهري پس از بررسي نظرات شهروندان در محله هاي مختلف
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اثر مثبت قطعي برق؛ تعطيالت 2روز شد
در كنارمعايب و آثار زيانبــاري كه قطع برق بر 
صنايع دارد، اين رويداد يك اثر مثبت هم داشت 
و به افزايش تعطيالت هفتگي منجر شد. هيأت 
وزيران ديروز تصويب كرد، با توجه به كمبود برق، 
ادارات و سازمان هاي دولتي در تهران و سراسر 
كشور تا پايان مرداد ماه، در روزهاي پنجشنبه 
تعطيل خواهند بود. معاون توســعه مديريت و 
منابع اســتاندار تهران هم اعالم كرد: براساس 
اعالم هيأت وزيران به دليل كمبود برق ســاعت 
كاري ادارات استان تهران به ۶.۳۰ تا ۱۳.۳۰ تغيير 
كرده است. برخي كارشناسان اقتصادي بيش از 
2دهه است كه به منظور افزايش سطح بهره وري 
در اقتصاد، پيشنهاد مي دهند تعطيالت هفتگي 
به 2روز افزايش يابد اما تاكنون دربرابر اين ايده 
مقاومت مي شد. حتي اليحه اي كه در اين زمينه به 
مجلس ارسال شده بود مورد موافقت نمايندگان 
مجلس قرار نگرفت. به نظر مي رسد اجراي طوالني 
مدت اين مصوبه راه را براي رسمي شدن تعطيالت 
2روزه باز كند و اين موضــوع بتواند به افزايش 

درآمد صنعت گردشگري منجر شود.

ث
مك

   مشكل سرمايه گذاري در صنعت برق
اقتصاددانان بر اين باورند كه مهم ترين مشكل فعلي صنعت برق كمبود سرمايه گذاري براي ساخت نيروگاه هاي جديد است.در طول سال هاي 
گذشته دولت از طريق درآمد هاي نفتي با ساخت نيروگاه هاي جديد مشكل كمبود را در صنعت برق حل مي كرد اما بعد از اعمال تحريم ها و 
كاهش درآمد هاي ارزي، حجم سرمايه گذاري در ساخت نيروگاه هاي جديد هم با كاهش زيادي مواجه شد. ديروز حسن روحاني، رئيس جمهوري 
با بيان اينكه مشكل صنعت برق سرمايه گذاري است، گفت: بدون سرمايه و با دست خالي نمي توان كاري انجام داد، بايد براي مردم توضيح داده 
شود كه مشكل چيست و چرا نمي توانيم به اندازه كافي سرمايه وارد بازار كنيم. او با اشاره به بالتكليف ماندن لوايح موسوم بهFATF در مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، گفت: تا اين موضوع حل نشود روابط بانكي ما با دنيا حل نخواهد شد و هيچ سرمايه گذاري اعم از داخلي و خارجي حاضر 
به مشاركت در طرح ها و پروژه ها نخواهد شد. رئيس جمهوري اضافه كرد: اگر پول در اختيار نداشته باشيم و نتوانيم به خاطرFATF با بانك هاي 

جهان رابطه برقرار كنيم، در نتيجه سرمايه كافي نخواهيم داشت و نمي توانيم طرح هاي بزرگ را نهايي كنيم.

گزارش

همشهري تازه ترين اطالعات شاخص مديران خريد 
)شامخ( را  تحليل مي كند

هراس توليد از انبار خالي و بي برقي
 )PMI(تازه ترين اطالعات منتشر شده از وضعيت شاخص مديران خريد
موسوم به شامخ، از نگراني و هراس بنگاه هاي اقتصادي از كمبود و گراني 

مواداوليه و همچنين قطعي برق در فصل گرما حكايت دارد.
به گزارش همشــهري، آمار و ارقامي كه مركز پژوهش هاي اتاق ايران 
از شاخص شامخ منتشر كرده، نشان مي دهد در خردادماه، شامخ كل 
اقتصاد با رقم 51.27واحد و شــامخ بخش صنعت با رقم 54.21واحد 
همچنان در محدوده رونق باقي مانده اما همزمان به واسطه مسائلي نظير 
كاهش سفارش های جديد مشتريان، كمبود و گراني مواداوليه، كسادي 
بازار و همچنين قطعي مكرر برق در فصل گرما، نگراني هاي جدي براي 
فعاالن و بنگاه هاي اقتصادي ايجاد شده و ترديدهايي  را در باره استمرار 

وضعيت موجود دامن زده است.

ترديد در شامخ اقتصاد
طبق نظرسنجي انجام شده از بنگاه هاي اقتصادي، در بيست و يكمين 
دوره محاسبه شامخ، در خرداد امسال، شاخص مديران خريد براي كل 
اقتصاد ايران به رقم 51.27 رســيده است كه نسبت به ارديبهشت ماه 
2.57واحد كاهش نشــان مي دهد. در اين ماه زيرشاخص هاي ميزان 
ســفارش هاي جديد مشــتريان و موجودي مواداوليه عدد زير 50را 
ثبت كرده اند و تقاضاي مشــتريان متأثر از بالتكليفي بعد از انتخابات 
همچنان با كاهش روبه رو بوده اســت. فقط در بخش ساختمان همه 
زيرشاخص هاي اصلي عدد باالي 50 را به ثبت رسانده اند. يكي از نكات 
مطرح شده در شامخ خردادماه اين است كه عرضه نيروي كار كاهش پيدا 
كرده، آن هم درحالي كه شركت ها متقاضي استخدام هستند. كمبود 
نيروي انساني معضلي است كه برخي از شركت ها از آبان99 تاكنون با 
آن روبه رو هستند و يكي از داليل عمده آن، نبود تناسب ميان دستمزد 

و هزينه معيشت است.
شاخص ميزان فعاليت هاي كسب وكار در خردادماه به 52.46 رسيده 
كه 6.18واحد كمتر از ارديبهشت اســت. اين شاخص اگرچه هنوز در 
وضعيت مثبت و باالي 50واحد قرار گرفته اما در مقايسه با 5 ماه گذشته 
)به غيراز فروردين( كمترين ميزان رشد را تجربه كرده است. همچنين در 
خردادماه، شاخص ميزان سفارش هاي جديد مشتريان براي سومين ماه 
پياپي كمتر از 50واحد ثبت شده كه به نظر مي رسد، دليل آن كاهش 
تقاضا ناشي از شرايط بعد از انتخابات و بالتكليفي طرف تقاضا در تصميم 
براي خريد و شرايط قيمتي بازار باشد. نكته ديگر در شامخ كل اقتصاد 
اين است كه كاهش شاخص موجودي مواداوليه و لوازم خريداري شده 
براي توليد، دوباره شدت گرفته و بيشترين افت در 7 ماه گذشته از آذر 
)غير از فروردين( را تجربه كرده است. همچنين در خردادماه شاخص 
قيمت خريد مواداوليه و لوازم خريداري شده براي توليد بازهم افزايش 
پيدا كرده و با رشــد يك واحدي به 77.19 رسيده اســت. اين اتفاق 
نشان دهنده ادامه روند افزايشي قيمت تمام شده توليد است اما به اعتقاد 
فعاالن بازار افزايش قيمت ها مواداوليه و لوازم، به دليل شــرايط ركود 
حاكم در بازار هنوز به طور متناسب بر قيمت فروش محصوالت اثرگذار 

نبوده است و پيش بيني افزايش قيمت ها در ماه هاي آينده وجود دارد.

اميد به گشايش تا پاييز
البته باوجود مشكالتي كه براي بنگاه هاي اقتصادي وجود دارد، فعاالن 
اقتصادي همچنان نسبت به وضعيت ماه هاي آتي خوش بين هستند و 
شــاخص انتظارات در ارتباط با ميزان فعاليت اقتصادي در ماه آينده با 
4.82واحد افزايش به 63.78 رسيده است كه يكي از بيشترين مقادير 
آن در 21 ماه اخير محسوب مي شود و از خوش بيني فعاالن اقتصادي 
نسبت به بهبود فعاليت ها و خارج شدن از شرايط ركودي حكايت دارد. 
در سايه اين خوش بيني ها، شاخص ميزان استخدام و به كارگيري نيروي 
انســاني باوجود كاهش 0.45واحدي همچنان بــاالي 50 باقي مانده 
است. به طوركلي براساس نظرسنجي انجام شده در خردادماه از فعاالن 
اقتصادي پيش بيني مي شود كه با تعيين وضعيت انتخابات، معضالت 
سياسي كه طي ماه هاي اخير باعث كاهش تقاضاي مشتريان و ركود بازار 
شده بود، در تيرماه تقاضا به حالت عادي خود بازگردد. اما از طرفي ممكن 
است به علت افزايش شديد قيمت مواداوليه، در ماه هاي آتي بر افزايش 
قيمت محصوالت و به دنبال آن تقاضاي مشتريان اثرگذار باشد. به عقيده 
تعدادي از فعاالن بازار بالتكليفي سياسي باعث شده تا پيش بيني ركود تا 

شهريورماه وجود داشته باشد.

كاهش توليد و فروش صنعتي
در سي و سومين دوره شامخ براساس داده هاي به دست آمده از بنگاه هاي 
بخش صنعت، شــاخص مديران خريد اين بخش در خرداد با سقوط 
8.79واحدي به 54.21واحد رسيده اســت و گرچه با قرار گرفتن در 
محدوده باالي 50واحد همچنان در وضعيت رونق قرار دارد اما نسبت به 
ارديبهشت ماه نامساعدتري را تجربه مي كند. در اين ماه، شاخص مقدار 
توليد محصوالت بخش صنعت به داليل متعــدد ازجمله قطعي هاي 
مكرر برق 15.04واحد كاهش پيدا كرده و به 53.64واحد رسيده است 
كه كمترين ميزان در 5 ماه گذشته )به غيراز تعطيالت فروردين( بوده 
است. همچنين شاخص ميزان سفارش هاي جديد مشتريان در اين ماه 
8.53واحد كاهش پيدا كرده كه به نظر مي رســد تحت تأثير شــرايط 
سياسي و انتخابات بوده است. از سوي ديگر، شاخص موجودي مواداوليه 
نيز در خردادماه دوباره به روند كاهشي خود بازگشته و به دليل كمبود ارز 
براي واردات مواداوليه و همچنين افزايش قيمت مواداوليه، 6.07واحد 
افت كرده است. شاخص ميزان فروش محصوالت نيز 9.53واحد نسبت 
به ارديبهشت ماه كاهش پيدا كرده شدت آن مي تواند متأثر از كاهش 

تقاضاي بازار طي 5 ماه گذشته باشد.

در انتظار روزهاي بهتر
در خردادماه باوجود همه نگراني ها و ناماليمات توليد صنعتي، شاخص 
انتظارات فعاالن اين بخش براي توليد در ماه آينده 2.46واحد رشد كرده 
و به 63.12واحد رسيده اســت. همچنين در اين ماه براي هفتمين ماه 
متوالي، شاخص ميزان اســتخدام و به كارگيري نيروي انساني بخش 
صنعت نسبت به ماه قبل رشد كرده كه از انتظار و اميد فعاالن صنعتي 
براي بهبود شرايط در ماه هاي آينده حكايت دارد. بررسي اطالعات شامخ 
بخش صنعت در خردادماه نشان مي دهد: طبق نظر فعاالن اقتصادي، 
قطعي هاي مكرر برق باعث شده تا خسارت هاي بسيار زيادي را به فرايند 
توليد و مواداوليه وارد كند و توليدكنندگان با همان هزينه توليد قبلي 
ناچارند با ظرفيت توليدي كمتر از توان خود توليد كنند. عالوه بر اين 
ركود ناشي از اتفاق هاي سياســي همراه با كمبود تقاضا باعث افزايش 
هزينه هاي توليدكنندگان شود. از سوي ديگر اكثر شركت ها با افزايش 
شــديد قيمت ها در مواداوليه و دستمزدها و همچنين مشكالت ارزي 
روبه رو بوده اند كه به تدريج اين موضوع روي شاخص قيمت محصوالت 
توليدشده يا خدمات ارائه شده به ويژه در بخش هايي كه تغييرات قيمت 

ساالنه اعمال نشده تأثيرگذار خواهد بود.

تره  بار

انرژی

گزارش

همشهري بررسي مي كند؛ تداوم قطع برق چگونه مي تواند اقتصاد ايران 
را با چالش مواجه كند

آثار تورمي قطع برق 
 بررسي هاي كارشناسي نشان مي دهد؛ تداوم روند قطع برق بر نرخ ارز، بورس و 

توليد كاالهاي واسطه اي اثر منفي خواهد گذاشت
دســتوركاهش مصرف برق صنايع صادر شد. 
مديرعامل توانير مي گويد: صنايع انرژي بر بايد 
مصرف را كاهش دهنــد. اين به معناي كاهش 
فعاليت هاي صنعتي در ايران اســت؛ اما اين موضوع چه اثري 
بر اقتصاد ايران دارد؟ بررســي هاي كارشناسي نشان مي دهد؛ 
تداوم قطع برق مي تواند دست كم در حوزه تورم، اقتصاد ايران را 

با چالشي جدي مواجه كند.
به گزارش همشــهري، به دنبال بروز بحــران در صنعت برق، 
شوراي عالي امنيت ملي تشكيل جلسه داد، دادستان كل كشور 
وارد ماجرا شد و دولت دستور توقف فعاليت صنايع انرژي بر را 
صادر كرد. محمدحسن متولي زاده، مديرعامل توانير مي گويد: 
در شــوراي عالي امنيت ملي طرح محدوديــت مصرف صنايع 
تصويب شد كه البته صنايع غذايي مستثني هستند اما صنايع 
انرژي بر ازجمله فوالد بايد مصرفشان را كاهش دهند. اسحاق 
جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري هــم ضمن تأييد اين 
موضوع پيش بيني كرد كه وضع فعلي قطع برق تا اوايل مرداد 
ادامه داشته باشد. با وجود اين برخي برآورد مي كنند احتماال 
دوره تداوم بحران قطع برق طوالني تر خواهد بود، به ويژه آنكه 
جهانگيري تأكيد كرده است: اضافه شدن توليد برق ديگر تقريبا 
غيرممكن است و تمام نيروگاه ها با تمام ظرفيت ممكن در حال 

توليد هستند.
مجموعه خبرها نشــان مي دهد تمركز فعلــي دولت عمدتا بر 
كاهش مصرف صنايع انرژي بر اســت. اكنون پرسش اين است 
كه ايجاد محدوديت براي مصرف برق در اين صنايع، در ماه هاي 

آينده چه آثاري بر اقتصاد ايران برجاي خواهد گذاشت؟

افزايش قيمت كاالهاي واسطه اي
فعال تمركز وزارت نيرو بر مديريت مصرف برق صنايعي ازجمله 
فوالد، ســيمان، آلومينيــوم، فروآلياژها، مــس و برخي ديگر 
از واحدهاي متالورژي اســت. با توجه بــه محدوديت عرضه 
محصوالت در گروه ورق گرم، ورق سرد، آلومينيوم و برخي ديگر 
از كاالها، انتظار مي رود توليــد و عرضه اين محصوالت كاهش 

يابد و به دليل كاهش عرضه، قيمت ها با افزايش مواجه شوند.
 همچنين اگر قطع برق، برخالف سخنان مقامات دولتي، بيش از 
2هفته ادامه يابد، شرايط براي خالي شدن انبارها و ورود تقاضاي 

واســطه گري و ســرمايه گذاري در اين كاالها فراهم مي شود. 
آمار ها نشان مي دهد از همين حاال، قيمت ها در بازار محصوالت 
فوالدي و آلومينيوم تحت تأثير قرار گرفته، به طوري كه ديروز 
عرضه ميلگرد و تيرآهن، كاهش يافت و به رشد قيمت ها در بازار 
منجر شد. برآورد مي شود درصورت تداوم قطعي برق در صنايع، 
عرضه ســاير مقاطع فلزي ازجمله شمش، محصوالت فوالدي 
و آلومينيوم هم با كاهش مواجه شــود اين موضوع مي تواند به 
رشد قيمت اين محصوالت منجر شود. انتظار مي رود با افزايش 
قيمت اين محصوالت، هزينه تمام شــده توليد در ساير صنايع 
افزايش يابد و به رشد قيمت ساير كاالهايي منجر شود كه ازاين 
محصوالت در توليدات نهايي خود استفاده مي كنند. بر همين 
اساس ديروز علي نيكزاد، نايب رئيس مجلس در انتقاد به قطع 
برق صنايع گفت: قطع كردن برق صنعت با هدف جبران كمبود 

برق غيركارشناسي است.

افزايش قيمت دالر
اثرقطع برق برصنايع فقط به رشــد قيمت كاالهاي واسطه اي 
محدود نيست. برخي اطالعات نشان مي دهد قطع برق حتي در 
دوره هاي كوتاه مدت مي تواند قيمت ارز يا تامين ارز مورد نياز 

كاالهاي اساسي را هم تحت تأثير قرار دهد.
دولت مي گويد؛ شرايط اضطراري صنعت برق 2هفته ديگر به 
پايان مي رسد. حتي اگر اين وعده را بپذيريم، محاسبات نشان 
مي دهد ميزان درآمد هاي ارزي حاصــل از صادرات غيرنفتي 
دست كم 350ميليون دالر كاهش خواهد يافت و هرچه قطعي 
برق طوالني تر شــود درآمدهاي غيرنفتي با كاهش بيشــتري 
مواجه خواهد شــد.به طور مثال آمار ها نشان مي دهد صادرات 
شركت هاي توليد كننده محصوالت معدني و متالورژي ماهانه 
به 700ميليون دالر مي رســد كه كاهش توليــد آنها به معني 

كاهش ارزآوري است.
 اين موضوع مي تواند بر تامين نياز هاي ارزي تأثير منفي داشته 
باشد، در طول 3سال گذشته درآمد هاي نفتي به دليل تحريم ها 
به شــدت كاهش پيدا كرده و صنايعي كه اكنون با محدوديت 
مصرف برق مواجه شده اند، همان صنايعي هستند كه در 3سال 
گذشــته بخش عمده درآمد هاي ارزي ايران را تامين كرده اند. 
اين شركت ها با عرضه ارز حاصل از صادراتشان در سامانه نيما، 

منابع ارزي مورد نياز بــراي واردات كاالهاي ضروري را تامين 
مي كنند و هرنوع خلل در صــادرات محصوالت اين كارخانه ها 
مي تواند به كاهش عرضه ارز منجر شود.بنابراين انتظار مي رود با 
كاهش توليد صنايع فلزي، مواد معدني و محصوالت پتروشيمي، 

صادرات آنها و درآمد هاي ارزي شان كاهش يابد.

 آثار قطع برق بر بورس 
هنوز به طور دقيق نمي توان برآورد كرد قطع برق چه ميزان بر 
شاخص بورس تأثير خواهد داشت، اما با توجه به آنكه قراراست 
محدوديت مصرف برق درصنايع فلزي، معدني وپتروشــيمي 
اعمال شود، برآورد مي شــود اين رويداد اثر محسوسي بر بازار 
سهام داشته باشــد زيرا اين شــركت ها بخش مهمي از ارزش 
بازارســهام را در اختيار دارند و كاهش توليد در اين شركت ها 

مي تواند به كاهش درآمد اين شركت ها منجر شود.
يك عضو هيأت مديره انجمن توليدكنندگان فوالد ايران با بيان 
اينكه قطع برق در فعاليت كل زنجيره فوالد تأثير خواهد گذاشت 
و به طور حتم به كاهش درآمد شــركت هاي توليدكننده فوالد 
منجر خواهدشــد، گفت: در 2تا 3هفته بايد همه شركت هاي 
فوالدي 90درصد از فعاليت خود را كاهش دهند، با اين تصميم 
فقط شركت هايي مانند فوالد مباركه، كه نيروگاه 400مگاواتي 
دارد، مي تواننــد به رونــد فعاليت خود ادامه دهد.ســيد رضا 
شهرســتاني اضافه كرد: فوالد مباركه اصفهان نيازمند 2هزار 
مگاوات برق اســت و در 2هفته آينده با 400مگاوات برق فقط 

مي توانند يك چهارم ظرفيت، توليد داشته باشد.
او با ابراز نگراني از تصميم اخير گفت: مسلما اين شرايط معضل 
و عواقب بسيار بدي را در كشور با خود به همراه خواهد داشت. 
عضو هيأت مديــره انجمن توليدكنندگان فــوالد ايران گفت: 
با تصميمات اتخاذ شده عالوه بر افت ســود شركت ها، زمينه 

افزايش قيمت فوالد هم فراهم مي شود.
علي پيروي، عضو هيأت مديره شركت تكتاز موتور، توليد كننده 
موتورســيكلت هم گفت: قطع مكرر برق به افت توليدات اين 
كارخانه به ميزان 25 تا 30درصد منجر شده است. پيش از اين 
عباس جبال بارزي، نايب رئيس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني 
ايران درباره اثر قطعي برق بر صنايع گفته بود:يك بنگاه 50نفره 
با 3ساعت قطعي برق 150ســاعت كار را از دست مي دهد، در 
نتيجه براي اين سه ســاعت، 15تا 20ميليون تومان به بنگاه 

زيان وارد مي شود.

امنيت شغلي كارگران 
بررسي ها نشان مي دهد قطع برق فقط روي صنايع و شركت ها 
تأثير نمي گذارد و مي تواند امنيت شــغلي كارگــران را هم به 
خطر بيندازد، چنان كه خبرهاي دريافتي حاكي اســت برخي 
كارفرمايان در چنين شرايطي كارگران را به مرخصي اجباري 
فرستاده اند. فتح اهلل بيات، رئيس اتحاديه كارگران قراردادي و 
پيماني درباره مشكالت كارگران در پي قطع برق گفت: كارگران 
كارگاه هاي كوچــك داراي قرارداد موقت هســتند يا قرارداد 
بسياري از آنها سفيد امضاست، بنابراين از لحاظ امنيت شغلي 
وضعيت خوبي ندارند؛ در شرايطي كه برق قطع مي شود، امنيت 

شغلي بيش از بيش تهديد مي شود.
او ادامه داد: وقتي كارفرمايــان كارگاه هاي كوچك بر اثر قطع 
برق ضرر مي بينند، معموال دست به تعديل نيرو مي زنند كه به 
بيكاري كارگران منجر مي شود. او افزود: برخي كارفرماها حتي 
اگر هم كارگر را اخراج نكنند بسيار محتمل است كه از ساعات 
كار كارگران و دستمزد آنها كم كنند يا حق بيمه  كارگر را كامل 

پرداخت نكند.

افزايش قيمت مصوب تخم مرغ
قيمت تخم مرغ  در يك ســال اخير نوسانات زيادي داشــته و بازار اين كاال از 
كمبود وگراني نيمه دوم سال گذشته به مازاد توليد و ضرر و زيان مرغداران در 
بهار امسال رسيد. با فراواني توليد و افت تقاضا در فروردين و ارديبهشت امسال 
اين انتظار وجود داشــت كه قيمت تخم مرغ  تا مدت ها در بازار ثابت باشد اما همان زمان هم 

توليدكنندگان از بحران در تابستان خبر دادند. 
مشاهدات خبرنگار همشهري نشــان مي دهد هم اكنون براي خرده فروشي ها خريد هر شانه 
30تايي تخم مرغ  از عمده فروش و توزيع كننده 41.600 تمام مي شود كه آن را به قيمت 50هزار 
تومان مي فروشند. به عبارت ديگر قيمت هر عدد تخم مرغ  براي مصرف كننده امروز بين 1500 
تا 1600تومان تمام  مي شود. يك فروشنده سوپرماركت  با اشاره به قيمت 42 تا 43هزار توماني 
هر شانه تخم مرغ  تا هفته قبل، از افزايش قيمت محصوالت شركتي خبر مي دهد و به همشهري 
گفت: قيمت تخم مرغ  هاي بسته بندي  شركتي بسيار باالتر از محصوالت فله است و به طور مثال 
شانه هاي 20تايي يكي از شركت هاي توليدي بسيار معروف تا امروز 52.900تومان بوده كه گفته 
شده قرار است از فردا )17 تيرماه( تغيير كند و قيمت  جديد اعالم شود. اين در حالي است كه 
به گفته رئيس هيأت مديره اتحاديه مرغ  تخمگذار، امروز ميانگين قيمت تخم مرغ  درب مرغداري 
هركيلو حدود 16هزار تومان است. ناصر نبي پور در گفت وگو با همشهري با انتقاد از قيمت باالي 
تخم مرغ  در بازار خرده فروشــي با توجه به قيمت پايين خريد تخم مرغ  از توليدكننده، افزود: 
قيمت هر شانه 2كيلوگرمي تخم مرغ درب مرغداري هم اكنون 32 هزار تومان است و اينكه بين 
قيمت خريد از مرغدار و فروش به مصرف كننده 20هزار تومان اختالف باشد، ظلم به توليدكننده 
و مصرف كننده است، اما واقعيت اين است كه مسئوالن نمي خواهند مسئله را حل كنند. وي 
در توضيح اين مطلب افزود:از سال 86 به دنبال عرضه مستقيم كاال بوده ايم و تشكل ها بارها از 
مسئوالن خواســته اند كه غرفه هايي در ميادين در اختيار توليدكنندگان بگذارند تا بتوانند از 
مزرعه تا سفره را مديريت كنند و كاال را با كمترين سود در اختيار مصرف كنندگان قرار دهند، اما 
متأسفانه با اينكه غرفه ها همه متعلق به دولت و سازمان هاي دولتي است به صورت مافيايي اداره 
مي شود و در اختيار تشكل ها قرار نمي گيرد. از سوي ديگر توليدكننده نقشي در تعيين قيمت 
بازار ندارد و حتي در روياهاي خود هم نمي بيند كه كيلويي 3هزار تومان سود داشته باشد، اگر 
مرغدار در تعيين قيمت نقشي داشت نمي گذاشت از نيمه هاي اسفند تا اوايل تير، محصولش 

4500تومان زير نرخ مصوب به فروش برود و متحمل ضرر و زيان شود.

افزايش نرخ مصوب تخم مرغ 
هفته گذشته مرغداران به وزارت جهاد اعالم كردند كه قيمت تمام شده توليد 18.500 تومان 
است و معاون وزير جهاد به ستاد تنظيم بازار نامه داد كه قيمت مصوب تخم مرغ  17.300 تومان 
تعيين شود. درصورتي كه اين قيمت به تصويب نرسد مرغداران گله هاي باقيمانده شان را هم 
به كشتارگاه مي فرستند. به دنبال مشــكالت بازار و افزايش قيمت اين محصول در نيمه دوم 
سال گذشته، آذرماه 99 ستاد تنظيم بازار قيمت مصوب تخم مرغ را 14.500تومان اعالم كرد؛ 
قيمتي كه تا مدت ها فقط در ميادين و مراكز مشــخص فروش رعايت مي شد و نه در بازار آزاد 
خرده فروشي، اما با شروع سال جديد و كاهش تقاضا در بازار مصرف داخلي و مشكالت و موانع 
صادرات قيمت تخم مرغ  روند نزولي در پيش گرفت و تا زير قيمت مصوب پايين آمد. درخواست 
مرغداران از دولت براي خريد تضميني مازاد توليد و كاهش زيان مرغداران مورد موافقت قرار 
نگرفت و در شرايطي كه مشكالت و هزينه هاي تامين نهاده هاي دامي نيز بار مضاعفي از هزينه ها 
را بر دوش مرغداران قرار داده بود، آنها ناچار شدند بخشي از مرغ هاي تخمگذار را به كشتارگاه 
بفرستند. توليدكنندگان 3 ماه پيش نسبت به افت توليد و افزايش قيمت تخم مرغ  هشدار دادند 
و بي برنامگي دولت در زمينه حمايت و جبران زيان مرغداران را منجر به ايجاد بحران در تير و 
مرداد اعالم كردند؛ شرايطي كه اكنون ايجاد شده و به نظر مي رسد ادامه دار نيز خواهد بود.به گفته 
رئيس هيأت مديره اتحاديه مرغ تخمگذار تهران، برنامه ريزي هاي غلط باعث شده از دي ماه تا 
امروز جوجه ريزي روزي 10 ميليون جوجه نسبت به سال گذشته كمتر شده و اين كاهش توليد 

در ادامه بازار را با شرايط بدتري مواجه خواهد كرد.

قطع برق به اندازه نبود خوراك تأثيرگذار نيست 
به دنبال خاموشي هاي گســترده و قطع مكرر برق در سطح كشور به تازگي اعالم شده كه قرار 
است اين خاموشي ها از سطح منازل مسكوني به بخش صنعت منتقل شود و اين براي بسياري 
از صنايــع زيان بار خواهد بود. نبي پــور، در اين باره گفت: در 95 درصــد واحدهاي مرغداري 
موتورهاي ژنراتور موجود است اما اين موتورها توان راه اندازي همزمان كارخانه دان و هواكش و 
ديگر بخش ها را نخواهد داشت و طبيعتا در توليد تأثير خواهد داشت با اين حال تعيين ميزان و 
درصد اين تأثير قابل پيش بيني نيست. نبي پور افزود: وزارت جهاد بايد با وزارت نفت همكاري 
كند و الاقل براي واحدهاي توليدي ســهميه گازوئيل تامين كننــد درحالي كه اين اتفاق هم 
نمي افتد و در عين حال مرغداران هم از تــرس اينكه درصورت دريافت گازوئيل برق آنها قطع 
شود، خودشان براي دريافت گازوئيل تمايل ندارند. وي نبود اطمينان از تامين راحت خوراك 
دام را براي مرغداران خطرناك تر از قطع برق دانست و افزود: تأثير يك روز نبود دان در كاهش 

توليد بسيار بيشتر از قطع 10 ساعته برق است.

دولت مشكالت توليد را نمي بيند 
رئيس هيأت مديره اتحاديه مرغ تخمگذار افزود: در كنار هزينه خريد نهاده ها اين روزها افزايش 
كرايه حمل ونقل نيز مزيد بر علت شده و هزينه مرغداران را افزايش داده است. نبي پور گفت: 
كرايه 350هزار توماني براي انتقال هرتن نهاده به تازگي به530 تا 540هزار تومان رسيده است.
وي كمبود كاميون براي توزيع نهاده ها را يكي از مشكالت جديد مرغداران اعالم كرد و با انتقاد 
از عملكرد شركت پشتيباني امور دام در اين زمينه، گفت: شركت هاي واردكننده نهاده هاي دام 
و طيور كاميون براي ارسال نهاده ها ندارند و توليدكننده با تمام مشغله هاي معمول بايد خودش 
براي دريافت محموله هاي خريداري شــده دنبال كاميون و تريلي باشــد، درحالي كه شركت 
پشتيباني امور دام تمام كاميون ها را براي ترخيص بارهاي خود در اختيار گرفته است. بارهاي 
اين شركت استراتژيك نيست و اين شركت مي تواند براي ترخيص محموله ها و انبارسازي آنها از 
سيستم حمل ونقل ريلي استفاده كند اما همين امروز يكي از بزرگ ترين شركت هاي واردكننده 
نهاده هاي دامي به ما اعالم كرده كه شركت پشتيباني تمام بندر را بسته و به محموله هاي ديگر 

اجازه بارگيري نمي دهد.

افزايش قيمت صيفي جات
 فشــار گراني ميوه و تره بار 
بر زندگي اقشــار كم درآمد 
موجب حــذف تدريجي اين 
اقالم از سبد مصرفي آنها شده است با اين 
روند انواع صيفي  تابستانه كه قبال به دليل 
قيمت كمتر و حجم و وزن بيشــتر، نقش 
پررنگي در ســبد مصرف اين اقشار داشت 
اكنون در حال حذف از سفره اين خانوارها 

است.
مشــاهدات ميداني خبرنگاران همشهري، 
در بازار ميوه، ســبزي و صيفي حاكي است 
حداقل قيمت هر كيلوگرم انواع ميوه هاي 
تابســتانه به 15هزار تومان افزايش يافته و 
موجب حذف تدريجي اين اقالم از ســبد 
مصرف اقشار كم درآمد شده است، با درنظر 
گرفتن ميانگين قيمت 3قلم صيفي شامل 
هندوانه، خربزه و طالبي در ميادين ميوه و 
تره بار و ميوه فروشي هاي سطح شهر تهران 
و در صورت خريد حداقل هر هفته يك عدد 
از اين اقالم، خانوارها در طول يك ماه بايد 
500هزار تومان هزينــه كنند. با توجه اين 
ميزان هزينه، فعاالن بــازار ميوه مي گويند 
خربزه، هندوانه و طالبــي نيز به ميوه هاي 
الكچري در ســبد مصرفي ايــن خانوارها 
تبديل شده است. اما چرا با وجود رشد توليد 

و قيمت نه چندان باالي اين نوع صيفي  در 
مراكز توليد، نرخ خرده فروشي اين اقالم در 
مراكز فروش تا چند برابر افزايش مي يابد؟ 

اثر صادرات بر باالماندن قيمت 
هزينه بــاالي حمــل، به همراه رشــد 
صــادرات هندوانــه، خربــزه و طالبي 
ازجمله داليل افزايــش قيمت اين اقالم 
در بازار خرده فروشي اســت. قيمت هر 
كيلوگرم هندوانه در مراكــز توليد بين 
2تا حداكثر 3هــزار تومــان و خربزه و 
طالبي حداكثر 4تا5هزار تومان اســت، 
قيمت عمده فروشي اين اقالم در ميدان 
مركزي ميــوه و تره بار 4هــزارو500 تا 
6هزار تومان اســت اما قيمت اين اقالم 
در ميوه فروشي هاي سطح شهر تا دوبرابر 
افزايش مي يابد. آمار گمرك ايران نشان 
مي دهد در 2 ماه نخســت سال1400 در 
بين محصــوالت كشــاورزي، هندوانه 
در جايگاه نخســت صادرات قــرار دارد 
و حتــي از صادرات پســته نيز ســبقت 
گرفته  است. براســاس اين آمار، هندوانه 
با 126ميليون دالر، ارزآورترين فراورده 
كشاورزي در اين مدت بوده  است. رئيس 
اتحاديه ملي محصوالت كشاورزي ايران 

با بيان اينكه عمــده محصول هندوانه از 
ايران به كشــورهاي حوزه خليج فارس 
صادرات مي شــود، گفت: اين محصول 
در روســيه، تركيه و مقدار كمي نيز در 
بــازار كشــورهايCIS  خريــدار دارد. 
به گفته سيدرضا نوراني، هر من )معادل 
4كيلوگرم( هندوانــه صادراتي ايران در 
بازار كشــورهاي جنوب خليج فارس از 
3درهم شروع و تا 7درهم قيمت مي خورد 
و اســتان هاي جنوبي ايران مبدا اصلي 

صادرات هندوانه است.

گراني از ميوه هاي فصل تا صيفي  
مشــاهدات خبرنگاران همشهري حاكي 
است: قيمت خرده فروشي انواع ميوه هاي 
تابستانه و صيفي   در ميادين ميوه و تره بار 
شهرداري تهران و خرده فروشي هاي سطح 
شــهر، باال و چندنرخي اســت. در ميادين 
ميوه و تره بار شــهرداري تهــران گيالس 
تكدانه و گيالس قرمز و سياه ممتاز 37هزار، 
آلبالو پيونــدي 23هزار، آلبالوي رســمي 
22هزارو500، آلو خاكي، آلوشابلون و آلو 
زرد قطره طال 22هــزارو500، توت فرنگي 
31هزار، زردآلو و ساير انواع 28هزار، زردآلو 
شكرپاره و بادامي 45هزار، شليل و شبرنگ 

21هــزار، ســيب گالب 17هــزارو500، 
ســيب زرد لبنان 11هــزار و هلو21هزار 
تومان اســت، نرخ انواع اقــالم مذكور در 
مغازه هاي ميوه فروشــي سطح شهر تهران 

15تا20درصد باالتر است.
همچنين ميوه فروشي هاي سطح شهر تهران 
براساس منطقه محل كسب و ميزان قدرت 
خريد مشتريان، انواع ميوه را با قيمت هاي 
چندگانه اي به مشــتريان عرضه مي كنند 
كــه در برخي موارد شــكاف 10تا20هزار 
توماني قيمت برخي اقالم ميوه را در مناطق 

مختلف پايتخت شاهد هستيم.
در ميادين ميوه و تره بار شــهرداري تهران 
قيمت هــر كيلوگــرم گرمــك و طالبي 
8هــزارو100، طالبي جانا 7هــزارو800، 
خربزه بذر مشــهدي 9هزارو200، خربزه 
زرد و سبز گرمساري و جباري 7هزارو300، 
هندوانه 5هزارو500، خيار رسمي 7هزار، 
خيار رويــال 4هزارو500، خيارســاالدي 
3هزار، خيــار كوتاه بذر اصفهــان 7هزار و 
200وخيــار گلخانه اي7هزار و 500تومان 
اعالم شده است اما قيمت فروش اين اقالم 
در مغازه هاي ميوه فروشي سطح شهر تهران 
نســبت به ميادين ميوه و تره بار به مراتب 

بيشتر است.

  هزينه ماهانه خريد حداقل يك عدد هندوانه، خربزه و طالبي
 در هر هفته، براي خانوارها، 500هزار تومان است
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06
7كیلومتر 
تا پایتخت

اگر به دنبال یك مكان گردشگری كوتاه مدت 
می گردید، روستای »تركمن ده« گزینه 

بسیار خوبی است

07
انتخاب من؛ كتابخوانی 

و روستا

اسماعیل آذری نژاد، روحانی 
تحصیلكرده ای كه قصه خوانی را به 

روستاهای كهگیلویه و بویراحمد برده است

13
از بازار تهران تا 
سانفرانسیسكو

چراغ كوچك ترین 
قهوه خانه جهان با گذشت یك قرن 

هنوز روشن است 

08
یكی از عجایب هفتگانه 

دنیای مدرن

از كانال پاناما
شاهكار مهندسی قرن بیستم 

چه می دانید؟

10
كیك های خانگی
به همین سادگی

بالگر حوزه كیك پزی 
پیشنهادهای جذابی 

برای آخر هفته شما دارد

پای صحبت های فاطمه گودرزی، بازیگر باتجربه 
تئاتر، سینما و تلویزیون در آستانه تولدش

گفت وگو با محمد بلوری
پدر حوادث نویسی مطبوعات ایران

واهمه ای از كرونا 
نداشتم

روزنامه 
هرگز نمی میرد

09

گفت وگو با ثریا آقایی كه به عنوان نخستین بانوی 
بدمینتون باز ایرانی به المپیك راه پیدا كرد

با هديه تولد 
بدمینتون باز شدم

11

هر كسی در هر حیطه و 
موقعیتی كه دارد می تواند 
از نظر مالی، معنوی، دلی و 
فكری كمك كند تا آرامش را به 
آدم هایی كه نیاز دارند هدیه 
دهیم. گاهی اوقات به خاطر 
مشغله ها، كمی كوتاهی 
می كنم اما فراموش نكرده و 
به راحتی از آنها نمی گذرم

دل
  عا

منا
س:   

عك

يك نفس گل درروزگار گرمای هالك
نوركــور، آب غايــب، گرما 
هالك و زندگي دست به زانو 
است، درتابستاني كه نامش 
١٤٠٠ است. پس با شمعي 
شكيل به رنگ ارغوان، يك 
قوطي كبريك توكلي و يك 
قمقمه كوچك لبريز از شــربت آلبالوي تگري بدهم 
به دســت مبارك آقاي تاكســي تلفني تا به دوست 
دل افروز به خاطر برســاند در سالروز تولدش كه اين 
پنجشنبه از سال را عاشــق كرده است، وقتي ديدن 
دشوارتر از نديدن اســت. راست اين است مي خواهم 
از بازتكرار رنج هايي كه مي بريم و هر روز دردناك تر از 
ديروز است؛ مثل جان باختن بيماراني به دليل قطع 
ناگهاني برق، مثل جان باختن كوله براني جوان تر از 
الله عباسي و مرگ مسافران پرشــمار در جاده هاي 
بي مقصد. ناله بس كنم يك خاطره شــيرين را مرور 

كنم؛
»يك شاخه گل تقديم به آرام جان، به آن كسي كه با 
آمدنش همه مبداها و مقصدها را به هم مي رساند. يك 
شاخه گل براي كسي كه بودنش شما را خاطر جمع 
مي كند كه دنيا بي مهر و وفا نيست، چون در نگاهش 
اعتماد و عشق زبانه مي كشد. دادن يك شاخه گل به 
او به اندازه يك گلســتان، هواي حضورتان را در اين 

تابستان داغ معطر مي كند.«
من از سر اتفاق شنونده اين گفته خيال انگيز بانويي 
شصت وچند ســاله بودم كه مي توانست مديرمحترم 
و بازنشســته يك دبيرســتان باشــد. اينجا نزديك 
بيمارستاني در ميانه هاي شهر درحال پيچيدن يك 
دسته گل براي مردجواني بود كه در شوق و انتظار بود 
و هيچ نمي گفت. من صبورانه و مشــتاق همه گوش 
بودم. مرد جوان رفت و من ماندم تا بگويم چند شاخه 
گل از همان هايي كه گفتيد دوســت را شيدا و دست 
سايه را در دست آفتاب مي گذارد مرحمت فرماييد، 
براي كسي كه بازگشــت به سالمتي او آرزوي جهان 
است .خانم گلفروش گفت خوشــا به حال كسي كه 
يك جهان دلواپس سالمت اوست و بعد درحالي  كه 
گل هاي بهاري مرا در آغوش كاغذ رنگي مي گذاشت، 
گفتم همه آناني كه او را مي شناسند براين باورند كه 
او به تنهايي يك جهان اســت بانوي گلفروش تبسم 
شيريني كرد و يك شاخه گل ســرخ به دستم داد و 
گفت از سوي من تقديم كنيد. انقدر حالم ژاله و ارغوان 
شد كه آرزو مي كردم كاش باغبان بودم و هر روز پيش 
پاي عابران را گلپوش مي كردم. وقتي به بيمارستان 
رسيدم آهسته تر از شــميم در اتاق را باز كردم، مبادا 

خواب نازك جهان را زخمي كنم درعصر مالقات.
او مي آمد و صدها ستاره

گرم چراغاني جهان بودند
هزارســال پيش كه حال دنيا چهار فصــل بود؛ بهار 

خيلي باران و بهار بود و تابســتان تب كرده حداكثر 
بين ٤٠ تا ٤٤ درايرانشــهر و اهواز بود، نه ســنندج، 
تهران وتبريز كه حداكثر به ٣٧ و ٣٨ آن هم فقط در 
تهران مي رسيد نه همه جاي ايران درتابستان اكنون! 
آن سال هاي دور كه كودك تر از اكنون بودم سنندج 
گلفروشي نداشت چون خانه ها باغچه داشت، باغچه ها 
شمعداني، نيلوفر، بنفشه، اطلسي و ياس داشت، چون 
اندكي پايين تر از خانه ما محله چهارباغ بود، آن سوتر 
دامنه هاي آبيدر همه باغ و پوشيده از گل هاي وحشي 
بود، اين سو رودخانه دره بيان بود كه سرمست از سبزه 
و گل هاي خودرو، زندگي را معطرتــر از چهار فصل 
مي كرد، پس وقتي همه جا گل بود بهترين دارو براي 
درمان ذائقه ميوه هاي ارگانيك و شيريني بود و هنوز 
هم لذت و عطر شيريني هاي قنادي دقيق با من است؛ 
مثل كوچه باغي كه صداي پاي همه عابران دلداده را 

به خاطر دارد.
تنها دستان تو النگو دارد

تنها دهان تو لب دارد وگرما
ديگران تارفتند رفتني شدند

تنها تو نزديكي هنگامي كه دوري
حاال و اكنون كه بودن يا نبودن مســئله اين نيست، 
كه ساختمان ها خشن، خيابان ها گرفتار و اتومبيل ها 
پرخاشگرند و هوا داغ تر از تنور سنگكي است، من خودم 
از گل هاي اين بوستان و آن پارك شنيدم كه به خاطر 
خشونت مواج شهر، عطرشان پريده و فقط رنگ دارند. 
پس دراين هنگامه كه حال روزگار عميقا بيمار و تب 
كرده از گونه هاي متنوع و متعدد عصبيت هاي سرريز 
اجتماعي است گاهي فقط گاهي اگر فراري و شتابان 
در پياده روها از دســت كرونا و دوســتانش نيستيد، 
مجالي اگر بود تامل كنيد در حاشيه و متن گلفروشي 
سرراهتان و احوالي بپرسيد از سبزه ها و گل ها تا كمي 
پوست زندگي را نوازش كنيد، حتي اگر گل نمي خريد 
و فقط حال قيمت ها را جويا مي شــويد. اما بي ترديد 
آغشته به عطر گل ها و بوي خوش سبزه ها مي شويد و 
وقتي پا بيرون مي گذاريد حس خوب شما حال مردمان 
اطراف را با نشــاط مي كند چون همــه مي دانيم گل 
فقط براي ديدن نيست، براي فهميدن و عاشق شدن 
اســت؛ مثل ديدن كتاب به وقتي كه جلوي ويترين 
كتابفروشي ها مي ايستيم و ميل به خواندن و دانا شدن 
در ما زبانه مي كشد و احســاس مي كنيم هنوز از رنج 
روزگار مسخ نشده ايم. آن وقت يكي ازما شاعر مي شود.

دست كشيد به آسمان
ابرها را كنارزد

نشست رو به ماه
زن 

با دلي از بلور با تني از رويا

فریدون صدیقی

استادروزنامهنگاری

یادداشت 

  شعرها به ترتیب از 

 محمدسعید میرزایی، اوكتای رفعت و سیدضیا قاسمی

بعد از آن آسیب دیدگی خیلی ها گفتند ثريا آقایی تمام شده 
و باید با بدمینتون خداحافظی كند. به من می گفتند خودت 
می دانی این كار شدنی نیست اما با توكل به خدا و كمك 
خانواده ام مسیرم را ادامه دادم و حاال خوشحالم كه به عنوان 
نخستین دختر بدمینتون باز ایرانی به المپیك می روم
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7كیلومتر تا بهشتپشت جنگل ها، شهری است...

400هكتار روستای بكر

یادگار 3برادر

ارادت به امامزاده عبدهللاع

قبرستان قدیمی روستا

درست در شــرقی ترین قسمت تهران و پشــت پارك جنگلی سرخه حصار، جاده 
دو طرفه و پر پیچ و خمی وجود دارد كه انتهای آن به یكی از روســتاهای قدیمی 
تهران می رســد؛ جایی كه در محاصره كوه های بلند قــرار گرفته و هوای خوش و 
سرسبزی و طراوتش، اصلی ترین مشخصه هایش به شــمار می رود. برای اینكه به 
این روستای بكر و زیبا برسید، ابتدا باید خودتان را به بزرگراه شهید یاسینی شمال 
برسانید. در سمت راست جاده تابلویی وجود دارد كه روی آن نام تركمن ده و امامزاده 
عبداهلل بن زین العابدین)ع( درج شده است. همین خروجی است كه شما را به محدوده 
روستاهای تركمن ده می رساند. اگر روزی قصد كردید سری به روستاهای زیبای 

پشت جنگل سرخه حصار بزنید، مراقب جاده این روستا و پیچ و خم هایش باشید.

بعد از 7كیلومتر رانندگی در این جاده و گذر از شهرك زیتون، 
یكی یكی از روستاهای تركمن ده خودشان را نشان می دهند. 
به تابلوی »به روســتای تركمن ده خوش آمدید« كه برسید، 
نخســتین آبادی این بافت روســتایی را خواهید دید. نامش 
»چمن آب« است و بیشــتر آن را باغ های سرسبز با درختان 
میوه تشكیل داده. شغل ســاكنان این روستای كوچك هم 
عمدتا باغبانی اســت. هرچند در این روستا یك گاوداری هم 
وجود دارد و باعث شــده تا چمن آب عالوه بــر باغ هایش، به 

گاوداری اش هم شهرت داشته باشد.

چمن آب، نخســتین روســتای تركمن ده به حساب 
می آید؛ یعنی درواقع نزدیك ترین روستای این محدوده 
به تهران. بعد از آن روستاهای »یان چشمه«، »بیدك«، 
»همه سین« و »هاجرآباد« قرار دارند كه این 5روستا 
روی هم رفته تركمن ده را تشــكیل می دهند. شاید 
برایتان جالب باشد بدانید كه این خطه سرسبز و زیبا 
حدود 400هكتار مســاحت دارد و براساس آخرین 

سرشماری ها قریب به 2هزار نفر در آن سكونت دارند.

گل خانه 6

در این روزهایی كه خیلی هایمان سفر رفتن را از فهرست تفریحات مان خارج كرده ایم، گردشگری های 
كوتاه مدت و نیم روزه می توانند هم گزینه های كم خطرتری به حساب بیایند و هم حس سفر را به ما القا 
كرده و به همان اندازه حال مان را خوش كنند. دور تا دور تهران پر از نقاط جذاب گردشگری است كه 
كمتر كسی از ما تاكنون گذرمان به آنها افتاده است. اما شاید بد نباشد در این روزها سری به آنها بزنیم 
و خودمان را میهمان یك سفر كوتاه مدت و كم خطر كنیم. یكی از این نقاط گردشگری جذاب اطراف 
تهران، روستای »تركمن ده« است؛ روستایی در حریم منطقه 13كه خودش مجموعه 5روستای كوچك 
و بزرگ است و تا تهران فقط 7كیلومتر فاصله دارد. اگر كنجكاو شده اید درباره این روستای خوش آب و هوا و زیبای نزدیك به 

تهران بیشتر بدانید، با ما به تركمن ده بیایید؛ روستایی كه از حدود 300سال پیش، خانه تركمن ها شده است.

كتاب گردی

احتماال تصور ما از دنیای اینشتین، 
یك دنیای پیچیده پــر از اعداد و 
فرمول های فیزیك است؛ دنیایی 
كه احتمــاال برای بســیاری از ما 
قابل هضم نیســت. اگر شــما هم 
اینطور فكــر می كنیــد، توصیه 
می كنیم حتما كتاب »جهانی كه 
من می بینم« را بخوانید. این كتاب 
مجموعه ای از نوشــتارها، نامه ها 
و متن های ســخنرانی های آلبرت 
اینشتین است كه به نظر می رسد 
بهترین راه رســیدن به درونیات 
این نابغه فیزیك دنیا به حســاب 
می آید. در بخشی از این كتاب كه 
آن را نشــرهای گوناگون منتشر 
كرده اند، می خوانیم: »از وقتی كه 
ریاضیدانان از ســر و كول نظریه 
نسبیت باال رفته اند، دیگر خودم هم 
از آن سر در نمی آورم، اما همینقدر 
می دانم كــه دو چیــز در جهان 
بی پایان اســت: اول كهكشان ها و 
دوم حماقت بشر. در مورد اول زیاد 

مطمئن نیستم!«

جهانی كه من می بینم

نام كتاب »هنر شفاف اندیشیدن« 
را خیلی هایمان شنیده ایم؛ دلیلش 
هــم احتماال بــه مترجــم كتاب 
برمی گردد. این كتــاب را »عادل 
فردوســی پور« ترجمه كرده و به 
همین دلیل بارهــا و بارها نامش 
به گوش مــان خورده اســت. اما 
این كتاب جدا از نــام مترجمش، 
جذابیت های دیگری هم دارد. در 
این كتاب روانشناسی، انگیزشی و 
موفقیت كه آن را »رولف دوبلی« 
نویســنده سوئیســی نوشــته، 
99خطای رایج هنگام اندیشیدن 
در 99فصــل كوتــاه توضیح داده 
شده است. هنر شفاف اندیشیدن 
كه پرفروش ترین كتاب آلمان در 
سال2013 بود، یادمان می دهد كه 
چطور اشتباهات مان را بشناسیم 
و با شــناخت خطاها و اشتباه ها، 
رویكــرد بهتــری در زندگی مان 
داشته باشیم. از آنجا كه خطاهای 
بشــر در طول حیاتــش الگوهای 
مشــابهی دارد، به همیــن دلیل 
شــناخت و درس گرفتــن از آنها 

ممكن است.

هنر شفاف اندیشیدن

»دالیل خوب برای احســاس های 
بد« نام یك كتاب بسیار خوب در 
حوزه خودشناســی و روانشناسی 
است كه برایمان توضیح می دهد 
چرا احساس های بد مثل اضطراب، 
افسردگی، بی حوصلگی و... وجود 
دارند. این كتــاب را »راندولف ام. 
نســه«، روانپزشــك آمریكایی و 
پایه گذار رشته پزشــكی تكاملی 
نوشــته كه حاصل تجربه سال ها 
كار كردن با بیماران مختلف است. 
این كتاب 376صفحه ای را »بنفشه 
شریفی خو« ترجمه كرده و زحمت 
انتشارش را هم نشر »پندار تابان« 
كشیده است. اگر كنجكاو شده اید 
بیشــتر درباره این كتاب بدانید، 
می توانید ســری هم به پادكست 
»بی پالس« بزنید. »علی بندری« 
در اپیــزود57 از فصل چهارم این 
پادكست، به سراغ این كتاب رفته 
و خالصــه ای از آن را تعریف كرده 
است. ضمن اینكه اپلیكیشن های 
كتابخوان هم پی دی اف این كتاب 

را در دسترس قرار داده اند.

احساس های بد

پنجشنبه
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اگر به دنبال یك مكان گردشگری كوتاه مدت می گردید، روستای »تركمن ده« گزینه بسیار خوبی است

7كیلومتر تا پایتخت

پرنیان سلطانی

اگر درباره تاریخچه  تركمن ده و چگونگی شكل گیری این 
روستاها كنجكاو هستید، باید بگوییم كه بیش از 300سال 
پیش، زمانی كه نادرشاه افشــار تازه به قدرت رسیده بود، 
به دنبال افــرادی ورزیده و تنومند می گشــت تا بتوانند 
سوارهایش را تعلیم و اسب هایش را پرورش دهند. به همین 
دلیل مردانی از تركمن صحرا كه در تیراندازی و پرورش 
اســب های ایرانی تك بودند، به محدوده تهران امروزی 
آورد. این تركمن ها كه 3برادر بــه نام های »نورمحمد«، 
»شــیرمحمد« و »یارمحمد« بودند، تصمیم گرفتند در 
كنار پرورش اسب و دیدبانی قلعه های نظامی، زمینی هم 
برای خودشان بخرند و همانجا ساكن شوند. نتیجه این شد 
كه زمین تركمن ده امروزی را كه آن روزها »كهنه قنات« 
نام داشــت، از بومی های این محدوده خریداری كردند و 
خودشان در آنجا ساكن شدند. اگر پای صحبت قدیمی های 
این روستا كه فامیلی بیشتر آنها نورمحمدی، شیرمحمدی 
و یارمحمدی است بنشینید، برایتان تعریف خواهند كرد 
كه آبا و اجدادشان محدوده این روستا را با یك عبای یمانی 
و یك شمشیر زمردنشان خریداری كردند! از ورود 3برادر 
تركمن مدت زمان زیادی نگذشــته بود كه 12نفر دیگر 
از طایفه های »جعفــر وای«، »جرگدانی«، »چنگیزی«، 
»رحمانــی« و... تركمن صحرا هم به همشهریان شــان 
در تهران پیوســتند و با كشــاورزی و دامــداری روزگار 
گذراندند. وضعیت به همین شــكل ادامه داشــت تا در 
ســال 1219قمری كه آغا محمد خان قاجار تهران را به 
پایتختی ایران برگزید، راه نادرشــاه افشــار را در پیش 
گرفت و چند طایفه دیگر را هم از تركمن صحرا به عنوان 
پرورش دهنده اسب و تیرانداز به این روستا آورد. خالصه 
اینكه با افزایش تركمن ها در روستای سرسبز و محصور بین 
رشته كوه های شرق پایتخت، كم كم آنها به فكر خرید ملك 
و زمین های مزروعی افتادنــد. تا اینكه به گفته بومی های 
تركمن ده، در همان ســال 5دانگ و یك ربع روستا را به 
مبلغ 115تومان خریداری كردند و 3ربع باقی مانده را هم 
در زمان ناصرالدین شاه قاجار به مبلغ 25تومان خریدند تا 
به این ترتیب 6دانگ روستا به نام شان شد. از همان زمان 
هم بود كه رفته رفته در دل تركمن ده، روستاهای مختلف 
شــكل گرفت و حاال این روســتا دربرگیرنده 5روستای 

همه سین، هاجرآباد، بیدك، یان چشمه و چمن آب است.

حاال كه از تاریخچه این روستای بكر و جذاب شرق 
پایتخت باخبر شدید، بد نیســت كمی هم درباره 
جاذبه های گردشــگری این محدوده بدانید. عالوه 
بر فضای بكر و باغ های سرسبز محدوده روستاهای 
تركمن ده با درخت های انگور، پســته، گردو، توت، 
شاتوت، آلبالو، انار و...، در ده تركمن ها یك امامزاده 
هم وجود دارد كه نامش عبداهلل بن زین العابدین)ع( 
است. ریش سفیدان و موسفیدان روستا می گویند 
همان 300ســال پیش كه اجدادشــان راهی این 
محدوده شدند، این امامزاده را كشف كرده و از همان 
زمان به نواده امام زین العابدیــن)ع( ارادت دارند. 
براســاس شــجره نامه موجود از این بقعه متبركه، 
امامزاده عبداهلل بن زین العابدین با 8نســل، به امام 
چهارم)ع( منسوب است و اینطور كه مدیر امامزاده 
می گوید، این امامزاده با آن امامزاده ای كه با همین 
نام در شهر ری قرار دارد، با مقداری تفاوت زمانی، 

هر دو به امام زین العابدین)ع( می رسند.

اگر به تركمن ده رفتید، حتما ســری هم به قبرستان 
قدیمی این روســتا بزنید؛ قبرســتانی خارج از فضای 
روستایی كه با سنگ قبرهای قدیمی اش نشان از قدمت 
و عمر این روستای نزدیك به تهران دارد. قدیمی های ده 
می گویند حتی خبر دارند كه تا 5نسل شان در همین 

قبرستان به خاك سپرده شده اند.

بام تركمن ده
اساسا با افتادن در جاده تركمن ده، می توانید در گوشه ای از جاده بایستید و شاهد نمای زیبایی از پایتخت 
باشید. از گوشه گوشه جاده پر پیچ و خم روستاهای تركمن ده، تهران، قابل دیدن است. اما اگر می خواهید 
جایی بروید كه بتوانید كل تركمن ده را ببینید و از منظره درختان سرسبز و سقف های شیروانی رنگی خانه ها 
در كنار یكدیگر لذت ببرید، از روستای همه سین خودتان را به منبع آب برسانید. بعد از گذر از یك سرباالیی 
نسبتا تند كه بخشی از آن را هم باید پیاده طی كنید، به منبع آب می رسید؛ جایی كه همه روستا زیرپایتان 
قرار دارد و به نوعی بام تركمن ده به حساب می آید!  این روستای كوچك محصور بین كوه ها و تپه های بلند، 
روی دیگری هم دارد. كمی كه زاویه نگاه تان را تغییر بدهید، می توانید از این منظره تهران را هم ببینید. 
البته ناگفته پیداست كه آنچه از نمای كلی روستای تركمن ده با آب و هوای بی نظیرش خواهید دید، بسیار 

متفاوت تر از نمای تهرانی است كه در هاله ای از غبار گم شده است.
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 همه چیز درباره وجه تسمیه محله نیاوران كه یكی از محله های قدیمی شمال پایتخت به حساب می آید

روزی كه »گردوی«، »نِی آوران« شد
نیاوران، یكی از محله های بزرگ شمال پایتخت است كه در محدوده منطقه یك شهرداری تهران قرار دارد؛ محله ای كه شهرتش بین شهروندان پایتخت نشین 
را مدیون كاخ شاه پهلوی، تكیه قاجاری به ثبت ملی رسیده، فرهنگسرا و پارك نیاوران است. این محله خوش آب و هوا كه عنوان شمالی ترین محله تهران را 
به خود اختصاص داده، در دامنه جنوبی رشته كوه البرز قرار دارد و بخشی از شمیران معروف است كه از شمال به ارتفاعات كلك چال، از غرب به تجریش، از 
شرق به آجودانیه و از جنوب به فرمانیه و كامرانیه محدود می شود. احتماال این همه اطالعات ما از این محله نام آشنای پایتخت است و كمتر كسی از ماست كه 

بداند چرا نام این محله نیاوران شده است. در این گزارش كوتاه روایت های مختلفی كه از نام این محله وجود دارد، با یكدیگر مرور خواهیم كرد.

 محله گردوها
در اینكه نام این محله از چه زمانی نیاوران شد، روایت های 

مختلفی وجود دارد. اما به نظر می رسد معتبرترین روایت این 
است كه از زمان ناصرالدین شاه قاجار نام نیاوران روی محله 

امروزی شمال شهر تهران قرار گرفت. حاال این سؤال پیش می آید 
كه پیش از نیاوران، این ده توابع شمیران چه نامی داشته است. 
تهران شناسان و پژوهشگران زبان با استناد به اسناد به جا مانده 

از روزگاران دور، می گویند نام قدیم این منطقه »ُگرده وی«، 
»ُگرده« یا »گردوی« بوده است. دلیل آن را هم وجود درختان 

گردو در این ده عنوان كرده اند.

 از نارون تا نیاوران
البته این فقط یك باور قدیمی است كه برای اثبات آن هیچ سند و مدركی وجود 
ندارد. همانطور كه گفته اند نیاوران از »نارون« به معنی درختان انار می آید! 
درواقع به همان دلیلی كه عده ای باور دارند نام قبلی نیاوران، به دلیل وجود 
درختان گردو در این محدوده، گردوی بوده، عده ای هم می گویند به دلیل وجود 
درختان بسیار انار در محدوده نیاوران امروزی، نام این ده نارون بوده و بعدها در 
تغییر گفتار به نیاوران تبدیل شده است.

 نِی آوران در نیاوران
به هر حال نام قبلی نیاوران، »گردوی« بود؛ حاال چه این نام از روی درختان 

گردوی این خطه و چه از روی نام برادر بهرام چوبین به یادگار مانده باشد، 
فرق چندانی ندارد چون نهایتا نام این روستا نیاوران شد. البته درباره چگونگی 

شكل گیری این نام هم روایت های متعددی وجود دارد. قدیمی ترین و شاید 
جذاب ترین روایتی كه در این خصوص وجود دارد، این است كه در نزدیكی 

این روستا كه حتی فتحعلی شاه قاجار هم روزگاری در آن برای خودش یك 
باغ ییالقی ساخته بود، نیزارهایی وجود داشت كه پایتخت نشین ها و مردمان 
روستاهای دور و اطراف با مراجعه به آن، برای خودشان نِی جمع می كردند. 

به همین دلیل رفته رفته در زبان مردم این محدوده به نام »نِی آوران« معروف 
شد؛ یعنی جایی كه مردم از آن نی می آورند. به مرور زمان هم تلفظ این كلمه به 

نیاوران تغییر پیدا كرد و نامی كه امروز برای معرفی این محله بزرگ و قدیمی 
پایتخت به كار می بریم، یادگار نیزارهای اطراف این ده است.

 كاخ دارای عظمت
اگر خاطرتان باشد پیش تر گفتیم كه به نظر می رسد نام نیاوران 
از زمان پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار روی این روستای قدیمی 
گذاشته شده است. از زمانی كه آغا محمد خان قاجار تهران 
را به پایتختی انتخاب كرد، محدوده شمیران به دلیل آب و 
هوای خوبی كه داشت و نزدیكی اش نسبت به پایتخت، مورد 
توجه شاهان قاجاری قرار گرفت، به طوری كه فتحعلی شاه 
قاجار، دومین پادشاه دودمان قاجاریه در محدوده نیاوران 
امروزی برای خودش یك كاخ ییالقی دست و پا كرد تا در 
روزهای گرم تابستان از كاخ گلستان دل كنده و راهی باغ خوش 
آب و هوایش شود. ناصرالدین شاه قاجار كه به سلطنت رسید، مدام به این روستای 
شمیران رفت وآمد می كرد تا جایی كه گفته می شود حتی بخش هایی از زمین های 
این محله را از ساكنانش می خرد و برای خودش كاخ صاحبقرانیه می سازد. اینطور 
گفته می شود كه از وقتی پای ناصرالدین شاه قاجار به این روستا باز شد، نام نیاوران 
روی این خطه قرار گرفت؛ چرا كه نیاوران تركیبی از واژه های »نیا« به معنی قدرت 
و عظمت، »ور« به معنی صاحب و »ان« نسبت است و در مجموع معنی كاخ دارای 
عظمت می دهد. درواقع از آنجا كه این محدوده تفرجگاه شاهان قاجاری شده بود 
و در زمان هر پادشاه هم كاخی به كاخ هایش اضافه می شد، آن را اینطور نامیده اند. 
شاید برایتان جالب باشد بدانید آخرین عمارتی كه در دوران قاجار در این محدوده 
ساخته می شود، كوشك احمدشاهی است. بعد هم كه در سال 1337به دستور 
پهلوی دوم، كاخ نیاوران در محلی كه كاخ ساده فتحعلی شاه قاجار در آن وجود 
داشت، ساخته شد.

 ده برادر بهرام چوبین!
درباره وجه تسمیه این نام، یك افسانه جذاب هم 

وجود دارد. بعضی ها معتقدند كه سال های سال پیش، 
»گردوی« برادر بهرام چوبین در این خطه زندگی 

می كرده و به همین دلیل این روستا چنین نامی داشته 
است! بهرام چوبین هم كه معرف حضورتان هست؟ 
بهرام ششم از سرداران عهد ساسانی كه در دوره ای 

كوتاه جانشین خسرو پرویز هم شد و یكی از پادشاهان 
ساسانی لقب گرفت. بهرام كه از مردم ری بود و به دلیل 
بلندی قد و الغر بودنش، به چوبین، یعنی مانند چوب 
شهرت داشت، برادری به نام »گردوی« یا »كردوی« 
داشت كه نامش حتی در شاهنامه هم آمده است. در 

باورهای عامیانه برخی معتقدند همانطور كه بهرام در 
شهر ری روزگار می گذراند، گردوی هم در روستای 

خوش آب و هوای شمیران زندگی می كرد و تا سال های 
سال بعد، نامش روی این روستا باقی ماند.

 صاحبان عظمت و اصالت
اما زبان شناسان به ویژه در سال های اخیر سعی كرده اند 
با پیدا كردن ریشه های نام نیاوران، به وجه تسمیه آن 
پی ببرند. در تجزیه نام نیاوران به واژه های »نیا«، »ور« و 
»ان« می رسیم. نیا كه مشخص است و معنی جد و بزرگی 
می دهد، ور را هم به معنی صاحب و دارنده درنظر گرفته اند 
و »ان« هم كه پسوند جمع است. با این تعریف می توان گفت 
نیاوران یعنی دارندگان عظمت و بزرگی، صاحبان كمال و 
اصالت. اگر اینطور درنظر بگیریم، می توانیم بگوییم از آنجا 
كه از گذشته های دور این ده خوش آب و هوا اقامتگاه های 
تابستانه و ییالقی شاهان قاجاری و درباریان بوده، به همین 
دلیل این نام را روی آن گذاشته اند.



اسماعیل آذری نژاد، روحانی تحصیلكرده ای كه قصه خوانی را 
به روستاهای كهگیلویه و بویراحمد برده است

انتخاب من؛ 
كتابخوانی  و روستا

7كتاب خانه

كتابخواني و روســتا. این انتخاب اســماعیل آذری نژاد اســت؛ روحانی 
تحصیلكرده ای كه می گوید كتاب مسیر زندگی او را در نوجوانی تغییر داد و 
حاال دوست دارد خودش، آن كسی باشد كه با معرفی كتاب، زندگی كودكان 
روستایی را تحت تأثیر و آنها را در مسیر آگاهی قرار دهد. »قصه، توپ، رنگ«، 
شعار فعالیت مردی اســت كه هر هفته گزارش های منظمی از فعالیتش در 
روستاها برای كاربران فضای مجازی منتشر می كند و بین آنها حسابی شناخته 
شده است. اما نه این شهرت، نه مصاحبه هایی كه با تلویزیون یا روزنامه گاردین كرده، هیچ كدام باعث 
نشده او كار اصلی خود را فراموش كند و درگیر حاشیه ها شود. او برای كودكان روستاهای كم برخوردار 
كتاب می برد، آنها را به قصه خوانی، داستان نویسی خالق، نقاشی و ساخت كاردستی تشویق می كند و 
قصد دارد امسال تمركز فعالیت ها را بر تربیت نیروی انسانی متخصص قرار دهد. با اسماعیل آذری نژاد 

از كتاب حرف زده ایم و از انتخاب متفاوتش؛ كتابخواني براي كودكان روستایي.

انیمیشن گردی

چند سالی اســت كه كمپانی های 
معروف انیمیشن سازی پس از اكران 
انیمیشن هایشــان، كارتون هــای 
كوتاهی بــا موضوعــات فرعی این 
انیمیشن ها می سازند؛ به عنوان مثال 
همین سال گذشــته كه انیمیشن 
»روح« منتشر شــد و مورد استقبال 
مخاطبــان قــرار گرفــت، كمپانی 
پیكســار كارتون كوتــاه »22علیه 
زمین« را هم ســاخت. همــه اینها 
را گفتیــم كــه بگوییم تا قســمت 
چهــارم »هتــل ترانســیلوانیا«ی 
دوست داشــتنی بیایــد، می توانید 
كارتــون 5دقیقــه ای »هیوالهای 
خانگی: هتل ترانسیلوانیا« را ببینید. 
این انیمیشن كوتاه درباره »تینكلز« 
توله ســگ غول پیكر دراك است كه 
بیش از هر زمان دیگری انرژی دارد 
و دلش می خواهد توپ بازی كند اما 
دراك مشغول كارهای هتل است و 
وقتی برای سگ دوست داشتنی اش 
ندارد. كارگردان هــای این كارتون 
كوتاه، »درك دریمــن« و »جنیفر 
كالسكا« هستند و در آن عالوه بر این 
دو، برایان هال و گندی تارتاكوفسكی 

هم به هنرمندی پرداخته اند.

هیوالهای خانگی

»یك اســب وحشــی به یك شهر 
كوچك مرزی فرار كرده اســت كه 
در این شهر كوچك، دختری به نام 
»الكی« او را پیدا می كند و سعی دارد 
دوست جدیدش را رام كند. در این 
راه چالش های زیادی برای دخترك 
داســتان پیش می آید و زندگی اش 
را دســتخوش تغییرات بســیاری 
می كند«. این داســتان انیمیشــن 
»اسپریت؛ رام نشــده« است؛ یكی 
دیگر از انیمیشن های زیبا و جذاب 
سال2021 آمریكا كه به كارگردانی 
»ایلین بــوگان« و »آنیو تورســن« 
ساخته شده اســت. صداپیشه های 
این انیمیشــن هم ایزابال مرســد، 
جیك جیلنهال، مارســای مارتین، 
مكنا گریس، جولیان مــور، والتون 
گوگینس و ایزا گونزالس هســتند. 
راســتی تا یادمان نرفته این نكته را 
هم اضافه كنیم كه این انیمیشــن 
دیدنی و حال خوب كــن، كمتر از 
یك ســاعت و30دقیقه وقت تان را 

می گیرد.

اسپریت؛ رام نشده

جدیدترین اثر  پیكسار

پیكســار برای انیمیشــن بین های 
حرفه ای، یك كمپانی خیلی شناخته 
شــده اســت. از همین انیمیشــن 
»روح« كه سال گذشته اسكار گرفت 
بگیرید تا »در جســت وجوی نمو«، 
»داستان اســباب بازی«، »كوكو«، 
»راتاتویی«، »باال )Up(«، »وال ـ ای«، 
»كارخانــه  »شــگفت انگیزان«، 
هیوالها«، »دلیــر«، »درون بیرون« 
و »به پیش«، همه و همه ساخته این 
كمپانی مطرح در دنیای انیمیشــن 
اســت. حــاال خبــر خــوش اینكه 
جدیدترین ساخته كمپانی پیكسار 
داغ داغ به بــازار آمده و نامش »لوكا« 
است؛ یك انیمیشــن ماجراجویی و 
كمدی كه داستان پسری به اسم لوكا 
را روایت می كند كه در دیویرای ایتالیا، 
كنار یك انسان و یك هیوالی دریایی 
رشد می كند! شاید برایتان جالب باشد 
بدانید این انیمیشــن تازه توانسته از 
سایت معتبر IMDB  امتیاز 8 را كسب 
كند و از همین حاال یكی از بخت های 

اسكار 2022 به حساب می آید.
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نیلوفر  ذوالفقاری

    چند ســال از زمانی كه تصمیم گرفتید برای 
كودكان روستا كتاب ببرید، می گذرد؟

از سال91 این كار را شــروع كردم. استان ما روستاهای زیادی 
دارد و سعی كرده ام به تعداد زیادی از آنها سر بزنم.

    وقتی كار را شروع كردید، تصور می كردید كه 
یك روز تا این اندازه گسترده شود؟

روز اولی كه این كار را شروع كردم، تصورم این بود كه در نهایت 
در مسجد شــهر خودمان یا چند جای نزدیك دیگر، چند كار 
كوچك انجام خواهم داد. هیچ وقت فكــر نمی كردم كار تا این 
اندازه گسترده شود. رفته رفته، ماه به ماه كار بزرگ تر شد و نسبت 

به روز اول، شكل دیگری پیدا كرد.
    درباره سختی های این كار چه پیش بینی اي 

داشتید؟
طبیعتا هر كاری سختی های مخصوص خود را دارد. براي اینكه 
هر كاری را با برنامه، فكر و طرح جلــو ببریم، باید موفقیت ها، 
موانع و چالش ها را در كنار هــم درنظر بگیریم. روز اولی كه در 
مسجد امام علی)ع( در حاشیه شهر دهدشت شروع به كار كردم، 
مشكالت را می دیدم. اما در عین حال سعی می كردم برای هر 
مشكل، راه حلی پیدا كنم.همیشه نخستین چالش درون خودم 
است، هربار مشــكلی پیش  آید از خودم می پرسم نقش من در 
این مشكل چیست؟ اگر بچه ای ارتباط برقرار نمی كرد، با خودم 
می گفتم حتما راهكار من ایراد دارد یا مطابق با نیاز او نیســت. 
زمانی در گلزار شــهدای دهدشــت فعالیت می كردم. والدین 
كودكانی كه آنجا با آنهــا ارتباط برقرار كرده بــودم، هر كدام 
مشكلی در خانواده داشــتند. من قرار بود به آنها كمك كنم و 

باید خودم توانمند می شدم تا گره ای از كار بچه ها باز كنم. 
ســعی می كردم خودم را تقویت كنم و نگاه اولم، افزایش 
توانمندی هایم بود. این شعار نیست و واقعیت دارد. روحیه ام، 

نگاه به درون خودم است.
    بزرگ ترین چالش شما در این راه چه بود؟

اوایل كار با چالش های مادی و كمبود امكانات مواجه بودم. به 
كتاب نیاز داشــتم.البته بعضی از آن مشكالت االن هم وجود 
دارند مثال به مدرســه ای می رویم كه امكانات ندارد. در خود 
شهر دهدشت نیاز به فضایی برای انجام فعالیت هایمان داریم 

اما مكانی موجود نیست.اما بزرگ ترین چالش ما برای 
آموزش كــودكان، چه در آمــوزش و پرورش و 

مهدكودك ها و چــه در خانواده ها، كمبود 
نیروی انســانی متخصص و آگاه است. 

متأسفانه در این زمینه كمبودها جدی 
اســت. از بعضی مربیان می پرســم 
چقدر آموزش دیده اند و می شنوم 
كه تنها 2روز دوره دیده اند، یعنی 
هیچ تخصصی ندارنــد. این واقعا 

دغدغه من است.
    چــرا از بین همه 
انتخاب هــا، تصمیم 
گرفتید حوزه كتاب 
را برای انجام یك كار 

مفید انتخاب كنید؟
من از روز اولی كه طلبه شــدم، 

بیشتر باشد، عزم من بیشتر می شود. یك پزشك هرگز سر در 
مطب خود نمی نویسد: ورود بیمار ممنوع! اگر قرار باشد من به 
فضای سالم، رشدیافته و پیشــرفته بروم كه حاصلی ندارد. هر 

جا سختی بیشتر بود، امید بیشتری در خودم احساس كردم.
    چه واكنش هایی باعث می شــود به درستی 

كاری كه انجام می دهید، مطمئن شوید؟
همین كه یك كودك در ســال 100كتــاب می خواند، اتفاق 
مهمی اســت. بچه ها با پر كردن كاربرگ ها، تحلیل محتوای 
كتاب را تجربه می كنند. نقاشی می كشند و كاردستی درست 
می كنند. هیچ اجباری برایشــان وجود ندارد و حتی جایزه ای 
هم به آنها نداده ایم. بچه ها با شــوق خودشان همراه می شوند 
و همین نشان می دهد كه كارمان بی اثر نیست. وقتی می بینم 
بچه ها حرف های قشنگ می زنند و فكرهای زیبا دارند، مطمئن 
می شوم كه كارمان را درست انجام داده ایم. كودكی كه تا دیروز 
هیچ كتابی نخوانده بود و تحلیل نكرده بود، حاال فكر عمیقی 
پیدا كرده و به راحتی درباره داستان و نویسنده نظر می دهد، 
همین برای من كفایت می كند و به من شوق و انگیزه می دهد.
    خودتان در كودكی اهل كتاب خواندن بودید؟
در دوران ابتدایی دسترسی به كتاب نداشتم. پدر و مادرم هم 
بی ســواد بودند و فضای خانوادگی با مطالعه ارتباطی نداشت. 
اما در دوران راهنمایی وضعیتم بهتر شــد. در مســجد با افراد 
بیشتری ارتباط برقرار كردم و وارد دنیای كتاب شدم. چیزی 
كه در ضمیر ناخــودآگاه من وجود دارد، این اســت كه خودم 
در آن دوران از كتــاب لذت بردم و دیگرانــی به زندگی ام قدم 
گذاشتند كه به من تلنگر زدند و مرا در این مسیر قرار دادند. با 
خودم می گویم زندگی من با یك بار معرفی كتاب، تحت تأثیر 
قرار گرفت پس من هم می توانم با معرفی كتاب، بر زندگی فرد 
دیگری تأثیر بگذارم. تجربه شیرین نوجوانی خودم را، به بچه ها 

انتقال می دهم.
    با این همه فعالیت، فرصتی هم برای مطالعه 

شخصی برایتان باقی می ماند؟
بیشتر مطالعات من مرتبط با كارم اســت و در زمینه تدریسم 
مطالعه می كنم. اما بــرای مطالعه در حوزه هــای مورد عالقه 

شخصی، كمتر فرصتی پیدا می كنم.

    عالقه شخصی شــما مطالعه چه نوع آثاری 
است؟

من لیســانس جامعه شناســی و فوق لیســانس عرفان دارم. 
كتاب هــای موردعالقه ام در حوزه عرفان هســتند. زمانی بود 
كه هر هفته با دوســتان مثنوی خوانی داشتیم. چند سال قبل 
كه حجم كار كمتر بود، چند مقاله علمی - پژوهشــی هم در 

زمینه های عرفانی نوشتم چون عالقه من به این حوزه است.
    كرونا چه تغییری در روند فعالیت های شما 

ایجاد كرد؟
كرونا بــا همه تلخــی، به نوعــی برای مــا مبارك بــود و به 
فعالیت هایمان جهت داد. برنامه ها عمیق تر شــد. اوایل كرونا 
یك ماهی كار تعطیل شد اما بعد شیوه كارمان را تغییر دادیم. 
قبال كالس برگزار می كردیم، بعد كتاب امانت دادیم و بعد هم 
كاربرگ ها اضافه شــد. ســعی كردیم فعالیت مان را با شرایط 

تطبیق دهیم.
    از بزرگان ادبیات و اهل فرهنگ چه بازخوردی 

گرفتید؟
خیلی كم با نویســندگان كتاب هــا ارتباط برقرار شــد. اما با 
ســلبریتی ها و بزرگان اهل فرهنگ و ادبیــات، خیلی كمتر 

توانستم ارتباط برقرار كنم.
    پس بیشتر مردم معمولی با شما همراه شدند.

من در فضای مجازی فعال هستم و از این طریق، فعالیت هایمان 
خوب دیده شد. اقشار مختلف مردم با اعتقادات و گرایش های 
سیاسی متفاوت، از برنامه های ما استقبال كردند. سعی كرده ام 
هرگز وارد حاشیه نشــوم و تمركزم را بر كارم بگذارم. گزارش 
كارهایی كه انجام شده را در فضای مجازی با مردم به اشتراك 

می گذارم.
در حال ساخت چند فضای فرهنگی به شكل خانه كودك، در 
چند شهر استان هســتیم. قصد دارم برای افزایش تعداد این 
مراكز تالش كنم. امســال را به تربیت و آموزش نیروی انسانی 
اختصاص داده ایم. اگر معلمان و مربیان قوی، متخصص و آگاه 
داشته باشیم، دیگر نیازی به فعالیت های اضافه تر در روستاها 
نخواهد بود. معلمان در زنگ انشا، قصه خوانی و داستان نویسی 

خالق را اجرا می كنند.

حس می كردم باید كار ویژه ای انجام دهم؛ كاری كه شعاری و 
سطحی نباشد. در دوره ای كه در حوزه درس می خواندم، وقتی 
به دهدشت برمی گشتم كیفم پر از كتاب بود. بعضی دوستان 
نواركاســت های نوحه و روضه خوانی با خود می آوردند اما من 
كتاب با خودم داشتم. در مســجد كه می نشستیم، با بچه ها 
درباره كتاب  حرف مــی زدم. كهگیلویه و بویراحمد، اســتان 
محروم و كم برخورداری است و من می دانستم راه برون رفت از 
این محرومیت، آگاهی و دانایی است. دانایی است كه توانایی به 
همراه می آورد و اگر توانا شویم، می توانیم محرومیت را برطرف 

كنیم. با این نگاه، كتاب، كودك و روستا را انتخاب كردم.
    و چرا كــودكان را جامعه هــدف خود قرار 

دادید؟
به نظرم كودكان در جریان آگاهی، اهمیت بیشتری دارند. زمانی 
كه در دانشــگاه درس می دادم، متوجه شدم كه هرچه تالش 
می كنم دانشجوهایم به كتاب عالقه مند نمی شوند. شخصیت 
آنها شكل گرفته بود و دیگر تغییر آنها سخت بود. در دبیرستان، 
همه درگیر كنكور و آمادگی برای آن بودند. در دوره راهنمایی 
هم كار ســخت بود چون بچه ها در حال ورود به دوره نوجوانی 
و درگیر موضوعات رشــد و بلوغ بودند. به این ترتیب مطمئن 
شــدم بهترین دوره برای انس با كتاب و رشد مناسب، دوران 
مهدكودك و ابتدایی اســت. روســتاها را انتخاب كردم چون 

امكانات محدودی داشتند.
    تا به حال در راهی كه قدم  گذشته اید، ناامید 

شده اید؟
ســختی زیاد دیده ام اما ناامید 
نشــده ام. برخوردهــای 
نامناســب هــم زیاد 
دیــده ام. در یكی از 
روستاها، مشكالت 
مربوط به موادمخدر 
بسیار بود. یك سال 
تمام من هر پنجشنبه 
به این روستا می رفتم. 
یكی از اهالــی به من 
گفت آمدنت به اینجا، 
آب در هــاون كوبیدن 
است. به او گفتم فقط برای 
از بین بردن این نگاه است كه 
ناامید نمی شــوم و اتفاقا 
مشــكالت  هرجا 

عروسك دانا در قم
طرحی به نام »عروسك دانا« كه روشی علمی برای جذب بچه ها به كتابخانه بود، 

برای ترویج كتابخوانی در روستای مبارك آباد قم ارائه شد. این طرح باعث استقبال 
بچه ها از كتابخانه و استمرار حضور آنها در كتابخانه روستا شد و این استقبال به 

حدی چشمگیر بود كه مورد توجه مراكز مختلف ازجمله صدا و سیمای قم نیز قرار 
گرفت.پس از شیوع كرونا و عدم امكان حضور بچه ها در كتابخانه، مسئوالن كتابخانه 

سراغ مدارس رفتند و با تعامل و هماهنگی با مدیران و در ادامه با معلمان مدارس، 
وارد گروه های مجازی كالس دانش آموزان در مقطع ابتدایی و متوسطه شدند. بعد 
از بچه ها خواستند تا برای حضور در گروه های مستقل كتابخانه  اعالم آمادگی كنند 
كه خوشبختانه با استقبال خوبی همراه شد و برنامه های مختلفی چون قصه گویی، 

پویش نقاشی »ما كرونا را شكست می دهیم«، پویش »هر خانه یك كتابخانه« و 
جشنواره كتابخوانی رضوی در این گروه ها اجرا شد.آثار دریافتی از بچه ها هم در 

صفحه مجازی كتابخانه به اشتراك گذاشته شد.روستای مبارك آباد یك روستای 
نیمه صنعتی است و اكثر ساكنان آن را قشر ضعیف جامعه تشكیل می دهند.

كتابخوانی برای سالمندان
كرونا هم نتوانست حریف گروه »رنگین كمان سپید« شود و آنها فعالیت هایشان 
به شكل مجازی ادامه می دهند.گروه رنگین كمان سپید در اصفهان تالش ویژه ای 
برای برنامه  كتابخوانی برای سالمندان دارند. این جمع، محور فعالیتش را كتاب 
و كتابخوانی در میان سالمندان تعریف كرده است. ایجاد انگیزه مثبت نسبت به 
دوران سالمندی و توانمند ساختن سالمندان از طریق كتاب و كتابخوانی و ایجاد 
ارتباط میان نسلی با محوریت كتاب و برگزاری كالس های متعدد برای این سنین 
برای نقد و بررسی كتاب، از ویژگی های برجسته فعالیت های این گروه است. طرح 
این گروه برای ترویج كتابخوانی در میان سالمندان، به عنوان یكی از ایده های برتر 
حوزه  كتابخوانی در دومین دوره جشنواره تقدیر از مروجان كتابخوانی برگزیده 
شد؛ طرحی ساده و فراگیر كه در تمام ایران قابل اجراست و به افزایش سرانه  
مطالعه و بهبود روحیه سالمندان كمك مؤثری می كند. با آمدن كرونا، بخش اصلی 
فعالیت های این گروه به شكل مجازی برگزار می شود.

خیریه كتاب در كاشمر
7سال پیش نزدیكی های والدت حضرت علی)ع(، حسین افشاری و همسرش كه كتابدار 

یكی از كتابخانه های عمومی كاشمر است، تصمیم گرفتند تا با افرادی كه می خواستند 
برای پدران درگذشته  خود در این روز خیراتی بدهند، صحبت كرده و آنها را تشویق كنند 

تا این مبلغ را صرف خرید كتاب برای دانش آموزان به ویژه در مناطق محروم شهرستان 
كنند.در همان سال اول استقبال بسیار خوبی صورت گرفت و حدود 2هزار جلد كتاب 

برای اهدا به مدارس حاشیه شهر و نقاط محروم روستایی جمع آوری و خریداری 
شد.هدف آنها از تشكیل این خیریه این بود كه در كنار خیریه هایی كه تامین اطعام، 

پوشاك و... نیازمندان را در برنامه های خود جای داده اند، بتوانند با اهدای كتاب و تجهیز 
كتابخانه های مدارس خوراك فرهنگی را در سبد خانوارها قرار دهند.بعد از شیوع كرونا 
مسابقه های كتابخوانی در فضای مجازی و با همراهی خانواده ها برگزار شد به این شكل 

كه چند كتاب معرفی و دانش آموز بر حسب عالقه خود كتابی را انتخاب و با همراهی پدر 
و مادر  یا خواهر و برادر به جای شخصیت های داستان صحبت كرده و آن را در قالب یك 

فایل صوتی برای خیریه می فرستاد.

جایزه ادبی گوزن زرد
»گوزن زرد« نخستین جایزه كتاب در ایران است كه كتاب سال را از نظر پدرها 
و مادرها و بچه ها معرفی می كند. این گروه توانسته است یك شبكه بزرگ از 
خانواده های عالقه مند را در فعالیت های خود شریك كند. جایزه  ادبی گوزن زرد 
یك جایزه  مستقل و غیردولتی است كه برای معرفی آثار برگزیده  ادبیات كودك 
و نوجوان در ایران پایه گذاری شده است. موفقیت جایزه  ادبی الك پشت پرنده و 
اعتماد و استقبال خانواده های ایرانی از فهرست كتاب های برگزیده  الك پشت پرنده 
باعث شد تا دبیرخانه  این جایزه به خانواده های ایرانی پیشنهاد مشاركت بدهد و 
از آنها بخواهد در فرایند داوری و انتخاب كتاب های برتر سهیم باشند. هدف از این 
پیشنهاد ترویج كتابخوانی در خانواده، اضافه شدن كتاب به سبد خرید خانوار، 
دسترسی خانواده به كتاب های مناسب و آگاهی از سلیقه و نیاز مخاطب ادبیات 
كودك و نوجوان است.

باشگاه یكی بود، همه چیز بود
باشگاه كتابخوانی»باشگاه یكی بود، همه چیز بود« در یكی از مناطق حاشیه نشین 

شهر ارومیه به نام محله الواج در استان آذربایجان غربی، فعالیت ویژه ای برای ترویج 
كتابخوانی دارد. در آغاز فعالیت باشگاه كتابخوانی، محدود به كتابخوانی و كاردستی 

بود. اما بعد به اجرای فعالیت های كتاب محور خالق، نو و متناسب با گروه سنی، 
جنسیت و خواست و سلیقه اعضای باشگاه پرداختند. ازجمله برنامه های مختلف باشگاه 

كتابخوانی یكی بود، همه  چیز بود، می توان به برگزاری جلسه توجیهی با خانواده های 
اعضای باشگاه، بازدید از كتابفروشی و خرید كتاب، اجرای برنامه های كتابخوانی با 

استفاده از شیوه های خالق مناسب با هر كتاب، بلندخوانی، معرفی نویسنده كتاب های 
خوانده شده در باشگاه به شكل های جذاب و راه اندازی كتابخانه كوچك اشاره كرد. 
از فعالیت هایی مثل قصه گویی، كاردستی، شعرخوانی، نمایش خالق و نمایش فیلم 

استفاده شده است. به همین دلیل استقبال بچه ها از باشگاه كتابخوانی خیلی خوب بوده 
است و خانواده اعضای باشگاه هم از اجرای این برنامه ها راضی بوده اند.

اتوبوس كتاب در یزد
بچه های روستا به همان راحتی كه بچه ها در شهرهای بزرگ به كتاب دسترسی 
دارند، نمی توانند كتاب های موردعالقه شان را پیدا كنند. به همین دلیل هم 
گروه های مختلف فرهنگی تالش می كنند طرح هایی را برای رساندن كتاب به دست 
بچه های روستا ارائه دهند.طرح »اتوبوس كتاب« به عنوان یكی از طرح های كتاب 
و كتابخوانی است كه در یزد برگزار شده تا در مناطق محروم و همچنین روستاهای 
مختلف استان ترویج فرهنگ كتاب و كتابخوانی انجام شود.در این طرح برنامه های 
مختلف فرهنگی و هنری اجرا می شوند كه ازجمله این برنامه ها می توان به برگزاری 
كالس های آموزشی، دوره های نویسندگی و داستان نویسی ، اجرای تئاتر و مسابقات 
كتابخوانی اشاره كرد.معرفی كتاب های خوب به نوجوانان و جوانان و همچنین 
عالقه مندان به كتاب ازجمله اهداف دیگر در راه افتادن اتوبوس كتاب است كه با 
همكاری نویسندگان، ناشران و كتابداران گام های مثبتی در این زمینه برداشته 
شده است.

مروّجان خالق كتاب و كتابخوانی
هر سال برنامه های متنوعی از طرف نهادهای فرهنگی و رسمی برای افزایش ســرانه مطالعه و دعوت از مردم برای كتابخوانی برگزار می شود. اما جز این متفاوت ترین فعالیت ها برای ترویج كتابخوانی را بشناسیم

فعالیت ها، برنامه های دیگری هم برگزار می شود كه با شوق و انگیزه خود عالقه مندان به كتاب برنامه ریزی شده و شكل اجرای آنها، مردمی است. این برنامه ها 
از دورترین روستاهای حاشیه ای تا بزرگ ترین شهرهای كشور، مردم را با روش های خالقانه به كتابخوانی دعوت و تشویق می كنند.



نگاهی به عجایب هفتگانه مدرن

كانال پاناما چطور كار می كند؟

پاناما یا نیكاراگوئه؟

كانالی كه اقتصاد یك كشور است

سفارت خانه 8 سریال گردی

نیم نگاهی به شش مورد دیگر از عجایب هفتگانه دنیای مدرن 

معجزه های مهندسی 
بعضی از عجایب دست ساز دنیا را، آدم های عصر باستان ساخته  اند؛ مثل دیوار چین و اهرام مصر و شبیه آن. 
بعضی ها هم كه در هزاره دوم ساخته شده است كه بیشتر مواردی را مدنظر داریم كه تا قرن بیستم ساخته شده 
است؛ مثل تاج محل و مجسمه مسیح در برزیل و... . بعضی ها هم كه در قرن بیستم و بعد از آن ساخته شده اند 
كه غالبا به عجایب چندگانه مدرن معروف هستند، حاال اینكه چند تا هستند محل بحث است. بعضی ها در 

حوزه مهندسی یا معماری یا... آنها را بررسی می كنند. اما اجازه بدهید حاال كه بحث از كانال پاناما به عنوان 
یكی از عجایب دست ساز بشر شده است، درباره چند شگفتی دیگر دست ساز بشر هم صحبت كنیم كه غالبا 
در حوزه مهندسی شكل گرفته اند و معماری و... . بخشی از این عجایب حتی تبدیل به جاذبه های گردشگری 

برای كشورهای سازنده هم شده اند؛ یعنی گردشگران بعید است كه به كشور مورد نظر بروند و آنها را نبینند.

پل گلدن گیت آمریكا
بخشی از عجایب دست ساز بشــر در دنیای مدرن را پل ها تشكیل می دهند. 
یكی از این پل ها هم در آمریكا واقع شــده، معروف به پل گلدن گیت. این پل 
ساخته شده است تا شهروندان از سانفرانسیسكو به كالیفرنیا بروند اما از روی 

دریا. این سازه عظیم مهندسی به پل نارنجی هم معروف است. پل را در دهه سی ام میالدی با بودجه 
35میلیون دالر و در 4سال ســاختند. البته این بودجه برای آن دوره رقم زیادی بوده است. این پل 
معلق عظیم 887هزار تن وزن داشته و در ارتفاع 70متری از سطح دریا ساخته شده و از نمادهای 
مهم ینگه دنیا محسوب می شود. طول آن 1.3كیلومتر بوده و 2برج بزرگ 230متری هم اطرافش 
ســاخته اند كه آن را بتواند نگه دارد. جالب اینكه در كنار 6مسیر ماشین روی پل، 2مسیر هم برای 
عابران گذاشته اند كه گردشگران خیلی از آن استقبال می كنند. حداكثر سرعت تعیین شده برای 
عبور از چنین پلی هم نباید بیش از 70كیلومتر باشد. تنها در قرن بیستم، نزدیك 45میلیون خودرو 

از روی این پل عبور كردند.

مجموعه فیلم های »انتقام جویان« 
را دیده اید؟ همان فیلم ابرقهرمانانه 
را می گوییم كه چندین قسمت از 
آن ســاخته و منتشر شد و آخرین 
قسمت آن با عنوان »انتقام جویان: 
پایان بازی« همین دو ســه سال 
پیش به بازار آمد. اگر این قسمت 
از فیلم انتقام جویان را دیده باشید، 
حتما یادتــان می آید كه »لوكی« 
یكــی از شــخصیت های شــرور 
فیلم توانســت از دســت كاپیتان 
آمریكا و مرد آهنی فرار كند. حاال 
همان لوكی آمــده و در قالب یك 
مینی سریال، شرارت هایش را از سر 
گرفته است! سریال »لوكی« كه به 
تازگی در حال پخش است و تا این 
لحظه 3قسمتش منتشر شده، از 
تولیدات دو غول فیلمسازی جهان، 
یعنی دیزنی پالس و مارول استودیو 
است و در آن بازیگرانی چون »تام 
هیدلســتون«، »اوون ویلسون« 
و »گوگــو امبتــا را« ایفای نقش 

كرده اند.

ادامه انتقام جویان

كاراكتر »راك« كه نیاز به معرفی 
ندارد. هر كدام از مــا حتی اگر 
خیلی هم اهل فیلم و ســینما 
نباشیم، دست كم نام »راك« را 
شنیده ایم و در حد یكی  دو فیلم، 
بــازی اش را دیده ایــم. »دواین 
جانسون« با لقب ورزشی راك، 
تاكنــون در فیلم هــای زیادی 
بازی كرده كه معروف ترین آنها 
مجموعه »سریع و خشمگین« 
است. حاال این بازیگر نام آشنای 
ســینمای اكشــن، یك سریال 
كمدی بازی كــرده كه دیدنش 
در این روزها حالمــان را خوب 
خواهد كرد. »راك جوان« عنوان 
این سریال اســت كه فصل اول 
آن با 11قســمت منتشر شده و 
می توانید آن را از طریق پلتفرم 
»نماوا« تماشا كنید. ماجرا هم 
از این قرار اســت كه این بازیگر 
سرشــناس آمریكایــی نامزد 
انتخابــات ریاســت جمهوری 
می شــود و دوره هــای مختلف 

زندگی اش را به یاد می آورد.

راك، جوان می شود!

»97ســال بعد از وقوع یك جنگ 
اتمی كه باعث نابودی تمدن بشری 
شد، انســان های باقی مانده كه در 
یك سفینه فضایی در فضا زندگی 
می كنند، بــه امید اینكــه دوباره 
جمعیت انسان ها روی سیاره زمین 
شــكل بگیرد، تصمیم می گیرند 
100نوجــوان مجــرم و خاطی را 
به زمین بفرســتند.« این داستان 
سریال »صد« است؛ ســریالی به 
كارگردانی »جیسون روتنبرگ« 
كه فصل اول آن در ســال2014 
منتشر شد و سال گذشته با فصل 
هفتمش به پایان رسید. این سریال 
تخیلی و آخرالزمانی اقتباسی آزاد 
از رمانی به همین نــام اثر »كاس 
مورگان« است كه در آن بازیگرانی 
همچون الیزا تیلــور، پیج توركو، 
توماس مك دونل، لی گوری، ماری 
اوجروپولوس، بابــی مورلی، كلی 
هو، كریســتوفر الركیــن، دوون 
بوستیك، آیزیا واشینگتن، هنری 
 ایان كوســیك و مارك داور ایفای 

نقش كرده اند.

ماجرای صد بازمانده

پنجشنبه

شماره 126
17  تیر 1400 

از كانال پاناما، شاهكار مهندسی قرن بیستم چه می دانید؟

یكی از عجایب هفتگانه دنیای مدرن

اقیانوس بســیار عظیمی وجود دارد به نام 
اقیانوس آرام كه در واقع نــام بزرگ ترین 
آب های به هم پیوسته دنیا است. این طرف هم 
اقیانوس عظیم دیگری وجود دارد به نام اطلس 

كه این یكی هم در نــوع خودش چیز 
عجیب و غریبی است. حاال وسط 

اینها یك قاره وجود دارد كه طول آن، بسیار بزرگ تر 
از پهنای آن است؛ به نام قاره آمریكا. یعنی تصور 

كنید كه یك سر قاره به اقیانوس منجمد 
شمالی می رسد و یك سر دیگرش هم 
كه نزدیكی های اقیانوس منجمد جنوبی 
است. خب، حاال اگر كشتی ها بخواهند 

از این اقیانوس به آن یكی اقیانوس بروند باید 
چه كار كنند؟ یا باید بارهای شان را این طرف پیاده كنند و با قطار و 
راه های زمینی به سواحل دیگر برسند یا بروند و از ته اقیانوس اطلس و 
پایین آمریكای التین دور بزنند و... . طبیعی است كه كلی هزینه دارد. 
اما انسان، همیشه راه هایی پیدا می كند؛ ازجمله راهی برای وصل كردن 

اقیانوس های اطلس و آرام به هم.

عیسی محمدی

بله، آدم ها نشســتند و فكر كردند و كانال پاناما را ساختند؛ مهم ترین 
كانال و آبراه دست ســاز بشــر و البته یكی از عجایب هفتگانه دنیای 
مدرن. عجایب هفتگانه؟ این عجایب هفتگانه، در مقابل همان عجایب 
هفتگانه دنیای باستان مثل دیوار چین و اهرام مصر و... مطرح شده اند و 
شامل این موارد هم می شوند؛ پل معلق گلدن گیت آمریكا برای رفتن از 
سانفرانسیسكو به كالیفرنیا و البته از راه دریا، برج سی ان تاور، بلندترین 
برج مخابراتی دنیا در تورنتو، ســد ایتایپو در رودخانه پارانا به عنوان 
بزرگ ترین سد تولیدكننده برق دنیا، تونل مانش كه در 50كیلومتر و 
به صورت زیرآبی فرانسه را به انگلستان وصل می كند، برج امپایر استیت 
در منهتن نیویورك و منطقه دلتا در هلند. اینكه شد شش تا، پس هفتمی 
كجاست؟ هفتمی، همین كانال پاناماست كه داریم درباره اش صحبت 
می كنیم. كانال پاناما در كشوری به همین نام واقع شده است؛ كشوری 
كه یك جورهایی وصل كننده آمریكای شمالی و جنوبی به همدیگر است. 
كشوری كه شاید سه برابر همین استان كرج یا البرز خودمان مساحت 

دارد اما به واسطه وجود همین كانال، شهره آفاق شده است.

در ابتدای امر قرار بود كه مثل بچــه آدم، خاكبرداری كنند و 
دو اقیانوس را به هم متصل كنند ولی به دالیل زمین شناختی و 
مهندسی این كار شدنی نبود. بعد تصمیم گرفته شد كه باالبرهای 
هیدرولیكی استفاده كنند. اما چرا؟ به یك دلیل ساده: سطح 
خشكی بسیار باالتر از سطح دریا بود. كشتی ها به ابتدای این 
كانال می رسند، سپس باالبرهای هیدرولیكی آنها را باالتر از 
سطح آب اقیانوس وارد كانال مصنوعی كرده و بعد با باالبرهای 
هیدرولیكی دیگر وارد دریاچه می كنند تا به حركت شان ادامه 
دهند. سپس دوباره این مراحل را طی می كنند تا وارد اقیانوس 
دوم شوند. نام این دریاچه مصنوعی را گاتن گذاشته اند و حركت 
شناورها از این كانال روی هم رفته 11ساعت به طول می انجامد؛ 
به دلیل همین مراحل ســختی كه دارد. از دالیل ساخت این 
دریاچه مصنوعی كه 26متر باالتر از سطح اقیانوس قرار دارد هم 
این بود كه نیاز كمتری به خاكبرداری و حفاری و... وجود داشته 
باشد. نام این فرایند باالبرهای هیدرولیكی را سدهای سلولی 

هم گذاشته اند. 

در قرن شانزدهم، قرار بود دو مسیر برای ایجاد ارتباط بین اقیانوس ها درنظر گرفته شود؛ 
یكی همین مســیر پاناما و دیگری از نیكاراگوئه بود. و اینكه بعدها كلمبیایی ها هم خیلی 
جدی بودند در ساختن این كانال و حتی شركتی و بودجه ای به این منظور درنظر گرفتند. تا 
اینكه كار به دست آمریكایی ها افتاد. اولش كه راه آهن پاناما را ساختند و اتفاقاً جانمایی كانال 
پاناما هم نزدیك به پایان این ریل آهن بود. آن شركت كلمبیایی را كه عرض كردیم، فردی 
به نام فردیناند دلسپس مدیریت می كرد كه از سرمایه گذاری فرانسوی سود می برد. جالب 
اینكه دلسپس از مدیران ارشد اجرایی پروژه كانال سوئز هم بود. به همین دلیل اعتبار خوبی 
داشت و توانست همه حمایت ها را داشته باشد. البته طرح اولیه ای كه داده بود با كلی انتقاد 
همراه شد. منتقدان می گفتند كه او جغرافیای پاناما را نمی شناخت و شناخت او معطوف به 
بیابان های سوئز بود. مشكل اینجا بود كه پاناما، سرشار از جنگل های در هم تنیده گرمسیری 
بود. باران های موسمی فراوانی در آن می بارید و رطوبت و گرما هم در آن باال بود. بخشی از 
تلفات كارگران در این منطقه كه به آن اشاره كردیم،  به خاطر بیماری های خاص این منطقه 
گرمسیری بود. پس منتقدان حق داشتند چون پاناما چیزی غیر از سوئز بود. تصور كنید كه 
توپوگرافی منطقه شامل باتالق های ساحلی و جنگل ها و رودها و كوه های مختلف و...، چه 
مصیبتی برای مهندسان ایجاد می كرد. در نهایت لسپس موفق نشد. دست آخر اینكه طرح 
او برای ایجاد یك كانال هم سطح با دریا به تاریخ پیوست و همین طرح امروزی ایجاد شد كه 
قرار بود با استفاده از رودخانه های پاناما و در منطقه ای مناسب دریاچه ای مصنوعی ایجاد 
كنند و شناورها را باال بیاورند و از طریق این دریاچه طی مسیر كنند. اما شاید سؤال كنید 
كه چرا كلمبیا؟ كشور پاناما تا ابتدای قرن بیستم، تحت اختیار و سلطه كلمبیا بود. بعدها هم 
آمریكایی ها شركت ورشكسته كلمبیایی را كه در این پروژه شكست خورده بود، خریدند 

و كار به سرانجام رسید.

اقتصاد كشور كوچك پاناما به شدت متأثر از این كانال و ترانزیت 
كشتی ها و شناورها از این مسیر است. اما با شكل گیری كانال های 
دیگر این درآمد كمتر شده و همین امر باعث ایجاد تغییراتی در 
این كشور شده است. اول، تركیبی از مسئوالن كلمبیا و فرانسه 
و آمریكا مسئول ساخت و مدیریت این كانال مهم بودند. تا سال 
1977كه كنترل كانال و اطراف آن در اختیار آمریكایی ها بود. 
ســپس خود پاناما هم پای كار آمد و بعدها، خود این كشور به 

تنهایی مسئول كنترل و حفاظت از آن شناخته شد.

شكست اولیه 
فرانسوی ها

ساخت این آبراهه یا كانال مهم، نیاز به 
دانش و اجرای مهندسی باالیی داشت. 
البته نخســتین تالش ها برای ساخت 
چنین مسیری به قرن شانزدهم میالدی 
بازمی گردد. فرانســوی ها آســتین باال 
زدند تا كاری بكننــد ولی ظاهراً كه كار، 
كار فرانسوی ها نبود؛ بس كه سنگین و 
طاقت فرسا و پیشرفته بود. گفته می شود 
در آن دوره بیش از 20هــزار نفر تلفات 
دادند ولی راه به جایی نبردند. آن موقع 
كه اروپایی ها استعمارگر بودند و چیزی 
كه زیاد بود، نیروی كار استعمار شــده و 
چیزی كه ارزان بود، جان آدمی. تا اینكه 
در سال 1900سر و كله آمریكایی ها پیدا 
شد تا كار ناتمام را تمام كنند. آمریكایی ها 
نیز یك و نیم دهه وقت گذاشتند تا اینكه 
در سال 1914این كانال 77كیلومتری 
را راه اندازی كردند. گفته می شود در این 
دوره نیز به واسطه سخت و پیچیده بودن 
كار، 7هزار كارگر دیگر جان شــان را از 

دست دادند.

كانالی كه با خون دل ساخته شد
نزدیك به 40هزار نفر در سال های ساخت این كانال در خدمت آمریكایی ها بودند. با وجود اینكه 
همه تداركات بهداشتی برای بیماری های واگیردار را هم داشتند، با این حال باز هم  حدود 7هزار 
نفری تلفات دادند. بخشی دیگر از تلفات به دلیل استفاده فراوان از دینامیت برای ساخت دریاچه 
مصنوعی بود چون زمین درنظر گرفته شده سخت و كوهســتانی بود، چاره ای جز استفاده از 
دینامیت نبود. همین انفجارها باعث می شد تا خیلی ها كشته شوند. برای ساخت این كانال با 
آن سدهای سلولی اش نیاز به 150میلیون مترمكعب حفاری بود. همین چیزی كه امروزه تحت 
عنوان كانال پاناما، یكی از عجایب هفتگانه دنیای مدرن می شناســیم و در مجموع جان ده ها 

هزار كارگر براي احداث آن از دست رفته  و راه اقیانوس های اطلس و آرام را به هم نزدیك كرد.

برج سی ان تاور
این بــرج نزدیك 554متر طول دارد. ســومین 
برج بلند دنیا لقب گرفتــه و البته بلندترین برج 
مخابراتی دنیا؛ یك چیزی شبیه همین برج میالد 

خودمان اســت. امروزه یكی از نمادهای مهم شهر تورنتو است و بعید 
است كه گردشگران این شهر، سری به آن نزنند. گفته می شود كه ساالنه 
2میلیون نفر توریست از آن بازدید می كنند تا از ارتفاع رشك برانگیز 
آن، بتوانند تورنتوی آرام و زیبا را خاصه در شبانگاهان مشاهده كنند. 
جالب اینكه این سازه مهندسی عظیم را، بخش خصوصی ساخته است؛ 
درحالی كه سازه هایی از این دست به دلیل هزینه باال و عظمتی كه دارند، 
توسط بخش های دولتی و عمومی ساخته می شوند. درست مثل برج 
میالد، باالی این برج كلی امكانات برای توریست ها درنظر گرفته اند؛ مثل 
باشگاه های ورزشی و رستوران و كافه و شبیه آن. برای دیوانگان نجوم و 
فضا نیز، دوربین ها و تلسكوپ های خوبی درنظر گرفته شده است تا هم 
بتوانند آسمان بی نهایت شب را ببینند، هم تصویری تمام نما از تورنتو 
داشته باشند. 4آسانسور فوق سریع هم دارد كه 1200نفر را در ساعت 

به باالی آن می رساند.

كانادا

هلند

آمریكا

سد ایتایپو
اما برسیم به یكی از عظیم ترین سدهای جهان؛ سدی 
كه روی رودخانه پارانا در آمریكای التین ســاخته 
شــده. این رودخانه، بعد از آمازون دومین رودخانه 
بزرگ آمریكای جنوبی اســت كه میان كشورهای 
برزیل و پاراگوئه و آرژانتین در جریان است. می گویند 
كه این سد، دومین سد تولیدكننده برق در جهان بعد از سد سه دره است. 
البته در روزگاری این عنوان را به تنهایی در اختیار داشــت و بزرگ ترین 
بود. این سد امروزه در مرز بین پاراگوئه و برزیل ساخته شده. ساخت آن از 
سال 1960شروع شد. البته اول كارهای مطالعاتی آن شروع شد. آرژانتین 
موافق ساخت سد نبود. چرا؟ معتقد بود اگر یك دفعه این سد باز شده یا 
تخریب شود، پایتخت ما را آب خواهد برد. اما در نتیجه مذاكراتی طوالنی 
این سه كشور به توافق نهایی رسیدند كه مشكلی پیش نیاید. ارتفاع این 
ســد 225متر و عرض آن نزدیك 7.2كیلومتر است. شگفت زده شدید؟ 
مهندسان ناچار شدند برای كنترل آب، ابتدا سدهای كوچكی بسازند كه 
بتواند جریان آب را كنترل كند تا موفق به ساخت آن شوند. این شاهكار 
مهندسی مدرن، 90درصد برق پاراگوئه و یك چهارم برق برزیل را تأمین 

می كند!

برزیل

تونل مانش
بین فرانسه و انگلستان، فاصله كمی 
وجود دارد كه باید از دریا طی بشــود. 
در یكی از این فاصله ها با كانالی به اسم 
مانش روبه رو هستیم كه 34كیلومتر 
طــول دارد. قبــل از این كشــتی ها 
می رفتند و می آمدنــد تا اینكه یك روز نشســتند و طرح 
تونل مانش را مطرح كردند؛ تونلی كه از زیر این كانال عبور 
كند. قرار شــد كه این تونل را 40متر زیر كف آب بسازند؛ 
به عبارت دیگــر 100متر پایین تر از ســطح آب های بین 
فرانسه و انگلستان در این كانال. چنین شد كه عجیب ترین 
شگفتی مهندســی مدرن، یعنی تونل مانش ایجاد شد؛ به 
طول 52كیلومتر. اما چرا طول آن بیشتر شده بود؟ چون از 
شهری در فرانسه باید به منطقه ای در انگلستان می رسید و 
همین امر، باعث شده بود تا طوالنی تر حفر شود. 2خط قطار 
حمل ماشین و مسافر نیز داخل آن كار می كنند كه از بندر 
پادوكاله به فوكستون انگلیس وصل می شود. 2تیم فرانسوی 
و انگلسی با بودجه 10میلیارد دالری، شروع به ساخت این 
مجموعه به طور همزمان كردند تا در میانه دریا به هم برسند. 

این تونل در سال 1994افتتاح شد.

فرانسه

آمریكا
برج امپایر استیت

باز هم به آمریكا برگردیم؛ به محله معروف منهتن این شهر. در اینجا برجی بلند به نام امپایر استیت 
ساخته شده است. تا سال ها نیز بلندترین ســاختمان های جهان شناخته می شدند؛ تا اینكه 
ساختمان های تجارت جهانی ساخته شدند؛ همان ها كه در عملیات تروریستی منهدم شدند. 

این برج عجیب و غریب را در سال1930ساختند. جالب تر اینكه ساخت آن 14 ماه طول كشید كه برای دوره خودش 
ركورد فوق العاده ای بود. كارگران و مهندسان برای ساخت آن 24ساعته كار می كردند تا ركورد سریع ترین زمان برج 
را به اسم خودشــان بزنند. 3400نفر در جریان این عملیات مهندسی داشتند بی وقفه كار می كردند. این ساختمان 
102طبقه است و با حساب آنتنی كه روی آن نصب كرده اند می شود 448متر. آن موقع برای ساخت چنین ساختمانی 
نزدیك به 25میلیون دالر هزینه كردند. این برج هم امروزه از نمادهای مهم آمریكا محسوب می شود. برای افتتاح آن 
هم رئیس جمهور وقت آمریكا حضور یافت و دكمه ای را فشرد تا چراغ های این برج روشن شود. این نماد شاخص شهر 

نیویورك، به عنوان كالنشهر معرف آمریكا، در فیلم های مختلفی هم حضور داشته است.

منطقه دلتا 
سرزمین هلند از سطح دریا پایین تر است؛ یعنی همیشه در 
معرض سیالب و آبگرفتگی و حتی زیر آب رفتن بخش های 
زیادی از خود است. خب، چه باید كرد؟ آنها به این منظور، 

طرح هایی برای جلوگیری از ورود آب به مناطق خشــكی یا مدیریت آن اجرایی 
كرده اند. مثل اینكه كلی كانال حفر كرده اند تا درصورت باال آمدن آب دریا، بخشی 
از آن به این كانال ها منتقل شود اما یكی از كارهای خاصی كه كرده اند، همین طرح 
دلتا بوده است. این طرح از ســال1950در بخش های جنوبی هلند اجرایی شده 
است. این طرح تقریبا نیم قرنی دنبال و تكمیل شده و آن را بزرگ ترین عملیاتی 
مهندســی مرتبط با ســیالب در جهان می دانند. در این طرح، با مجموعه ای از 
كانال ها، اهرم ها، خاكریز ها و سیل گیرها روبه رو هستیم كه بسته به موقعیتی كه 
پیش می آید، اقدام به كنترل آب می كنند تا همه خشكی زیر آب نرود. البته این 

طرح را هم انجمن مهندسی عمران آمریكا انجام داده است.



پای صحبت های فاطمه گودرزی، بازیگر باتجربه تئاتر، سینما و 
تلویزیون در آستانه تولدش

واهمه ای از كرونا 
نداشتم

9تماشا خانه

بیش از 3دهه است كه چهره مهربان و دوست داشــتنی اش را در فیلم ها و 
سریال های متعدد می بینیم. البته او فقط در نقش هایش مهربانی را به نمایش 
نمی كشــد و در زندگی واقعی هم تمام تالش اش را كرده تا به عنوان ســفیر 
مهربانی و حامی در كنار كودكان بیمار، كودكان كار و اقشار آسیب پذیر جامعه 
باشد و پیام آنها را به مردم و مسئوالن برساند. همین ویژگی اوست كه فاطمه 
گودرزی را از دیگر هنرمندان متمایز كرده و بسیاری او را یك فعال مددكاری 
عمومی می شناسند. 19تیرماه تولد اوست و همین مناسبت بهانه ای به دست ما داده تا سراغ او برویم از 
احواالت این روزهای او بپرسیم. این هنرمند از بیش از 3دهه تجربه بازی در تئاتر، تلویزیون و سینمای 
ایران دانسته هایی كسب كرده كه جزو سرمایه های زندگی اش می داند و معتقد است یك هنرمند باید 

همیشه تشنه یادگیری باشد. با ما همراه باشید تا بخش هایی از این گفت وگو را بخوانیم.

موزیك گردی

در ایــن روزها كه ویــروس كرونا 
بازار موســیقی را كســاد كرده و 
فعاالن موســیقی انگیزه كمتری 
برای كار كــردن دارند، رونمایی از 
آلبوم »ملك دل« بی شك یك خبر 
خوش به حساب می آید كه می تواند 
حال این روزهایمان را خوش كند. 
این آلبوم كه در ژانر موسیقی ایرانی 
منتشر شــده، كاری از »غالمرضا 
رضایی« خواننده و مــدرس آواز 
ایرانی اســت كه با همراهی گروه 
»برافشــان« ساخته شــده است. 
ملــك دل از 9قطعه در دســتگاه 
چهارگاه تشكیل شده كه تمام آنها 
با سازهای كمانچه، تار، نی، سنتور، 
دف و دایره، تنبك و عود ســاخته 
شده اســت. آهنگسازی این آلبوم 
را »هامان خلیلی« انجــام داده و 
میكس و مســتر و ضبط آواز، كار 
»حامی حقیقی« است. جدیدترین 
تولید موســیقایی كشور دوشنبه 
همیــن هفته در فضای بــاز خانه 

كارمان رونمایی شد.

رونمایی از »ملك دل«

در ایــن روزها كه بازار موســیقی 
كشــورمان كم سر و صداست، بد 
نیســت بــا شــنیدن آلبوم های 
خاطره انگیز گذشــته، ســری به 
خاطرات گرد و خــاك گرفته مان 
بزنیــم؛ مثال یكی از ایــن آلبوم ها 
كه می تواند ایــن روزها حالمان را 
خوب كند، آلبــوم »نون و دلقك« 
محمد اصفهانی است؛ آلبومی كه 
سال1381 منتشر شد و طبق آمار 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، 
پرفروش تریــن آلبوم موســیقی 
پاپ ایــران تا به امروز اســت. این 
آلبوم از 9قطعه تشــكیل شده كه 
دلقك، شب افروز، بوی باران، مثل 
گل، شــكایت هجران، آسیمه سر، 
شــب آفتابی، با شــوق تو، دلقك 
)بی كالم( این قطعه ها هســتند. 
مرحوم بابك بیــات درباره قطعه 
آسیمه سر گفته است: »این آهنگ 
را آنقدر نگه داشــتم تا یك صدای 
مناسب اجرا پیدا كنم و خوشحالم 
كه این امانت را به صاحب اصلی اش 

سپردم«.

نون و دلقك

یك نفس آرزوی تو

عالقه مندان به موســیقی سنتی، 
به خصوص طرفــداران »همایون 
شــجریان« این هفته یك قطعه 
جدید از این خواننده نام آشــنا و 
محبوب شــنیدند. در هفته ای كه 
به آخرین روزهایش رســیده ایم، 
همزمــان بــا پخــش ســریال 
»می خواهــم زنــده بمانــم«، 
ســومین قطعه همایون شجریان 
برای این ســریال همــراه با یك 
موزیك ویدئو منتشــر شــد. این 
قطعه كه نامش »یك نفس آرزوی 
تو« اســت، بر اساس شــعری از 
»كمال جعفری امامزاده« ساخته 
شده و آهنگســازی آن را »سعید 
فرج پوری« انجام داده اســت. كار 
تنظیم این اثر هــم مانند 2قطعه 
دیگری كه از همایون شــجریان 
در این ســریال مورد استفاده قرار 
گرفته، بر عهده »غالمرضا صادق« 
بوده است. همایون شجریان در این 
قطعه خودش هم ســه تار نوازی 
كرده و »مهیار طریحی« با سنتور 
و »نوید زمردی« بــا گیتار، دیگر 

نوازندگان این آهنگ هستند.

پنجشنبه
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غزال 
در سال 1374درخشش فاطمه گودرزی در فیلم سینمایی »غزال« برای او سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول 

زن در چهاردهمین دوره جشنواره فیلم فجر را به ارمغان آورد. این فیلم به كارگردانی و نویسندگی مجتبی راعی 
ساخته شد و بازیگرانی چون محمدعلی كشاورز، فاطمه گودرزی، محمود پاك نیت، مهدی فقیه، احمد عالمه دهر، 
اسماعیل سلطانیان، سوسن راعی و بهاره رهنما بازی كردند. خالصه داستان این فیلم از این قرار است كه معصومه 
كه نویسنده است قصد دارد با استفاده از خاطرات مادر خود، قصه ای در مورد زمان جوانی مادر بنویسد. غزال مادر 

معصومه در مورد اتفاقاتی كه در زمان كشف حجاب برای او رخ داده برای دخترش می گوید. غزال روزی از طرف 
یك آژان به خاطر داشتن حجاب مورد حمله قرار می گیرد، ولیكن غزال، آژان را با آجری زخمی می كند و آژان با 

قداره ای به دنبال او می رود. ناگفته نماند جالل معیریان تدوینگر این فیلم هم برنده سیمرغ بلورین بهترین تدوین از 
چهاردهمین دوره جشنواره فیلم فجر شد. 

مهاجران
فیلم سینمایی »مهاجران« به كارگردانی مهدی صباغ زاده سال 1371در گونه درام تولید شده است. در مهاجران 
بازیگرانی چون ابوالفضل پورعرب، فاطمه گودرزی، حسین پناهی، لیال مصدقی، روح اهلل مفیدی، گیتی فروهر و داراب 
آقاسی زاده به ایفای نقش و بازیگری پرداخته اند. خالصه داستان این فیلم از این قرار است كه در سال های 1320تا 
1330مهاجران بسیاری برای كار در كمپانی نفت جنوب راهی آن منطقه می شوند. كرامت و طلعت نیز به امید زندگی 
بهتر روانه جنوب می شوند. اما طلعت به بیماری جذام مبتال می شود و كرامت اجباراً در حاشیه شهر قهوه خانه ای دایر 
می كند. مأموران اداره بهداشت و راهزنان بومی لحظه ای آن دو را آسوده نمی گذارند. یك دختر مهاجر به نام منظر 
ناخواسته در پی مرگ پدر و مادرش، مقیم قهوه خانه و همدم آن دو می شود. طلعت حامله است و كرامت بی اعتنا به 
مصلحت اندیشی های دوستش موسی، همچنان در ماندن پافشاری می كند. حال او باید با مأموران كمپانی و راهزنان 
بومی مبارزه كند. 

بهشت پنهان
»بهشت پنهان« فیلمی به كارگردانی كامران قدكچیان و نویسندگی حمید خیرالدین، اسماعیل رحیم زاده 

محصول سال 1373 است. داستان این فیلم از این قرار است كه »كوپر« سیاستمدار، با ازدواج دخترش نرجس 
)كه قباًل ملیكا نام داشته( با یك جوان دانشجوی ایرانی -علیرضا- مخالف است اما دخترش به رغم مخالفت های 

پدر با علیرضا ازدواج می كند. كوپر كه موقعیت و پست خود را در خطر می بیند، غریبه ای آدمكش را اجیر 
می كند تا علیرضا را بكشد. آدمكش جوانی به نام خسرو است كه با همسرش یاسمین كه مبتال به ایدز است در 
پاریس زندگی می كند. خسرو قرار می گذارد تا در برابر دریافت ویزای آمریكا علیرضا را بكشد اما پس از آشنایی 

با او از قصد خود منصرف می شود و درحالی كه خود دچار تحوالت روحی شده است به علیرضا و نرجس كمك 
می كند تا به ایران فرار كنند كه ماجراهایی برایشان پیش می آید. ابوالفضل پورعرب، فاطمه گودرزی، حسین 

فالح و شهریار پارسی پور ازجمله بازیگران این فیلم سینمایی اند.

افسانه مه پلنگ
فیلم سینمایی »افسانه مه پلنگ« به نویسندگی و كارگردانی محمدعلی سجادی و تهیه كنندگی داریوش بابائیان 
و محمدعلی سجادی محصول سال 1370است. در این فیلم پلنگی به روستا می زند و اهالی آبادی در پی میرشكار 
می روند. میرشكار به اتفاق دنیا درصدد پیگیری برمی آیند. هریك از اهالی آبادی به نوعی از پلنگ زخم خورده اند. 
تله كار می گذارند و راه های مختلف شكار را طی می كنند. در یك شب پلنگ را می بینند و می خواهند شكارش كنند 
كه دختری به نام روجا را مقابل او می بینند. دختر برای پلنگ آواز می خواند و مانع كار میرشكار و دنیا می شود. دنیا 
عاشق روجا می شود. میرشكار درصدد نجات و دنیا درصدد انتقام برمی آیند. سرانجام پلنگ به ضرب گلوله ای زخمی 
می شود. روجا دنیا را زخمی می كند و به جنگل می زند و... . فاطمه گودرزی، رضا رویگری، میرمحمد تجدد، عباس 
امیری، محمود رئوفی ماسوله ای، پرویز خشنودی، ملیحه نیكجومند، سپیده پهلوان زاده و سامان حاج قاسمی در 
این فیلم مقابل دوربین مهرداد فخیمی بازی كرده اند. 

آرزوی بزرگ
از دیگر فیلم های خاطره انگیز دهه 70فیلم سینمای »آرزوی بزرگ« به كارگردانی خسرو شجاعی ساخته شده در 
سال 1373 است. در این اثر اكبر عبدی، امین تارخ، فاطمه گودرزی، حمید لوالیی، كیومرث ملك مطیعی، كیهان 

ملكی، جهانگیر فروهرو حسین پناهی هنرنمایی كرده اند. داستان این فیلم از این قرار است كه نویسنده ای با نام بهروز 
بهروزان پس از مدتی تالش موفق می شود فیلمنامه ای را كه نوشته است، به تصویب برساند. حاال گمان می كند درهای 

موفقیت به رویش باز شده و به همه آرزوهایش خواهد رسید. او همسرش رؤیا را به این امید كه به زودی زندگی آنها 
تغییر خواهد كرد، شادمان می سازد. او به دفاتر مختلف و تهیه كنندگان متنوعی مراجعه می كند، اما هر كدام از آنها 

می خواهند عقاید و سلیقه های خود را وارد فیلمنامه كنند كه او موافق نیست و این مشكالتی را برای او پیش می آورد، 
اما نهایتاً پس از ماجراهای بسیار، برد با اوست و سرانجام زندگی او و همسرش شكل می گیرد. به نظر می رسد بد نیست 

بعد از حدود 27سال بار دیگر وقت بگذاریم و كنار خانواده این فیلم سینمایی پرخاطره را تماشا كنیم.

جنگ نفتكش ها
از دیگر فیلم های سینمایی جذاب دهه 70با بازی فاطمه گودرزی، »جنگ نفتكش ها«ست. این اثر فیلم جنگی ایرانی 
به كارگردانی و نویسندگی محمد بزرگ نیا ساخته سال 1372 است كه براساس واقعه جنگ نفتكش ها در خلیج فارس 
در زمان جنگ ایران و عراق ساخته شده است. بزرگ نیا برای این فیلم سیمرغ بلورین بهترین كارگردانی را از 
دوازدهمین دوره جشنواره فیلم فجر دریافت داشته است. عزت اهلل انتظامی، مجید مظفری، فاطمه گودرزی و جمشید 
جهان زاده ازجمله بازیگران فیلم بودند. در خالصه داستان این فیلم آمده: »زمان جنگ ایران و عراق است و دامنه جنگ 
به خلیج فارس نیز كشیده شده و كشتی های نفتكش ایرانی مورد حمله دشمن قرار می گیرند. در این میان یك ناخدای 
جوان تصمیم به عبور كشتی نفتكش از تنگه هرمز می گیرد و برای این كار از ناخدایی بازنشسته ولی پرتجربه كمك 
می خواهد. ناخدای پیر در ابتدا تمایلی برای انجام این كار ندارد اما سرانجام می پذیرد و آنها باوجود دسیسه ها و حمالت 
دشمن موفق به عبور نفتكش غول پیكر از تنگه هرمز و رساندن محموله آن به كشور هلند می شوند.«

همسر دلخواه من
در فهرست فیلم های شاخص فاطمه گودرزی در دهه 70نباید فیلم سینمای »همسر دلخواه من« را از قلم انداخت. این 
اثر برداشتی از سریال تولدی دیگر)ساخته داریوش فرهنگ در سال 1377( به كارگردانی و نویسندگی افشین شركت 
در سال 1379 ساخته شده است. در این فیلم فرامرز و لیلی پس از گذشت 11سال زندگی مشترك تصمیم به متاركه 

می گیرند. فرامرز با مراجعه به دادگاه تقاضای طالق كرده و لیلی را از دیدن بچه ها محروم می كند. لیلی كه از قصد 
فرامرز مبنی بر خارج ساختن بچه ها از كشور مطلع می شود؛ با كمك گرفتن از عاطفه )دوست مشترك خود و فرامرز( 

تغییر چهره داده و به عنوان پرستار بچه به منزل فرامرز می رود. او كه خود را با نام گلی معرفی كرده است در جریان 
صحبت های مكرر با فرامرز در مورد همسر سابقش پی به نواقص و مشكالت زندگی خود می برد. گلی با مشكوك شدن 
به فرامرز در مورد ازدواج مجدد وی تصمیم به ترك منزل و بچه ها می گیرد. اما فرامرز كه از ابتدا متوجه حضور لیلی در 

منزلش شده بود، مسئله ازدواج مجدد را منتفی دانسته و پیشنهاد زندگی دوباره را به لیلی می دهد.

می خواهم زنده بمانم
»می خواهم زنده بمانم« فیلمی به كارگردانی ایرج قادری و نویسندگی رسول صدرعاملی، ساخته سال 1373 است. 
می خواهم زنده بمانم نخستین فیلم ایرج قادری پس از 10سال ممنوعیت فعالیت در سینمای ایران است. این فیلم 
یك سال پس از ساخت به اكران عمومی درآمد و در آن سال پرفروش ترین فیلم سال لقب گرفت. از بازیگران مطرح این 
فیلم فریبرز قریبیان و فاطمه گودرزی است. در این فیلم اسالن )فرامرز قریبیان( و ماه منیر )مهناز انصاریان( به خاطر 
ناسازگاری با یكدیگر از هم جدا می شوند. باربد )سام محمدپور( پسری 11 ساله ای است كه نمی تواند تنهایی خود و 
مسائل خانوادگی اش را حل كند و بی توجهی پدر و مادرش مزید بر علت شده است او تنها در دفترچه خود خاطرات و 
مسائل روزمره اش را می نویسد. اسالن پس از مدتی با فرنگیس )فاطمه گودرزی( ازدواج، می كند. باربد و فرنگیس مثل 
یك دوست باهم بازی می كنند و لذت می برند اما پس از ازدواج فرنگیس كمتر به باربد توجه می كند و بیشتر تمركزش 
روی اسالن است. باربد دیگر خیلی تنها شده و در اوج نیاز به هم صحبت دچار وضعیت بغرنجی شده است. 

یكی از بازیگران ثابت فیلم های سینمایی دهه 70، فاطمه گودرزی بود كه هنرنمایی متعددی از او در فیلم ها و سریال های این دهه تماشا كردیم. در ادامه خاطره بازی با فیلم های دهه 70
تصمیم داریم به عنوان نمونه 8 فیلم سینمایی شاخص با بازی این هنرمند را به شما معرفی كنیم. این شما و این 8  اثر خاطره انگیز و نوستالوژیك بانوی 

لر سینمای ایران.

    برای سؤال نخست می خواهیم از احواالت 
این روزهایتان بپرسیم. در آستانه تولد شما 
هستیم و ضمن تبریك به شما هنرمند عزیز، 
می خواهیم بپرســیم اگر بخواهید كارنامه 
فعالیت هنری تان را مرور كنید، چطور ارزیابی 

می كنید؟ راضی هستید؟
سال های عمر آدم، سال های كسب تجربه است. من در تمام 
سی و اندی سال كه كار هنری كرده ام، چیزهای زیادی چه 
در بخش هنر و چه در دیگر بخش های زندگی تجربه كرده 
و احساس بســیار خوبی دارم. در زندگی هر فردی دورانی 
را طی می كند، یك نفر كمتر و یك نفر بیشــتر، بستگی به 
شانس دارد كه چقدر می تواند عمر و زندگی كند. در طول 
این زندگی آدمی خیلی چیزها را تجربه می كند. انتظار یك 
زندگی تخیلی و آســمانی را نمی شود داشت، با اینكه شاید 
به نظر بیاید كه بعضی ها این زندگــی را دارند ولی واقعیت 
این است كه زندگی همانی است كه اكثر ما داریم؛ یك عده 
كمی سخت تر و یك عده راحت تر، ولی نهایتا همه یك چیز 
را تجربه می كنند. روزها و شــب ها را سپری می كنند و در 
این روزها، شب ها و ساعت ها خیلی چیز ها را یاد می گیرند و 
بعضی ها از یاد گرفتن لذت می برند. من شاید جز كسانی بودم 
كه از یاد گرفتن لذت بردم و سعی كردم همیشه و همیشه 
یاد بگیرم. فرقی نمی كند، همین االن هم یاد می گیرم حاال 
چون فعالیتم در بخش هنر است یادگیری ها را در آن بخش 
متمركز می كنم. این فعالیت ها خیلی چیزها می تواند باشد. 
من معتقدم ما به عنوان یك بازیگر عــالوه بر هنر بازیگری، 
همیشه باید تشنه یادگرفتن باشیم. با علم و هنر روز پیش 

برویم و به قول امروزی ها خودمــان را آپدیت نگه داریم. 
از لحظه لحظــه زندگی مان بــرای آموختن هنرهای 
مورد عالقه مان مثل موســیقی و نقاشی بهره ببریم. 

هنرها و مهارت های مختلف را یاد بگیریم چون هر 
كدام از اینها را كه یاد بگیریم به آن یكی هنر هم 
كمك می كند. این هنر است كه حال مان را خوب 

می كند. اساسا ما زندگی می كنیم برای اینكه 
حال خوب داشته باشیم. حال خوب را به غیر 
از خودمان هیچ كسی نمی تواند به وجود بیاورد. 
حتی اگر شرایط بسیار نامساعد و بدی هم روی 
حس و حال، دل، فكر و مغز آدم حاكم باشــد، 
ولی باز هم خود آدم می تواند حالش را مناسب 

و خوب كند.
    به نكته خوبی اشــاره كردید 

اینكه حتی اگر شرایط هم مثل این 
روزهای كرونایی سخت بود، روحیه 

خودمان را حفظ كنیم و امیدوار باشیم. 
در این روزهای كرونایی مشغول چه كاری 
هســتید؟ با قرنطینه و محدودیت های 

اجتماعی چطور كنار آمدید؟
گاهی اوقات زمانه شرایط سختی برای آدم ها به وجود 
می آورد. باید خود را محك بزننــد و اجازه ندهند 
شرایط ســخت روی آنها تأثیر بگذارد. باید ذهن و 
قلب شان آماده باشــد. من هم در روزهای كه باید 
بیشتر در خانه بمانم با هنرهایی كه در این سال ها 
آموخته ام مثل موسیقی خودم را سرگرم كرده و 

می كنم. البته بعد آغاز فیلمبرداری ها در 2 سریال »شرم« و 
»حورا« كار كردم. پیشنهادهای دیگری هم هست كه فعال 

درباره آنها تصمیم نگرفته ام.
    از ریسك و سختی های بازی در این روزهای 

كرونایی برایمان بگوید.
من خیلی واهمه ای از كرونا نداشتم نه اینكه خیلی شجاع 
باشم. حتی اوایل به شوخی به دوســتانم می گفتم ما لرها 
نمی گیریم و مریض نمی شویم. اما اتفاقا سر سریال »شرم« 
به كرونا مبتال شده و یك ماه بستری شدم. اما دوست نداشتم 
این موضوع را رسانه ای كنم چون انتشار این خبر چه كمكی 
به من می كرد و چه دردی از مــردم دوا می كرد؟ بنابراین 

رســانه ای نكردم و زمان گذشت و بهبودی حاصل 
شد. كار بعدی حورا را كه بازی 

كردم خوشــبختانه دیگر 
كرونا نگرفتم. زمانی كه 

بازی می كردم، هنوز 
باب نشده بود برای 

بازیگران واكسن 
بزنند. ولی االن 
به بازیگرانی كه 

بازی می كنند و سر صحنه هســتند واكسن می زنند. االن 
منتظر نوبتمان هستیم تا واكسن بزنیم.

    شــما ازجمله بازیگران باتجربه هستید 
كه دغدغه های اجتماعــی فراوانی دارید؛ از 
همدردی با بیماران گرفته تا همراهی كودكان 
كار و حمایت از حقوق زنان. این همسو و همراه 
بودن با مردم از كجا نشأت گرفته و به نظرتان 
یك هنرمند چگونــه می تواند از اعتبار خود 
برای حمایت از اقشار حساس و آسیب پذیر 

جامعه بهره ببرد.
من هــم همانند خیلی از هنرمندان كشــورمان دوســت 
دارم كه در جمع كسانی باشــم كه بتوانم كمكی كوچك و 
مردم پسندانه داشته باشــم. در واقع هر كاری كه از دستم 
بربیاید انجام می  دهم تا دل یك بیمار یا فردی را خوشحال 
كنم، به خصوص بیماران خاص و كــودكان.در خیریه های 
مختلف اكثرا شــركت می  كنــم. چرا وقتــی می توان دل 
خانواده ای را شاد كرد و امید را به آن خانواده برگرداند، از 
آن چشم پوشی كنیم.به هر حال مردم نیاز به همدردی 
دارند و نیاز به همراه بودن، خوشــحالم كه همراه مردم 
می  شــوم. من اعتقاد دارم خمیره انســان با این چیزها 
سرشته شــده و جداشدنی نیســت. همه اعضای یك 
پیكر هستیم. نمی شود كه من در آسایش زندگی كنم 
و نسبت به آدم های اطرافم كه دچار مسائل و مشكالتی 
شده اند بی تفاوت باشم. این از انسانیت به دور است. آدم 
فكر می كند اگر از دستش كاری بربیاید، باید انجام دهد. 
هر كسی در هر حیطه و موقعیتی كه دارد می تواند از 
نظر مالی، معنوی، دلــی و فكری كمك 
كند تا آرامش را بــه آدم هایی كه 
نیاز دارند هدیــه دهیم. گاهی 
اوقات به خاطر مشغله ها، كمی 
كوتاهی می كنم اما فراموش 
نكرده و بــه راحتــی از آنها 
نمی گذرم. اگر اسم خودمان 
را انسان می گذاریم، باید به 

همدیگر فكر كنیم.
    مدتی است گزیده كار 
شــده اید؛ نقش هــا و 
ژانرهای پیشــنهادی را 
نمی پسندید یا كال تصمیم 
گرفته اید كــم و گزیده كار 

كنید؟
بعضــی از كارهایــی كــه به من 
پیشــنهاد می شــود، كل فیلمنامه 
ضعیف است، ولی بعضی فیلمنامه ها 
خود قصه خیلی خوب و جذاب است ولی 
نقشی كه من باید بازی كنم برایم جذابیتی 
نداشــته و چالش برانگیز نیســت. نقشی 
كه قرار است بازی كنم باید برای من 
بازیگر جذابیت داشــته و مرا به فكر 
كردن و تالش كــردن برای ایفا آن 
نقش بكشــاند. باید جوری در من 
چالش ایجاد كند كه من هر روز برای 
بازی كردن در آن نقش وقت بگذارم و 

بعد جلوی دوربین بروم. نقش های كلیشه ای و خیلی روتین 
دوست ندارم؛چون قبال فكرهایم را برای بازی برای آن نقش 

كرده ام.
    از دختر، پسر و عروس هنرمندتان برایمان 
بگویید. شما در سریال »ایلدا« هم با پسر و 

عروس تان همبازی بودید؟
بله همبازی بودیم و تجربه شیرینی بود. مسلم است وقتی 
خانواده ای همــه باهم كار هنــری انجام داده یــا یك كار 
مشتركی می كنند، حرف برای گفتن دارند، وقتی كنار هم 
می نشــینند راجع به  كار و حرفه و آن مقوله حرف می زنند. 
حتی اگر كار خودشــان نباشد یا خودشــان در آن فیلم و 
سریال شریك نباشند. مسلما بچه ها در همان سن كم، خیلی 
عالقه به این رشته داشــتند، ولی با همان سختگیری های 
كه داشــتیم، دوران تحصیالت را با همین رشــته سپری 
كردند و بعد مشغول به كار شــدند، هم كالس های مختلف 
برای بازیگری رفتند و هم درس هایشــان را كه بازیگری و 

كارگردانی بود را در دانشگاه خواندند. خدا را شكر.
    تاكنون در نقش  های زیادی به ایفای نقش 
پرداختید. بهترین نقش هایتان از نگاه مردم و 

خودتان كدامند؟
من نقشــم در فیلم »عمه  ماه منیر« را خیلی دوست داشته 
و خیلی خاطره داشــتم. »می خواهم زنده بمانم«، »غزال« 
و »افسانه مه پلنگ« كارهای خوبی بود كه در دهه 70بسیار 
مورد توجه قــرار گرفــت. می خواهم زنده بمانــم، نه تنها 
خودم، بلكه مردم هم از آن خاطره دارند، هنوز هم خیلی از 
صحنه هایش را دوست دارند و برایشان تداعی می شود. اگر 
جایی من را ببینند، از این فیلم می گویند. همچنین »جنگ 
نفتكش ها« و »بهشت پنهان« را كه خارج از ایران كار كردم را 
دوست دارم. از »مهاجران« و »خانه خلوت« هم خاطره های 
زیادی دارم. همبازی شــدن با بزرگان این توفیقی بود كه 

نصیبم شد و توانستم از آنها چیزهای زیادی یاد بگیرم.

الناز عباسیان

4دهه فعالیت هنری
فاطمه گودرزی متولد 19 تیر 1342 در تهران، از 
سال 13۶1 دوره دو ساله تئاتر را در اداره بازیگری 
گذراند. نخســتین بازی او در تلویزیون در ســال 
13۶7 در ســریال »گالش های مادربزرگ« بود و 
نخستین حضور خود در سینما را با بازی در فیلم 
»به خاطر همه  چیز« در ســال 13۶9 تجربه كرد. 
تالش این بازیگر در مجموعه تلویزیونی »رعنا« هم 
از خاطرمان نمی رود و نتیجه انتخاب  های خوب او 
بازی در نقش های ســینمایی بود. او در جشنواره 
فیلم فجر موفق به دریافت یك ســیمرغ بلورین 
بهترین بازیگر نقــش اول زن، برای بازی در فیلم 
غزال و 2نامزدی ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر 
نقش اول )1377( برای فیلم »جنگجوی پیروز« 
و نقش مكمل زن )1370( در جشنواره فیلم فجر 
شــود. او اكنون در بیش از 27فیلم ســینمایی، 
24ســریال و فیلم تلویزیونی و ده ها نمایش بازی 
كرده و تجربه حضور در ســریال نمایش خانگی 

را هم دارد.
عكس:   امير پناهپور

معرفی 8فیلم نوستالژیك 
با بازی فاطمه گودرزی 
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تصور كنید دوره آخرالزمان شده 
و هیوالهایی ناشــناخته زمین را 
به تسخیر خودشــان درآورده اند؛ 
هیوالهایی كور كــه در عین حال 
قدرت شنوایی بسیار باالیی دارند. 
در این دنیای عجیب و ترسناك، 
كوچك تریــن صدایــی می تواند 
هیوالها را به ســمت انســان ها 
كشــانده و باعــث نابودی شــان 
شود. خیلی داســتان ترسناك و 
در عیــن حال جذابی اســت، نه؟ 
اگر از موضوعش خوش تان آمده، 
حتما فیلم »یك مكان ســاكت« 
را ببینید. این فیلم كه نخســتین 
قســمتش ســال 2018ساخته 
شــد، به تازگی با قسمت دومش 
عالقه منــدان به ژانر ترســناك، 
حادثــه ای و هیجان انگیــز را بــا 
خودش همــراه كرده اســت. در 
»یك مكان ســاكت2« كه دنباله 
فیلم قبلــی اســت و آن را »جان 
كرازینسكی« نوشته و كارگردانی 
كــرده، امیلی بالنت، میلیســنت 
سیموندز، نوآ جوپ، كیلین مورفی 

و جایمن هانسو بازی كرده اند.

یك مكان ساكت، 2 !

اگر به دنبال فیلمی درام، كمدی و 
حال خوب كن می گردید، »پدرانه 
)Fatherhood(« دقیقــا همــان 
فیلمی اســت كه باید ببینید. این 
فیلم جدید هالیــوودی كه همین 
امسال اكران شده، داستان مردی 
را روایت می كند كه درســت یك 
روز بعد از تولد دخترش، همسرش 
را به طور غیرمنتظره ای از دســت 
می دهد و حاال باید دختر نوزادش 
را بــه تنهایــی بزرگ كنــد. این 
فیلم به كارگردانــی »پل ویتز« و 
نویسندگی مشــترك »پل ویتز« 
و »دانا اســتیونز« ساخته شده كه 
در آن »كوین هارت« نقش اصلی، 
یعنی همان پدر قصــه را بر عهده 
دارد. شــاید برایتان جالب باشــد 
بدانید این فیلم 106دقیقه ای پر از 
احساس، براساس داستانی واقعی 
و كتاب خاطراتی نوشــته »متیو 
لوگلین« كه ســال2011 منتشر 

شده، ساخته شده است.

پدرانه های  كوین هارت

نام »سریع و خشــن« را كه حتما 
شــنیده اید. یك مجموعــه فیلم 
اكشــن كه نخســتین قسمت آن 
سال2001 منتشر شــد و تا سال 
2017به قسمت هشتمش رسید. 
اگر خبر ندارید، بد نیست خبردار 
شــوید كه سال گذشــته قسمت 
نهم این مجموعــه فیلم جذاب به 
كارگردانی »جاستین لین« منتشر 
شــد و در آن »وین دیزل«، »جان 
سینا«، »میشل رودریگز«، »ترسی 
گیبســون«، »جوردانا بروستر«، 
»لوداكریــس«، »لــوكاس بلك« 
و »شــارلیز ترون« ایفــای نقش 
كرده اند. این فیلم كه فضای 2سال 
بعد از اتفاقات قســمت هشــتم 
سریع و خشــن یعنی »سرنوشت 
خشــمگین« را تصویــر می كند، 
اینطور شروع می شود كه جیكوب، 
برادر كوچك تر دومینیك كه یك 
خالفكار خطرناك است، همراه با 
نیروهای ســایفر، دشمن قدیمی 
دومینیك، تالش می كند تا از برادر 

و اعضای تیمش انتقام بگیرد.

سریع و خشن 9

پنجشنبه
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كشف مزه ها در دیار بختیاری ها
در گردشــگری غذایی هفته ســری به 
اســتان چهار محال و بختیــاری زدیم؛ 
خطه  ای كــه به علت وجود قوم عشــایر 
غذاهای مقوی و متنوعی داشته و مانند 
هر استان دیگری از سرزمینمان، آداب 
و رســوم خــاص غذایی خــود را دارد. 
طبیعت و اقلیم این اســتان، انواع مواد 
خوراكی و غذایی از جملــه انواع میوه، 
غالت و دام را در اختیار ســاكنان خود 
قرار داده اســت تا مردمــان این خطه 
بتواننــد از این طریــق، غذاهای رنگین 
و لذیذی را تهیه كنند. مــواد مورد نیاز 
انواع خوراك های چهارمحال و بختیاری 
را گوشــت، انــواع ســبزیجات كوهی 
و لبنیات تشــكیل می دهــد كه همگی 
این مواد را به صــورت ارگانیك و از دل 
طبیعــت تهیــه می كننــد. از غذاهای 
پرطرفدار و مجلسی قوم بختیاری »پلو 
خورش به« اســت كه طبعی معتدل به 
گــرم دارد و خواص فراوانــی دارد. این 
غذا منبع ویتامین و فیبر و سبوس است 
و مناســب برای پوكی اســتخوان بوده 
و خون ساز اســت و فواید فراوانی دارد. 
»اوترشــی« غذای دیگــری از این قوم 
است كه بیشــتر در فصول گرم سال در 
میان عشــایر بختیاری پخته می شود و 
از جمله غذاهایی اســت كه به سرعت و 
سادگی تهیه می شود و دارای مزه ملس 
متمایل به ترش است و طرفداران زیادی 
در بین بختیاری هــا دارد. »آو تفتاله« 
عنوان یكــی از انواع آش های اســتان 
چهارمحال و بختیاری اســت. تفتاله نیز 

در زبان لری بختیاری همان قیســی یا 
برگه زردآلو است. آو نیز تلفظ لری كلمه 
آب اســت. این  آش یكی از ســاده ترین 
انــواع آش ایرانی اســت. تركیب اصلی 
آو تفتاله برگــه زردآلو اســت. انواع آلو 
ازجمله محصــوالت باغــی معروف در 
اســتان چهارمحال و بختیاری هستند 
و مردم این اســتان با این میوه غذاهای 
مختلفی طبخ می كنند. بــرای تهیه آو 
تفتاله برگه زردآلو را همــراه با دانه انار 
و پیاز ســرخ می كنند و با اضافه كردن 
كمی آب یك آش ســاده اما خوشــمزه 
تهیــه می كننــد كــه از معروف ترین 
غذاهــای چهارمحال و بختیاری اســت. 
مصرف روغــن حیوانی كــه از كره بز و 
گوسفند گرفته می شــود و با عسل و یا 
شیره مخلوط می شود، یكی از غذاهای 
متداول عشــایر در این منطقه است. به 
جز انواع غذاهای مختلف در این استان 
نان هــای خاصی نیز در میــان مردمان 
چهارمحال و بختیاری پخته می شــود. 
»كاكولی« نوعی نان است كه خمیرش 
از شیر، آرد و خشــكبار )گردو، كشمش 
و بادام( تشــكیل شــده و بــرای پخت 
روی این نــان از زرده تخم مرغ، گلرنگ، 
زعفران و زیره اســتفاده  و در تنور پخت 
می شــود. همچنین نان یوخا، توســط 
زنان روســتایی در منازل تهیه می شود 
و شامل نان و شیره ای است كه از شیره 
انگور، گردو، بادام و روغن حیوانی تهیه 
می شود و در اصل این نان از محصوالت 

تهیه شده خود مردم تهیه می شود.

توریسم غذایی

تجربه خنكی با فلفل!
تابستان امســال هم از راه رسیده است و 
هركدام مان به نوعی با گرمای این فصل، 
دســت و پنجه نرم می كنیــم. هیدراته 
نگه داشتن بدن در فصول گرم سال اهمیت 
زیادی دارد و تصور اینكه یك نوشــیدنی 
خنك پیش رویتان باشــد، ســرحالتان 
خواهد آورد اما زمانی كه گرسنه هستید 
یا میل داریــد چیزی بخوریــد، آب و یا 
نوشیدنی دیگری برای رفع عطش، كافی 
نیست. ما قصد داریم چند ماده خوراكی كه 
عطش تان را برطرف كرده و مناسب فصل 
گرما هستند، معرفی كنیم. شاید برایتان 
اعجاب انگیز باشــد اما فلفل تند صراحتا 
بهترین توانایی را برای خنك كردن بدن تان 
دارد! فلفل تند دمای بدنتان را باال برده و 
مجبور به تعریق می كند و به این ترتیب 
بدن شما مكانیزم های خنك كننده را به كار 
می اندازد و تبخیر عرق از روی پوست، بدن 
را خنك می كند. به همین دلیل افرادی كه 
در آب و هوای بسیار گرم زندگی می كنند، 
اغلب غذاهای تند در رژیم غذایی شــان 
دارند. ماده غذایی دیگر كه عطش شما را 
می گیرد ماست است. بله درست شنیدید 
ماســت! پس اگر گرمازده شدید بستنی 
را كنار بگذارید و یك كاسه ماست دست 
بگیرید. ماست، آب فراوانی دارد و بیشتر 
از بستنی عطش شما را رفع خواهد كرد. 
درست است كه بستنی بسیار خوشمزه 
و خنك اســت، اما این باور غلط است كه 
بهترین خوراكی خنك كننده، بســتنی 
است؛ واقعیت این است كه برخالف باور 
عموم در این فصل باید از بستنی اجتناب 

كنید زیرا بستنی از مواد خوراكی پركالری 
اســت و بدن برای تجزیــه آن به فعالیت 
نیاز دارد و در نتیجه بیشــتر گرم خواهد 
شد. كدام یك از شما می دانستید كه تخم 
خشخاش، یك ماده ضروری به كار رفته در 
داروهای خنك كننده است؟ این دانه های 
كوچك عالوه بر اینكه برای پخت كوكی، 
كیك و شــیرینی ها اســتفاده می شوند، 
می توانند به رفع تشــنگی كمك كنند و 
سبب خنك شدن داخلی بدن شوند. شما 
هم بهتر است در شــربت ها، اسموتی ها و 
ســاالد های خود از این دانه های كوچك 
استفاده كنید تا تأثیرات شــگرف آن را 
ببینید. همچنین هندوانه، طالبی، مركبات، 
تربچه، موز و بسیاری از میوه ها در این فصل 
مورد نیاز خواهند بود و حتما باید یادتان 
باشد كه آنها را مصرف كنید. در این میان 
یادتان نرود كه سوپ را در برنامه غذایی تان 
قرار دهید. غذاهایــی را بخورید كه حاوی 
فلفل بیشتری هستند. مصرف زردچوبه تان 
را افزایش بدهید و در عوض، مصرف گوشت 
را كاهش دهید. به وفور و مســتمر، پیاز 
بخوریــد. غذاها و نوشــیدنی هایی مثل 
موهیتو و...  را مصرف كنید كه حاوی نعناع 
هستند و خاصیت خنك كنندگی دارند. 
همچنین غذاها و مواد خوراكی حاوی شیر 
و نارگیل را فرامــوش نكنید كه از عطش 
جلوگیری می كنند. ناگفته نماند رازیانه 
عالوه بر اینكه منجر به بهتر شدن هضم 
غذا و كاهش اسیدیته معده می شود، آب و 
فیبر موجود در آن منجر به كاهش دمای 

بدن نیز می شود.

رژیم خاص

رابطه دو سویه خواب و غذا
بی خوابــی و یــا بدخوابی از آن دســته 
مشكالتی است كه همه ما را به خود دچار 
كرده است اما آیا می دانستید این مشكل 
با تغذیه روزانه ما ارتباط دوســویه دارد. 
الیزابت ســومر، نویســنده كتاب »غذا و 
روحیه« می گوید: »در انتخاب مواد غذایی 
كه هنگام شب می خورید دقت بیشتری 
به خرج دهید. هر كــدام از موارد زیر چه 
كم چه زیــاد، بدن شــما را به مدت چند 
ساعت در حالت ناآرام و ناخوشایندی قرار 
خواهند داد«. میــزان خواب ما و كیفیت 
آن، مســتقیما از خورد و خوراك ما تأثیر 
می پذیــرد؛ برای مثال ســیر، انواع فلفل 
و هر نــوع ادویه دیگر صددرصــد، غذا را 
خوشــمزه تر می كنند امــا باعث افزایش 
ضربان قلــب و مشــكالتی در هضم غذا 
می شوند و هضم سخت، خواب و بیداری 
مــا را در طول شــب دســتخوش تغییر 
می كند. خوردن یــك وعده غذایی كامل 
قبل از خواب می تواند مضر باشــد، زیرا 
ممكن اســت منجر به ســوزش سر دل، 
افزایــش وزن و اختالالت خواب شــود. 
با این حال، گرســنه به خواب رفتن نیز 
می تواند خوابیــدن را مختل كند. توصیه 
می شود شام حداقل 2ساعت قبل از خواب 
مصرف شــود. همینطور بسته به شرایط 
شــخصی، یك میان وعده كوچك ممكن 
است در كمك به افزایش كیفیت خواب 
مفید باشــد. از آنجا كه خواب شب بسیار 
مهم است باید وعده غذایی پرحجم را به 
ناهار اختصاص دهید و برای شام غذایی 
ســبك در حدود ۵00كالری بخورید تا با 

مشكالت گوارشی و هضمی مواجه نشوید. 
گنجاندن سبزیجات در وعده غذایی شب 
هیچ ایرادی ندارد اما سعی كنید سبزیجات 
نفاخ ماننــد جوانه گنــدم، گل كلم، كلم 
بروكلی و... را در وعده ناهار خود مصرف 
كنید. معده پــر از باد هر كســی را بیدار 
نگه می دارد. كافئین را كــه یادتان نرفته 
است! اثر كافئین حدود 12ساعت در بدن 
باقی می ماند. اگر شب ها راحت نمی خوابید 
مطمئن شــوید حداقل در 12ســاعت 
گذشته هیچ ماده كافئین داری مثل چای 
و قهوه، مصرف نكرده اید. همچنین دقت 
كنید كه حتما آرام غذا بخورید و از آن لذت 
ببرید. هنگامی كه ســریع غذا می خورید 
همراه با هر لقمه مقدار زیادی هوا به داخل 
معده می فرستید و همین باعث ناراحتی 
معده می شود و مســتقیما روی خوابتان 
تأثیر منفــی خواهد گذاشــت. فراموش 
نكنید 6 تا 8 ساعت خواب شبانه نه فقط 
چشم ها را درخشان، پوســت را شاداب 
و حافظه را تقویــت می كند بلكه حداقل 
۳سال شــما را جوان تر نشان می دهد. در 
پایان باید گفت میان وعده قبل از خواب 
نكات بسیاری دارد كه ممكن است برای هر 
فردی متفاوت باشد؛ به عنوان مثال ممكن 
است متخصص تغذیه برای شخصی یك 
عدد میوه قبل خواب توصیه كند و برای 
فرد دیگری یك لیوان شیر. به همین دلیل 
توصیه می كنیم بدون مشورت با متخصص 
تغذیه چیزی به رژیــم غذایی خود اضافه 
نكنید. تنظیم نامناســب میان وعده قبل 
خواب ممكن است باعث چاقی شما شود!

دانستنی ها

بالگر حوزه كیك پزی پیشنهادهای جذابی 
برای آخر هفته شما دارد

تهیه كیك خانگی نه تنها آسان است 
بلكه بسیار لذت بخش تر از خرید كیك 
قنادی اســت، چون می دانید چه چیزی در آن ریخته شده و 
همه  چیز مطابق خواسته شماست. كافی است فقط مقداری آرد، 
كره، شكر و بیكینگ پودر برای كیك و یك دستگاه همزن برقی 
ساده و فر هم برای وسایل پخت داشته باشید. البته باید به این 
مواد، مهارت كیك پزی را هم افزود؛ مهارتی كه »زینب زارع« 
بالگر فعال در حوزه آشــپزی دارد و به خوبی به دیگران هم 
آموزش می دهد. او گرچه مدرك دانشگاهی  اش مرتبط با حوزه 
آشپزی نیست اما در سال۱۳۸۷، دیپلم آشپزی خود را دریافت 
كرد و حاال به صورت جدی و مستمر در حوزه آشپزی و پخت 
نان فعال است. زارع از سال۱۳۹۳ مدرس كالس های حضوری 
كیك و دسر در مراكز آموزشی بوده اما با شیوع ویروس كرونا 
و اعمال محدودیت های اجتماعی، كالس های نان های حجیم 
و نیمه حجیم خود را به صورت آنالین برگزار كرده اســت. او 
همچنین به عنوان بالگر در صفحه مجازی خود، به آموزش انواع 
دســر، كیك، نان و...  می پردازد كه مورد توجه افراد بسیاری 
قرار گرفته است. با ما همراه باشید تا ۳ دستور كیك خانگی 

خوشمزه و ساده این بالگر را مرور كنیم.

سحر  غفوری 

نان كدو حلوایینان مغزدار پنیری

نان تست ژاپنی

اغلب ما دوست داریم چای  یا قهوه مان را با چیزی شیرین همانند كیك صرف كنیم. در این مواقع 
هیچ چیز به اندازه یك كیك خانگی مغزدار دلچسب نیســت. پیشنهاد ما نان مغزدار پنیری است؛ 

نانی سرشار از مواد مغذی كه می تواند میان وعده خوبی برایتان باشد.

كدو حلوایی از آن دسته مواد مغذی است كه برای بدن ضرورت دارد. 
این ماده غذایی به صورت های گوناگونی مصرف می شود و یكی از این 
اشكال، استفاده در تركیب نان است. این نان عالوه بر هضم آسان، 

مزه و عطر و بوی فوق العاده  ای دارد.

نان شوكوپن یك نان ژاپنی است كه به آن تست ژاپنی هم می گویند. این نان بافتی 
نرم و اسفنجی و طعمی شیرین و خوشمزه دارد. شوكوپن از نان های معمولی بسیار 
پفكی تر و نرم تر اســت و در بین غیرژاپنی ها هم طرفدار دارد. این نان را می توان به 
اشكال مختلفی مثل نان ساندویچ در كنار مرغ و ساالد، نان صبحانه در كنار پنیر و 

خامه یا حتی در كنار میوه به عنوان یك میان وعده لذیذ میل كرد.

در ابتدا نصف آب ولرم را در یك لیوان ریخته، با خمیر مایه و 
شكر مخلوط كنید و 8 تا 10 دقیقه اجازه دهید تا خمیر عمل 
بیاید. در این فاصله مواد خشك را خوب با هم مخلوط كنید. 
زمانی كه خمیر مایه عمل آمده كف كرد آن را داخل آرد بریزید و با قاشق چوبی خوب 
به هم بزنید. بقیه آب را كم كم اضافه كنید تا جایی كه خمیر وسط كاسه جمع شود. 
حاال خمیر را به سطح كار انتقال دهید و 8تا 10دقیقه خوب ورز دهید. سطح كار را 
كمی آرد بریزید تا ورز دادن آسان شود. بعد از 10دقیقه روغن را به خمیر اضافه كنید. 
روغن را هم ۳تا 4دقیقه به خورد خمیر داده و خــوب ورز دهید و در نهایت خمیر را 
100بار محكم به سطح كار بكوبید. برای تست خمیر یك تكه از خمیر جدا كنید، اگر 
به صورت یك پرده نازك درآمد، خمیر شما ورز كافی داده شده است. روی نایلونی كه 
باز كرده  اید را چرب كنید و آن را روی خمیر بكشید و 8تا 12 دقیقه به خمیر استراحت 
دهید. بعد از سپری شدن این زمان، خمیر را باید به 10تا 11قسمت مساوی تقسیم 
كنید. خمیر را وزن كنید و دقت كنید كه یك تكه از خمیر را با وزن باالتر برای وسط 
گل، كنار بگذارید. از خمیرها چانه های كوچك و مساوی بگیرید و دوباره روی آنها را 

نایلون بكشید تا 10دقیقه دیگر خوب استراحت كنند. در این فاصله مغز نان را آماده 
كنید. می توانید سبزی و گردوی خرد شده را در این مرحله به پنیر خامه  ای اضافه كنید 
تا مواد مغز نان آماده شود. خمیر كه استراحت كرد، آن را به صورت گرد باز كنید، یك 
برش كوچك كنار آن ایجاد كنید. حاال مواد میانی را داخل آن قرار داده و رول كنید. 
برای وسط گل هم، مواد را وســط خمیر قرار بدهید و بقچه مانند ببندید. رول ها كه 
آماده شد جهت جلوگیری از خشك شدن و هوازدگی، روی آن را نایلون بكشید. كتری 
كوچكی را آب كنید و روی گاز بگذارید تا به جوش بیاید، زیر آن را كم كنید، حاال سینی 
فر را كنار این بخار آب قرار دهید و كناره های یك سفره یك بار مصرف را آب بزنید و 
روی كاشی های باالی گاز بچسبانید، جوری كه روی كتری و روی سینی هم كمی 
پوشیده شود و محیط گرم و مرطوبی برای نان شما ایجاد شود. بین ۵0تا 70دقیقه 
خمیر برای استراحت وقت دارد. فر را روی دمای1۹0درجه گرم كنید. خمیری كه 
آماده شــده را در دمای محیط قرار دهید تا هوا بخورد. بعد از 2دقیقه یك ســفیده 
تخم مرغ را با چنگال بزنید و خمیر را رومال كنید. می توانید روی خمیر كنجد یا جو 

دوسر پرك بریزید. نان را در فر داغ قرار بدهید و هر وقت رنگ گرفت از فر دربیاورید.

طرز تهیه

  آرد فانتزی: ۳۰۰ گرم
  خمیرمایه: نصف  قاشق غذاخوری سرخالی

  روغن مایع: یك  قاشق غذاخوری
  آب ولرم: یك پیمانه

  نمك: یك  قاشق چایخوری
  شكر: یك قاشق چایخوری سرپر

  بهبود دهنده: نصف قاشق چایخوری سرخالی
  آرد: یك چهارم پیمانه برای ورز دادن

مواد الزم

  آرد گنبد یا كالله: ۳۶۵گرم
  شیر ولرم: ۲۰۵ گرم

  خمیر مایه فوری و نمك )هركدام(: ۷گرم
  شكر: ۵۵ گرم

  شیرخشك قنادی شیرین: ۱۱گرم
  بهبود دهنده: ۲گرم

  گلوتن: ۱۵ گرم
  كره به دمای محیط رسیده: ۳۷ گرم

مواد الزم

  آرد فانتزی یا گنبد: حدود ۴پیمانه
  شیر ولرم: نصف پیمانه

  شكر: ۳ قاشق غذاخوری
  شیرخشك قنادی شیرین: ۲ قاشق غذاخوری

  پوره كدو حلوایی: یك پیمانه
  نمك: یك قاشق چایخوری

  گلوتن: یك قاشق غذاخوری
  خمیر مایه: یك قاشق غذاخوری

  تخم مرغ: یك عدد
  كره نرم شده در محیط: ۳۰گرم

مواد الزم

در ابتدا 7۵گرم آب جــوش را با 7۵گــرم آرد مخلوط كنید 
و سلفون بكشید و به مدت 4 ســاعت در یخچال قرار دهید. 
نیم ساعت قبل از درست كردن خمیر اصلی این مخلوط را از 
یخچال خارج كنید تا به دمای محیط برسد. سپس شیر را با خمیر مایه مخلوط كنید 
و با بقیه مواد خشك هم بزنید و با دست یا دستگاه ورز بدهید. اگر خمیر لطیف نیست 
مجاز هستید چند قاشق آب ولرم به مواد اضافه كنید. خمیر را بعد از 8-7 دقیقه خوب 
ورز دادن باز كنید و مخلوط آب جوش و آرد را كه از قبل آماده كرده بودید، وسط آن 
بگذارید و دو طرف نان را ببندید و مجددا ورز بدهید تا خوب یكدست شود. بعد از این 
كره را اضافه كنید و ۳ تا 4 دقیقه دیگر یا حتی بیشتر ورز بدهید تا خمیر به خوبی قوام 
آمده و درصورت نازك شدن، پاره نشود. خمیر را چانه بگیرید و در یك كاسه چرب شده 
بگذارید. روی آن را كیسه چرب شده بكشید و كنار بگذارید تا دو و نیم برابر شود كه 
یك تا دو ساعت زمان خواهد برد. سپس پف خمیر را بگیرید. قالبتان را به خوبی چرب 
كرده و آرد پاشی كنید. می توانید خمیر را ساده رول كنید و یا ۳رول جداگانه درست 
كنید كه زیباتر باشد. روی قالب ها را نایلون چرب شده بكشــید و كنار قرار دهید. 
سپس نایلون را برداشته و روی مواد، آب اسپری كنید. سپس در فر از قبل گرم شده 

روی دمای 170درجه بگذارید و وقتی طالیی شد نان تست شما آماده شده است.

طرز تهیه

كیك های خانگی
به همین سادگی

اول از همه مقداری كدو را بخار پز كرده و له كنید و 
كنار بگذارید. آرد را الك كنید و نصف پیمانه از آن 
را بردارید كه آخر كار كم كم اضافه كنید. تخم مرغ 
را هم بزنید و یك قاشق از آن را برای رومال نان، كنار قرار دهید و یك قاشق 
غذاخوری شیر به آن اضافه كنید و در یخچال قرار دهید تا در انتها استفاده 
كنید. بقیه تخم مرغ را با شیر ولرم و شكر و خمیر مایه و پوره كدو حلوایی 
و شیر خشك به هم بزنید تا خوب مخلوط شوند. گلوتن و نمك را با آرد 
مخلوط و كم كم به مواد خیس اضافه كنید. با قاشــق چوبی به هم بزنید 
تا خمیر جمع شود. حاال با دست یا دستگاه خوب ورز دهید و بقیه آرد را 
اضافه كنید. 10دقیقه ورز دهید و بعد كره نرم شده را اضافه و چند دقیقه 
دیگر ورز دهید تا شكل بگیرد تا درصورت نازك شدن پاره نشود. داخل 
ظرف چرب شده قرار دهید و كنار بگذارید تا حجم آن ۳برابر شود. سپس 
پف آن را بگیرید و در حدود ۳00گرم را برای تست جدا كنید. خمیر را به 
۳ قسمت تقسیم كرده و رول كنید و در قالب قرار دهید. برای نان گرد بقیه 
خمیر را چانه بگیرید و داخل یك كاسه، پارچه نخی تمیز بیندازید، آرد الك 
كنید و چانه را از رو، داخل كاسه قرار دهید. با یك نایلون چرب شده روی 
خمیر را بپوشانید و كنار بگذارید تا حجم بگیرد. نخ نسوز را در خمیر گرد 
بیندازید و خمیر را داخل سینی برگردانید. نان تست را هم رومال كرده 
و آب اسپری كنید. كنجد را روی آن بریزید و در فر از قبل گرم شده روی 

دمای 170درجه قرار دهید تا روی نان طالیی شود.

طرز تهیه



پادكست گردی11توپ خانه

»مــن تــوی پادكســت كالف، 
قصه های واقعی از آدم های واقعی 
تعریف می كنم؛ قصه هایی كه مثل 
یك كالف به هم پیچیــده اس. ما 
با تعریف كردن این قصه ها ســعی 
می كنیم گره این كالف رو باز كنیم«. 
این توضیحی اســت كه »محسن 
خدابخشی« فیلمساز و مستندساز 
نام آشــنا و گوینده پادكست كالف 
درباره این پادكست ارائه می دهد. 
از این پادكســت تاكنون 8قسمت 
منتشر شده كه جدیدترین آن، یك 
اپیزود ویژه به نام »كرونا« است. در 
این اپیزود كالف در این باره صحبت 
می شود كه چطور می توانیم از این 
برهه ســخت همه گیری كرونا به 
سالمت عبور كنیم. اما قسمت های 
قبلی این پادكســت طبق رسالت 
كالف، به بازگویی قصه های واقعی 
آدم ها می پــردازد؛ مثال اگر برایتان 
جذاب اســت كه بدانید مونالیزای 
معروف چه كسی بوده، حتما كالف 

را گوش كنید.

كالف سردرگم زندگی

»10صبح« نام پرشــنونده ترین 
پادكســت مدیریت، كارآفرینی و 
اســتارت آپ به زبان فارسی است 
كه آن را »میثم زرگرپور« و »امید 
اخوان« اداره می كننــد. حاال كار 
این پادكســت چیســت؟ عرض 
می كنیم. پادكست 10صبح كه از 
سال1396 فعالیتش را آغاز كرده، 
كمك مان می كند تا با دانســتن 
تجربیات مدیران استارت آپ های 
موفــق، بــرای كســب وكارهای 
خودمان برنامه ریزی كنیم. در این 
پادكست كه تاكنون 113قسمت 
از آن منتشر شده، 2دوست قدیمی 
به صــورت گــپ و گفــت بداهه، 
تجربیات خودشان را از مصاحبه با 
بنیانگذاران و مدیران استارت آپ ها 
و شركت های برتر مانند دیجی كاال، 
علی بابا، اسنپ، الوپیك، اسنپ فود، 
ازكی، چارگون، استادكار، پیاده و... 
در اختیار مخاطبان قرار می دهند. 
به طور میانگین هر قســمت از این 
پادكست بیش از 12هزار بار توسط 

كاربران ده صبح شنیده می شود.

ده صبح

پادكست همپرسگی

چقدر به اســطوره ها و ریشه های 
كهن عالقه مندید؟ اگر جواب تان 
»خیلی زیاد« اســت، حتما سری 
به پادكست »همپرسگی« بزنید. 
همپرسگی كه اصطالحی از ریشه 
پرسیدن است، در متون باستانی 
ما بــه زمانی اطالق می شــود كه 
شــخصیتی دینی یا اسطوره ای با 
نیرویی ماورایی شروع به گفت وگو 
می كنــد. دســت اندركاران این 
پادكست درباره آنچه قرار است در 
آن بشنویم، اینطور توضیح داده اند: 
»همپرســگی درباره اسطوره ها و 
ریشه های كهن پدیده هایی حرف 
می زند كه ما امروز كم و بیش با آنها 
سر و كار داریم. از جشن هایی مانند 
نوروز و چهارشنبه ســوری و یلدا 
گرفته تا فیلم و سریال، قصه های 
مادربزرگ ها، ســوگواری ها، تئاتر 
و حتی خرافات«. از این پادكست 
جذاب تاكنون 6اپیزود منتشر شده 
كه »حال و فال«، »ریشه ها«، »ما 
و دنیای غرب«، »تئوری آشوب«، 
»زمــان و هیــوال« و »اژدها وارد 

می شود«، عناوین آنهاست.
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گفت وگو با ثریا آقایی كه به عنوان نخستین بانوی بدمینتون باز ایرانی 
به المپیك راه پیدا كرد

با هديه تولد 
بدمینتون باز شدم

رزرو  بلیت پرواز به توكیو برای دختر بدمینتون باز ایرانی خبری بود كه در فاصله كمتر از دو ماه مانده به شروع 
بازی های المپیك تابستانی همه را غافلگیر كرد. ثریا آقایی چهار سال قبل در چنین روزهایی مصدوم شد و از 
راهیابی به بازی های المپیك بازماند اما این بار به شكل معجزه آسایی مسافر توكیو شده و حاال نخستین بانوی 
ایرانی است كه 55سال بعد از تاسیس فدراسیون بدمینتون در ایران، به مهم ترین آوردگاه جهانی ورزش راه 
یافته. می گوید وقتی در هفت سالگی یك راكت بدمینتون از پدر و مادرش هدیه گرفت هرگز تصور نمی كرد چنین 
تقدیری برایش رقم بخورد اما ثابت قدم بودن در ورزش یك روز نتیجه می دهد و ورزشكار حرفه ای مزد صبر و 

جسارتش را می گیرد. با او درباره فراز و فرودهای زندگی ورزشی اش گفت وگو كرده ایم.

    شما در یك خانواده هنری متولد شدید اما 
مســیر ورزش را در پیش گرفتید. اصال چطور 
شد كه به ســمت ورزش رفتید و بدمینتون را 

انتخاب كردید؟
پدرم دستی در فعالیت های هنری دارد و نقاش حرفه ای است اما 
به اتفاق مادرم در سال های جوانی اهل ورزش هم بوده اند. مادرم 
هندبال بازی می كرده و پدرم فوتبالیست بوده و به همین خاطر 
از كودكی ما را به ورزش تشــویق می كردند. به واسطه همین 
تشویق ها برادرم فوتبالیست شد و خواهرم بسكتبال را انتخاب 

كرد. من هم از كودكی به بدمینتون عالقه مند شدم.
    به طور اتفاقی بدمینتون باز شدید یا پیشنهاد 

اطرافیان بود؟
می توانم بگویم به طور كامال اتفاقی بــه بدمینتون عالقه پیدا 
كردم. وقتی هفت سالم بودم پدر و مادرم به عنوان كادوی تولد 
یك راكت بدمینتون برایم خریدنــد. از آن روز به بعد در پارك 
محله مان و هر جایی كه امكانش بود با پدرم و خواهرم و برادرم 
بدمینتون بازی می كردم و همین بازی های تفریحی مرا به این 
ورزش عالقه مند كرد؛ به طوری كه هر روز از آنها می خواستم با 
من بدمینتون بازی كنند. همین ماجراها باعث شد مادرم مرا در 
نزدیك ترین باشگاه بدمینتون ثبت نام كند و فكر می كنم زندگی 

ورزشی ام از همان روزها شكل گرفت.
    از چندسالگی بدمینتون را جدی گرفتید و به 

قول معروف حرفه ای شدید؟
از 10ســالگی زیر نظر خانم جاللیان كه االن هم در تیم ملی 
به عنوان مربی با من كار می كند بدمینتون را به طور حرفه ای 
شروع كردم؛. یعنی بدمینتون دیگر برایم تفریح نبود و به طور 
جدی و پیوسته تمرین می كردم. آن اوایل چهار یا پنج روز در 
هفته تمرین می كردم و به خیلی از بدمینتون باز هایی كه از من 
بهتر بودند می باختم. از این باخت ها خیلی ناراحت می شدم اما 

مورد حمایت خانواده بودم و مرا به ادامه مســیری كه انتخاب 
كرده بودم تشــویق می كردند. پدر و مادرم هركدام به نوعی از 
من حمایت كرده اند. مادرم همیشه در تمرین همراه من است 
و پدرم كه اصوال انسان صبوری است صبر و بردباری در ورزش 

را به من یاد می دهد.
    بدمینتون در ایران ورزش محبوبی نیســت 
و ثروت و شهرت را نصیب ورزشكار نمی كند. 
در این سال ها وسوسه نشدید كه سراغ ورزش 

دیگری بروید؟
این یك واقعیت اســت كه بدمینتون در ایران طرفدار زیادی 
ندارد و بیشتر مردم به جنبه تفریحی این ورزش نگاه می كنند. 
از همان ابتدا هم خیلی ها به من می گفتند یك ورزش دیگر را 
انتخاب كن اما عالقه ام به بدمینتون آن قدر زیاد بود كه سختی ها 
و كم توجهی ها مرا دلسرد و ناامید نمی كرد. فكر می كنم عالقه 
در هر كاری یك عنصر تعیین كننده است و انسان را مصمم تر 
می كند. عالقه باعث می شود انسان ها در رسیدن به هدفی كه 

برای خودشان تعیین كرده اند ثابت قدم باشند.
    االن از اینكه حدود 18سال از عمرتان را در 

بدمینتون گذرانده اید راضی هستید؟
 تا چند سال قبل تصور مردم از بدمینتون، یك ورزش تفریحی 
بود كه صرفا در پارك ها انجام می شود اما حاال نگاه ها تغییر كرده. 
بدمینتون یكی از سخت ترین ورزش ها به شمار می رود چون به 
همه فاكتورهای آمادگی جســمانی نیاز دارد و یك جورهایی 
شــطرنج متحرك اســت. این ورزش آمادگی ذهنی باالیی 
می خواهد و ســرعت باالیی دارد. بیشــترین سرعت توپ كه 
480كیلومتر در ساعت است در بدمینتون به ثبت رسیده است. 
با توجه به چنین ویژگی های منحصر به فردی كه بدمینتون دارد 
از انتخاب این ورزش رضایت دارم. ازهمه مهم تر اینكه راهی را 
برای دختران ایرانی كه به بدمینتون عالقه دارند باز كردم تا آنها 

هم انگیزه پیدا كنند در المپیك های بعدی خودشان را نشان 
دهند. از طرفی خوشحالم كه به عنوان یك ورزشكار حرفه ای 
ســختی ها را تحمل كردم تا به هدفم برسم و این حس خوبی 

به من می دهد.
    شما بارها قهرمان كشور شده اید و به عنوان 
نخستین بانوی ایرانی در جمع 100بدمینتون باز 
برتر جهان قرار گرفته اید. هدف همین بود یا در 

بدمینتون رؤیای بزرگ تری داشتید؟
از وقتی وارد اردوهای تیم ملی شدم رؤیایم این بود كه سهمیه 
المپیك بگیرم. اینكه چرا دختــران بدمینتون باز ایرانی هرگز 
به المپیــك راه پیدا نكردند برایم عالمت ســؤال بود و همین 
موضوع باعث شد شــب و روز به حضور در المپیك فكر كنم. 
چهار ســال قبل هم خیلی برای شكســتن این طلسم تالش 
كردم اما آســیب دیدگی بدموقع مرا از كسب سهمیه المپیك 
ریو دور كرد. بعد از آن آسیب دیدگی خیلی ها گفتند ثریا آقایی 
تمام شده و باید با بدمینتون خداحافظی كند. به من می گفتند 
خودت می دانی این كار شدنی نیست اما با توكل به خدا و كمك 
خانواده ام مســیرم را ادامه دادم و حاال خوشحالم كه به عنوان 

نخستین دختر بدمینتون باز ایرانی به المپیك می روم.
    صعود یك دختر بدمینتون بــاز ایرانی به 
المپیك ماموریت غیرممكنی بوده كه به سرانجام 
رسانده اید اما قبول دارید كه چاشنی شانس هم 

در این ماجرا دخیل بوده است؟
قبول دارم كــه خداوند هم در ایــن راه به مــن كمك كرد. 
سال2019 در 17مسابقه بین المللی شــركت كردم و نتایج 
خوبی گرفتم. همین باعث شد به سهمیه المپیك نزدیك شوم 
و در لیست انتظار قرار بگیرم. در اوج آمادگی بودم اما مصدوم 
شدم و بعد هم با شیوع كرونا همه مسابقات لغو شد. شاید اگر 
این اتفاقات رخ نمی داد و در چند مسابقه باقیمانده امتیازهای 

بیشتری جمع می كردم به لیست اصلی وارد می شدم و به راحتی 
سهمیه المپیك می گرفتم. بعد از پایان مصدومیت و در دوره 
شــیوع كرونا در خانه تمرین می كردم تــا آمادگی ام را حفظ 
كنم چون همیشه برای صعود به المپیك توكیو امیدوار بودم. 
بعد از بدمینتون بازهای مصری و فنالندی در رده سوم لیست 
قرار گرفتم. ورزشكار فنالندی از حضور در المپیك انصراف داد 
و بدمینتون باز مصری هم كه سهمیه دوبل و میكس را گرفته 
بود نتوانست ورودی مسابقات انفرادی را بگیرد. با توجه به این 
شرایط نفر اول لیست انتظار شدم و در كمال ناباوری به المپیك 

راه پیدا كردم.
    چطور از این موضوع با خبر شدید؟

یك مربی اندونزیایی داشــتم كه وقتی در ایران بود با من كار 
می كرد. یك روز به من پیام تبریك داد و گفت صعود به المپیك 
حق تو بود. خیلی برای كسب امتیازهای الزم تالش كرده بودم 
و برای همین منتظر چنین لحظه ای بودم. در این فكر بودم كه 
مربی اندونزیایی از كجا چنین خبری را شنیده كه همان موقع از 
فدراسیون بدمینتون ایران تماس گرفتند و خبر را تأیید كردند. 

آن لحظه فقط اشك می ریختم.
    حاال به دختران ایرانی توصیه می كنید كه بین 
همه رشته های ورزشی، بدمینتون را انتخاب 

كنند؟
همیشه به دختران ایرانی توصیه كرده ام كه بدمینتون را انتخاب 
كنند. بدمینتون شاید جزو ورزش های پرطرفدار نباشد اما به 
من درس زندگی داد. در این ورزش شما باید در لحظه تصمیم 
بگیرید. در ســرعت باالی بازی باید به كمــك تكنیك های 
مخصوص بهترین تصمیم را بگیرید و به همین دلیل می گویم 
بدمینتون ماكتی از زندگی عادی ما انسان هاست. این ورزش 
قدرت و ســرعت تصمیم گیری در روزهای مهم زندگی را باال 
می برد. خیلی وقت ها خواهر و برادرم در مــوارد خاص با من 

تماس می گیرند و می گویند چه تصمیمی بگیریم. بدمینتون 
به من یاد داد در شرایط بحرانی تصمیم های درست بگیرم و این 

درس بزرگی است.
    بدمینتون به شــرق آســیا تعلق دارد و در 
المپیك باید با غول هــای بدمینتون جهان كه 
معموال از مالزی و اندونزی می آیند مسابقه دهید. 
اصال برای كسب نتیجه به توكیو می روید یا هدف 

دیگری دارید؟
كسب ســهمیه المپیك مثل راهیابی به فینال المپیك برایم 
ارزش دارد چون برای كســب ســهمیه باید بیش از 40بار در 
مسابقات مهم بین المللی مسابقه بدهید و در هر مسابقه امتیاز 
جمع كنید. در توكیو باید با 43بدمینتون باز دیگر مبارزه كنم 

و می خواهم بهترین روزهای زندگی ورزشی ام را تجربه كنم.
    جز بدمینتون معموال مشــغول چه كاری 

می شوید؟
مثل پدرم نقاش حرفه ای نیستم اما گاهی اوقات دست به قلم 
می شوم و تابلو می كشم. البته به واسطه حضور در اردوهای تیم 
ملی و اعزام به مسابقات مختلف، خیلی فرصت نقاشی كشیدن 
ندارم و خیلی وقت ها از شدت تمرین و مسابقه ترجیح می دهم 
به طبیعت پناه ببرم. اگر فرصتی داشته باشم به طبیعت می روم 

و این كار انرژی دو چندانی به من می دهد.
    برای طبیعت گردی كدام شــهر یا منطقه را 

ترجیح می دهید؟
فرصت زیادی برای سفر به شــهرهای مختلف ندارم و بیشتر 
به روســتاهای اطراف تهران می روم؛ مثال وقتی از مســابقات 
برمی گردم با برادرم به باغ های اطراف ده ونك تهران می رویم 
و یك موقع هایی به غرب تهران و روستای وردیج كه طبیعت 
بكری دارد پناه می بریم. زندگی هم مثل بدمینتون هنر استفاده 

از فرصت هاست.

مهرداد رسولی

دل
 عا

منا
س:  

عك

با ورزش بدمینتون بیشتر آشنا شوید 

ورزش یك میلیون تومانی
بدمینتون یك ورزش كاماًل تفریحی است و برخالف بسیاری از ورزش های دیگر امكانات و تجهیزات چندانی نمی خواهد. كافی است 
یك راكت و توپ و یك جفت كفش مخصوص بدمینتون داشته باشید و به نزدیك ترین پارك محله تان بروید. در پارك های محلی افراد 
زیادی را می یابید كه دنبال همبازی می گردند. اما اگر می خواهید به بدمینتون باز حرفه ای بدل شوید باید مسیر دیگری را طی كنید. 

این گزارش یك جورهایی آموزش گام به گام بدمینتون است و به شما كمك می كند تا نخستین گام ها را درست و اصولی بردارید.

خرید لوازم 
اگر به بدمینتون عالقه دارید و می خواهید نخستین گام 

را برای یادگیری این ورزش تفریحی بردارید الزم نیست هزینه 
گزافی را بابت خرید راكت حرفه  ای و توپ پری پرداخت كنید. یك 
راكت و توپ معمولی برای شروع كار كفایت می كند. اما بهتر است 

از خرید برندهای متفرقه اجتناب كنید. برندهای یونكس و پالی فاور 
محصوالت استانداردی را روانه بازار ایران می كنند و این محصوالت به 
وفور در فروشگاه های لوازم ورزشی كه تجمع آنها در خیابان منیریه 

تهران است یافت می شود. قیمت یك راكت و توپ معمولی از 
500هزار تومان شروع می شود و یك جفت كفش بدمینتون 
هم بین 300 تا 400هزار تومان قیمت می خورد. بنابراین 

با حدود یك میلیون تومان نقدینگی می توانید 
یادگیری بدمینتون را شروع كنید.

انتخاب باشگاه و مربی
انتخاب نزدیك ترین باشگاه به محل زندگی در اشتیاق 

نوجوان ها برای یادگیری بدمینتون تأثیر زیادی دارد. بنابراین 
در دومین قدم باید به نزدیك ترین باشگاه مراجعه كنید و بعد 
از ثبت نام، بدمینتون را زیرنظر مربی باشگاهی آموزش ببینید. 

اگر مربیان به این نتیجه رسیدند كه در این ورزش استعداد دارید 
و می توانید به یك بدمینتون باز حرفه ای بدل شوید بهتر است وارد 

مرحله بعد شوید. در مرحله بعد باید به هیأت بدمینتون استان محل 
زندگی تان مراجعه كنید تا زیرنظر مربیان مجرب آموزش ببینید و 
تمرین كنید. به طور مثال درصورت مراجعه به هیأت بدمینتون 

استان تهران، شما را به ورزشگاه شهیدشیرودی ارجاع 
می دهند تا تحت آموزش مربیان كاركشته قرار 

بگیرید.

جلسات تمرینی 
قریب به اتفاق مربیان بدمینتون بر این باورند 

كه بچه ها باید از كودكی این ورزش مفرح را یاد بگیرند 
چراكه بدمینتون یك ورزش مهارتی است و یادگیری 

مهارت زمان نسبتا زیادی می طلبد. تمرین بدمینتون برای 
مبتدی ها سه جلسه در هفته است و شیوه كار مربیان به گونه ای 

است كه هرچه ورزشكار استعداد بیشتری از خودش بروز 
دهد تعداد جلسات تمرینی را افزایش می دهند. هفته ای 
دو یا سه جلسه در هفته حداقل جلسات تمرینی برای 
مبتدی هاست اما بدمینتون باز های حرفه ای جلسات 

تمرینی روزانه دارند و زمان مشخصی را هم 
برای تمرینات بدنسازی تعیین 

می كنند.

یادگیری تكنیك ها 
آموزش تكنیك و شــیوه استفاده از آن بســیار مهم است و شامل همه 
ورزش ها می شــود. تكنیك های بدمینتون برخالف تصور عموم كمی 
سخت و پیچیده است و آموزش آنها در مقایسه با سایر رشته های ورزشی 
زمان بیشــتری می خواهد. یكی از تكنیك های مهم بدمینتون ضربات 

»تاس« است. وقتی توپ، باالی سر بدمینتون باز قرار می گیرد 
و با راكت به آن ضربه می زند درواقع یك ضربه تاس زده 

است. از ضربات» دراپ« و »اسمش« هم می توان 
به عنوان دیگر تكنیك هــای بدمینتون نام برد 
كه برای شروع بازی و زدن ســرویس از آنها 
استفاده می شود. ضربان »نت« و »فورهند« 
و »بك هند« هم در جریان بازی كاربردهای 
بســیاری دارند و خیلی مهم اســت كه این 

تكنیك ها را زیرنظــر مربی مجرب یاد بگیرید. 
یادتان باشــد كه هرچه اجرای این تكنیك ها را 

بیشتر تمرین كنید در آینده به بدمینتون باز بهتری 
بدل خواهید شد.

قوانین بازی 
قوانین ورزش بدمینتون در ســال1877 در شــهر كراچی كه در آن 
سال ها جزو هند بود تدوین شده اســت. یكی از این قوانین كه تا امروز 
دست نخورده باقی مانده شیوه بازی به صورت تك نفره و دوبل است. در 
بدمینتون بازیكنان به كمك راكت، توپ را از روی تور به سمت زمین 
حریف هدایت می كنند و اگر دور از دســترس بازیكنان مقابل و داخل 
زمین بازی با زمین تماس پیدا كند به امتیاز بدل خواهد شد. برنده بازی 
تیمی است كه در دو دست 15امتیازی برنده شود. در انفرادی زنان هر 
دست شامل 11 امتیاز می شود. ابعاد استاندارد زمین بازی تك نفره باید 
به طول 13متر و 40 سانتی متر و عرض آن باید 5متر و 18سانتی متر 
باشد. در مسابقات دوبل هم زمین بازی 13متر و 40سانتی متر طول و 

6متر و 10 سانتی متر عرض دارد.

بدمینتون در طبیعت 
بدمینتون تا یــك دهه قبــل ورزش چندان 
محبوبی نبود امــا امروزه طرفــداران زیادی 
پیــدا كــرده و در مكان های عمومــی مثل 
پارك ها و بوســتان های كوچــك و بزرگ آن 
را بازی می كنند. پــارك الله تهران در خیابان 
كارگر شــمالی یكی از بهترین جاهایی است 
كه می  توانید با فراغ بال در آن بدمینتون بازی 
كنید. در پارك ملت هم فضای خوبی برای انجام 
این ورزش در نظر گرفته شده و با یك راكت و 
توپ می توانید لذت بدمینتون بازی در یكی از 
قدیمی ترین تفرجگاه هــای پایتخت را تجربه 
كنید. بوســتان قیطریه در شــمال تهران هم 
این روزها پاتوق بدمینتون بازهاست و بوستان 
آب وآتش و بوستان جوانمردان در غرب تهران را 
هم می توان به این فهرست اضافه كرد. بنابراین 
در تهران امكانات سخت افزاری مناسبی برای 
بدمینتون بازها مهیا شــده و با وجود آنها الزم 
نیســت در دوره شــیوع كرونا برای تمرین به 

سالن های سرپوشیده مراجعه كنید.

تاریخچه بدمینتون
بد نیست كمی هم با تاریخچه بدمینتون آشنا شوید. این ورزش كه این روزها در 
شرق آسیا طرفداران پر و پا قرصی دارد، نخستین بار در هندوستان شروع شده است. 
هندی ها از سال1870 میالدی بازی »Poona« را انجام می دادند و قوانین این بازی 
همان چیزی است كه این روزها در بدمینتون هم اجرا می شود. در آن سال ها، هند 
مستعمره انگلستان بود و افسران ارتش انگلستان كه در این كشور حضور داشتند 
این ورزش مفرح را به عنوان سوغات به كشورشان بردند. چند سال بعد این ورزش 
چنان در انگلستان پیشرفت كرد كه 14باشگاه بدمینتون در این كشور تاسیس شد 
و از سا 1901 »انجمن بدمینتون انگلستان« فعالیتش را شروع كرد. ورود بدمینتون 
به ایران هم داستان نسبتا مفصلی دارد. بعد از حضور شركت های نفتی انگلیسی در 
ایران، این ورزش به كشورمان وارد شد و پرسنل ایرانی شركت نفت این ورزش را 
از انگلیسی ها آموختند. با ملی شدن نفت، انگلیسی ها آرام آرام از ایران خارج شدند 
و با خروج آنها ورزش بدمینتون هم تا ســال ها در ایران فراموش شد اما با توجه به 
برگزاری بازی های آسیایی تهران، مدیران وقت سازمان تربیت بدنی دستور تاسیس 

فدراسیون بدمینتون را در صادر كردند.

بعد از حضور شركت های نفتی انگلیسی در 
ایران، این ورزش به كشورمان وارد شد و پرسنل 
ایرانی شركت نفت این ورزش را از انگلیسی ها 
 آموختند. با ملی شدن نفت، انگلیسی ها 
آرام آرام از ایران خارج شدند و با خروج آنها 
ورزش بدمینتون هم تا سال ها در ایران فراموش 
شد اما با توجه به برگزاری بازی های آسیایی 
تهران، مدیران وقت سازمان تربیت بدنی دستور 
تاسیس فدراسیون بدمینتون را صادر كردند

باركد را اسكن كنید و 
ویدیوی این گفت وگو 

را ببینید
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»هاروكی موراكامی« نویســنده 
مطرح ژاپنی بیــن عالقه مندان به 
مطالعه نام بسیار آشــنایی دارد. 
نویســنده كتاب هــای »تعقیب 
گوســفند وحشــی«، »جنــگل 
نــروژی«، »كافــكا در كرانــه«، 
»كشتن كمانداتور« و... كه آثارش 
تا به امروز برنــده چندین و چند 
جایزه معتبــر در دنیــای كتاب 
شــده، به تازگی كتابــی باعنوان 
»اول شخص مفرد« منتشر كرده 
كه مجموعه 8داســتان با روایت 
اول شــخص اســت. بســیاری از 
مخاطبین كتاب اول شخص مفرد 
و دنبال كننــدگان آثار موراكامی، 
معتقدند راوی در این كتاب، خود 
او است كه سعی دارد در خالل این 
داســتان های كوتاه، بخش هایی 
از زندگی خــودش را روایت كند. 
درواقع این كتاب ارتباط تنگاتنگی 
با زندگی و كارنامه كاری اش دارد. 
این كتاب كه تازه ترین اثر هاروكی 
موراكامی اســت، توســط »امیر 
قاجارگر« و »امیر مرزبان« ترجمه 
شده و انتشــارات »خوب« آن را 

منتشر كرده است.

اول شخص مفرد

»میان آن هــا« نام یك داســتان 
واقعی است؛ داستان واقعی زندگی 
پدر و مادر »ریچارد فورد« نویسنده 
كه در این اثر ســعی كرده روایتی 
شــخصی درباره زندگی والدینش 
بنویسد. ماجرا از این قرار است كه 
پدر و مادر ریچارد تا پیش از به دنیا 
آمدن او، زندگــی ماجراجویانه ای 
داشتند و اغلب روزهایشان در سفر 
و جاده می گذشت. با به دنیا آمدن 
ریچارد همه  چیز دستخوش تغییر 
قرار گرفت؛ مادرش خانه نشین شد 
و پدرش مجبور شد به تنهایی راهی 
سفرهای كاری طوالنی شود. همین 
شرایط باعث به وجود آمدن شكافی 
بین پدر و مادرش شــد و داستان 
این كتاب را رقم زد. این كتاب كه 
به تازگی در ایران ترجمه شده و به 
چاپ رسیده، در 2بخش »از میان 
رفته، یادآوری پدرم« و »مادرم، در 

خاطرم« نگاشته شده است.

داستان پدر و مادرم

»»جوهنا« دختری اســت كه در 
كودكی توسط قبیله سرخپوستی 
»كیــووا« دزدیده می شــود و در 
همین قبیله رشد می كند. اما وقتی 
به سن نوجوانی می رسد، كاپیتان 
»جفرســون كایل«، یك كاپیتان 
72ساله كه جنگ های زیادی از سر 
گذارنده، مأمور می شود تا جوهنا را 
نزد بستگانش در تگزاس ببرد.« اگر 
از موضوع داستان خوش تان آمده، 
پس حتما رمــان »خبرخوان« را 
تهیه كنید و بخوانید. این كتاب كه 
به قلم »پولت جایلز« نوشته شده، 
ترجمــه »مهرداد وثوقی« اســت 
و یكی از تازه های نشــر »خوب« 
به حســاب می آید. ایــن كتاب پر 
از هیجان و پركشــش كه به گفته 
منتقدان فضاسازی های بی نظیرش 
باعث شده تا اتفاقات مثل یك فیلم 
اكشــن در ذهن مخاطب شــكل 
بگیــرد، در ســال2016 موفق به 
دریافــت جایــزه كتــاب انجمن 
نویســندگان تگــزاس در بخش 

داستان نویسی شد.

روایت سفر »جوهنا«

پنجشنبه

شماره 126
17  تیر 1400 

خواندن زندگینامه ها همیشه جذابیت داشته است؛ مرور اتفاقات واقعی كه در زندگی یك فرد مشهور افتاده، مسیری كه طی كرده و فراز و نشیب هایی كه پشت سر گذاشته 
تا به هدف خود برسد نه تنها جذابیت دارد، بلكه می تواند آموزنده هم باشد. بعضی چهره های معروف خودشان زندگینامه خود را نوشته اند و در زمان زنده بودنشان منتشر 

كرده اند، بعضی زندگینامه ها هم بعد از مرگ فرد یا توسط اطرافیان منتشر شده است. از بین خواندنی ترین زندگینامه ها، 8كتاب را با هم مرور می كنیم.

نلسون ماندال/ انتشارات قطره
نلسون ماندال، همان رهبر نامدار و خوش قلب آفریقا، كسی است كه دنیایی كه آرزویش را داشت ساخت. او 
جنگید و درد كشید و تحمل كرد، اما از تالش دست نكشید. ماندال همان كسی است كه بارها و بارها در روال 
زندگی اش عشق را می توان دید. او در زندگینامه خودنوشتش، از مسیر جالب رسیدن به آرزوها و آرمان هایش 
 صحبت می كند. چطور موفق شد؟ با چه توجیهی خودش را در بین آن همه ظلم و سختی و شكنجه سرپا 
نگه داشت؟ در این كتاب، به خوبی با روحیات و باورها و نحوه زندگی او آشنا خواهید شد. این كتاب مجموعه ای 
از نامه ها و دست نوشته هایی است كه در كنار هم براساس تاریخ قرار گرفته اند و مخاطب دقیقا به آن روزها 
 می رود و زندگی را در آن روزها تجربه می كند. این كتاب یكی از بهترین كتاب های 
زندگینامه است.

ناپلئون/ انتشارات تیراژه
نویسنده در ابتدای كتاب چنین نوشته است: »سرگذشت ناپلئون را می نگارم تا پاسخی باشد به یك اثر هجایی. 
این اقدامی است بی پروا، حال آنكه آن اثر هجایی به قلم قریحه برجسته قرن است علیه مردی كه چهار سال تمام 

خویش را در معرض كینه توزی همه قدرت های جهان می یابد«. این كتاب ما را به دنیای مردی می برد كه بر 
سرزمین فرانسه امپراتوری كرده است و شخصیتی داشته كه پس از سال های بسیار، همچنان برای مردم جهان 
رمزآلود است. اگر شما هم مایلید بیشتر درباره این امپراتور بدانید و به تاریخ سرزمین فرانسه عالقه مندید، این 

كتاب را كه یكی از بهترین كتاب های زندگینامه است مطالعه كنید.

انیشتین/ انتشارات راوشید
انیشتین را چگونه می شناسید؟ یك نابغه و دانشمند كه هرگز دچار اشتباه نشد؟ یا شاید هم تصور كنید 
كه اشتباه های او همه منجر به كشف راهی در علم شده اند. در این كتاب، ابعاد واقعی زندگی انیشتین به ما 
نشان می دهد این دانشمند چه زندگی عادی و ساده ای داشته است. آنچه انیشتین را به نابغه تبدیل كرد، 
بهره گیری اش از قدرت تخیلش بود و داشتن اعتمادبه نفس كافی. در این زندگینامه با اثرات این ویژگی 
بر زندگی انیشتین آشنا می شویم كه چطور باعث شدند او به نابغه تبدیل شود. از طرفی، می خوانیم كه 
همین ویژگی ها چطور باعث شدند او از دنیای علم فیزیك كوانتوم جا بماند. انیشتین چه اشتباه هایی كرد و 
اشتباه هایش او را به كجا رساندند؟ چرا هرگز اشتباه هایش را نتوانست فراموش كند؟ اگر شما هم دوست دارید با 
دنیای متفاوتی از زندگی انیشتین آشنا شوید حتما این كتاب را بخوانید.

باراك اوباما/ انتشارات دانش بهمن
كتاب »رویاهای پدرم« روایت زندگی شخصی و خانوادگی باراك اوباما، این چهره  سیاسی تا جوانی اش است. 

او زمانی كه در شیكاگو به عنوان وكیل مشغول به فعالیت بود نگارش این اثر را آغاز كرد كه بازتابی از مشكالت و 
دردسرهای سیاه پوستان در جهان و آمریكاست. او در این اثر شكاف نژادی بین سفیدپوستان و سیاه پوستان را 

به خوبی به تصویر كشیده و نمایی از دهه های آخر قرن بیستم آمریكا را نشان داده است. این اثر را با زبانی روان و 
ساده طی سه بخش خاستگاه، شیكاگو و كنیا نوشته است كه برای عالقه مندان به سیاست و مسائل نژادپرستی 
بسیار خواندنی و دلنشین است. كتاب تصویری از اوباما پیش از ریاست جمهوری آمریكا را نشان می دهد. این اثر 
روایت دغدغه های اجتماعی این چهره  سیاسی در زمان جوانی اش است كه در زمان قدرتش برای رفع آنها بسیار 

تالش كرد.

كارل گوستاو یونگ/ انتشارات پارسه
درونگرایی، برونگرایی، ناخودآگاه جمعی و بسیاری مفاهیم تأثیرگذار دیگر علم روانشناسی را كارل گوستاو 
یونگ پیشنهاد و توسعه داد. یونگ، روانشناس نامداری بود كه تا قبل از مرگش همواره مشغول نوشتن آخرین 
كتابش بود؛ كتابی كه زندگینامه خودش بود، حاصل تفكرات، گفت وگوهایش با دوستش، و رؤیاها و خاطرات 
خودش. یونگ فرد موفقی در حوزه های روانشناسی، دین، فلسفه، باستان شناسی، مردم شناسی، ادبیات و موارد 
مشابه بوده است. بسیاری از آثار این نویسنده پركار پس از مرگش منتشر شدند. زندگی و نحوه بینش او برای 
بسیاری از عالقه مندان به این حوزه جذاب است و آنها ماجرای زندگی او را كه با خاطراتش در آمیخته است 
دنبال می كنند. اگر مایلید درباره زندگی و آرزوهای این نویسنده و روانشناس اثرگذار بیشتر بدانید و به چرایی 
شكل گرفتن برخی از افكارش پی ببرید، حتما این كتاب را بخوانید.

استیو جابز/ انتشارات چكاوك
استیو جابز، شخصیت نام آشنای قرن جاری است؛ كسی كه به گفته طرفداران و حتی منتقدانش، دنیای فناوری 

را تكان داد؛ شخصیتی رمزآلود كه تمام انتظارات متفاوت خودش از فناوری را به مرحله اجرا رساند و برند 
معتبری مانند اپل را به دنیا معرفی كرد. البته شاید برای دوستداران جابز جالب باشد كه بدانند این فرد موفق، 

عالوه بر تولید دستگاه های هوشمند، در زمینه های انیمیشن و كارتون هم به شدت موفق بوده است. جابز 
شخصیتی بود كه زیاد تمایلی به بیان زندگی خصوصی اش نداشت؛ اما سرانجام زمانی كه به سرطان مبتال شد، 
رضایت داد والتر ایساكسون زندگینامه او را بنویسد. والتر حدود 40 مصاحبه با خود جابز و اطرافیان او ازجمله 

خانواده، همكاران، موافقان و مخالفانش انجام داد و كتاب حاضر را منتشر كرد. با خواندن زندگینامه استیو جابز، 
با اتفاقات كامال پیش بینی ناپذیر، خنده دار و جالب، و گاهی غم انگیز و گاهی تأمل برانگیز آشنا خواهید شد.

فریدا / نشر ثالث
فریدا كالو، هنرمند و نقاش نامدار مكزیكی است، زنی با هوش و توانایی فوق العاده؛ كسی كه شبیه 
همسن وساالن خودش نبود و تفكر و دیدگاه متفاوتی داشت. شاید بتوان وجه تمایز این هنرمند را با بقیه در نوع 
نگرشش به هنر و البته زندگی خالصه كرد. فریدا بی آنكه به چیزی فكر كند و فقط براساس احساسش، نقاشی 
می كشید. هنری ناب و خالص روی بوم خلق می كرد و دنیایی از معنا و ذهنیت خودش را در نقاشی می دید .این 
بانوی مكزیكي زندگی سراسر متالطمی داشت كه آثار هنری اش بر روزهای خاص زندگی اش منطبق شدند. 
دوران كودكی و بزرگ شدن در كنار انقالب مكزیك، تصادفی كه در جوانی داشت و باعث شد هرگز نتواند مادر 
شود، رابطه عاشقانه اش با افرادی چون ایسامو نوگوچی و لئون تروتسكی و... همه و همه منشأ تمام نقاشی های او 
شدند. وقتی این نقاشی ها در كنار یكدیگر قرار بگیرند شاید بتوان خط زمانی زندگی او را دنبال كرد.

والدیمیر ناباكوف/ انتشارات چشمه
چرا والدیمیر ناباكوف به نویسنده ای تأثیرگذار تبدیل شد؟ در این زندگینامه خودنوشت، والدیمیر درباره 

سرگذشت خودش می نویسد. او اصالتاً روسی است و در دوران انقالب بلشویكی از آنجا مهاجرت كرد. بعدها 
در اروپا مستقر شد و در دانشگاه، ادبیات روسی و فرانسوی خواند. او بعدتر نام مستعار »سیرین« را برای خود 
انتخاب كرد و شروع به سرودن شعر كرد، آن هم به زبان روسی. پس از مدتی، در دهه 40، به آمریكا مهاجرت 

كرد و ضمن تدریس زبان و ادبیات روسی و نویسندگی خالق در دانشگاه های استنفورد، كور نِل، هاروارد و كالج 
ولزلی، نویسندگی را ادامه داد و شعر سرود، كتاب نوشت، ترجمه كرد و خالقیتش را بیش از پیش شكوفا كرد. 

او این كتاب را چنان غنی و بااحساس نوشته است كه شما را با خود به گذشته بسیار دوری می برد و احساس 
می كنید در برابر او نشسته اید و برایتان از سرگذشتش می گوید.

مرور زندگینامه های خواندنی 
این داستان واقعی استدر دنیای ادبیات

گفت وگو با محمد بلوری، پدر حوادث نویسی مطبوعات ایران

روزنامه 
هرگز نمی میرد

حافظه مثال زدنی محمد بلوری، گنجینه ای از خاطرات بی شــمار است كه نه 
فقط در 60سال فعالیت مطبوعاتی به خاطر ســپرده، بلكه از همان روزهای 
كودكی و نوجوانی مشــغول ثبت آنها بر لوح ذهنش بوده است. او را با عنوان 
پدر حوادث نویسی مطبوعات ایران می شناسند، روزنامه نگار پیشكسوتی 
كه در دوران ســوت وكور شدن روزنامه های سیاســی، با سبك جدیدی از 
حوادث نویسی، خون تازه ای در رگ های روزنامه به جریان انداخت. حاال از پس 
سال ها ثبت و ضبط خاطرات، بعد از انتشار مجموعه خاطراتش در قالب چند 
كتاب و بعد جمع آوری آنها به صورت منسجم در یك كتاب، هنوز هم با همان شور و اشتیاق مشغول 
نوشتن آثاری تازه است كه پای در خاطراتش دارند. با محمد بلوری از خاطره نویسی و عشقش به نوشتن 
در حوزه حوادث گفت وگو كرده ایم. او معتقد اســت هرقدر هم فضاهای تازه برای انتشار اخبار خلق 

شوند، هیچ چیز جای روزنامه را نمی گیرد و روزنامه هرگز نمی میرد.

    چرا با وجود انتشار چندین كتاب از شما، 
خودتان را یك نویسنده نمی دانید و معرفی 

نمی كنید؟
تا به حال 8كتاب از من منتشر شده و در حال آماده كردن 
3قصه بلند برای چاپ هســتم. كتاب »اصفهان مویه كن« 
ماجرای تاریخی فروپاشی حكومت صفویه و حمله محمود 
افغان به اصفهان است كه روایت آن را از ماجراهای واقعی وام 
گرفته ام. بقیه كتاب ها هم روایت من از اتفاقات و ماجراها و 
خاطره نویسی اســت. معتقدم دیگران باید درباره نویسنده 

بودن من قضاوت كنند و نباید خودم در این باره ادعا كنم.
    داســتان هایی كه نوشــته اید درباره چه 

موضوعاتی هستند؟
قصه هایی كه من می نویسم همه ریشه در ماجراهای واقعی 
دارند. مثال قصه »خان نایب« را كه خیلی هم آن را دوســت 
دارم، براساس یك اتفاق واقعی نوشته ام. فیلمنامه آن را هم 

نوشتم و فیلمی از این داستان ساخته شد.
    منبع شما برای نوشتن ماجراهایی كه روایت 

می كنید چیست؟
بیشتر درباره رویدادهایی می نویسم كه با آنها روبه رو شده ام 
یا درباره آنها شنیده ام. من سال ها در بخش حوادث روزنامه ها 
نوشته ام، اما رویدادها بر ذهن من، تأثیری ورای یك حادثه 
می گذاشــتند. بعضی ماجراها مرا رها نمی كردند و شب و 
روز در ذهنم می چرخیدند. آنها را پرورش دادم و نوشــتم. 
بعضی كتاب ها، مجموعه این قصه هاســت. در بعضی هم به 
تأثیراتی كه رویدادهای اجتماعی و سیاسی بر من گذاشتند، 

پرداخته ام.
    به نظر شما خاطره نویسی چه اهمیتی دارد؟

من به خاطره نویســی اعتقاد زیادی دارم. از ســال 1336 
كه وارد روزنامه شدم، مســیر پرفراز و نشیبی گذراندم و در 
خاطراتم سعی كردم بگویم كه در آن سال ها بر مطبوعات چه 
گذشته است؟ نسل بعدی كه خاطرات را می خوانند متوجه 
می شوند كه روزنامه نگاری در گذشته چقدر با حاال متفاوت 
بوده است. به نظرم بقیه روزنامه نگاران همسن وسال من هم 
باید خاطراتشان را می نوشــتند و جامعه امروز را در جریان 

آنچه قبال گذشته قرار می دادند.
    روزنامه نگاری كه در خاطرات شــما ثبت 

شده چه فرقی با روزنامه نگار امروزی دارد؟
تفاوت ها زیاد اســت، گاهی خود روزنامه نــگاران جوان كه 
خاطراتم را می خوانند، می گویند ما در مقایسه با زمان شما 
اصال روزنامه نگاری نمی كنیم. امروز بیشــتر روزنامه نگاران 
پای كامپیوتر نشسته اند و انتقال دهنده اطالعات هستند. به 
تعبیر من، چله نشین تحریریه هستند. زمان ما اوضاع فرق 
داشت، با چه مرارتی سراغ ماجراها می رفتیم و گاهی حتی 
جنایت ها را كشف می كردیم و در اختیار پلیس می گذاشتیم. 
من هیچ كدام از روزنامه های فعلی را روزنامه نمی دانم. عشق 
به روزنامه نگاری باعث می شد ما در آن دشت بال بیشتر قدم 
بگذاریم و در آن فضا نفس بكشــیم. همین بود كه دوره ای 
برجسته در دنیای مطبوعات ســاخته شد. لذت انتشار یك 
واقعیت و شــوقی كه در یك روزنامه نگار برمی انگیزد، قابل 

توصیف نیست.
    قبل از ورود به حرفــه روزنامه نگاری هم 

خاطره می نوشتید؟
15ساله كه بودم، در قائمشهر زندگی می كردم و همان روزها 
هم دفترچه خاطرات داشتم. انشاهای خوبی می نوشتم و از 

بچه های كالس یك قران می گرفتم تا برایشان انشا بنویسم. 
خاطرم هست یك روز یك جوان عاشق پیشه از من خواست 
نامه ای عاشقانه از طرف او برای محبوبش بنویسم و در ازای 
آن، دوبرابر پول انشــاها به من بدهد. اتفاقا نامه اثر داشت و 
همین شد كه صف نامه های عاشقانه شكل گرفت. نامه هایم 
اثر داشــت و دل ها را نرم می كرد اما برای خودم اثر عكس 
داشــت. محبوب من باور نكرد كه نامه را خودم نوشته ام و 
با اخم گفت نامه  دوقرانی ای كــه برایش خریده ام، فایده ای 
ندارد. حاال بیا و ثابت كن كه تمام نامه های عاشقانه عاشقان 

این شهر را من نوشته ام.
    چه خاطره ای از آن دوران در ذهنتان مانده 

است؟
اهل كتاب و نوشتن و تئاتر بودم. یادم است در دبیرستان تئاتر 
بازی می كردیم، خانواده ها از روی تعصب راضی نمی شدند 
دخترها تئاتر بازی كنند. همین شــد كه مرا گریم كردند و 
من شدم دختر نمایش. خانواده ها هم برای تماشا می آمدند. 
روزی مدیر مدرسه مرا صدا كرد، وقتی به دفتر مدرسه رفتم 
دیدم مدیر در حال خندیدن اســت! نگو برای من كه دختر 
نمایش بودم، خواستگار پیدا شده بود. این خاطره خنده دار 

از آن روزها در ذهنم مانده است.
    آن روزها چه كتاب هایی می خواندید؟

شهر ما، شــهر باران بود و موقع باران، عطر بهارنارنج در هوا 
می پیچید و همه را سرمست می كرد. روی ایوان حصیر پهن 
می كردم و كتاب می خواندم. كتاب هایی مثل »امیرارسالن 
نامدار« و »چهــل دزد بغداد« برایم جذاب بــود. بعضی از 
كتاب ها را از كتابفروشــی اجاره می كردم چون آنقدر پول 
نداشتم كه همه كتاب ها را بخرم. روزنامه كیهان موردعالقه ام 

بود. قطعه های ادبی یا خاطراتی را در دفترچه ام می نوشتم و 
برای روزنامه و مجله می فرستادم. آرزویم این بود اسم من در 
مجله موردعالقه ام، سپید و سیاه، چاپ شود. بعدها به تهران 
آمــدم و از دارالفنون، راهم به مطبوعات و حوادث نویســی 

باز شد.
    آن زمان حوادث نویســی چه جایگاهی 

داشت؟
بعد از كودتای 28مــرداد، روزنامه ها به دلیل محدودیت ها، 
كمتر درباره موضوعات سیاســی می نوشــتند. مردم هم 
حس می كردند روزنامه دیگر چیزی بــرای خواندن ندارد. 
حوادث نویسی به این شكل وجود نداشت و درباره هر حادثه، 
تنها چند سطر نوشته می شــد. اما من درباره یك قتل، یك 
صفحه كامل با سبك خودم نوشــتم و این تجربه جدید با 
استقبال مواجه شد. تیراژ روزنامه آن شب دو برابر شد و از فردا 
صفحه حوادث متولد شد. مردم به این صفحه رو آوردند و در 

قهوه خانه ها و جمع ها درباره آن حرف می زدند.
    انتخاب این حوزه از نظــر روحی برایتان 

سختی داشت؟
این حوزه با روحیه من جور نبود. من طاقت ندارم كه ببینم 
كفتری زخمی، پر خونی خود را روی آسفالت می كشد، آن 
شب خواب نخواهم داشت. این حوزه مرا با تلخی های مختلف 
روبه رو كرد. بسیاری از شب ها كابوس می دیدم. سختی ها بود 

اما در اوج حادثه از كارم لذت می بردم.
    آرزویی دارید كه برآورده نشده باشد؟

نه ندارم، فقط دوســت دارم محیط روزنامــه دوباره به آن 
روزهای اوج برگردد، دوباره در آن فضا قلم بزنم و سرگیجه 

بگیرم.

نیلوفر  ذوالفقاری
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خاطرات شش دهه روزنامه نگاری
   نشر نی     647صفحه

خاطرات محمد بلوری منبع دســت اولی است برای 
پژوهشگرانی كه می خواهند بدانند روزنامه نگاری 
ایرانی در مقاطعی سرنوشت ساز از تاریخ چطور پیش 
می رفته و روزنامه نــگاران ایرانی در آن مقاطع چه 
می كرده اند، چه می دیده اند و چه فكر می كرده اند. 
بلوری در خاطراتش گاهی خوِد تاریخ را روایت می كند 
و گاهی پشــت صحنه وقایع تاریخی را. گاهی قالب 
روایتش به گزارش های مطبوعاتی نزدیك می شود 
و گاهی به پاورقی داســتانی با راوی سوم شخص كه 
در آن نیز ید طوالیی دارد. حكایت های جذابی نیز 
نقل می كند از حوادث عجیب جامعه روزهای پیش از 
انقالب و گاهی حال وهوای تحریریه ها و شرایط كاری 

خبرنگاران و اهالی مطبوعات را به تصویر می كشد.



چای یك میلیون تومانیپذیرایی مخصوصمهمان های خارجی قهوه خانه دو متری 

یك مربع كوچك بــا ابعاد تقریبــی یك متــر در دو متر با گاز 
رومیزی دوشعله و یك ظرفشویی جمع وجور و رادیوی قدیمی 
ترانزیستوری و انبوه عكس های ســیاه و سفید، همان تصویری 
اســت كه از كوچك ترین قهوه خانه جهان در ذهنمان ساخته 
بودیم. این قهوه خانه در نگاه اول جایی برای نوشیدن یك استكان 
چای است اما اهالی بازار و همه كسانی كه گذرشان به بازار زرگرها 
افتاده خوب می دانند كه یادگار حاج علی درویش جایی برای مرور 
خاطرات ریزو درشت سال های دور و نزدیك به شمار می رود. حاال 
دیگر خبری از صاحب خوش مشرب قهوه خانه نیست و فرزندش 
مثل نگهبان های قبراق و وظیفه شــناس از میــراث او مراقبت 
می كند. حاج كاظم درویش، میراث دار حاج علی و تاریخ شفاهی 
راسته زرگرهاست. او خودش را پسر حاج علی مبهوتیان معروف 

به حاج علی درویش معرفی می كند؛ »این قهوه خانه تا سال۱۲۹۷ 
ملك شخصی حاج محمد حسن شمشیری، صاحب چلوكبابی 
معروف شمشیری بود. آقای شمشیری با ۲٠تومان این قهوه خانه 
را خرید اما در سال۱۲۹۷ و در بحبوحه جنگ جهانی در تنگنای 
اقتصادی قرار گرفت و از سر ناچاری قهوه خانه را فروخت. پدر من 
كه حاج علی مبهوتیان معروف به درویش بود این حجره را با یك 
واسطه خرید.« او داستان آمدن حاج علی درویش به این قهوه خانه 
را هم با جزئیات روایت می كند؛ »پدرم در  سال۱٣٠٦ در همدان 
به دنیا آمد و در ۱٥سالگی به تهران كوچ كرد. در جوانی روبه روی 
دبیرستان حافظ در بازار كیلویی ها قهوه خانه داشت و بعد به سرای 
»حاج محسن« كه باالتر از چهارسوق كوچك بود، آمد. سال۱٣٤٠ 

هم این قهوه خانه را خرید و در بازار زرگرها جاگیر شد.«

كوچك ترین قهوه خانه ایران در دل بازار بزرگ تهران تضاد عجیبی است. در این 
قهوه خانه دومتری از قلیان خبری نیست. قهوه خانه حاج علی درویش می تواند 
فقط میزبان دونفر باشد و نفر سوم باید بیرون بایستد. اینجا به قول حاج كاظم فراز 
و فرودهای زیادی را هم از سر گذرانده؛ »این قهوه خانه ای كه می بینید بزرگ تر 
بود. پدرم بخشی از آن را فروخت و از قهوه خانه نسبتا بزرگ ٥٠سال قبل همین 
دومتر باقی ماند.« در این قهوه خانه انگار زمان متوقف شده و تنها چیزی كه در 
مقایسه با چند دهه قبل تغییر كرده پذیرایی از مشتریان است. حاال دیگر پای 
مهمان های خارجی هم به قهوه خانه حاج علی درویش باز شده است. مهمان هایی 
كه صاحب كوچك ترین قهوه خانه ایران می گوید از سوئد، بلغارستان تا ژاپن و 
مغولستان می آیند تا طعم چای قهوه خانه »حاج درویش« را بچشند؛ »من عاشق 
ایرانم و بیشتر با خارجی ها فارسی حرف می زنم. آنها باید فارسی یاد بگیرند، البته 

آدم ها نیاز به زبان ندارند. مهربانی، زبان مشترك همه انسان هاست.«

كوچك ترین قهوه خانه دنیا، لقب دیگری است 
كه به قهوه خانه »درویش« داده شــده. در این 
قهوه خانه اســرارآمیز كارهای خیر بسیاری هم 
انجام می شــود كه یادگار حاج علی است. اینجا 
عده ای از مشتری ها كه دست شان به دهان شان 
می رسد بابت خوردن یك استكان چای، مبالغ 
میلیونی پرداخت می كنند تا ســهمی در امور 
خیر داشته باشــند. حاج كاظم می گوید در این 
قهوه خانه، تشكیالتی سنتی به نام صندوق »موال« 
وجود دارد كه مخصوص مشتریان دائم و خیرخواه 
است؛ »برخی دوستان پدرم بابت نوشیدن مبلغی 
پرداخت نمی كردند، بلكه پــول چای را در یك 
صندوق مخصوص می انداختنــد تا صرف امور 
خیر شود. من هم این ســنت را حفظ كرده ام.« 
یكی از مشتری های ثابت قهوه خانه پول چای را 
كه می دهد، می گوید: »مال باال«. این قصه دارد 
و قصه اش را صاحب قهوه خانه می داند؛ »افرادی 
كه چای می خوردند باقی پول چای را به صندوق 
موال واگذار می كنند. این پول پس از جمع آوری 
به بچه های بهزیستی تعلق می گیرد. یكی بابت 
یك چای هزار تومــان می دهد و یكی دیگر یك 
میلیون تومان و حتی بیشتر. تمام مبالغ دریافتی 
و هزینه هایی كه برای مراكز خیریه می شــود به 
دیوار قهوه خانه چسبانده می شود تا همه بدانند 

كه مبالغ چطور هزینه می شود.«

الماس در بازار زرگرها 
حاج علی تا ۱٣سال قبل این قهوه خانه را می گرداند و هر روز با لبخند و یك استكان چای لب سوز و لب دوز به مشتریان 
سالم می كرد اما روزهای خوش او در این قهوه خانه با یك زمین خوردن ساده به خاطره ای در ذهن اهالی بازار بدل شد اما 
هرگز محو نشد. حاال كاظم مبهوتیان كه بازاری جماعت او را با نام حاج كاظم درویش می شناسند زندگی اش را رها كرده 
تا چراغ این قهوه خانه را روشن نگه دارد: »وقتی پدرم زمین خورد و كمرش شكست تصمیم گرفتم قهوه خانه را اداره 
كنم. سال ۹٥ جشن ۱٠٠سالگی قهوه خانه را برپا كردیم و یك سال بعد بود كه پدرم فوت كرد.« راسته طالفروش های 
بازار بزرگ تهران ۱٠٥ سال است كه كوچك ترین قهوه خانه ایران را در دل خودش جا داده؛ قهوه خانه دومتری »حاج علی 
درویش« كه از طرف سازمان میراث فرهنگی ثبت ملی شــد و خارجی ها آن را به نام »الماس قهوه خانه های ایران« 

می شناسند. آن قدری كه قهوه خانه درویش در كشورهای خارجی معروف است شاید در ایران شناخته شده نباشد.

چراغ كوچك ترین قهوه خانه جهان
با گذشت یك قرن هنوز روشن است 

از بازار تهران 
تا سانفرانسیسكو

۱٣تلگراف خانه

این هم جبر زمانه است كه كوچك ترین قهوه خانه ایران در میان انبوه حجره های بازار 
بزرگ تهران گم شده است. اما همین كه بعد از یك قرن چراغش روشن مانده جای 
شكر دارد؛ قهوه خانه ای نقلی در قلب بازار كه با ترمه و شیشه های رنگی و منبت های 
چشم نواز مزین شده و یادگار مرحوم حاج علی درویش است. از سر بازار زرگرها كه نشانی را بجویید شما را 
به میانه های بازار و كنار مســجد حاج عبداهلل راهنمایی می كنند تا برسید به تابلوی كوچك و رنگ و رورفته 
قهوه خانه كه غبار زمان حسابی روی آن نشسته است. باورش سخت است كه این قهوه خانه یك قرن و حتی 
بیش از یك قرن دوام آورده و در برابر دگرگونی های بازار تسلیم نشده. اما صحبت های میراث دار حاج علی 
درویش، حكم رمزگشــایی از طول عمر كوچك ترین قهوه خانه ایران را دارد. او كسی نیست جز حاج كاظم 

درویش كه بعد از مرگ پدرش چراغ اینجا را روشن نگه داشته تا شهرتش از مرزهای ایران فراتر برود.

اپ گردی

مهرداد رسولی

شاید خیلی هایمان دوست داشته 
باشیم در كنار شــغل اصلی مان، 
گه گداری سری به بازارهای بورس 
و ســرمایه بزنیم و اگر شرایطش 
را داشــتیم، پس اندازهایمان را در 
این بازارها ســرمایه گذاری كنیم 
اما واقعیت این است كه بازار بورس 
و ســرمایه خیلی پیچیده تر از این 
است كه بخواهیم به راحتی وارد آن 
شویم. به همین دلیل اپلیكیشنی 
به نام »ســیگنال« ساخته شده تا 
به كمك آن بتوانیم عالوه بر رصد 
لحظه  ای بــازار مورد عالقه مان، با 
ســایر بازارها و ابزار مالی نیز آشنا 
شده و از تأثیر بازارها روی یكدیگر 
مطلع شــویم. ســیگنال با شعار 
»بازار بورس و ســرمایه در دستان 
شماست«، در حوزه سهام، بانك، 
اوراق بدهــی، ارز و ســكه، طال، 
فلــزات، ارز دیجیتال و... اطالعات 
مفیــد و بــه روزی را در اختیــار 

كاربرانش قرار می دهد.

بازار بورس و سرمایه

برای كســانی كه به دنبــال راهی 
برای حفظ كردن قرآن هســتند، 
اپلیكیشــن »العادیــات« یــك 
اپلیكیشن بسیار خوب و كاربردی 
به حســاب می آید. ایــن نرم افزار 
مذهبــی كــه تاكنون بیــش از 
۲٠هزار بار دانلود شــده، با به دام 
انداختن اشكاالت حفظی و با روش 
»جعبه الیتنــر« كمك می كند تا 
عالقه مندان بــه حفظ قرآن، آیات 
قــرآن را به صــورت ماندگارتری 
به حافظه شــان بســپارند. كار با 
بخش های مختلف ایــن نرم افزار 
نیازی به اینترنــت ندارد و نمایش 
عملكرد و رونــد تثبیت با نمودار و 
جدول، امكان ثبت شــماره مربی 
و ارســال عملكرد به وی، نمایش 
صفحات قــرآن عثمان طه، امكان 
ضبــط و پخــش تالوت توســط 
حافظ، اطمینــان از تثبیت آیات 
در درازمدت، برنامه ریزی خودكار 
پرســش روزانه برای ثبیت هر چه 
بهتر آیــات حفظــی و... از جمله 

امكانات آن است.

حفظ قرآن 

نقشه اتوبوس و مترو

همه ما در هر شــهری كه زندگی 
می كنیم، دسترسی به نقشه مترو 
و اتوبوس هــای شــهرمان داریم. 
امــا اینكه یك اپلیكیشــن وجود 
داشته باشد تا بتوانیم با آن راهی 
شهرهای مختلف شده و به راحتی 
به مســیرهای مترو و اتوبوس آن 
شهرها دسترســی پیدا كنیم، كار 
تازه ای اســت كه دست اندركاران 
اپلیكیشن »متروباس« آن را انجام 
داده اند. در این اپلیكیشن كه برای 
حمل ونقــل عمومی شــهرهای 
تهران، شــیراز، مشــهد، اصفهان 
و تبریــز طراحــی شــده، امكان 
شناســایی خودكار نزدیك ترین 
ایســتگاه های متــرو و اتوبوس، 
امكان مشاهده زمان رسیدن مترو 
یا اتوبوس به ایســتگاه ها، تخمین 
مدت زمان سفر با مترو و اتوبوس 
با درنظر گرفتن ترافیك شــهری، 
ارائه امكانات داخلی ایســتگاه ها 
از جملــه پاركینــگ، ســرویس 
بهداشــتی، غرفه های فروش مواد 
غذایی، ســوپرماركت و خودپرداز 

و... وجود دارد.
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در این قهوه خانه عالوه بر چای معمولی، چای دارچین، چای ترش، چای 
آویشن، چای به و چاه به لیمو هم موجود است و گاهی با قهوه، كاپوچینو 
و نسكافه از مشتری ها پذیرایی می شود. حاج كاظم با یك دست نوشته 
از مشتری ها درخواست كرده كه اگر دیابت دارند بگویند تا به جای قند 
با كشمش و توت خشــك از آنها پذیرایی شود. مشتری های ثابت هم 
لیوان و شماره مخصوص خودشــان را دارند. حاج  كاظم كه چند سال 
قبل جلوی دوربین سی ان ان هم رفته تا قبل از فعالیت در این قهوه خانه، 
كارمند یك شركت تبلیغاتی بوده اما حاال تمام وقتش را در دل شلوغی 
بازار می گذراند؛ »خودم را خسته می كنم تا خستگی مردم از تن شان در 
برود. همین كه سنت ها برای مردم زنده می شود و توریست ها خوش شان 
می آید برایم كافی است.« نوشیدن چای در كوچك ترین قهوه خانه ایران 
آداب دارد. مشتری ها بعد از نوشتن یك جمله كوتاه، دفتر یادبود را در 
قفسه  پشت سرش و باالی قهوه جوش می گذارد تا نوبت به نفر بعدی 
برسد. صاحب قهوه خانه هم مشــتریان خارجی و زوج های جوان را با 
هدیه بدرقه می كند. اینجا چای خوردن برای بسیاری از مشتری ها بهانه 
است برای لمس پیوندهای عاطفی در دل شلوغی های سرگیجه آور بازار 
بزرگ تهران. حاج كاظم می گوید: »روزی ده ها توریست به اینجا می آیند. 
به آنها سكه ای برای یادبود می دهم، البته مشتری های داخلی هم هدیه 
مخصوص خودشان را دارند؛ صدفی كه روی آن نوشته شده »عشق«؛ 
آن را به زوج ها یا دختران و پسران جوان می دهم تا به عشق شان هدیه 
كنند«.  آنچه در كوچك ترین قهوه خانه ایران می بینیم بیشتر شبیه 
قصه های هزارویك شب است و شاید به همین دلیل اتفاقات پیرامون 
قهوه خانه حاج علی درویش دستمایه ساخت فیلم مستند هم شده است. 
مثل مستند »پسر حاج علی« كه برای جشنواره حقیقت ساختند و به 

جشنواره سانفرانسیسكو هم رفت. 

معرفی قهوه خانه های قدیمی پایتخت

جایی برای آشتی كنان
تا چند دهه قبل قهوه خانه ها به خصوص قهوه خانه هایی كه در دل بازارچه ها و گذرها 
واقع شده بودند محلی برای دورهمی ها  به شمار می آمدند و نقش مهمی در برقراری 
ارتباط اجتماعی بین مردم ایفا می كردند. چنانچه اگر بین دو دوست یا فامیل و همسایه 
كدورتی به وجود می آمد، قهوه خانه  دار به عنوان ریش ســفید وارد صحنه می شد و با 
كدخدامنشــی قضیه را حل و فصل می كرد. از این رو قهوه چی ها مهربان ترین افراد 

شهر بودند. اما در عصر مدرنیته هیچ اثری از آنها باقی نمانده و سنت های پسندیده ای 
از این دست كه در قهوه خانه ها رواج داشــت از بین رفته اند. حاال تعداد محدودی از 
قهوه خانه های قدیمی همچنان به كار خود ادامه می دهند و بسیاری از آنها با گذشت 
زمان به ساندویچی، چلوكبابی یا لوكس فروشی بدل شده اند اما خاطرات آنها هرگز از 

ذهن پایتخت نشین ها محو نخواهد شد .

خیابان امیریه
قهوه خانه هــای قدیمــی پایتخــت محل 
رفت وآمد قشــرهای مختلف بوده است اما 
تعدادی از آنهــا به افراد معتبــر بازار تعلق 
داشــت و به همین دلیل افراد سرشناس و 
محترم این قهوه خانه ها را پاتوق می كردند. 
قهوه خانــه »پنجه باشــی« كه زیــر بازار 
شمس العماره بود یا قهوه خانه »فراش باشی« 
در بازارچــه قوام الدولــه نمونه هایی از این 
دست بوده اند اما معروف ترین آنها قهوه خانه 
اســداهلل ســینه كفتری در خیابان امیریه 
تهران بوده اســت كه به دلیــل نزدیكی به 
باشــگاه های دخانیات و باشــگاه معروف 
دخانیات كه پاتوق آقا تختی بود شــهرت و 
اعتبار بیشتری داشت. این قهوه خانه محل 
تجمع ورزشكاران باستانی بود و پهلوان های 
نامی شــهر برای حل مشكالت مردم جایی 
جز قهوه خانه اســداهلل ســینه كفتری پیدا 

نمی كردند.

خیابان مولوی
حیف اســت كه قهوه خانه های قدیمی و اسم و 
رســم دار تهران را معرفی كنیم و از قهوه خانه 
عباس شمرونی نام نبریم. در گذشته صاحبان 
قهوه خانه ها را به لقب ها یشــان می شناختند و 
عباس ناطقیان كه اصالتا اهل شمیران بود به لقب 
عباس شمرونی شناخته می شد. قهوه خانه او هم 
كه نبش بازار امین الســلطان در خیابان مولوی 
واقع شده بود با همین اسم در تهران به شهرت 
رسید و چراغ آن تا سال ۱٣٠٤روشن بود اما به 
یك چلوكبابی مدرن بدل شد. از این رو چلوكبابی 
عباس شــمرونی بعد از نایب چلویی و مرشــد 
چلویی جزو قدیمی ترین كاسب های این صنف 
در حوالی بازار به شمار می رفت اما این چلوكبابی 

هم با گذشــت زمان 
تخریب شــد و یك 
ســاختمان بلندباال 

جای آن را گرفت.

باغ فردوس 
بد نیســت بدانید كه قهوه خانه های بزرگ 
و قدیمی تهــران جایی برای كســب وكار 
مردم هم بوده اســت. آرایشگری، كفاشی، 
سیرابی فروشــی، نقاشــی قهوه خانه ای و 
شمایل كشی ازجمله شــغل هایی بوده كه 
در قهوه خانه هــا رواج داشــته و چراغ این 
مشاغل در گوشــه ای از قهوه خانه و در حد 
یك صندلی و میز كار روشن بود. قهوه خانه 
»رجــب  تنبل« در بــاغ فــردوس مولوی 
چنین ویژگی منحصربه فردی داشــت. این 
قهوه خانه تا سال ۱٣٤٤ اما با گذشت زمان 
در راســته آجیل فروش ها محو شد و جای 
خودش را به حجره های بزرگ آجیل فروشی 
داد. در ایــن قهوه خانــه عالوه بــر نقالی، 
خیمه شــب بازی هم رواج داشت و عصرها 
هم بساط سیراب و شیردان برای مشتریان 

ثابت پهن می شد.

باغ ایلچی
قهوه خانه »نایب« در باغ ایلچی كه بین گذر 
لوطی  صالح و گذر قاسم خان واقع شده هم 
یكی از مكان های تاریخی پایتخت به شمار 
می رود. این قهوه خانه در محل سابق سفارت 
روسیه واقع شده بود؛ جایی كه به محل قتل 
»گریبایدوف«، وزیر مختار وقت روس ها در 
زمان فتحعلی شاه، بدل شــد. همه كسانی 
كه قهوه خانــه نایب را پاتوق كــرده بودند 
این اتفاق تاریخی را با چشــمان غیرمسلح 
دیده بودند و تا مدت ها جزئیات آن را برای 
مردم كوچه و بــازار روایت می كردند. نایب 
تنها قهوه خانه شــبانه روزی تهــران در آن 
ســال ها بود. در این قهوه خانه چای جفتی 
۹شاهی، قلیان دانه ای ۱٠٠دینار، چای ترش 
با لیموی دم كرده عمــل می آمد و گل گاو 
زبان استكانی ۱٠٠دینار و ناهار چلوخورش 

۱٥شاهی بود.

بازار حضرتی 
تردیدی وجود ندارد كه قهوه خانه »چال« 
قدیمی ترین قهوه خانه تهران بوده و در اسناد 
مكتوب و تاریخی از آن به عنوان نخســتین 
قهوه خانه پایتخت نــام برده اند. قهوه خانه 
»چــال« در بازار حضرتــی مولوی و جنب 
كوچه ارامنه واقع شده بود و پاتوق افرادی 
به شــمار می رفت كه در پی كســب وكار و 
رزق و روزی حالل بودنــد. این قهوه خانه از 
زمان فتحعلی شاه قاجار دایر شد و تا اواخر 
سلطنت  احمد شاه پابرجا بود. صاحبان این 
قهوه خانه عده ای بودند كه وارثان پدران خود 
به حساب می آمدند اما بنا به دالیلی عطای 
ادامه كار را به لقایش بخشــیدند و كركره 
نخستین قهوه خانه تهران را پایین كشیدند. 
این قهوه خانه  پاتوق صنف بّنا و شیروانی ساز 
بود و یكی از مهم ترین پاتوق های پایتخت 
به شمار می رفت چون همه كسانی كه دستی 
در ساخت وساز داشتند به این قهوه خانه نیاز 

پیدا می كردند.

دروازه غار 
قهوه خانه »رمضون یخی« در ابتدای خیابان 
دروازه غــار یكی از معــدود قهوه خانه های 
قدیمــی و تاریخــی پایتخت اســت كه با 
گذشت ســال های طوالنی چراغش روشن 
مانده و هنوز نفس می كشد. این قهوه خانه 
خســته به »حاج تقــی اســماعیلی پور« 
یكــی از بــرادران اســماعیلی پور تعلــق 
دارد. برادران اســماعیلی پور بــه برادران 
رمضون یخــی معروف بودنــد و از بین آنها 
حسین رمضون یخی و تقی رمضون یخی از 
گردن كلفت های تهران به شمار می رفتند. 
این قهوه خانه از زمان قدیم پاتوق لوطی های 
معروف تهران بود و به همین دلیل آبستن 
حوادث بســیاری بوده اســت. مثل دعوای 
حسین و تقی رمضون یخی با طیب خان كه 
منجر به پیچیده شدن شایعه مرگ طیب در 
شهر شد. طبق یك رسم عجیب و نانوشته، 
لوطی ها در قهوه خانــه باهم نزاع می كردند 
و مدتی بعد همانجا بســاط آشــتی كنان 
آنها برپا می شــد. از این رو حســین و تقی 
رمضون یخی هم بعدها به دوستان صمیمی 
طیب بدل شــدند. در این قهوه خانه بساط 
شاهنامه خوانی و پرده خوانی و در ایام محرم 
هم تعزیه خوانی برقرار بود اما این سنت هم 

هر روز كمرنگ تر شد.

قهوه خانه
سینه كفتری

قهوه خانه
رجب  تنبل 

قهوه خانه
عباس شمرونی 

قهوه خانه
نایب 

قهوه خانه
چال

قهوه خانه
رمضون  یخی 



خودش را وقف موسیقی كرده بود
در گفت وگوهای ما هیچ صحبت و اشــاره ای به ســینمای ایران نشــد. من خودم هم سینمای ایران را 
نمی شناسم. تاریخ ایران و برخی دوره های تاریخی را می شناسم. ولی نمی توانم آن را به سینما تعمیم 
بدهم. البته بدم نمی آید شــما نمونه هایی از ســینمای ایران را به من معرفی كنید. خیلی كنجكاوم 
ببینم. چون عالئق سینمایی من در طول این سال های مصاحبه با مورریكونه دیگر قوام یافته. البته 
می دانستم با آقای محسن كثیرالسفر همكاری كرده بوده ولی او هیچ وقت چیزی درباره سینمای 
ایران نگفت. درباره موسیقی سنتی ایرانی هم هیچ وقت در مصاحبه هایمان سخنی گفته نشد. 
ولی همكاری او با آن نوازنده ایرانی قطعاً در مفهوم یك كار جدی برای بخشــیدن طعم قومی 
به موسیقی اش الزم بوده. او خودش را وقف موسیقی كرده بود و همین ویژگی اش بود كه او را 
برای من در مقایســه با دیگران متفاوت می كرد. او هیچ كار دیگری جز این كار نكرد. زندگی او 
موسیقی اش بود و همه چیزهایی كه حس می كرد را به وسیله موسیقی بیان می كرد. در موسیقی 
او می توان تقابل ها و عالیق درونی و میل او به رسیدن به دیگری و میل او به در خود ماندن را دید. 
این از روی لفاظی نبود كه ما اسم كتاب را »موسیقی، زندگی من است« انتخاب كردیم بلكه واقعاً 
اینچنین بود. چون در هیچ مورد دیگری به جز همین مورد، موسیقی و زندگی اش اینگونه تنگاتنگ و 
قدم به قدم و دست درآغوش هم حركت نكرده اند. در كار آهنگسازی او، صداقت عظیمی به چشم می خورد.

گفت و گوی اختصاصی 
با مولف كتاب »در پی آن نغمه؛ موسیقی من، زندگی من« 

از هفته آینده  خاطرات انیو مورریکونه آهنگساز بزرگ قرن  بیستم را 
به طور اختصاصی در این صفحه بخوانید

راهب موسيقی

14 مستندگردی

واقعیت این است كه شخصیت 
داستانی »هری پاتر« كه بعدها 
پایش به فیلم های ســینمایی 
هم باز شد، كاراكتر خاطره ساز 
و نوستالژی چندین نسل است. 
به همیــن دلیل هــم احتماال 
تماشای فیلم مســتند »هری 
پاتــر؛ تاریخچه جــادو«، برای 
خیلی هایمــان جذاب اســت. 
مســتند هری پاتــر؛ تاریخچه 
جادو، مســتندی درباره كتاب 
هــری پاتر اســت كــه در آن 
بازیگــران فیلم قســمت هایی 
از ایــن كتــاب را می خوانند. 
همچنین در این فیلم مستند، 
به پشت صحنه حضور رولینگ 
در كتابخانه انگلستان و زندگی 
جالــب جی كی رولینــگ هم 
اشاره شده اســت. این مستند 
انگلیســی كاری از »جود هو« 
است كه در سال2017 ساخته 
شده و امكان تماشــای آن در 
»فیلیمو« وجود دارد. راســتی 
این مستند یك ساعته در سایت 
معتبر IMDB، رتبه 7.1 را كسب 

كرده است.

هری پاتر؛ تاریخچه جادو

اگر به موســیقی عالقه مندید و 
از طرفداران كارهــای مرحوم 
هســتید،  بیــات«  »بابــك 
به احتمال زیاد از فیلم مســتند 
»بن بست« خوشــتان می آید. 
ایــن فیلم 56دقیقــه ای كه در 
فاصلــه ســال های 1384 تــا 
1387 ســاخته شــده، زندگی 
هنری مرحوم بابــك بیات را به 
تصویر می كشــد. در این فیلم 
كه ســال1389 منتشر شد، به 
موســیقی های ماندگار مرحوم 
بابك بیات از دهــه50 به بعد و 
به خصــوص به آهنگســازی او 
برای متن فیلم های مهمی چون 
»شاید وقتی دیگر«، »مسافران« 
و... پرداخته شده است. در این 
مســتند ژانر بیوگرافی كه آن را 
»مصطفی شــیری« ساخته و 
می توانید آن را در سایت هاشور 
یا پلتفرم فیلیمو تماشــا كنید، 
چهره های شاخصی چون مسعود 
كیمیایی، سیروس الوند، محمد 
سریر، فریدون شهبازیان، بهرام 
بیضایی، احمدرضــا احمدی، 
بهروز افخمی، اهورا ایمان و ناصر 

فرهودی حضور دارند.

زندگی بابك بیات
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شماره 126
17  تیر 1400 

البته به شكل تركیبی و آشكارتر. مورریكونه 
این دست نوشته را به من داد چون ما قباًل 
هرازچندی یكدیگر را می دیدیم. وقتی من 
در هلند بودم نامه ای به او نوشــتم كه قرار 
است به رم بیایم. او مشتاقانه به من زنگ زد 
و  گفت این تابستان كه برای دیدن »بوریس 
پوره آ« به رم می آیــی پیش من هم بیا كه 
این دست نوشــته را به تو بدهم. وقتی در 
جوالی 2012 پیش او رفتم او متنی به من 
داد و به من گفت نظرت درباره این نوشته 
چیست؟ آن متن نوشته ای بود در 10صفحه 
كه در كنفرانس ها از آن استفاده می كرد و 
گمان می كنم »سرجیو میچلی« هم در تز 
دانشگاهی اش یا یكی از پایان نامه هایی كه 
در كالیاری برای مدرك تحصیلی اش نوشته 
بود از آن اســتفاده كرده بود. به نظرم متن 
بسیار جالبی بود كه بسیاری از ابعاد زندگی 
او را روشــن می كرد. با این حــال آن متن 
تنها به كمتر از 10صفحه محدود می شد. 
همین شد كه وقتی به رم رفتم با او تماس 
گرفتم و پیشــنهاد كردم كه شاید بتوانیم 
یكدیگر بهتر را بشناســیم و كشف كنیم. 
بعد از 6ماه، یعنی از جوالی كه به من اجازه 
مصاحبه داد تا 14ژانویه2013 كه نخستین 
مالقات كاری ما بود كه البته بعدها بسیار 
تكرار شــد، من نیت خودم را راجع به كار 
به او گفتم. نیت من نوشتن بهترین كتاب 
درباره او بود، البته این واژه بهترین معنای 
خاص خودش را دارد ولی جاه طلبی من این 
بود كه این كتاب او را به خوبی معرفی و به 
نوعی مسائلی را كه برای او مشكل ساز شده 
بود حل كند؛ مثاًل دودستگی بین سینما و 
موسیقی تالیفی را. پس این رابطه برای من 
واقعاً انسانی بود. این شیوه كار من است؛ یا 
همه چیزم را وقف آدم ها می كنم یا خیلی كم  
مایه می گذارم. با انیو اینگونه بود. كتاب به 
این شكل خلق شد و بدیهی است كه وقتی 
به نگارش و بازبینی نهایی رسیدیم تصمیم 
گرفتیم چه چیزی را درج كنیم و چه چیزی 
را حذف. مورریكونه بعد ها به من گفت این 
بهترین كتابی است كه درباره او نوشته شده 

و اثری است كه در قلب او جای دارد.
    می توانید برای ما فضای كاری 
اســتاد را كمی توصیف كنید؟ 
منظور شخصیت ایشان در خانه 
و در ارتباط با خانواده و دوستان 

است یا در خارج از خانه.
انیو همیشه مثل راهبی در امر موسیقی بود؛ 
شخصی كه همه زندگی اش را وقف موسیقی 
می كرد. در ضمن بدیهی است كه برای او 
خانواده هم از عالیق مهم و بنیادی بود ولی 
در مركز همه اینها موسیقی بود. البته عالیق 
دیگر و باقی امور همه برای امنیت كاری او 

ضروری بودند؛ هم در بافت زندگی شخصی 
و هم در بافت زندگی اجتماعی اش. او ولی 
بیشــتر غرق در كار خود بود و موســیقی 
برایش جایگاه ویژه ای داشــت. چنان كه 
پیش تر گفتم وقتی امكان هم صحبتی با او 
برای من پیش آمد یكی از معدود دفعاتی 
بود كه او كمتر كار می كرد و می توانســت 
بیشتر ســخن بگوید. من كشف كردم كه 
او از این مســیری كه داریم طی می كنیم 
خوش اش آمــده و خــودش دارد برخی 
چیزها را بیان می كند. او همیشه مشغول 
به كار بود، كلید دفتر كار و استودیویش را 
همیشه همراه داشــت و آویزان كرده بود 
به جیبش؛ تصور كنید چــه تعصبی روی 
دفتر كارش داشــت. دفتــر كارش خیلی 
بزرگ بود و من چندباری بــه آنجا رفتم و 
دیدم آشــكارا به هم ریخته اســت، با انبوه 
كاغذهای پراكنده و كتابخانه های بی نظم و 
پارتیتورها و آكاردئون ها و... ولی البته نظمی 
هم در كار بود كه شخصیت او را خیلی خوب 
معرفی می كرد. می شد فهمید كه او وقتی به 
آنجا وارد می شود انگار كه در خانه خودش 
است و خانه اصلی او آنجاست. اما »ماریا« و 
فرزندانش هم بودند و در وصیت نامه ای هم 
كه از او مانده می گویــد: »امیدوارم بدانید 

چقدر دوست تان داشته و دارم.« 
    آیا شما ساختار كتاب را از قبل 
طراحی كرده بودید یا اندك اندك 
و در طول مصاحبه ها كتاب شكل 

فعلی را یافت؟
من در شش ماهه نخست كارم طرحی برای 
این كتاب ریختم و فهمیدم چه می خواهم 
انجــام بدهــم و دریافتم اثــر كاملی كه 
می خواهم به آن دست بیابم چیست؛ چون 
صفحات زیاد و مــواد كار زیادی در اختیار 
داشتم كه پراكنده بودند و به هم ریخته. پس 
الزم بود دست به گزینش بزنیم. بدین ترتیب 
ما در طول زمان با انیو دســت به فشــرده 
كردن  پی در پی متن زدیــم؛ در 3مرحله، 
و من بدین ترتیب می رســیدم تا هر بخش 
را طراحی و آن را عرضه كنــم ولی وقتی 
بخش اول كار را انجام می دادم دیگر دریافته 
بودم كه ســاختار كلی اثر چگونه خواهد 
بود. شبیه جدولی بود كه برای طبقه بندی 
اطالعات الزم داشتم و بعد بخش دوم و سوم 
قرار داشــت و بعد زمان تفكیك بخش ها 

می رسید.
    آیــا از ایــن گفت وگوهــا 
فیلم مســتندی هم گرفته یا 

ساخته اید؟
همه این مصاحبه ها با فرمت صوتی یا گاه 
با ویدئو ضبط شده اند. ولی بیشتر با فرمت 
صوتی و تعدادشــان هم خیلی زیاد است. 
به طوری كه ما تا ســال2016 برای انتشار 
كتاب صدها ســاعت صدای ضبط شــده 
داشــتیم. بعدها و پس از انتشار كتاب نیز 
ما به كار ضبط و ســخن گفتن از چیزهای 
دیگر ادامــه دادیم. آنها هم برای جشــن 
90سالگی او ضبط شــده اند. وقتی كتاب 
در پایان 2015 چاپ و در 2016 منتشــر 
شــد، تصمیم گرفتیــم مجموعه هایی را 
هم به صــورت ویدئویی ضبــط كنیم كه 
می توانستند به صورت اضافه برسازمان برای 
تبلیغ كتاب دربیایند و ارتباط كالمی ما را 
به صورت ویدئویی نشان بدهند. بدین ترتیب 
این كار را شــروع كردیم و چند ویدئو در 
یوتیــوب گذاشــتیم. ولــی 
بیشــتر مكالمات 

ما به صــورت صوتی ضبط شــده اند. البته 
برای 90سالگی او یك كار دیگر هم كردیم. 
برای رادیوی ایتالیایی كشــور سوئیس كه 
مــن در آن كار می كنم و عمــاًل در اختیار 
من است، حدود 25 تا 26 ساعت ضبط به 
شیوه مستند رادیویی و پادكست داشتیم؛ با 
بهترین كیفیت ممكن و به صورت صوتی. 
این برنامه به شــیوه دیگری ساخته شده و 
ما در آن تمام زندگــی او را مرور می كنیم. 
االن بخش كوچكی از این مصاحبه، یعنی 
چیزی حدود 3ساعت و ربع آن در »آمازون 
آودیوبال« هســت كه می توان آنها را آنجا 

یافت.
    اســتقبال مخاطبان از كتاب 

چگونه بود؟
به نظر من خیلی خوب بــود و كماكان هم 
خوب اســت. اگرچه این كتاب پیچیده ای 
اســت و به نوعی برای مخاطبان دشوار، و 
شــما هم كه دارید ترجمــه اش می كنید 
خودتان آگاهید. چون این كتاب یك كتاب 
خاطره نگاری نیست. بلكه كتابی  است كه 
در اندیشه شخصیت كنكاش می كند و این 
چیزی است كه هر روز نمی توان آن را خواند. 
ولی آنچه من در مقام مؤلف و البته در توافق 
با انیو و شــخصیت او كوشیدم انجام بدهم 
ســخن گفتن با همه طیف مخاطب بود. 
تصور من این بود كه كتابی به وجود بیاورم 

كه بتواند به دست همه برسد.
    منتقدان دربــاره كتاب چه 

گفتند و چه نوشتند؟
تا آنجا كه من شنید ه ام از آن راضی بوده و 
گفته اند كه كتاب خیلی خوبی ا ست. گرچه 
نمی خواهم از كتابم تعریف و آن را تبلیغ 
كنم ولی واقعا از كتاب استقبال شد. بدیهی 
ا ست كه در میان انبوه ستایش كنندگان، 
نكوهش كنندگانی هم بودند كه آن را نقد 
كردند و به ویژه آغاز كتاب را. یادم می آید 
كه یك موسیقی پژوه مشــهور گفته بود 
در برخی لحظات ســؤاالت پرسشــگر از 
پاسخ های مورریكونه طوالنی تر است. البته 
من موافق این گفته او نیستم. منظورم این 
است كه چنین نبوده. فقط یك یا دو سؤال 
هست كه در واقع سؤال هم نیستند و تداوم 
مباحثات مورریكونه اند كه برای مخاطبی 
كه چیزی درباره تاریخ موسیقی نمی داند 
فضایی می ســازند و به او می رســانند كه 
ما اصــاًل داریم درباره چه چیزی ســخن 
می گوییم. به  هرروی هركــس با دیدگاه 
خودش ارزش گذاری می كند. ولی مطمئناً 
كتاب روی بسیاری آدم ها تأثیرگذار بوده. 
به هرحال من خیلی جوانم و موسیقی پژوه 
هم نیســتم. ولی آخرین تأیید را از جهان 
آكادمیك آمریكایی و انگلیسی و به وسیله 
خبرگزاری دانشــگاه آكســفورد دریافت 
كردم. در برخی كشورها كتاب را ناشرین 
خصوصی منتشر كردند و در برخی دیگر 
ناشرین آكادمیك. ولی من در ورای آنچه 
منتقدان می گویند گمان می كنم كه كتاب 
مسیرهای خوانش گوناگونی دارد و خود را 

به دست تفاسیر گوناگون می سپارد.
    آیا مستند »جوزپه تورناتوره« 
را دربــاره اســتاد مورریكونه 

دیده اید؟
آن مســتند درواقع هنوز درنیامده و فقط 
تریلر/ پیش پرده تبلیغاتی آن پخش شده. 
من هم جزو مصاحبه شــوندگان آن فیلم 
بوده ام. گمان می كنم كار جالبی بشــود. 
من چیزهای زیادی درباره این مســتند 

می دانم. هم به واســطه خــود تورناتوره 
و هم به واســطه چیزهایی كــه خود انیو 
برایم نقل كرد، و هم به واسطه چیزهایی 
كه »ماركو مورریكونــه« و ماریا از او برایم 
تعریف كردند. بنابرایــن چیزهای زیادی 
از این فیلــم می دانــم و می دانم كه یك 
كار پژوهشــی خیلی جالبی است. خیلی 
كنجكاوم و امیدوارم كه ببینم اش وگمان 
می كنم كه از آن خوشــم بیاید چون كار 
تورناتوره است. در ضمن كنجكاوم بدانم از 
آن 5ساعت مصاحبه با من چقدر را در فیلم 
خواهد گذاشت. چون از آن چیزهایی است 
كه مدام از خودم می پرسم و دوست دارم 
بدانم او با چه تعــدادی مصاحبه كرده كه 
حدس می زنم به 45 یا 46 نفر در سراسر 
جهان برسند و نیز می خواهم بدانم چگونه 
می تواند این حجم مصالــح و مواد خام را 

سازماندهی كند.
    آیا پیش آمد كــه در طول 
مصاحبه هایتــان كارگردانانی 
بیایند و بخواهند بــا او درباره 
موسیقی فیلمی قرارداد ببندند؟

بله. من تارانتینو را دیدم و خیلی های دیگر 
را. اصاًل ما مورریكونه را به ساخت موسیقی 
فیلم »هشت نفرت انگیز«/ »هشت پلشت« 
مجاب كردیم. او نمی خواســت این كار را 
بكند. من و تورناتوره و خیلی های دیگر به 
او گفتیم این كار را بكنــد. این را در كتاب 
هم گفته ایم. گفتیم تارانتینو برای جوانان 
خیلی مهم است و به واســطه او خیلی از 
جوانان هم موسیقی تو را خواهند شناخت و 
از این دست توجیهات. من هروقت به خانه 
او می رفتم می دیدم او فیلمنامه ای در دست 
دارد و دارد فكر می كند كه برایشان موسیقی 
بنویسد یا نه. برخی را ساخت و برخی را هم 
نه. در طول زمان خیلی چیزها رخ داد. چون 
ما تا فوریه2020 با هم مالقات داشتیم؛ تا 
وقتی كه برای  ما امكان داشت. بعد موضوع 
قرنطینه پیش آمد و بعد هم انیو در جوالی 

ما را تنها گذاشت.
    استاد بیشتر دوست داشت با 
كارگردانان ایتالیایی كار كند یا با 

آمریكایی ها؟
برای او ارتباطات انسانی خیلی مهم بودند. 
پس اگر خوش اش می آمد كار می كرد. با 
كارگردانان ایتالیایی البته مكالمه خیلی 
راحت تر بود و دیگر نیازی به مترجم نبود. 
درواقع او با بزرگان ســینمای ایتالیا مثل 
تورناتوره، ســرجو لئونه، پونتــه كوروو، 
الیو پتری، جولیانو مونتالــدو، پازولینی، 
برتولوچی و... دوســتی خوبی داشــت و 
طبعاً این مثل ســخن گفتن با واسطه با 
یك كارگردان آمریكایی نیست كه از جای 
دیگری از دنیا می آید و زیرساخت فرهنگی 
و ذهنیت متفاوتی دارد. انیو كسی نبود كه 
زندگی اجتماعی پررنگی داشته باشد و در 
جشن ها شــركت كند و رفیق باز باشد. او 
خودش را وقــف كارش كرده بود؛ از صبح 
تا شب موسیقی می نوشــت. البته بدیهی 
اســت كه با برخی كارگردانان آمریكایی 
هم كار كرد و با آنها ارتباطات خوبی برقرار 
كرد؛ مثل »برایان دی پالما«، یا تارانتینو یا 
»الیور استون« كه با او هم ارتباط عمیقی 
داشت و »ترنس مالیك« و دیگران... ولی 
این فرق دارد با وقتــی دو نفر به یك زبان 
صحبت می كنند. چون در آن صورت آنها 
جهان فرهنگی مشــتركی دارند و آن را با 

هم مبادله می كنند.

سه  شنبه ۲۲ تیر )۶ جوالی( نخستین سالگرد درگذشت 
انیو مورریكونه، برجسته ترین و مشهورترین )یا یكی از 
شاخص ترین( آهنگسازان موسیقی فیلم تاریخ سینماست. 
در سال ۲۰۱۸ بخت با من یار بود كه لذت- و البته بی تردید 
حسرت- حضور در آخرین كنسرت اجرای گزیده ای از آثار 
این آهنگساز نابغه را در لندن با رهبری خودش از نزدیك 
تجربه كنم كه حاصل آن مشاهده، در گزارشی كوتاه در 
روزنامه همشهری به چاپ رسید. در آن كنسرت، مواجهه با 
آگهی تبلیغاتی كتابی با نام »انیو مورریكونه از زبان خودش« 
بی اندازه ذهن مرا درگیر كرد و دست آخر هم وسوسه خرید 
كتاب چنان بر من غلبه كرد كه بالفاصله همان شب بعد از 
پایان كنسرت و رسیدن به خانه آن را برای خودم سفارش 
دادم. با این  حال و با وجود لحظه شماری روزانه برای خواندن 
كتاب، حدود چند ماهی طول كشید كه آن را دریافت كنم. 
زمانی كه كتاب انیو مورریكونه از زبان خودش به دستم 
رسید، تازه متوجه دلیل این تأخیر شدم. در حقیقت این 
كتاب برگردان انگلیسی كتابی بود به نام » در پی آن نغمه؛ 
موسیقی من، زندگی من« كه ترجمه  و انتشارش از زمان 
پیش بینی شده بیشتر طول كشــیده بود؛ كتابی شامل 
گفت وگویی مفصل و با جزئیات با انیو مورریكونه در شش 
فصل كه تنها به مهم ترین آثار سینمایی و تلویزیونی او 
محدود نمی شــد بلكه موضوعات و مباحث گوناگونی از 
زندگی او و نظراتش را در بر می گرفت.  درگذشت- قابل 
پیش بینی و البته گریزناپذیر- انیو مورریكونه در ۹۱ سالگی 
برای من غم و دریغ فراوانی را به همراه داشت. در تمام مدت 
سال های فعالیت مطبوعاتی ام همواره خواسته بودم با ادای 
دینی به این هنرمند بزرگ، جهانی داشته و به خاطر تك تك 
قطعات فراموش ناشدنی و جاویدانی كه برای تاریخ سینما 
خلق كرده بود، در یك قدردانی عمومی و فراگیر سهیم 
باشم. درگذشــت مورریكونه فرصت غم آلودی را فراهم 
كرد تا با ترجمه این كتاب آن دین را ادا و آن لذت ماندگار 
را با عالقه مندان آثار او قسمت كنم. پیشنهاد ترجمه این 
كتاب در ابتدا به دلیل گرانی كاغذ یــا در اولویت نبودن 

موضوع آن، چندان با استقبال برخی از ناشران معتبر روبه رو 
نشد. بااین حال مثل همیشه با مساعدت و همراهی علیرضا 
محمودی عزیز روزنامه همشهری پذیرفت تا بخش های 
زیادی از این كتاب را به صورت هفتگی چاپ  كند و سپس 
كامل آن را به صورت مجلد در اختیار مخاطبان قرار دهد. از 
سوی دیگر آشنایی و دوستی با مهدی فتوحی از مترجمان 
مسلط به زبان ایتالیایی و از متخصصان سینما و ادبیات 
ایتالیا  موجب شد از ایشان دعوت كنم تا مرا در برگردان 
این كتاب یاری كند. پاسخ مثبت ایشان به دعوت من این 
امكان را فراهم كرد تا بتوانیم بخش هایی از كتاب را به صورت 
مستقیم از نســخه ایتالیایی ترجمه كنیم، و بخش های 
ترجمه شده از نسخه انگلیسی را نیز با نسخه ایتالیایی 
تطبیق  دهیم كه احیانا اگر نكته یا موضوعی در برگردان 
انگلیسی به درستی منتقل نشده بود به دقت در ترجمه 
فارسی برای خوانندگان ارائه شود. با یاری مهدی فتوحی 
همچنین توانستیم پس از چند نامه نگاری اجازه رسمی 
و اختصاصی برگردان و انتشار این كتاب را از ناشر اصلی 
و ایتالیایی آن- انتشارات »موندادوری«- برای مؤسسه 
همشهری به دست آوریم. هنگام تالش برای گرفتن حق 
اختصاصی انتشار كتاب پس از تماس با نویسنده و صاحب 
كتاب در پی آن نغمه؛ موسیقی من، زندگی من - الساندرو 
ِد روزا- او نیز به شدت از كوشش ما برای برگردان اثرش 
به زبان فارسی استقبال كرد و ما نیز از او خواستیم تا در 
گفت وگویی اختصاصی نكاتی را درباره چگونگی شكل گیری 
و به انجام رسیدن كتابش با مخاطبان فارسی زبان درمیان 
بگذارد كه گزیده ای از آن را در شــماره امروز خواهید 
خواند. پیش از خواندن گفت وگو و كتاب كه قرار است از 
هفته آینده هر پنجشنبه در این صفحه به چاپ برسد ذكر 
چند نكته را ضروری می دانیم. در نسخه انگلیسی، برخالف 
نسخه ایتالیایی، برای تمامی نام اشخاص، مكان ها، مراسم، 
رخداد ها و... توضیحات مفصل یا مختصری در ضمیمه كتاب 
آمده كه به دلیل ساختار و شیوه چاپ و صفحه بندی متون 
دنباله دار در روزنامه همشهری برخی از این توضیحات )و 
نه همه آنها( در متن اصلی با قرار گرفتن در نشانه ] [ از آن 

مجزا و با خوانندگان هم رسان شده است. 

مهدی فتوحی -- حامد صرافی زاده

    برای ما كمی درباره نخستین 
مواجهه تان با جهان موســیقی 
و به ویژه جهان موســیقی استاد 

»مورریكونه« صحبت كنید؟
ایــن را در مقدمــه كتابم آشــكارا گفته ام. 
برمی گردد به كودكی ام و از طریق فیلم های 
»بــاد اسپنســر« و فیلم هــای وســترن، 
تبلیغاتی، رادیو و تلویزیــون و... . با این همه 
حتی نمی دانســتم این آهنگ ها متعلق به 
مورریكونــه هســتند. در آن دوره البته این 
موضوع مسئله من نبود. قاعدتاً برای یك بچه 
3 ساله مسئله این نیست كه آهنگساز این آثار 
چه كسی است. موسیقی های بسیار زیبایی 
را می شــنیدم و آنها را هنوز به یاد دارم؛ مثاًل 
موسیقی سریال »راز بیابان« را در سال1988 
كه من فقط 3سال داشتم خیلی خوب به یاد 
دارم. موسیقی فیلم »چشــم به پر« را هم با 
بازی باد اسپنسر خوب به خاطر می آورم. جهان 
مورریكونه جهانی بود كه من آن را اندك اندك 
دریافتم؛ اینكه چه آهنگســازی است و چه 
كارهای خارق العاده ای كــرده. ولی در آغاز 
فقط موســیقی او بود كه مرا متاثر می كرد. 
نمی دانســتم از آن اوســت و نمی دانم اصاًل 
نخستین چیزی كه از او شنیده ام كی بوده؟ 
اگرچه این را بارها از خودم پرســیده ام. ولی 
وقتی پس از سال ها ما همدیگر را شناختیم و 
این امكان را یافتیم كه سال ها با هم همكاری 
كنیم دیدن این پارتیتورها نخستین بار برایم 
خیلی جالب بود. مثالً پارتیتور بخش »كوه« یا 
»دِر زرین« از فیلم »راز بیابان« پارتیتورهایی 

بودند كه من از بچگی آنها را در خاطر داشتم. 
پس بنابراین برایــم واقعاً مثل یك ســفر 

شگفت انگیز بود.
    آیا كسی یا كسانی پیش و پس 
از شما بوده  اند كه با چنین دقتی 
زندگی و كار استاد مورریكونه را 

بررسی كرده باشند؟
بله، پیش از من هم كتاب هایی از انتشارات 
دیگری به این موضوع پرداخته  بودند. ولی 
بیشتر باید به این مسئله بپردازم كه چه كسی 
با استاد مورریكونه كار كرده بود و چه كسی به 
نفع خودش از او بهره برداری هایی كرده است. 
بدیهی است كه اشخاص زیادی با گردآوری 
و كنار هم گذاشتن شــان اطالعاتی از اینجا 
و آنجا به نفع خودشــان بهره برداری هایی 
كرده اند و همینطور نوازندگانی بوده اند كه 
درباره آثــار او برای دریافــت و درك اینكه 
چگونه ملــودی و هارمونی ایجــاد كنند یا 
مــواردی از این دســت، مطالعاتی از منظر 
موســیقایی داشــته اند. از میان آثاری كه 
می دانم استاد مورریكونه نه فقط در سطح 
موزیكولــوژی/ موسیقی شناســی بلكه در 
ســطح شــاهدی بر زندگی و گفته هایش 
بدان ارج می گذاشت بی تردید كار »سرجو 
میچلی« اســت كه آثار منتشر شده او برای 
استاد اهمیت داشتند. به ویژه كه آنها مربوط 
به یــك دوره تاریخی خــاص و یك بخش 
از زندگی انیو مورریكونه هســتند. اســتاد 
نســبت به آثار دیگری كه درباره او منتشر 
شدند بســیار منتقدانه رفتار می كرد حتی 

جلوی انتشار برخی از این آثار را هم گرفت؛ 
مثاًل در فرانسه یا در كشورهای دیگر نسبت 
به آنچه درباره او می نوشــتند خیلی انتقاد 
داشت. به همین خاطر است كه من این كار 
را شروع كردم. وانگهی بدیهی است كه یك 
آدم نمی تواند تمام  وكمال بداند مورریكونه 
كیست و چه می كند. ســوای نگاه انتقادی، 
باید بگویم برخی از این كتاب ها، جالب اند، 
كه از آن میان مصاحبه »آنتونیو موندا« با او 
است كه بیشتر جنبه حكایت وار دارد و درباره 
سینماست و مربوط است به سال2007 كه 
مورریكونه جایزه اســكار را برای دستاورد 
كار های سینمایی اش دریافت كرد و سفارش 
آن را »مونــدادوری« داده بــود. با این حال 
مورریكونه از آن هم راضی نبود. نمی خواهم 
بگویم كتاب ســطحی ای بود ولی بیشــتر 
مربوط می شد به شایعات و حاشیه های جهان 
سینما و آنچنان عمقی نداشت، درحالی كه 

اندیشه و نگاه انیو عمیق بود.
    قبــل از شــروع كار آیــا 
می دانستید كه این گفت وگوها 
قــرار اســت روزی مرجــع 
قابل اتكایی برای شــناخت آثار 
و اندیشــه ها و زندگی اســتاد 

مورریكونه شوند؟ 
بله! من وقتی به خدمت مورریكونه رسیدم او 
نوشته ای به من داد كه در آن پیشنهاد داده 
بود چگونه پیشــگفتارم را بنویسم تا كتاب 
دقیقاً همانگونه كه باید پیش برود. در نتیجه 
بسیاری از پاسخ ها در همان جا شكل گرفت 

انیو مورریكونه  و  الساندرو  ِد روزا

قسمت اولمسافر خانه



احساس استقالل در سالمندیاهمیت نیازهای روحی در سالمندان

تفریح؛ نیاز ویژه سالمندان

احساس مهم بودن

ترس از سایه مرگ

سالمندی، سال های حساســی از عمر اســت كه همه ما دیر یا زود به آن می رسیم. 
روانشناسان معتقدند افراد پس از رسیدن به ســن 60سالگی وارد دنیای سالمندی 
می شوند. ورود به این دوره از زندگی می تواند چالش مهمی در زندگی هر فرد باشد و 
نحوه كنارآمدن با آن تا حد زیادی تحت تأثیر كیفیت زندگی فرد، سالمت جسم و روان 
و همینطور سیستم های حمایتی در محیط اطراف است. بی توجهی به نیازهای روانی 
ســالمندان می تواند احتمال بروز بیماری های روحی و همینطور آسیب های مغزی 
نظیر آلزایمر را افزایش دهد. با توجه به اینكه بروز این اختالالت می تواند مشكالتی را 
هم برای خود فرد و هم برای اطرافیان او ایجاد كند، بهتر است برای پیشگیری از این 
موضوع اطالعات خود را راجع به نیازهای سالمندان و نحوه ارتباط با آنها افزایش دهیم. 

احساس استقالل، یكی از نیازهای روانی مهم سالمندان است كه اگر تامین نشود، آنها 
را هر روز بیشتر از روز قبل آزار می دهد. بیشتر سالمندان نگرانی هایی درباره ناتوانی، 
بیماری و تنهایی در نبود دیگران دارند و ما نباید به این احساسات دامن بزنیم. باید 
تالش كنیم در عین حال كه خیال سالمند را از حضور عزیزانش در كنار خود مطمئن 
می كنیم، توانایی های او را هم به رسمیت بشناسیم تا خودش را از كار افتاده و سربار 
دیگران احساس نكند. توصیه می شود حتی در شرایطی كه قرار است بعضی كارها را 
شما برای فرد سالمند انجام دهید، از آنها بپرسید كه دلشان می خواهد این كار چطور 
پیش برود و حتی اگر با این موضوع مخالف هستید، سعی كنید در كارهای مربوط به 
آنها مطابق میل خودشان رفتار كنید. استقالل مالی هم در این دوره اهمیت زیادی 
دارد كه باعث می شود سالمند از نظر روانی احســاس آرامش و امنیت داشته باشد. 
سالمندان با همان تفكر آزاردهنده از دست دادن توان جوانی، برای آنكه سربار دیگران 
نباشند، گوشه گیر و منزوی می شوند. باید به آنها یادآوری كنیم كه اگر كمكی از جانب 
ما به آنها می رسد، از روی عشق و احترام است و نه از روی اجبار و رفع وظیفه. در نهایت 
چیزی كه سالمندان را در گذر از این سال های عمر با روحیه سالم تری نجات می دهد، 
عشق و محبت است. یكی از اصلی ترین نیازهای روانی سالمندان این است كه احساس 

كنند موردتوجه و محبت اطرافیان قرار دارند.

همانطور كه كودكان به تفریح و سرگرمی نیاز ویژه ای دارند، سالمندان هم برای گذراندن این دوره خاص و حفظ سالمت 
روان خود، به تفریحات مناسب و سرگرمی های روحیه بخش احتیاج دارند. برخی از خانواده ها معتقدند كه افراد سالمند 
احتیاج و نیازی به تفریح ندارند. گاهی حتی تصور می كنند سالمندان حوصله  این تفریحات را ندارند. اما این یك تصور 
كامال نادرست است؛ چرا كه گذراندن اوقات فراغت با تفریح برای افراد سالخورده بسیار مهم است و باعث باالرفتن روحیه 
و سالمت روح و روان آنان می شود. باید تالش كنیم در برنامه های تفریحی خود، حضور سالمندان را هم درنظر بگیریم و 
در كنار آنها، برنامه های شاد و سرگرم كننده  را مثل رفتن به طبیعت ترتیب دهیم. وقت گذراندن با هم سن و ساالن یكی از 
راه های مناسب برای سرگرمی سالمندان است كه فایده های دیگری هم دارد. وقتی سالمندان در جمع افراد شبیه به خود 
وقت می گذارند، حرف های مشترك بیشتری برای زدن خواهند داشت. آنها از خاطرات و تجربیاتشان برای هم می گویند 
و این معاشرت دوستانه، احساس تنهایی را در سالمندان تا حدودی از بین می برد. برنامه های تفریحی مثل پیاده روی 
در طبیعت یا شركت در دورهمی ها و كالس های موردعالقه، نشاط و شادابی را برای سالمندان به همراه خواهد داشت.

اگر اطرافتان سالمند داشته باشــید، حتما دیده اید كه آنها معموال از اینكه اطرافیان 
فراموش شان كرده اند گالیه دارند. حتی ممكن است این احساس نادرست باشد و در 
واقعیت، دیگران این فرد سالمند را فراموش نكرده باشند، اما این بهانه جویی و گالیه 
ریشه در جای دیگری دارد. احساس طردشدگی میان ســالمندان شایع است. آنها 
تصور می كنند اطرافیان دیگر دوستشان ندارند، تحویلشان نمی گیرند و فراموش شان 
كرده اند. اینجاست كه سالمندان شــروع می كنند به بروز رفتارهای عجیب و غریب 
و شبیه كودكان می شوند. نخســتین قدم این است كه احســاس جداافتادگی را از 
سالمندان بگیریم. باید سعی كنیم آنها را در جریان اتفاقات و ماجراها قرار دهیم و مثال 

موقع گفت وگو، آنها را هم مخاطب قرار دهیم.

سالمندان وقتی به گذر سال های جوانی و میانسالی فكر می كنند، خودشان را به آخر خط رسیده و در آستانه مرگ تصور 
می كنند. اگرچه مرگ برای هیچ كس موضوع خوشایندی نیست، با این حال بعضی سالمندان به اندازه ای از این موضوع 
می ترسند كه زندگی روزمره آنها مختل می شود و امكان زندگی شاد و فعالیت در محیط را از دست می دهند. ترس از 
تنهایی، توجه بیش ازحد به مرگ و تهیه وســایلی مانند كفن، وصیت كردن مداوم به اطرافیان یا گوشزد كردن نكاتی 
راجع به مراسم عزاداری ازجمله رفتارهایی هستند كه می تواند نشانه ای از اضطراب مرگ باشد. ابتال به این ترس تا حد 
زیادی امكان استفاده از سال های زندگی را از فرد می گیرد و گاهی در برخی از سالمندان باعث خودكشی می شود. به 
همین خاطر بهتر است در شرایطی كه با چنین مشكلی مواجه می شوید از یك روانشناس برای رفع این بحران و نیازهای 

روانی سالمندان كمك بگیرید.

بازی گردی15مكتب خانه

اگر در خانواده سالمند داشته باشید، حتما متوجه شده اید كه روحیات آنها بسیار شبیه به 
كودكان شده؛ همان قدر حســاس و زودرنج، دل نازك و بی طاقت. به لطف افزایش آگاهی و 
دسترسی به اطاعات، یاد گرفته ایم در جوانی مراقب ســامت روان خود باشیم. اما از نیازهای روانی سالمندان و 
روحیات ویژه آنها در دهه های بعد از میانسالی غافل می شویم. همان قدر كه سالمندی زمان تجربه نیازهای ویژه 
و بیماری های احتمالی جسمی اســت، نیازهای روانی هم در این دوره اهمیت پیدا می كنند. دكتر سیما فردوسی، 
روانشناس، برایمان از نیازهای روانی ویژه سالمندان و لزوم توجه به سامت روان آنها در كنار سامت جسم می گوید.

نیلوفر  ذوالفقاری

بازی هــای  بــازی،   عاشــقان 
Secret files یا همان »پرونده های 
خــوب  خیلــی  را  مخفــی« 
می شناســند. یك بازی پرفروش 
و پرمخاطب كــه معمایی، مهیج 
و بســیار جذاب است. نسخه سوم 
این بازی كه مخاطبان زیادی را با 
خود همراه كرده، ادامه دو قسمت 
قبل است. ماجرای این بازی از آنجا 
شروع می شود كه شخصیت اصلی 
بازی یعنی »نینا« به همراه نامزدش 
»مكــس« در حــال برنامه ریزی 
برای مراســم ازدواج شان است كه 
پلیــس آلمان مكس را دســتگیر 
می كند. مكس به سختی یك پیام 
مخفی و كدگذاری شده برای نینا 
می فرستد تا او را از اتفاقات مطلع 
كند؛ اتفاقاتی كه پای انســان های 
باستانی را هم به دنیای مدرن بازی 
باز می كند! حاال شــما همراه نینا 
باید به زمان ســفر كنید و با انجام 
پازل های مختلف، بشریت را از یك 

تهدید بزرگ نجات بدهید!

پرونده های مخفی3

بازیكنــان كنســول های بازی 
مختلف از جمله پلی استیشــن، 
حتما بــا بازی محبــوب »راكت 
لیگ« آشنا هستند؛ بازی تركیبی 
از فوتبــال و اتومبیل رانی كه دو 
تیم باید بــا اتومبیل هایشــان، 
توپ بزرگ بــازی را وارد دروازه 
حریف شــان كنند. حــاال خبر 
خوش اینكه نسخه ای شبیه راكت 
لیگ كنســول های بــازی برای 
گوشــی های تلفن همراه آمده و 
نامش »موتوربال« است. در این 
بازی شــما ابتدا باید از بین ده ها 
اتومبیل مختلف، یكــی را برای 
خودتان انتخاب كنید و در گاراژ 
اختصاصی تان، آن را به هر شكلی 
كه دوســت داریــد، دربیاورید. 
بعد بــا آن در یــك دوره رقابت 
هیجان انگیز فوتبالی شركت كنید 
و با ماشین تان گل بزنید! این بازی 
كم حجم امــكان رقابت آنالین با 
دیگر بازیكنان سراســر جهان را 
هم در اختیارتان قــرار می دهد 
كه باعث جذابیــت دو چندانش 

خواهد شد.

بازی موبایلی راكت لیگ!

بازی ایرانی »باغ نگار«

تا به حال تجربه بــازی موبایلی 
ایرانی داشــته اید؟ اگر نه توصیه 
می كنیم برای یك بار هم كه شده 
بازی ایرانی را تجربه كنید. یكی 
از بهتریــن بازی های ایرانی برای 
موبایل، بازی »باغ نگار« است؛ یك 
بازی فكری، عاشقانه و معمایی كه 
قبل از هر چیــز گرافیك خیلی 
خوبش عالقه مندان بــه بازی را 
به خود جذب كرده. داستان این 
بازی از آنجا شــروع می شود كه 
نگار و پدرش بعــد از مدت ها به 
ایران برگشته اند و قصد دارند خانه 
قدیمی شان را بازســازی كنند. 
ارســطو كه عاشــق نگار است، 
سعی می كند با تعمیر خانه، دل 
او را به دســت بیاورد. حاال شــما 
به عنوان بازیكن این بازی باید با 
حل پازل های مختلف، به ارسطو 
كمك كنید تا دكور خانه قدیمی 
نــگار را تغییر بدهــد. امتیاز این 

بازی 4/7  است.

پنجشنبه

شماره 126
17  تیر 1400 

نشانه های اختالل 
خواب در كودكان

اختالالت خواب در كودكان می تواند منجر به 
آزار دیدن بچه ها و نگرانی والدین شــود. مهم 
است كه نشانه های این اختالل را بشناسید.اگر 
كودك شما معموال در خوابیدن مشكل دارد، 
یا اغلب خیلی زودتر از حــد معمول از خواب 
بیدار می شود، می تواند نشانه بی خوابی باشد. 
بی خوابی در كودكان ناشی از عوامل مختلفی 
ازجمله استرس، درد یا اختالالت روانی است. 
اســترس می تواند از عوامل مختلفی به وجود  
آید ازجمله مشكل در انجام تكالیف مدرسه، 
مسائل اجتماعی، مســائل خانوادگی یا تغییر 
در الگوهای زندگی معمولی مانند نقل مكان 

به یك محیط جدید.
كابوس های گاه به گاه در كودكان كه از حدود  
سه سالگی شــروع می شوند بســیار متداول 
هستند و بیشتر در ســنین  شش تا ده سالگی 
رخ می دهد.  معموال تعــداد كابوس ها بعد از 
ده سالگی كاهش می یابد. كابوس ها اگر خیلی 
مكرر باشــد می توانند منجر به اختالل خواب 
شــوند و كودك را اغلب در طول شــب بیدار 
كنند. بیدار شــدن مكرر از خــواب می تواند 
خواب كودكان را مختــل كند و منجر به ابتال 
به بیماری های عصبی، اضطراب و مشــكالت 

رفتاری شود.
شب ادراری به عنوان یك اختالل خواب درنظر 
گرفته نمی شــود، مگر اینكه كودك بیشــتر 
از 5سال داشته باشــد و حداقل هفته ای 2بار 

به طور مرتب تكرار داشته باشد.
اختالالت خواب در كودكان می  تواند آنها را به 
كودكانی خسته و لجباز تبدیل كند و به انواع 
مشــكالت رفتاری در خانه، مدرسه و زندگی 
اجتماعی آنها منجر شــود. اگر فكر می كنید 
كودك تان ممكن اســت دچار اختالل خواب 
باشد، نخستین قدم، مراجعه به پزشك كودك 
و توضیح در مورد هرگونه مســائل مرتبط با 

خواب است كه كودك شما نیز داشته است.

راهنما

ونسان ونگوگ از مشهورترین نقاشان تاریخ هنر است كه در عمر 37ساله اش فقط یكی از كارهایش 
به فروش رفت و با حس هنرمندی شكست خورده به زندگی اش پایان داد. او كه از كودكی به نقاشی 
عاقه داشت تا اواخر دهه دوم زندگی اش نقاشی نكرد و بسیاری از كارهای شناخته شده اش را در 

2سال آخر زندگی اش تكمیل كرد. زندگی و شخصیت او ماجرایی عجیب و خواندنی دارد.
نقاشی با یك گوش بریده ونسان ونگوگ، نقاش معروفی 

كه زندگی پر فراز و نشیبی داشت

ونگوگ در روستایی در شمال هلند و در نزدیكی مرز بلژیك 
به دنیا آمد. پدر و پدربزرگ او كشیش و سه تا از عموهایش 

فروشنده آثار نقاشی بودند. نام پدربزرگ و عموی او نیز 
ونسان بود. از سال1861 یك معلم خصوصی، به او و 

خواهرش ویل درس می داد تا اینكه در مدتی بعد به یك 
مدرسه شبانه روزی رفت. دوری از خانواده او را افسرده  كرد 

و این مسئله را در بزرگسالی نیز عنوان كرد. چند سال در 
دبیرستان تحت نظر كنستانتین هایزمن، كه در پاریس به 

موفقیت هایی رسیده بود، اصول اولیه طراحی را آموخت.
در جوانی نزد عمویش ونسان در یكی از شعبه های بنگاه 

خرید و فروش آثار هنری در الهه مشغول به كار و سپس به 
لندن فرستاده شد.

اوج ماجرای زندگی ونگوگ، بریده شدن گوش اوست.گوش 
ونگوگ، كامل بریده نشده بود، بلكه فقط بخشی از گوش 
چپش كنده شده بود. نقاش بزرگ هلندی با »پل گوگن« 
دیگر هنرمند سرشناس و دوست نزدیكش زندگی می كرد. 
گوگن شمشیربازی ماهر بود. این دو گاهی تا سر حد مرگ با 
هم دعوا می كردند و از جمله، همان شبی كه ونگوگ گوش اش 
را از دست داد. گرچه هر دوی این نقاش ها مدعی هستند كه 
خود ونگوگ، الله گوش اش را برید، اما باز هم ابهام هایی در 
این زمینه وجود دارد.ونگوگ به خاطر بریده شدن گوش اش 
در بیمارستانی بستری شد و در ژانویه 1889مرخص شد؛ 
اما احساس می كرد كه سالمت روانی اش پس از گذشت 
چندماه بهبود نیافته است. بنابراین در همان سال، خود را به 
تیمارستان »سن پل« معرفی كرد. او در زمان بستری شدن در 
این آسایشگاه روانی ، بسیاری از آثار كالسیك خود را ازجمله 
»درختان زیتون«، »شب پرستاره« و »زنبق ها« را خلق كرد.

او در زمان اقامت در تیمارستان، تعدادی از آثارش را برای 
برادرش »تئو« پست و تالش كرد آنها را به فروش برساند كه 
البته موفق نشد.ونگوگ »شب پرستاره« را كه اكنون یكی 
از شاهكارهای پرطرفدارش به شمار می آید ، با نگاه كردن به 
آسمان شب از درون پنجره آسایشگاه روانی كشید؛ اما همیشه 
از آن به عنوان یك اثر ناموفق یاد می كرد. او در نامه هایی كه 
به برادرش نوشته، درباره  این اثر گفت:»این اثر با من حرف 
نمی زند، حتی یك ذره هم خوب نیست«.

ونگوگ در آخرین سال زندگی خود به دكتر گاشه، روانشناس 
مراجعه كرد. نخستین برداشت ونگوگ از گاشه كه چهره اش 
را نیز كشیده است، این بود كه دكتر از خود او بیمارتر است. 
روزبه روز فرورفتگی و افسردگی ونگوگ عمیق تر می شد با این 
حال او تنها در 2 ماه پایانی عمرش 90نقاشی برجای گذاشت. 
ونسان ونگوگ در سال 1890در سن 37سالگی در اثر 
شلیك گلوله به شكمش زخمی شد و روز بعد در مهمانسرایی 
درگذشت. ونسان آخرین احساسش را به برادر خود كه پیش 
از مرگش بر بالین وی آمده بود اینگونه بیان كرد: »غم برای 
همیشه باقی خواهد ماند«.مشكالت روحی مختلفی به ونگوگ 
نسبت داده شده است. ازجمله اسكیزوفرنیا، اختالل دوقطبی 
افسردگی شیدایی و مشكالت شخصیتی. در مورد اسكیزوفرنیا 
محققان به این اشاره می كنند كه در یكی از خواهران ونسان 
این بیماری مطرح شده و خواهر دیگر به یك خودكشی 
نافرجام دست زده بوده است. در زندگی ونسان موارد مختلفی 
از توهمات شنوایی و بدبینی گزارش شده است. مداركی كه به 
نفع اختالل دوقطبی در ونگوگ هستند عبارتند از: نوسانات 
خلقی قابل توجه وی، نامه ها و نقاشی های فراوانی كه در 
یك زمان كوتاه نوشته و كشیده و به مرحله شیدایی اختالل 
دوقطبی ربط داده می شود.

وقتی ونگوگ جوان از دختر مورد عالقه اش جواب 
رد شنید، به تدریج گوشه نشین شد. اعتقاد مذهبی او 

به تدریج شدیدتر شد تا آنجا كه به انگلستان بازگشت و 
در یك مدرسه به صورت داوطلبانه و بدون دستمزد به 
تدریس مشغول شد. او تصور می كرد در مسیر درست 

زندگی قرار گرفته است. این مدرسه در بندر قرار داشت و 
این فرصتی بود تا ونسان چند طرح از مناظر آنجا بكشد. 
ونسان، به مدت 15 ماه در رشته علوم دینی در آمستردام 

تحصیل كرد. او پس از ترك تحصیل و پرداختن به نقاشی، 
سال ها پس از این دوران به عنوان »وحشتناك ترین دوران 
زندگی« نام برد.او مدتی در انگلستان و در میان كارگران 
معادن زغال سنگ شهر بوریناژ واقع در بلژیك به عنوان 

مبلغ دین مسیحی فعالیت كرد.

ونگوگ فعالیت هنری خود را به عنوان طراح و نقاش در 
سن 27سالگی آغاز كرد. او پس از مواجهه با آثار ژان فرانسوا 

میله عمیقاً تحت تأثیر نقاشی های او و پیام اجتماعی آنها 
قرار گرفت و در همین زمان بود كه طراحی را به صورت 
جدی و حرفه ای آغاز كرد. از آنجا كه در سن 37سالگی 
درگذشت، در واقع تمام آثارش را در 10سال آخر عمر 

آفرید كه شامل بیش از 900نقاشی، بیش از 1100طراحی 
و 10چاپ می شود. برخی از پرآوازه ترین آنها در 2سال 

پایانی عمرش كشیده شده اند. شیفته نقاشی از كافه های 
شبانه، مردم طبقه كارگر، مناظر طبیعی فرانسه و گل های 
آفتابگردان بود. مجموعه گل های آفتابگردان او كه تعدادی 

از آنها از مشهور ترین نقاشی هایش نیز به شمار می آیند 
شامل 11اثر است. خودنگاره ها و شب های پرستاره از دیگر 

نقاشی های برجسته او به شمار می آیند.

ماجرای بریدن گوشتولد در خانواده ای هنری

مرگ در اوج بیماری روحی

شروع تلخی ها

شكوفایی هنر نقاش

جمالتی از نامه های ونگوگ
   كســی كه می خواهد فعالیت كند، نباید از اینكه 
گاهی اشتباه كند، بترسد. نباید از اینكه گاهی لغزش 

داشته باشد بترسد.
   هیــچ كاری نكــردن و هیچ اشــتباهی نكردن، 
توقف است. ایستادن است. متوســط ماندن است. 

میان مایگی است.
   هر وقــت یك بوم خالــی می بینی كه به شــكل 
احمقانه ای به تو خیره شده و نگاهت می كند، با قلم و 

رنگ بر گوش اش بكوب تا از خواب برخیزد.
   نمی دانی كه نگاه خیره بوم خالی به هنرمند، چقدر 
فلج كننده است. انگار به تو می گوید: تو هیچ كاری 

نمی توانی بكنی!
   تأثیرگذاری نگاه خیره بوم خالی، گاهی چنان است 

كه نقاشان را به احمق هایی ترسو تبدیل می كند.
   نقاشــان زیادی را می شناســم كــه از بوم خالی 
می ترسند و نمی دانند كه این بوم خالی است كه از 

یك نقاش پرشور، بر خود می لرزد.
   زندگی هم برای اكثر ما چنین چیزی اســت، یك 
بوم خالی و بی معنی. چیزی كه نگاه خیره اش، انگیزه 

و روحیه را از تو می گیرد.
   مهم نیست كه زندگی چگونه به نظر می آید، از نگاه 

سرد و بی روح آن نباید ترسید.

نیازهای روانی سالمندان را بشناسیم

موسفیدانی 
كه كودك می شوند

وقتی موسفیدها بداخالق می شوند
یكی دیگر از واكنش های رفتاری در سالمندان كه بروز آن شایع است، 
پرخاشگری و كج خلقی است. این پرخاشگری می تواند دالیل مختلفی 
داشته باشد. بعضی سالمندان از اینكه دیگر نمی توانند عملكردی مانند 
جوانی خود داشته باشــند، مثال مثل قبل از عهده انجام كارهای سخت 
برنمی آیند، ناراحت هســتند و این ناراحتی را با رفتار پرخاشگرانه بروز 
می دهند. این ناراحتی در بعضی ســالمندان به شكل بداخالقی دیده 
می شود. بعضی سالمندان از اینكه نمی توانند درباره نیازهای روانی خود 
با اطرافیان حرف بزنند، بی حوصله و بداخالق می شوند. دلیل بداخالقی 
آنها معموال، جمع شدن گالیه ها و ناراحتی ها روی هم است. البته بخشی 
از بداخالقی های سالمندان، به شرایط جسمی آنها بازمی گردد و ریشه 
در روان آنها ندارد. طبیعی است كه اگر فردی بیمار باشد یا درد بكشد، 

نمی تواند مثل همیشه خوش اخالق باشد. 

مرور تلخی ها، ممنوع
یكی از رفتارهایی كه سالمت روان سالمندان را به خطر می اندازد، مرور 
مداوم تلخی  ها و ناراحتی هاســت. گاهی ســالمندان خودشان مرورگر 
تلخی  ها می شوند، خاطرات ناراحت كننده و اتفاقات تلخ گذشته را برای 
خود یادآوری می كنند، سراغ حسرت ها و كمبودها می روند و طبیعی است 
كه آنچه در گذشته تلخ بود، امروز هم كامشان را شیرین نكند. گاهی هم 
اطرافیان باعث می شوند روحیه سالمندان با مرور تلخی ها آسیب ببیند. 
خیلی مهم است كه با سالمندان، از تلخی ها، ترس ها و موضوعات منفی 
حرف نزنیم و ســعی كنیم با مثبت اندیشــی، روحیه همدیگر را تقویت 
كنیم. ســالمندان با دیدن عشــق و محبت واقعی فرزندان و اطرافیان، 
روحیه قوی تر و شادتری پیدا می كنند. بهتر است آنها را از شنیدن مداوم 
اخبار تلخ دور نگه داریم. درست است كه از درد دل گفتن با موسفیدهای 
خانواده، احساس آرامش پیدا می كنیم، اما بهتر است مراعات آنها را بكنیم 
و غصه هایمان را برایشــان زیاد تكرار نكنیم. زندگی روزمره سالمندان 
می تواند با شنیدن خبرهای خوب و ایجاد بهانه های ساده خوشحالی، از 

یكنواختی و مالل نجات پیدا كند.
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محله اديان رفسنجان
استان كرمان هم مثل بسياري از شهرهاي ايران 
روي جاده ابريشم قرار دارد. از ديرباز مسافراني از 
اقوام و اديان مختلف از اين جاده گذر كرده و بعضي 
هم در اين خطه سكني گزيده اند. رفسنجان يكي 
از شهرهاي اين استان اســت كه از قديم پيروان 
اديان گوناگون در آن خانه داشتند. حاال فقط يك 
كنيسه متعلق به يهوديان در اين شهر فعال است و 
پيروان اين دين در آن به عبادت مشغول مي شوند. 
با اين حال شهرداري رفسنجان در قالب بازآفريني 
شهري مشغول اجراي طرحي است تا به واسطه 
آن مالكان قديم محله تاريخي اديان را به سكونت 
دوباره يا بازسازي و تغيير كاربري بناها تشويق كند.

رئيس شوراي شهر رفســنجان درباره اين طرح 
كه قرار است در روزهاي پاياني تير افتتاح شود به 
همشهري مي گويد: خيابان فردوس رفسنجان يك 
محله قديمي است كه در منطقه بازار قرار دارد. در 
اين محله از قديم حسينيه، كليسا، مسجد، عبادتگاه 
زرتشتيان و كنيسه يهوديان در كنار هم قرار داشت 
و پيروان همه اديان در كنار هم با آسايش زندگي 
مي كردند. حتي تا چند سال قبل گروهي از پيروان 
مذهب هند هم در شهر بودند كه حاال از رفسنجان 

رفته اند يا ديگر در قيد حيات نيستند.
حجت االسالم علي هاشميان با بيان اينكه اين منطقه 
سال هاست ساكنان زيادي ندارد و بسياري از بناهاي 
آن تخريب شده، مي افزايد: شهرداري رفسنجان با 
هدف تأكيد بر همزيستي مسالمت آميز اديان اين 
شهر تصميم به اجراي طرح بازآفريني شهري در 
اين محله كرد كه اكنون بخش زيادي از آن انجام 

شده است.
وي ادامه مي دهد: برق رســاني، لوله كشــي آب، 
كف سازي و ســاخت ديواره هاي اين مكان كه در 
خيابان فردوس قرار دارد، انجام شده است. خود 
طرح هم بافتي تركيبــي دارد و از نمادهاي اديان 
مختلف با مركزيت اسالم و آبنما تشكيل شده است.

رئيس شوراي اسالمي شهر رفسنجان تأكيد مي كند 
كه نگاه اصلي اين اســت كه مالكان به اين محله 
برگردند و از فضاها و امكاناتــي كه در اينجا براي 

كار و زنده كردن محله وجود دارد، استفاده كنند.

مهاجرت درون شهري زرتشتيان يزد
يزد هم از ديربــاز محل زندگي اقــوام و مردمان 
گوناگوني بوده اســت؛ كليميان، مســيحيان و 
زرتشتيان، ساكنان ديرينه اين شهر تاريخي هستند. 
در اين ميان زرتشتيان از قديمي ترين ساكنان شهر 
محسوب مي شوند كه در محله هاي مختلف خانه، 
انجمن، مدرسه و آتشكده ساخته و زندگي مي كنند. 
پيوند آنان با ديگر مردم شهر هم بسيار محكم است 

و جايگاه ويژه اي دارند.
عضو 2دوره شوراي شهر و رئيس انجمن زرتشتيان 
يزد به همشهري مي گويد: جامعه زرتشتيان يزد در 
چند محله ازجمله دستوران، مريم آباد، قاسم آباد، 
خرمشاه، كوچه بيوك، نرسي آباد، كسنويه، اهرستان 
و رحمت آباد زندگي مي كنند كه از اين ميان محله 
دستوران جزو بافت ميراث جهاني شهر محسوب 
مي شود. ســپنتا نيكنام با بيان اينكه زرتشتيان 
در گذشته هاي دور براي ســكونت كنار يكديگر 
 در بخش هاي مختلف شــهر يزد ساكن شده اند،

می گويد: وقتي مردمي به اين شكل منسجم و در 
كنار هم زندگي مي كننــد، همه ابعاد اجتماعي و 
اقتصادي آنها تسهيل مي شود. وي با بيان اينكه در 
اكثر محله ها آتشكده، سالن اجتماعات و مدرسه 
وجود دارد، ادامه مي دهد: مهم تر آنكه هر يك از 
9محله زرتشتي نشين يزد يك انجمن زرتشتيان 
مخصوص خود دارد و همين انجمن ها هســتند 
كه سعي مي كنند محله ها را به شكل قديم خود 
حفظ كنند. نيكنام با بيان اينكه جامعه شهري و 
شهروندان يزد تعامل خوبي با هم دارند، مي  گويد: 
زرتشتيان جمعيت پرتعدادي ندارند، با اين حال 
در همه زمينه ها كنار ديگر مردم ايران ايستاده اند و 

حتي نسبت به اين جمعيت اندك، درصد شهداي 
زرتشتي نســبت به تعداد جامعه زرتشتيان جزو 
باالترين درصد تقديم شهداست. آنها خدمات بسياري 
به شــهر كرده اند و از ديرباز مدارس، مهدكودك، 
بيمارستان، درمانگاه، آب انبار و بسياري تاسيسات 
و امكانات ديگر را ساخته و براي همه مردم شهر وقف 
كرده اند و بيش از 40درصد كل موقوفات شهر يزد 
متعلق به جامعه زرتشتيان است. از سوي ديگر باقي 
مردم يزد هم جايگاه خاصي براي زرتشتيان قائل 
هستند. اگر اين نبود، من به عنوان نماينده شوراي 
شهر در هر دو دوره اي كه در انتخابات شورا شركت 
كردم بيش از 20هزار رأي نمــي آوردم. اين عدد 
بسيار بيشتر از جمعيت زرتشتيان يزد است و نشان 
مي دهد عموم مردم شهر به من به عنوان نماينده اي 
از جامعه زرتشتيان اعتماد كردند. عضو دوره پنجم 
شوراي شهر يزد با اينكه نسل جديد زرتشتيان اصرار 
چنداني به سكونت در اين محله هاي قديمي ندارند، 
مي افزايد: محله های قديمي توسعه يافتگي كمتري 
دارند، بافت منطقه، تاريخي و خانه هاي آن قديمي 
هســتند يا در مناطق كمتر توسعه يافته يزد قرار 
دارند. به همين داليل جوانان ترجيح مي دهند در 
محله هاي مدرن تر زندگي و البته خانه هاي قديمي را 
هم حفظ كنند. با اين حال رئيس انجمن زرتشتيان 
يزد تأييد مي كند كه محله هاي زرتشتيان در حال 
تغيير و از دست دادن انسجام خود هستند. نيكنام 
اين روند را يك هشدار مي داند و مي افزايد: جامعه 
زرتشتيان در حال يك مهاجرت درون شهري است 
و ادامه اين روند موجب از دست رفتن انسجام اين 

محالت قديمي خواهد شد.
بارون آواك تبريز

اگر شهرهاي مركزي ايران به دليل همجواري با جاده 
ابريشم سكونتگاه اديان و اقوام شده اند، ارامنه ساكن 
آذربايجان شرقي و البته غربي به دليل همسايگي 

اين استان با ممالك اتحاد جماهير شوروي مثل 
آذربايجان و ارمنستان، مسكن اين گروه از مردم 
هستند. بارون آواك يا بارناوا يكي از محله هاي مركزي 
شهر تبريز است كه بين محله هاي اهراب، ليل آباد و 
ميارميار قرار دارد. »بارون آواك« ريش سفيد ارمني 
شهر، باني اين محله بود. او در دوران ناصرالدين شاه 
يكي از برج و باروهاي هشت گانه تبريز را كه پس 
از زمين لرزه سال1780 ميالدي ساخته شده بود، 
خراب كرد و اين محله را به جاي آن براي سكونت 
ارامنه اين شهر و ديگر مهاجران ارمني ساخت. با 
وجود قدمت اين محله آغاز دهه 90روزگار خوبي 
براي آن نبود. سال1۳90 بود كه به دستور شهردار 
وقت تبريز، اين محله قديمي و زيبا براي پهن تر شدن 
كوچه بارون آواك تخريب و بسياري از ابنيه هاي 
تاريخي و قديمي اين گذر تاريخي شهر ويران شد. 
اكنون با پيگيري مردم شهر از ميان همه بناهاي 
زيباي محله فقط بناي ارزشــمند سنگك پزي با 
يك قرن سابقه باقي مانده است. بارون آواك يكي 
از نمونه هاي دردناك تاريخ شهرها در ايران است؛ 
محله اي كه مي توانست محل شور و نشاط و رونق 
شهر باشد و اكنون به جاي آن فقط يك خيابان به 
شهر افزوده شده است. البته در استان هاي آذربايجان 
غربي و شرقي و به ويژه در تبريز و اروميه كوچه ها و 
خيابان هاي ديگري مانند خيابان خيام اروميه هنوز 
زنده هستند و با وجود كليسا، مسجد و... همچنان 

به عنوان محله هاي اديان شناخته مي شوند.

ارامنه، جلفا و اصفهان
جلفا، شــايد يكي از خاطره انگيزترين و زيباترين 
محله هايي باشــد كه در يك شهر مي توان يافت. 
كوچه هاي سنگفرش، كافه ها و كليساها، آرامش 
افرادي كه فراي مذهب روي صندلي هاي قديمي 
نشسته اند و گپ مي زنند، همه  و همه چنان روشن 

در ذهن غريبه هاي رهگذر نقش مي بندد كه ميل 
به بازگشت را حتي با گذر سال ها در آنها زنده نگه 
مي دارد. جلفا، محله معروف ارمني نشين اصفهان در 
گذر تاريخ هنوز زنده و پابرجا مانده است و ساكنانش 
حاال چنان در اين شهر ريشه  دارند كه بدون آنها 

اصفهان خيلی چيزها كم خواهد داشت.
يك شهروند ارمني ساكن اصفهان درباره زندگي در 
اين محله به همشهري مي گويد: جلفا در قديم باغ 
بسيار بزرگي بود كه به فرد بسيار ثروتمندي تعلق 
داشت، او زمين ها را به كليسا بخشيد و كم كم ارامنه 

اينجا دور هم جمع شدند. 
مري استپان با بيان اينكه بسياري از ارامنه ساكن 
جلفا در سال هاي دور از فريدون شهر به اينجا نقل 
مكان كرده اند، مي گويد: مردم اصفهان و ارامنه جلفا 
دوستان خوبي هستند و مسلمانان اصفهان به ارامنه 
احترام بسياري مي گذارند. اينجا محله ماست، روابط 

خوبي داريم و اصفهان را شهر خودمان مي دانيم.

تهران؛ شهري براي همه 
پايتخت هميشه شهري براي همه مردمان است. 
از هر قوم و آييني در آن زندگي مي كنند و هريك 
هم محله اي خاص خود دارند. ارامنه و مسيحيان، 
يهوديان و كليميان، زرتشتيان و البته مسلمانان 
سال هاســت در تهران زندگي مي كننــد و اين 
تاريخ زندگي در كنار هم به انــدازه عمر و تاريخ 
شــهر قدمت دارد و در تهراني كه به سوي مدرن 
 شدن حركت كرده، همچنان مستحكم و پا برجا 

باقي مانده است.
ارامنه تهران از پيروان 2دين ديگر جمعيت بيشتري 
در تهران دارند و نارمك و مجيديه با آنها شناخته 
مي شود. محله هاي ارمني نشين منطقه8 ازجمله 
نارمك، مجيديه و زركش ۵كليسا، 10مركزآموزشي 
و 6 مركز فرهنگي ـ ورزشي مخصوص ارامنه دارد. 

عودالجان تهران در منطقــه12 هم از محله هاي 
قديمي و يهودي نشين شهر است كه چند كنيسه 
دارد. با اين حال كليميان تهران بيشتر به سمت 
شــمال شــهر رفته اند و در نقاط مختلف زندگي 
مي كنند. نخســتين محله  زرتشتي نشين تهران 
هم در محدوده خيابان سي تير شكل گرفته است. 
البته در اين خيابان ساختمان هاي مذهبي بسياري 
از اديان مختلف مانند اسالم، زرتشت، مسيحيت 
و يهود وجود دارد و همين امر موجب شده است 
اين محله به محله اديان معروف شود. شهرداري 
تهران در سال هاي اخير اقداماتي مشابه آنچه حاال 
در رفسنجان در جريان است را در اين محله انجام 
داده است؛ سنگفرش خيابان ها، ايجاد پياده راه و 
گذرگاه گردشگري و زندگي شبانه تا اين محله  به 
يكی از پاتوق های اصلی مردم و محله های پرجنب 
و جوش شهر تبديل شود. در تهران تجربه مشابه 
ديگري هم در جريان است و ماه هاي پاياني سال 
گذشته شــهرداري از تصويب اعتبار براي احياي 
آرامســتان دوالب با 4بخش ارامنه، كاتوليك ها، 
ارتدوكس ها و آشوري ها به عنوان يكي از مهم ترين 
نمادهاي هم زيستي اديان در منطقه 14تهران خبر 
داد. اطراف مجموعه ساماندهي و پياده روسازي شده 
و اين محل به عنوان پالزاي محلي افتتاح شده است.

همسايگي كليسا و مسجد در آبادان 
خوزستان و شهرهاي مختلف آن هم از گذشته تا 
امروز ميزبان پيروان اديان مختلف از مسيحي ها 

گرفته تا مندائي ها بوده اند. 
حدود 20هزار نفر از پيروان حضرت يحيي)ع( يا 
مندائيان در شهر اهواز سكونت دارند، اما مهم ترين 
جلوه همزيستي اديان در خوزستان را بايد در آبادان 
جست وجو كرد؛ جايي كه كليساي قاراپت مقدس 
آبادان با مســجد امام موسي كاظم)ع( معروف به 
مسجد بهبهاني ها همسايه و ديوار به ديوار هستند 
و تصويري از احترام متقابل ميــان پيروان اديان 

مختلف الهي را به نمايش گذاشته اند. 
در گوشه و كنار خيابان ها و مناطقي مثل زند و بريم 
آبادان به وضوح بناهايي نمايانگر اين همزيستي به 

چشم مي خورند.

نوبهار، محله همه اديان
شيراز از قديم مســير تردد كاروان هاي تجاري و 
تجار با قوميت ها، نژادها و مليت هاي مختلف بود 
كه بعضي از آنها در همين ديار هم ساكن شده اند. 
كوي نوبهار يا گذر اديان شيراز در خيابان كريمخان 
زند در اصلي ترين معبر اين شهر قرار دارد و از يك 
سو به بافت قديمي و از سوي ديگر به بافت جديد 
شهري منتهي مي شود. هرچند همزيستي اهالي 
اقوام و اديان مختلف در شــيراز محدود به همين 
گذر نيست و پيروان اديان گوناگون ساكن شيراز 
در بسياري نقاط شهر سكونت دارند. ويژگي كوي 
نوبهار اما آن است كه مجموعه اي از مراكز ديني اديان 
مختلف در آرامش و صلح كنار هم زندگي مي كنند. 
كليساي »شمعون غيور« با معماري شرقي، گنبد 
بزرگي دارد و صليب روي آن يكي از نخستين بناهايي 
است كه در اين خيابان خودنمايي مي كند. روبه روي 
كليسا، كنيسه »ربيع زاده« قرار دارد و در كنار آن 
هم انجمن خيريه كليميان شــيراز ساخته شده 
است. زرتشــتيان هم در اين خيابان بناهاي ويژه 

خودشان را دارند.
 انجمن و محل برگزاري مراسم مذهبي زرتشتيان 
شيراز در ابتداي كوچه نوبهار، باغي است كه يك 

آتشكده  هم درون آن وجود دارد.

   
زندگي مردم اديان گوناگون در شهرهاي مختلف 
ايران، هميشــه پررنگ بوده. حاال بعضي رفته اند، 
بعضي مانده اند، بعضي محله ها هســتند و بعضي 
خراب شده اند، اما اين چيزي از آنكه اين مردمان 

شهروند ايرانشهرند، كم نمي كند.

شرايط ويژه تهران
 نگراني از اوج گرفتن پيك پنجم كرونا در تهران و شرايط ويژه صنعت برق باعث شد 

تا اســتانداري تهران و ستاد مقابله با كرونا اقدامات پيشــگيرانه اي را براي كنترل خبر
بيماري و مديريت شرايط مصوب كنند.  روز گذشته علي محمد مختاري، مديرعامل 
ســازمان بوســتان ها و فضاي ســبز شــهر تهران از تعطيلي 2 هفته اي پارك هاي منطقه اي و 
فرامنطقه اي، بوستان هاي شهر تهران بنابر مصوبه ســتاد ملي كرونا و بخشنامه مديريت بحران 
شهرداري تهران خبر داد. او گفت:  »انتظار مي رود شهروندان در اين ارتباط همكاري را با مجموعه 
بوستان هاي شهر تهران داشته باشند. البته بوستان هاي محله اي تعطيل نيست اما باز هم انتظار 
داريم تعداد كمتري از شهروندان به اين بوستان ها مراجعه كنند تا ان شاءاهلل با مديريت و رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي پيك جدي كرونا را طي كنيم.« روز گذشته)چهارشنبه( تيمور حسيني، 
جانشين رئيس پليس راهور »ناجا«، هم از ممنوعيت خروج از پايتخت، »به هر سمتي« خبر داد 
و گفت كه خروج از تهران ممنوع و مشــمول جريمه يك ميليون توماني مي شــود. همچنين با 
قرمزشدن وضعيت تهران، اتاق اصناف، در تاريخ 1۳تيرماه اعالم كرد كه تنها مشاغل »گروه يك« 
مجوز فعاليت دارند و ساير مشــاغل بايد كســب وكار خود را تعطيل كنند، موضوعي كه البته 
بررسي هاي ميداني در سطح شهر نشان مي دهد چندان رعايت نمي شود. عالوه بر اينها باتوجه به 
شرايط ويژه صنعت برق و قطعي هاي پي درپي معاون توسعه مديريت و منابع استاندار تهران از 
تغيير ساعت كاري ادارات براي مديريت مصرف خبر داد. غالمرضا عباس پاشا، گفت:» باتوجه به 
مصوبه هيأت وزيران و كمبود برق و ضرورت تأمين آن؛ ادارات و سازمان هاي دولتي در روزهاي 

پنجشنبه تعطيل خواهند بود و ساعت كار ادارات استان ها از 6.۳0تا 1۳.۳0است.«

درس آموخته هــاي مــا 
در شــهرداري تهــران و 
همچنين بررســي اي كه روي حدود ۵0 تجربه 
موفــق جهاني انجــام داديم، گواهــي مي  دهد 
كه براي حركت به ســمت شــهر هوشمند در 
ســاختارهاي بزرگ، پيچيــده و تصديگر مانند 
شــهرداري ها بايد با ابزار حكمراني هوشمند و 
با رويكردي جسورانه به ســراغ تحول ديجيتال 
 رفــت.در همين راســتا بــه چند محــور مهم

اشاره مي كنم.

1. حكمراني هوشمند
طــي حــدود 4 ســال گذشــته در مديريت 
شــهري تهران و مركز تهران هوشمند در كنار 
تمام تالش هــاي مســتمر و موفقيت ها و بعضا 
شكســت هايي كه در مســير پرچالش حركت 
به سمت شــهر هوشــمند برايمان اتفاق افتاده 
همواره به اين مي انديشــيدم كه عامل كليدي 
كه ميزان توفيق شــهرها در تحقق اهداف شهر 
هوشمند را تعيين مي كند، كدام است؟ پاسخي 
كه در نتيجه اين سال ها مي توانم عرض كنم در 
عبارت »حكمراني هوشمند« خالصه مي شود. 
شهر هوشمند مطلوب، شهري است كه همراه با 
يك نظام حكمروايي هوشمند، حق مردم براي 
داشتن شــهري زيســت پذير، عادالنه، بانشاط، 
تابآور و برخوردار را محقق كند.  امروزه ســرعت 
تغييرات اقليمي، جمعيتي، فرهنگي، اجتماعي 
و چالش هاي اقتصادي در كنار تحوالت ســريع 
فناوري ها، فضايي غيرقابل پيش بيني را حتي براي 
آينده نزديك ايجاد كــرده و باعث پيچيدگي در 
تحقق حكمراني خوب در جوامع بشري و شهري 
شده است. از ديگر سو تأثير فناوري هاي جديد و 
تحول آفرين و درهم تنيدگي آن با ساير موضوعات 
به حدي رسيده است كه حتي مفهوم حكمراني 
را تغيير داده به گونه اي كه »حكمراني هوشمند« 
تنها راه مؤثر پيشروي دولت ها و حكومت ها باشد.

واقعيت آن اســت كه حكمراني در دنياي آينده 
يك حكمراني فناورانه اســت! امروزه در شهرها 
از خريد يك بليت اتوبوس، مديريت حمل ونقل و 
ترافيك، مديريت پسماند، نگهداري شهر، خدمات 
شهرســازي تا حتي اعالم يك معضل شــهري، 
همگي مبتني بر انواع فناورانه شــده است. همه 
اينها نياز به شناخت فناورانه و يك نظام حكمراني 

مناسب با اين تحوالت دارد.

2.داده محوري 
نظام هاي حكمراني زماني با فقر اطالعات روبه رو 
بودند و گاه از فرط نداشــتن داده نمي توانستند 
حكمراني مناسب داشــته باشند. امروز مشكل، 
نداشــتن داده نيســت بلكه ناتواني در ارتباط 
دادن و تحليل درســت داده ها، يكپارچگي آنها 
و هوشمندي در اســتفاده آن است. در حقيقت 
درصورتــي موفقيت حاصل مي شــود كه از اين 
داده هاي جدا از هم، دانش و هوشــمندي براي 

يك حكمراني خوب توليد كنيم.
تهران طي 4 ســال گذشــته گام هاي مهمي به 
ســمت مديريت و بهره برداري بهينه از داده ها و 
از نگاهي انحصاري به داده و خدمات الكترونيك 
كه عمدتاً بــراي تصميم گيريهاي ســازماني با 
مشاركت محدود بازيگران جمع آوري و پردازش 
ميشــدهاند، به ســمت ارائه خدمات يكپارچه 
هوشمند شهروندي غيرانحصاري برداشته است. 
سند حاكميت داده به عنوان ابزار مديريت داده 

شهر تهران در همين دوران تدوين شد.

3.خدمات ديجيتال
در اين راه گامهاي قابل توجهي در غيرحضوري 
كردن خدمات، كاهش فســاد ، رانت و تسهيل 
ارائه خدمات شــهري با پــردازش اطالعات از 
طريق ســامانه هايي مثل »تهران من« برداشته 
شــده اســت كه افزايش جدي ضريــب نفوذ 
 خدمات يكپارچه هوشمند شهروندي گواه اين 
حقيقت اســت.اكنون حدود ســه و نيم ميليون 
شــهروند تهراني از طريــق كانال هاي مختلف 
با ســامانه تهران مــن )با بيــش از 40خدمت 
الكترونيكي و غيرحضوري( در ارتباطند و البته 
بايد اشاره كنم كه شــهروندان تهراني پذيرش 
بااليي در اســتفاده از خدمات الكترونيكي دارند 
و موضوع كرونا نيز به بســط خدمات ديجيتال 

كمك زيادي كرد. 

4.نوآوري و مشاركت بخش خصوصي
در يك حكمراني هوشــمند و خوب، حكمرانان 
مي بايســت زبان و اصول اوليه تعامل با ســاير 
كنشگران زيست بوم شهر هوشمند به ويژه فعاالن 
حوزه فناوري و نوآوري را بدانند تا بتوانند فضا را 
براي توســعه نوآوري و اقتصاد ديجيتال فراهم 
كرده و از توان بازيگران زيست بوم نوآوري در حل 
چالش هاي شهر اســتفاده كنند و اين موضوعي 
است كه در بسياري شــهرها در اليه حاكميتي 
چنــدان وضعيت مناســبي ندارد. اســتفاده از 
فناوري هاي نوين و پرداختن به نوآوري شهري 
يكــي از مهم ترين محورهــاي برنامــه تهران 
هوشمند بوده است. تالش ما بر توسعه همكاري 
با دانشگاه ها و بخش خصوصي توانمند در حوزه 
داده، فرصت هاي كار در محورهاي هوش تجاري 
و داده كاوي، مدل ســازي داده ها، به كارگيري 
هوش مصنوعي، اينترنت اشــيا و ساير فناوري 
نوين بوده است. از ديگر ســو با تعامل سازنده با 
زيست بوم نوآوري كه اهميت زيادي داشت، براي 
تبديل كالنشهر تهران به سكوي نوآوري در ابعاد 
ملي و بين المللي، تالش كرديم موانع پيش روي 

كسب وكارهاي نوآور را كاهش دهيم.

5.مشاركت شهروندي
شهر هوشمند بدون مشاركت تمامي ذينفعان و 
به ويژه شهروندان شكل نخواهد گرفت. با فراهم 
كردن بســترهاي مؤثر مشاركت شــهروندان و 
حضور آنان در تصميم سازي هاي شهري، افزايش 
اعتمادسازي عمومي و ارتقاي شفافيت مي توان به 
تحقق اهداف شهر هوشمند اميدوار شد. در شهر 
تهران گام هاي اوليه را در اين حوزه با برنامه هايي 
مانند پروژه هــاي محله محــور، مراكز زندگي 
هوشمند، اپليكيشن دوچرخه و بسترهاي تعاملي 

مانند تهران من و سامانه جديد 1۳7برداشتيم.

6.لزوم همكاري هاي بين دستگاهي
بايد يادآور شــوم شــهر هوشمند بســيار فراتر 
از شــهرداري اســت و بازيگران متعددي دارد 
و همراهي تمامــي ذي اثران به ويــژه نهادهاي 
مؤثر در مديريت شهري را مي طلبد. براي مثال 
نمي شود از شهر هوشمند صحبت كرد ولي فكر 
جدي درخصوص مديريت آب و انرژي در شــهر 
و در ســمت عرضه و تقاضا نكرد يــا براي مثال، 
در شهرهاي هوشــمند آموزش در تمام سطوح 
و به ويژه از دوران كودكي بســيار مهم است كه 

همكاري وزارت آموزش و پرورش را مي طلبد.
در شهرداري تهران ما منتظر ارائه نسخه و راهكار 
از باال نشــديم، قطار را به حركت درآورديم و در 
اين مسير با همكاري حوزه هاي بيروني تأثيرگذار 
در مديريت شــهري و درون شــهرداري نيز به 
كمك و حمايت هاي همه جانبه شوراي اسالمي 
 شهر و شهردار محترم تهران با قدرت در اين راه 

 گام برداشتيم. 
در راســتاي تبادل داده و برقراري ســرويس با 
خارج از شهرداري تالش كرديم و موفقيت هاي 
خوبي هم داشته ايم. با تبادل داده و خدمات مانند 
انجام اســتعالمات الكترونيك با ســازمان هاي 
ديگر برخي مســائل چندين ســاله را در جهت 
ارائه خدمــات بهتر به شــهروندان حل كرديم. 
به عالوه تجربه ما در اين مســير مي گويد در خأل 
وجود مديريت يكپارچه شهري، چارچوب هاي 
مشــترك و بين بخشي  مانند شــهر هوشمند 
مي تواند محور همكاري و تعامل و باعث همسويي 
و هم افزايي در ســاختارهاي متكثر فعلي باشد. 
در حقيقت شــهر هوشــمند مي توانــد زبان و 
 محور اتصال بخش هــاي مجزاي فعلي مديريت

شهري باشد.

۷. تحول ديجيتال شهرداري
اما موضــوع مهم ديگــر تحــول ديجيتال در 
شهرداري است، طي 4 ســال گذشته و با وجود 
همه محدوديت هايي كه ضعف هاي ســاختاري 
و شــرايط محيطي نامســاعد مانند تحريمهاي 
خارجي، بحرانهاي اقتصادي و شــيوع بيماري 
كرونا براي شــهر و شــهرداري ايجاد كرده بود، 
مديريت شــهري با همه كاستيها با عزمي راسخ 
مسير شهر هوشمند را ادامه داده است و با همين 
رويكرد توانسته است با كاهش هزينه اداره شهر و 
صرفه جويي، شهر را در سطح مناسبي از خدمات 

مديريت و اداره كند.

ادامه از 
صفحه اول

 حقابه درياچــه اروميه را امســال ندادند و 
محيط
فالمينگوها اين درياچه را ترك كردند و آنها كه زيست

ماندند، نمك سود شدند. تجربه نشان داده است 
كه بعد از مــرگ فالمينگوها نوبت به شور شــدن زمين هاي 
كشــاورزي در حوضه آبريز درياچه اروميه مي رسد و بعد تر 
ريزگردهاي نمكي براي ســاكنان شهرهاي اطراف آن، انواع 
بيماري ها را به همراه خواهند آورد. اين چشم انداز در سال هاي 
9۳ و 94 نيز تجربه شده است ولي به نظر مي رسد عدم  تامين 
حقابه زيستي و افزايش حقابه كشاورزي، اكوسيستم  را  مجبور 
به تحمل تجربه تكراري و تلخ سال هاي نه چندان دور مي كند.

به گفته اميد يوسفي، رئيس اداره نظارت بر امور حيات وحش 
اداره كل حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي، غلظت باالي 
نمك درياچه اروميه، تعداد فالمينگوهــا را  ۳0 تا ۳۵درصد 

كاهش داده است.
با گرم شدن هوا در تابستاني كه افزايش دمايش امسال زودتر 
از هميشه شروع شده، آب درياچه نيز بيشتر از سال هاي قبل 
تبخير مي شــود. به گزارش دفتر مطالعــات پايه منابع آب، 
 ارتفاع كل ريزش هاي جوي از اول مهر لغايت 16تير سال آبي

1400-1۳99 بالغ بر 14۵ميلي متر است. اين مقدار بارندگي 
نسبت به ميانگين دوره هاي مشابه درازمدت)2۳0ميلي متر( 
۳7درصــد كاهــش و نســبت به دوره مشــابه ســال آبي 
گذشته)۳0۳ميلي متر( ۵2درصد كاهش نشان مي دهد. ضمنا 
حجم بارش اول مهر تا پايان 16تير معادل 2۳8.964ميليارد 
مترمكعب است. در سال آبي 1400-1۳99 در حوضه آبريز 
اروميه ميزان بارش 2۳0ميلي متر بوده كه نسبت به سال قبل 
منفي 17 و نسبت به ميانگين ۵2ساله منفي 14درصد كاهش 
بارش را شاهد بوده ايم. طبق سند تخصيص درياچه اروميه، 
44درصد، چه در ســال هاي با بارش، كم، نرمال تا ترسالي 
بايد سهم درياچه اروميه شود. اما به گفته مسئوالن سازمان 
حفاظت محيط زيست، وزارت نيرو در سال آبي جاري فقط 
2۵درصد از حقابه درياچه اروميه را تامين كرده اســت. اين 
حقابه در سال 1400-1۳99 حدود 620ميليون مترمكعب 
بود كه فقط 160ميليون مترمكعب آن تامين شده است. حاال 

تراز درياچه اروميه نســبت به سال قبل نسبت به همين روز 
در سال گذشته 60ســانتي متر كمتر شده  و با كاهش سطح 
 مرطوب بســتر درياچه، خطر ريزگردهاي نمكي روزبه روز
 بيشتر مي شود. آنچه باعث ايجاد ستاد احياي درياچه اروميه 
شد، بروز زيرگردهاي نمكي در سال هاي 9۳ و 94 بود. بهداد 
چهره نگار، هماهنگ كننده مطالعات ستاد درياچه اروميه در 
گفت وگو با همشهري درباره اين سال ها مي گويد: مطالعات 
دانشگاه علوم پزشــكي تبريز در اين سال ها نشان مي داد كه 
به شــكل معناداري ميزان بروز بيماري ها مثل آسم و برخي 
سرطان هاي پوستي به دليل خشكي درياچه و افزايش بازتابش 
نور خورشيد افزايش يافته بود. همچنين ريزگردهاي نمكي 
به طور محسوسي روي برگ  درختان ريخته و از سوي ديگر 
باعث كاهش جمعيت زنبورها كه نقش اصلي در گرده افشاني 

در فرايند كشاورزي و باغداري ايفا مي كنند، شده بود. 
با باال آمدن سطح آب درياچه ميزان گردوغبار نمكي كاهش يافت 
و به طور مثال با تراز سال گذشته حدود 9۵درصد از پهنه هاي 

غبارخيز مرطوب شد و بهبود يافت. اگر حقابه درياچه اروميه در 
ماه هاي پيش رو پرداخت نشود، آب پسروي مي كند و پتانسيل 
بروز غبار نمكي افزايش مي يابد در نتيجه همه چالش هاي چند 
سال اخير كه منجر به ايجاد ســتاد درياچه اروميه شده بود، 
بازمي گردد. البته سازمان جنگل ها پروژه هاي خوبي براي تثبيت 
خاك در پهنه هاي اصلي بروز ريزگرد انجام داده است ولي اين 

احتمال وجود دارد كه از نقاط ديگر غبارهاي نمكي برخيزد.
او مالحظات وزارت نيرو براي مديريت آب بدين شكل را قابل درك 
مي داند ولي مي گويد: ستاد به جد به دنبال حقابه هاست؛ چرا كه 
سال هايي داشته ايم با همين ميزان بارش، اما وزارت نيرو حقابه 
بيشتري براي درياچه رهاسازي كرده است. امسال 17درصد 
نسبت به سال گذشته ميزان بارش در حوضه آبريز درياچه اروميه 
كمتر بوده است و اين ميزان حتي نسبت به ساير حوضه هاي 
آبريز كشور بسيار كمتر است ولي انصاف اين است كه اگر حقابه 

زيستي كم مي شود، حقابه هاي كشاورزي نيز كاهش يابد.
هنوز چند ماه كم بارش و گرم را تا پايان سال آبي 1۳99-1400 

در پيش رو  داريم و حوضه آبريزي كه در سال به طور متوسط )با 
ميزان شوري آب فعلي( 700ميلون مترمكعب تبخير دارد، دادن 
مابقي حقابه در اين روزها دردي را از دردهاي بي شمار درياچه 
اروميه دوا نمي كند. به اعتقاد بهداد چهره نگار نيز اين كار بايد 
در ماه هاي پرباران و سرد سال صورت مي گرفت. او مي گويد: 
نامه نگاري هاي زيادي در آن زمان با وزارت نيرو صورت گرفت 
ولي وزارت نيرو به واسطه سياست هايي، اين همكاري را با ستاد 
انجام نداد. البته اين وزارتخانه اعالم كرده  كه تا شــهريور ماه 
100ميليون مترمكعب آب به سمت درياچه رهاسازي كند. 
فرصت طاليي را از دست داده ايم اما در 2ماه آينده كه كم بارش 
خواهد بود، اگر اين آب نرسد مناطق حاشيه درياچه خشك 
شده و از زير آب بيرون مي آيد. اگر در زمستان اين رهاسازي 

انجام مي شد اثربخشي بيشتري داشت.
اين شرايط زندگي زيستمندان در درياچه اروميه را نيز تهديد 
مي كند. جزاير درياچه اروميه امسال پذيراي ۳۵ تا 40 هزار 
بال فالمينگو است. در ســال هاي قبل روند افزايش ساالنه 
جمعيت فالمينگوها و حضور گونه هاي ديگر پرندگان به طور 
متوســط حدودا 10 تا 1۵ درصد افزايش داشت اما غلظت 
نمك اين زيستگاه را براي فالمينگوها نامساعد كرده است. 
 طي سال هاي اخير درياچه اروميه پذيراي ۵0 تا 60 هزار بال

فالمينگو بود.
گير افتادن جوجه هاي نابالغ در نمكزارهاي اطراف درياچه آنچنان 
كه در تاالب بختــگان رخ داد، در درياچه اروميه نيز رخ داده 
است. استفاده حداكثري از منابع آبي حوضه درياچه اروميه از 
سوي حقابه بران باعث شده است كه استان آذربايجان غربي كه 
روزگاري تصور مي شد طي ۵0سال آينده كمترين تنش آبي را 
داشته باشد، به سمت خشكي و تحليل آب هاي زيرزميني برود. 
به گزارش ايسنا و به گفته اميد يوسفي، »هم اكنون تيم هايي از 
كارشناسان و محيط بانان در داخل درياچه پرندگان گرفتار را 
جمع آوري و بعد از شست وشوي نمك رسوب شده روي بدن، 
آنها را در تاالب هاي اقماري رها سازي  مي كنند.« اين شرايط 
براي كســاني كه درگير ريزگردهاي نمكي درياچه اروميه 

شده اند، تكراري است. 

نمكي شدن درياچه اروميه
فالمينگوها را فراري داد

ريزگردهاي نمكي برای ساكنان اروميه
و شهرهای اطراف درياچه چالش های 

جدی ايجاد خواهد كرد

محله هايی برای دوستي اديان
 گزارش همشهری از همزيستی پيروان اديان در شهرهای مختلف و اقداماتی كه شهرداری ها

 برای احيای محله های اديان در سال های گذشته انجام داده اند

بعد از تجربه هاي موفق احياي محله  30تير در 
تهران، حاال شهرداري رفســنجان سراغ گزارش

بازآفريني محله اديان اين شهر رفته تا زندگي 
 را بــه آن بازگرداند و شــهروندانش را به بازگشــت

تشويق كند. 
پيروان اديان مختلف در شهرهاي بسياري سكني گزيده 

و محله هايي خاص خود دارند؛ جلفاي اصفهان، محله هاي 
زرتشتيان يزد، بارون آواك تبريز، كوي نوبهار شيراز، زند 
و بريم آبادان، وحيديه تهران و... از آن جمله اند كه بعضي 
زنده و پويا هستند و بعضي ديگر به توجه دوباره نياز دارند. 
در اين ميان بازآفريني محله اديان رفسنجان مي تواند 
الگويي براي ديگر شهرها باشد؛ چنين طرح هايي نه تنها 
جان دوباره بر تن محله هاي اديان مي دمد، بلكه شــور و 
زندگي و رونق را به آنها برمي گرداند و مي تواند نماد صلح 

و دوستي و نزديكي مذاهب مختلف باشد.

 حميده پازوكی
خبرنگار
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شكنجه تلويزيون
آيا فريادرسي هست؟

 كيميا عليزاده  كه سال2016 نخستين مدال المپيك را براي ورزش زنان ايران گرفت
 در بازي هاي توكيو با پرچم پناهندگان مقابل هم تيمي  قبلي اش ناهيد كياني مبارزه مي كند 

در مورد رنجي كه مخاطبان بي گناه يك محتواي 
انحصاري تحمل مي كنند

بعد از انجام مسابقات يك هفته حساس فوتبالي در ليگ برتر 
ايران، قاعدتا شايسته تر است كه رسانه ها در مورد مسائل فني 
و حاشيه اي اين بازي ها بنويســند؛ از اينكه تقارن ليگ ما با 
مسابقات يورو 2020چطور كيفيت پايين فوتبال باشگاهي 
ايران را عريان كــرده يا اينكه اين همه پرخــاش بازيكنان و 
مربيان داخلي در مقايســه با فروتني و مــداراي اروپايي ها، 
چقدر خجالت آور اســت. در مورد همه اينها مي شود مفصل 
نوشت، ما اما هنوز مشــكل بزرگ تري داريم كه روح مان را 
خراش مي دهد و دستگاه شــكنجه اش را يك لحظه متوقف 
نمي كند. مــا مخاطبان بي گناه يك رســانه انحصاري به نام 
صداوسيما هستيم كه بايد مهم ترين مســابقات فوتبال را با 
گزارشگر و تصويربردار و كارگرداناني كه آنها انتخاب مي كنند 
تماشا كنيم و هيچ راه گريزي هم پيش روي مان نيست. باور 

كنيد به ستوه آمديم؛ آيا واقعا فريادرسي هست؟
سؤال اول اين است كه صداوسيما به چه حقي بدون پرداخت 
حتي يك ريال به ســازمان ليگ، در زمان و برنامه برگزاري 
بازي ها دخل و تصرف مي كند؟ آقايان ساعت 2 مسابقه اين 
هفته بين اســتقالل- تراكتور و فوالد- پرسپوليس را عوض 
كردند تا قبل از پخش ديدار اســپانيا و ايتاليــا، بتوانند يك 
مصاحبه مزخرف با والتــر زنگا روي آنتن ببرنــد. در نتيجه 
7 دقيقه از بازي اهواز ســوخت و از بين رفت. چه كســي به 
آنها اين اختيــار را داده كه به جاي مــردم تصميم بگيرند؟ 
چطور فهميده اند كه هواداران فوتبــال ترجيح مي دهند به 
جاي تماشاي دقايق ابتدايي يك بازي سرنوشت ساز، شاهد 
پخش مصاحبه يك بازيكن بازنشسته بسيار قديمي باشند؟ 
تــازه  اي كاش اين ايده ها نــو بود. يك دوجيــن از همه اين 
پيشكسوت هاي اروپايي در ساليان گذشته به ايران آمده اند، 
مصاحبه هاي متعدد داشته اند و حتي فوتبال بازي كرده اند. 
اگر با طرح اين اسم ها قرار اســت اسپانسر برنامه را سركيسه 
كنيد، الاقل حواس تان باشــد با فوتبال مهم داخلي تداخل 

پيدا نكند.
سؤال دوم اين اســت كه ملت ايران تا كي محكوم به تحمل 
گزارش هاي بي كيفيت و مملــو از اضافه گويي جواد خياباني 
اســت؟ خداوند آقا جــواد را حفظ كنــد، اما به خــدا اين 
غرولندهاي تكــراري عمر ما را تمام كرد. مگر ممكن اســت 
نيمي از جمالت يك گزارشگر فوتبال اضافي باشد؟ مگر ممكن 
اســت او هنوز نداند شــبكه جهاني جام جم مال هموطنان 
خارج از كشور است و نمي تواند به آنها »هر كجاي ايران عزيز 
كه هستند« سالم كند؟ مگر مي شــود 20 بار صحنه سقوط 
مشكوك مهاجم تراكتور در محوطه جريمه استقالل پخش 
شود و در تمام طول اين مدت، گزارشگر بازي بي اعتنا به آن 
مشــغول صحبت در مورد نبرد مانچيني و انريكه باشد؟ مگر 
مي شود يك گزارشگر فوتبال در 2 سال اخير در لحظه ثبت 
چندين گل حساس، در عوالم خودش سير كند و مهم ترين 
لحظه مســابقه را از دســت بدهد؟ خياباني در داربي رفت 
پارسال گل مهدي عبدي را از دست داد، در مسابقه آسيايي 
پرسپوليس با گوا روي گل عيسي آل كثير جا ماند و در بازي 
اين هفته استقالل برابر تراكتور نتوانست روي گل اول مهدي 
قائدي واكنش به موقع داشته باشد. به نظر مي رسد صداوسيما 
بايد آقا جواد را به تكنولوژي عبور توپ از خط مجهز كند تا هر 
وقت گلي به ثمر رسيد، دستش بلرزد و در جريان قرار بگيرد! 
آيا واقعا به جاي گزارشگري كه سال هاست تمام شده، هيچ 
ايراني بااستعداد ديگري پيدا نمي شود كه الاقل اينقدر روي 

اعصاب و روان مردم نباشد؟
سؤال سوم هم اين اســت كه باالخره كي يك نفر در سازمان 
عريض و طويل صداوسيما، گزارشگران خوب مراكز استان ها 
را توجيه خواهد كرد كه قرار نيست در طول 90 دقيقه تقابل 
تيم هاي شان با پرسپوليس و استقالل، همه جاذبه هاي طبيعي 
و تاريخي اســتان و ارزش هاي فني تيم و زحمات مديران و 
مربيان آن خطه را توضيح بدهند و مردم را با پيشكســوتان 
قديم و استعدادهاي جديد ديارشان آشنا كنند؟ آقا ما به تمام 
تيم هاي غيرتهراني ارادت داريم و كيف مي كنيم از اينكه آنها با 
وجود كمبود امكانات به رقابت با پايتخت نشينان مي پردازند. 
با اين همه امــا مردم انتظــار ندارند هنگام تماشــاي بازي 
آلومينيوم با ابعاد شخصيتي اميركبير آشنا شوند يا سر مسابقه 
فوالد، قصه هدست خريدن مديران باشــگاه براي داوران را 
بشنوند. اين فقط فوتبال است. به خدا اسم هم نياوريد ناراحت 
نمي شويم. فقط بگوييد شماره 3 پاس داد به شماره 8، او هم 
پاس داد به شــماره 10و توپ گل شد؛ ساده و سرراست. دل 
بكنيد از اين همه اضافه گويي، مبالغه، خودســتايي و تكرار 
مكررات. ما در اسارت انحصاريم؛ توقع آزادي نداريم، اما الاقل 

با اين اسير كمي مهربان تر باشيد!

رسول بهروش
خبر نگار
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   رد خون در فينال
   ليونل مسي با پاي مصدوم در زمين ماند و تيمش را 

براي رسيدن به فينال كوپا آمريكا رهبري كرد

همه نگاه ها به يورو است. به حذف ستاره هاي فرانسه و 
بلژيك و هلند، به آلمان كه طرفدارانش را نااميد كرد و 
به ايتاليا كه با مانچيني درخششي فراتر از تصور داشته 
و حاال در فينال است. اما كسي چه مي داند، شايد مردي 
كه قرار است امسال توپ طال را بگيرد، هيچ كدام از اين 
برنده ها و بازنده هاي يورو نباشد. ممكن است يك چهره 

تكراري باشد؛ ليونل مسي.
ستاره آرژانتيني، بامداد ديروز با عبور از كلمبيا به فينال 
كوپاآمريكا رســيد. او در بازي نيمه نهايــي گل نزد اما 
پاس گل تيمش را داد و وقتي هم كار به پنالتي كشــيد، 
درحالي كه مچ پايش زخمي بود، پنالتي اول را وارد دروازه 

اوسپينا كرد.
طرفداران مسي و آرژانتين اميدوارند او بتواند در فينال 

از پس نيمار و برزيل هم بربيايد و براي نخســتين بار در 
زندگي، قهرماني با تيــم ملي آرژانتين در يك تورنمنت 
معتبر را جشن بگيرد. اين دستاورد زماني اهميت بيشتري 
پيدا مي كند كه به ياد بياوريم، بسياري از منتقدان مسي، 
موفقيت هــاي او را نتيجه بازي در كنار نســل طاليي 
بارسلونا مي دانند و وقتي قرار بر مقايسه اش با مارادونا 
و كريستيانو رونالدو باشد، مي پرسند: پس چرا نمي تواند 

در تيم ملي بدرخشد؟
مسي فصل گذشته با بارسلونا در الليگا و ليگ قهرمانان 
موفقيتي نداشت، اما با توجه به شرايط ستاره هايي مانند 
امباپه، رونالدو، نيمار، لواندوفسكي، دي بروين، قهرماني 
احتمالي او در كوپاآمريكا، مي تواند شانســش را براي 

گرفتن هفتمين توپ طال باال ببرد.

يادداشت
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تراژدي خود ويرانگري
سوشا مكاني و همه فرصت هاي سوخته يك فوتباليست

مسير فوتبالي سوشا مكاني طوري بود كه اگر كمي دقت و وسواس 
به خرج مي داد، مي توانست به يك چهره قابل اعتنا در تاريخ فوتبال 
ايران تبديل شود. او كارش را در تيم ستاره ساز فجرسپاسي شروع 
كرد، بعد در تيم هاي مهمي مثل استيل آذين )از نظر امكانات مالي( 
و فوالد )از نظر قدمت و اعتبار( توپ زد و اوج كارش هم پيوســتن 
به پرسپوليس بود. بازي در پرسپوليس يا استقالل رؤياي بسياري 
از فوتباليست هاي ايراني اســت، اما تنها تعداد كمي از آنها شانس 
دستيابي به اين هدف را پيدا مي كنند. سوشا نه تنها چنين فرصتي 
داشت، بلكه حتي كادر فني وقت باشــگاه به هر دليلي دروازه بان 
برزيلي باكيفيت تيم يعني نيلســون كوريا را رد كــرد تا او بدون 
رقيب و راحت كارش را انجام بدهد. همه آن چيزي كه يك بازيكن 
به منظور ماندگار كردن خودش نياز داشت، براي مكاني موجود بود. 
او حتي لژيونر شد و به تيم ملي هم رســيد. فراموش نكنيد قبل از 
امير عابدزاده و حضور تشريفاتي اش برابر كامبوج، آخرين گلري كه 
توانست عليرضا بيرانوند را در يك بازي رسمي نيمكت نشين كند، 
همين مكاني بود. او در بازي رفت با سوريه در مقدماتي جام جهاني 

2018در تركيب تيم ملي قرار گرفت و كلين شيت هم كرد.
با تمام اينها اما، مكاني نتوانست از اين همه موقعيت براي تثبيت نام 

خودش به عنوان يك دروازه بان موفق در تاريخ معاصر فوتبال ايران 
استفاده كند. امروز با تكرار نام او، چه تصويري در ذهن افكار عمومي 
تداعي مي شود؟ چه كسي ممكن است با شنيدن نام مكاني، ياد يك 
دروازه بان محكم و پرافتخــار بيفتد؟ او برخالف همه تالش هايش، 
حتي موفق نشد تصويري از يك سنگربان جسور و ساختارشكن از 
خودش بسازد. در زمينه فني مكاني با اشتباهات پياپي اش شناخته 
خواهد شد، اما خود ويرانگري او فقط به اين حوزه محدود نمي شود. 
مكاني با اظهارات عجيب و غريبش، خودســتايي هاي وحشتناك 
و غيرمنطقي، حمله به اين و آن و پشــت كردن بــه هواداراني كه 
زماني تشــويقش مي كردند، عمال خودش را تا ســطح يك سوژه 
سرگرم كننده شبكه هاي اجتماعي تنزل داد. همه اينها را داريم در 
مورد گلري مي نويســيم كه همين چند روز پيش آن گل به خودي 
حيرت انگيز را در بــازي ميوندالن نروژ زد، اما بالفاصله با انتشــار 
مطلبي خودش را بهترين دروازه بان ايران و آسيا معرفي كرد. تو اصال 
بگو بهترين گلر جهان؛ ديگر مرزي براي رد شدن باقي نمانده است. 
پايان فوتباليستي كه آن همه فرصت براي ابراز شايستگي داشت، 
نبايد چنين تلخ و ناگوار مي شــد. تقصير خودت بود پسر؛ البته اگر 

يقه ما را هم نمي گيري!

سپاهان و پرسپوليس؛ جمعا يك گل مشكوك
در هفته26 باز هم داوران خبرساز شدند؛ اما اين بار حرف وحديث ها مربوط به بازي پرسپوليس نبود

نكته بازي

آماربازي

باز خدا را شكر طلبكار نشدي!

تعداد تيم گرفتن مربيان هم آزاد شده

اصال چرا مسي با بارسا تمديد نمي كند؟

اتفــاق حيرت انگيــز ايــن هفته، 
نمايش خشم شــهاب گردان در 
بازي ذوب آهن و سايپا بود. گلر 
ذوب بعــد از اخــراج از ميدان، 
زمين و زمان را بــه هم دوخت و 
داور چهارم را هم هل داد. شدت رفتار 
او به حدي بود كه حتي كميتــه انضباطي خنثي و خاموش 
فدراسيون هم به جوشش درآمد و حكم موقت محروميت او 
را صادر كرد. با اين حال اگر پرونــده گردان فقط يك نقطه 
روشن داشته باشد، آن هم اين اســت كه او يك روز بعد از 
داستان هاي فوالدشــهر، صريح و بدون تعارف اشتباهش را 
پذيرفت و از همه عذرخواهي كرد. باز همين كه او صد جور 
بهانه پشت هم رديف نكرد و آخرش طلبكار هم نشد، براي 
ما كافي است. ببينيد با ما چه كرده اند كه سطح توقعات مان 

اينقدر پايين آمده!

از كم وكيف حقوقي پرونده پيكان و 
سايپا بي اطالعيم، اما هرطور كه 
به ماجرا نگاه كنيد، منصفانه نبود 
يك تيم با وجود برتري در زمين 
به خاطر تعويضي كه اصال تأثيري 
در جريان مسابقه نداشت بازنده شود. 
حاال شايد ما اشتباه مي كنيم، اما سايپا بايد بتواند حقش را 
درون زمين بگيرد و محتاج گاف كادر سرپرســتي حريف 
نباشد. حاال هم فراز كمالوند با طعنه و كنايه به اين رأي گفته: 
»ظاهرا تعداد تعويض ها در فوتبال ايران آزاد شده.« تعداد 
تعويض ها را نمي دانيم، اما تعداد تيم هاي يك مربي در طول 
فصل خيلي وقت است آزاد شده. مثال اينطوري است كه شما 
مي تواني سرمربي شاهين بوشهر باشي، بعد وسط كار ول 
كني و در استقالل دستيار شوي، بعد آنجا را هم رها كني و 

به عنوان سرمربي روي نيمكت سايپا بنشيني!

احمد مددي سطح فرافكني در فوتبال 
ايران را 2 درجه باالتر برده اســت. 
مديرعامل محترم اســتقالل بعد 
از ارتباط تلفنــي جنجالي اش در 
فوتبال برتر، عليه اين برنامه مصاحبه 
آتشــين كرده و گفته ميثاقي طرفدار 
يك تيم خاص است. حاال كاري نداريم كه عاليق ميثاقي براي 
هيچ كس در اين كشور مهم نيست، اما مددي موقع ايراد اين نطق 
تاريخي يادش رفته بود يحيي گل محمدي به خاطر مواضع فوتبال 
برتر اين برنامه را تحريم كرده است! به عالوه اصال هواداري او از 
يك تيم، چه ربطي به اتفاقات استقالل دارد؟ تمام زيرمجموعه 
شما از دست تان شاكي هستند؛ اينها تقصير رسانه است؟ به جاي 
چنين توجيهاتي، بياييد در مورد اين همه ناهنجاري در تيم تان 
توضيح بدهيد. كم مانده اســتاد فقط بهانه بگيرد كه چرا مسي 

هنوز قراردادش با بارسلونا را تمديد نكرده است!

متريكا

هفته بيست وششم ليگ برتر با اتفاقات جالبي 
همراه بود. اشتباهات داوري بازهم در چند بازي 
حاشيه ساز شد و به خصوص جدال تيم مدعي 
سپاهان با حريفش كامال تحت تأثير تصميمات 
داور مسابقه بود. در جدال دو مربي استقاللي 
در ســيرجان هم داور نقش مهمي در اتفاقات 
بازي ايفا كرد و البته بازي استقالل با حريفش 
هم مثل هفته هاي گذشته خالي از اشتباهات 
داوري نبود. فقط بازي صدرنشــين در اهواز 
مشكل داوري نداشت، چون اساسا اتفاق خاصي 

در بازي رخ نداد كه نياز به داور داشته باشد!

   صفر شوت، صفر گل، يك امتياز
پرسپوليس در اهواز به لحاظ آماري ضعيف ترين 
اميد گل را در اين فصل داشــت و هرگز موقعيتي 
براي بردن فوالد ايجاد نكرد. آمارهايي كه متريكا 
از بازي ايــن دو تيــم قدرتمند ليگ اســتخراج 
كرده، نشــان مي دهــد پرســپوليس حتي يك 
شوت در چارچوب هم نداشــته و از مالكيت توپ 
56درصدي اش كوچك ترين بهره اي نبرده است. 
فوالد هم اگرچه 4شــوت داخل چارچوب زد اما 
هيچ يك از آنها موقعيت خطرناكــي روي دروازه 
صدرنشــين نبودند. اميد گل پرسپوليس در اين 
بازي 0.1 و اميد گل فوالد 0.15 بود؛ يعني مجموع 
اميد گل دو تيم به انــدازه يك چهارم گل بوده كه 
كمترين ركورد در تمــام بازي هاي اين فصل بوده 
است. به نظر مي رسد توقف سپاهان مقابل پيكان 
كه خبرش بين دو نيمه به پرسپوليســي ها رسيد، 
شكل اين بازي را كامال تغيير داده است. در توصيف 
شــرايط اين بازي همين بس كه براساس نمرات 
متريكا، بهترين بازيكن پرسپوليس مهدي شيري 

بوده است.

   اين گل آفسايد نبود؟
در نيم فصل اول سپاهان در اصفهان با نتيجه 1-2 
پيكان را برد اما بعدها محرم نويدكيا اعتراف كرد 
اين سخت ترين برد سپاهان بوده و شاگردانش در 
دقايق زيادي مقابل دفاع منسجم پيكان به بن بست 
رسيده بودند. اين اتفاق در بازي برگشت هم تكرار 
شد و ســپاهان مقابل شــاگردان تارتار به دردسر 
افتاد. ســپاهان كه گل اول را از ميزبان خورده بود 
10دقيقه بعد گلي زد كه كامال مشكوك به آفسايد 
بود و در نيمه دوم هم توپي كه در محوطه جريمه 
به دست سپاهاني ها خورد مي توانست پنالتي باشد. 
تارتار در پايان بازي به شــدت به داوري اعتراض 
داشت و كيلومترها آن طرف تر در اهواز هم حميد 
مطهري در نشســت مطبوعاتي بعد از بازي به گل 

سپاهاني ها اشاره كرد. البته مطهري بارها گفت ما 
كاري به بازي هاي رقبا نداريم اما در ادامه نتوانست 

به حرف خودش عمل كند.

   13گل با امضاي شماره10
اســتقالل همچنــان روي كاكل مهــدي قائدي 
مي چرخد. تيم فرهاد مجيــدي در حالي ميزبان 
تراكتور بود كه تيم غايبان تراكتور بسيار پرمهره تر 
و قوي تر از تيم حاضــران آنها بود. فيروز كريمي با 
اين تيم كم مهره يك نيمه استقالل را متوقف كرد 
اما در نيمه دوم يك اشــتباه از فخرالديني و يك 
اشــتباه از اخباري كافي بود تا قائدي 2گل براي 
اســتقالل بزند. قائدي حاال با 7گل و 6پاس گل، 
ســومين بازيكن تأثيرگذار ليگ روي گل هاست 

و فقط شهباززاده و قاســمي نژاد آماري بهتر از او 
دارند. اســتقالل اين هفته هم يك پنالتي از داور 

طلبكار شد.

   بهترين گل هفته را برزيل خورد
شوت سركش حامد شــيري از زيباترين اتفاقات 
اين هفته بود كه در آبادان دروازه صنعت نفت را باز 
كرد و نســاجي را به يك امتياز رساند. در هفته اي 
كه سايپا و ذوب آهن مساوي كرده بودند، نساجي 
هم مساوي كرد تا فاصله 3امتيازي اش با اين 2تيم 
حفظ شود. نساجي در هفته هاي باقيمانده 4بازي 
سخت با پديده، ذوب آهن، استقالل و گل گهر دارد 
اما اميدش به همين برتري 3امتيازي نسبت به دو 
رقيب ديگر است. نفت مسجدسليمان هم دوباره 
باخت تا محمــود فكري از 4بــازي اخيرش فقط 

يك امتياز گرفته باشد.

   اصالح قوانين و پنالتي براي گل گهر!
در حالي  كه مقام سوم استقالل تقريبا قطعي است، 
در اتفاقــي جالب 6تيم براي كســب رتبه چهارم 
در رقابت هســتند و اختالف تيم اول تا ششم اين 
جمع فقط 3امتياز است. اين هفته مصاف گل گهر 
و آلومينيوم، دوئل حساســي بــراي حاضران در 
اين گروه 6تيمي بــود كه ازقضا ايــن بازي هم با 
تصميم هاي عجيب داور به جنجال كشــيده شد. 
گل گهر كه با گل شــاكري پيش افتاده بود با يك 
پنالتي مشكوك برتري اش را از دست داد و با يك 
پنالتي مشــكوك ديگر بازي را 2-1 برد! در پايان 
عليرضا منصوريان به شــدت از داور شاكي بود اما 
قلعه نويي اين بار گاليه اي نداشــت و توانست يك 
اســتراحت كوتاه بين اعتراض هاي هميشگي اش 

داشته باشد.

در جريان بازي اســتقالل و تراكتور، جواد 

خياباني آنقدر روي ركــورد گل نخوردن 485
حسين حســيني تأكيد كرد تا باالخره در 
وقت هاي تلف شده بازي طلسم شكست و 
استقالل گل خورد. حسيني بازي با تراكتور را در حالي آغاز كرد كه تا قبل 
از آن 395دقيقه را بدون گل خورده در ليگ برتر سپري كرده بود. خياباني 
بارها در گزارش خودش اين نكته را گوشزد كرد اما هرگز نگفت كه ركورد 
گل نخوردن در اين فصل با 600دقيقه متعلق به پرسپوليس است يا اصال 
اشاره اي نكرد كه ركورد تاريخ ليگ با 940دقيقه در اختيار پيام نيازمند 
است؛ چون خياباني اساسا با اين اطالعات بيگانه است. خالصه اينكه دروازه 
حسيني در آخرين ثانيه ها باز شد تا ركورد او روي عدد 485دقيقه متوقف 
شود. اين بهترين ركورد استقالل در اين فصل )بعد از ركورد 352دقيقه اي 
مظاهري( و دومين ركورد خوب اين فصل )بعد از ركورد 600دقيقه اي 

پرسپوليس( است.

تيم ماشين ســازي تبريز كه براي كسب 

نخستين پيروزي اش 14هفته صبر كرده 14
بود، براي رســيدن به دومين پيروزي هم 
10هفته انتظار كشيد تا باالخره اين هفته 
مس رفسنجان را با 3گل شكست داد. بردن ماشين سازي آن هم با اختالف 
3گل يكي از اتفاقات خاص اين هفته بود. تيمي كه تحت هدايت عليرضا 
اكبرپور بدون كوچك ترين اميدي به بقا در ليگ برتر به راهش ادامه مي دهد 
اين هفته غوغا كرد و به دومين بردش در ليگ بيستم رسيد. پيش از اين، 
تنها برد ماشين سازي در هفته پانزدهم و در مصاف با نفت آبادان به دست 
آمده بود و انتظار 14هفته اي ماشين سازي براي رسيدن به آن پيروزي، 
طوالني ترين ركورد يك تيم در فصل جاري بوده است. نساجي با 13بازي 

و ذوب آهن با 12بازي بدون برد ركوردهاي بعدي را در اختيار دارند.

نســاجي كه از زمان آمدن ساكت الهامي 

مقابل هيچ حريفي مساوي نكرده بود، اين 09
هفته باالخره نخستين مساوي اش را با اين 
سرمربي تجربه كرد. الهامي از زمان نشستن 
روي نيمكت اين تيم قعرنشين در 8بازي به 5برد و 3باخت رسيده بود. 
جالب تر اينكه در تمام آن 8بازي فقط يكي از تيم ها گل مي زد. گل گهر هم 
ديگر تيمي است كه در اين هفته ها با نتيجه مساوي بيگانه بوده است. تيم 
قلعه نويي كه از 8بازي آخرش 4برد و 4باخت به دست آورده بود، اين هفته 
مقابل آلومينيوم تا مرز مساوي پيش رفت اما در دقيقه94 گل پيروزي را 
زد. 9بازي بدون مســاوي ركوردي براي فصل جاري اســت كه گل گهر 

مي تواند در هفته بعد آن را دورقمي كند.

پرسپوليس كه طي هفته هاي گذشته به ديرتر بازي كردنش نسبت 
به سپاهان معترض بود، در هفته بيست وششــم ليگ برتر باالخره 
بعد از ســپاهان بازي كرد، اما از اين تأخير سود چنداني نبرد. ابتدا 
سپاهان در تهران برابر پيكان تن به تساوي يك- يك داد و در ادامه 
پرسپوليس در اهواز با نتيجه مســاوي بدون گل برابر فوالد متوقف 
شد. نكته اينجاست كه شاگردان يحيي گل محمدي بين دو نيمه در 

رختكن فهميدند كه بازي سپاهان مساوي شده و اين تيم امتياز از 
دست داده، اما باز هم در نيمه دوم تالش چنداني براي گشودن دروازه 
حريف به خرج ندادند. در حقيقت پرسپوليسي ها براي نيمه دوم سر 
يك دوراهي براي تعيين استراتژي بودند؛ اينكه بروند انتحاري بازي 
كنند و شانس شان را براي كسب پيروزي بيازمايند يا اينكه همانطور 
دست به عصا به حركت ادامه بدهند و فاصله 2 امتيازي را نگه دارند. 

اگر پرسپوليس به قصد پيروزي وارد زمين مي شد و بي محابا حمله 
مي كرد، ممكن بود شكســت بخورد و فاصله اش در صدر جدول با 
ســپاهان رده دومي به يك امتياز كاهش بيابد، امــا در عوض اين 
شانس هم وجود داشت كه آنها فوالد نصفه ونيمه را شكست بدهند 
و با افزايش فاصله بــه عدد 4، عمال كار را تمام كنند. پرســپوليس 
اما گزينه احتياط و حفظ فاصله 2 امتيــازي را برگزيد و آخر فصل 
مشخص خواهد شد كه اين انتخاب درستي بوده يا نه. سپاهان در 4 
بازي آينده اش بايد به مصاف نفت آبادان، شــهرخودرو، ذوب آهن و 
استقالل برود. پرسپوليس هم بايد با آلومينيوم اراك، ماشين سازي، 

تراكتور و پيكان مصاف بدهد.

  پرسپوليس پشيمان مي شود؟
  استراتژي مماشات با فوالد، بعد از آگاهي از نتيجه سپاهان

برنامه

سهشنبه 29 تير 1400

ذوب آهن-نساجی

آلومينيوم اراک-تراکتور

استقالل-نفت  مسجدسليمان

گل گهرسيرجان-سايپا

صنعت نفت آبادان-مس رفسنجان

ماشين سازی تبريز-پرسپوليس

پديده-سپاهان

پيكان-فوالد

هفته  بيست و هشتم

21:15

شنبه 19 تير 1400

سهشنبه 22 تير 1400

سايپا-استقالل

مس رفسنجان-پيكان

نفت  مسجدسليمان-ذوب آهن

نساجی - پديده

تراکتور-گل گهرسيرجان

سپاهان-صنعت نفت آبادان

پرسپوليس-آلومينيوم اراک

فوالد-ماشين سازی تبريز

19:50

20:30

21:00

20:15

20:45

20:55

21:30

هفته  بيست و هفتم

پنجشنبه 24 تير  1400

شنبه 2 مرداد  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

ليگ برتر ايران)جام خليج فارس( -فصل بيستم

امتياز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازيها تيم  رتبه

2255 13 35 1 10 15 26 پرسپوليس 1 

2253 22 44 3 8 15 26 سپاهان 2 

1347 16 29 5 8 13 26 استقالل 3 

38- 28 28 10 5 11 26 گل گهرسيرجان 4 

137- 27 26 9 7 10 26 شهرخودرو 5 

237- 26 24 5 13 8 26 آلومينيوم اراک 6 

636 17 23 6 12 8 26 فوالد 7 

136 24 25 8 9 9 26 تراکتور 8 

135- 26 25 7 11 8 26 پيكان 9 

133- 21 20 9 9 8 26 صنعت نفت آبادان 10 

831- 26 18 11 7 8 26 مس رفسنجان 11 

628- 23 17 10 10 6 26 نفت  مسجدسليمان 12 

726- 28 21 14 5 7 26 نساجی مازندران 13 

823- 32 24 11 11 4 26 ذوب آهن 14 

923- 26 17 11 11 4 26 سايپا 15 

2114- 39 18 16 8 2 26 ماشين سازی تبريز 16 
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ايتاليا كه در اين تورنمنت دل خيلي ها را برده بود، در تقابل 
با اسپانيا به اصل و ريشه خودش برگشــت و تبديل شد به 
همان تيم دفاعي قبل كه عالقه اي به توپ و بازي زيبا ندارد. 
اسپانياي لوييس انريكه با وجود آنكه بهترين بازي جام خود 
را به نمايش گذاشت، نتوانست راهي به فينال پيدا كند. اين 
براي سومين بار پياپي بود كه الروخا در اين تورنمنت و در همه 
بازي هاي حذفي جام امسال بازي را به وقت اضافه مي برد. بار 
اول مقابل كرواســي 3بر يك جلو بودند و در آخرين ثانيه ها 
بازي 3-3شد اما اسپانيا 2 گل در وقت اضافه زد. بار دوم در 
يك چهارم بود كه حريف سوئيس در وقت هاي قانوني و اضافه 
نشدند اما در ضربات پنالتي توانستند صعود كنند و اين بار 
مقابل ايتاليا كه مثل بازي با سوئيس در پنالتي ها خوش شانس 
نبودند. اسپانيايي ها با كمترين ستاره اما با همان تيكي تاكاي 
معروف شــان كه گاهي روي اعصاب اســت و خسته كننده 
مي شود، مي توانســتند با 65درصد مالكيت بازي به فينال 
صعود كنند اما هم در روز پر اشــتباه مدافعان عالي ايتاليا و 
دوناروما بدشانس بودند و هم اسير سبك بازي حريف شدند. 
ايتاليا در بازي با بلژيك هم چنين فوتبالي را تمرين كرده و براي 

رويارويي با اسپانيا آماده شده بود. آنها در 21دقيقه پاياني بازي 
با بلژيك 9دقيقه از طريق بحرين بازي و خوابيدن روي زمين 
وقت تلف كرده بودند. از گل مساوي اسپانيا به بعد هم همان 
سبك اجرا شد. مانچيني يك بازيكن خشن به نام تولوي را 

براي زدن دني اولمو و ديگر بازيكنان حريف به زمين فرستاد.

   ايتاليا براي چهارمين بار به فينال رقابت هاي يورو صعود 
كرد، تنها آلمان صعود به فينال بيشتري در تاريخ يورو را تجربه 
كرده است. اين دهمين صعود آتزوري به فينال يك رقابت مهم 
)يورو وجام جهاني( بود. تنها آلمان با 14تجربه فينال ركورد 

بهتري از الجوردي پوشان در اختيار دارد.
    ركورد بردهاي پياپي ايتاليا در ايــن تورنمنت خراب و 
به عبارت بهتر متوقف شد. اين تيم با ركورد 5برد پشت سرهم 
فرانسه در جام ملت هاي 1984برابر شــد با اين تفاوت كه 
فرانســه در آن دوره همه بازي هايش را برد و ايتاليا فقط تا 
نيمه نهايي برنده بود. تعــداد بازي هاي بدون باخت ايتاليا به 
عدد 33رسيده كه تنها 2 بازي ديگر تا ركورد 35بازي بدون 
باخت اسپانيا از ســال 2007تا 2009و تيم ملي برزيل از سال 

1993تا 1996فاصله دارد. روند بردهاي پياپي ايتاليا در عدد 
13 پيروزي متوقف شد.

    اين ششــمين باري بود كه ايتاليايي ها ديدار حذفي خود 
در يورو را به پنالتي مي كشــاندند. آنها دقيقا يكي در ميان 
در ضربات پنالتي برنده و بازنده مي شــوند. دفعه قبلي در 
يك چهارم يورو2016در پنالتي ها 6بر5به آلمان باخته بودند، 
در يورو2000كه تا فينال هم رفتند 3بريك بر هلند در پنالتي ها 
پيروز شــدند و قبلش در جام ملت هاي1980نوبت شكست 
9بر8 به چكسلواكي بود. طبق اين فرمول اگر در فينال بازي به 

پنالتي كشيده شود، نوبت باخت ايتاليا خواهد بود.
    ايتاليا در يورو 2020موفق به ثبت 12گل شــده است. اين 
تعداد گل، برابري با ركورد بيشــترين گل تاريخ آتزوري در 
جريان يك دوره از يورو يا جام جهاني است. ايتاليا با 12 گل به 
قهرماني جام جهاني 2006، جام جهاني 1982و جام جهاني 
1934رسيده است. اسپانيا در اين دوره 13گل زد و حذف شد.

    اين بيستمين حضور ايتاليا در ادوار يورو و جام جهاني در 
وقت هاي اضافه بود كه حداقل 4بار از هر تيم اروپايي ديگري 

بيشتر است.
    اســپانيا براي نخســتين بار در ادوار يورو و جام جهاني 
نتوانســت مرحله نيمه نهايي را با پيروزي پشت سر بگذارد. 
اسپانيايي ها هر 5بار قبلي از اين مرحله به سالمت عبور كرده 
بودند كه حاصل آن 4 قهرماني؛ 3 تــا در يورو 1968، 2008و 
2012و يكي در جام جهاني2010و يك نايب قهرماني در جام 

ملت هاي1984بود.

    بيشترين ميانگين درصد مالكيت توپ هم با 66/8 درصد 
به اسپانيا رســيد. آلمان، هلند، دانمارك، پرتغال و انگليس 
ديگر تيم هايي هستند كه باالي 50درصد ميانگين مالكيت 
توپ دارند. اسپانيايي ها در دقت پاس هم با آلمان در درصد 

89/3 و باالتر از فرانسه 89درصدي در صدر جاي گرفتند.
    اسپانيا 111موقعيت گل در اين تورنمنت داشت كه از همه 
بيشتر بود و باالتر از ايتاليا با 90و سوئيس با 69موقعيت و يك 

بازي كمتر.
    جورجينيو هم كه ايتاليايي هــا متعصبانه و جانبدارانه 
معتقدنــد بايد توپ طــال بگيرد، از سال2018به اين ســو 
كه پيراهن چلســي را بر تــن كرده، به همــه فينال هاي 
تورنمنت هايي كــه در آنها حضور داشــته راه يافته؛ ليگ 
قهرمانان، ليگ اروپا، جام حذفي انگليــس، جام اتحاديه 

انگليس و يورو.
    موراتا با 6گل زده باالتر از فرناندو تورس به بهترين گلزن 
تاريخ اســپانيا در رقابت هاي يورو تبديل شد. او كه در نيمه 
دوم به بازي رفت، گل تساوي اســپانيا را به ايتاليا زد و يك 
ملت را خوشحال كرد اما سپس با خودش گفت چه كار كند كه 
دوباره از هواداران فحش بخورد و پنالتي آخر بازي را خراب 
كرد! موراتا نخستين بازيكن اسپانيايي لقب گرفت كه هم در 
رده باشگاهي و هم در رده ملي موفق به گلزني در ورزشگاه 
ومبلي مي شود. كيه زا هم كه جايزه بهترين بازيكن زمين را 
دريافت كرد، براي دومين بار در ومبلي موفق به گلزني شد. 
او به اســپانيا و اتريش گل زده، پدرش هم 25سال پيش در 

انگليس گل زده بود اما در آنفيلد.
    جوردي آلبا به ركورد آندرس اينيستا و سسك فابرگاس 
رسيد. او 16بار در يورو به ميدان رفته و در كنار اين دو بازيكن 
در تاريخ اسپانيا ركورددار اســت. لئوناردو بونوچي هم به 
ركورد بوفون رسيد؛ او 17بار در ادوار مختلف يورو بازي كرده 

و از اين نظر همراه با بوفون در تاريخ ايتاليا ركورددار است.

 بازگشت ايتاليا به اصل خويش
از ميان ايتاليايي ها و اسپانيايي ها درحالي كه مثل هميشه و ذات فوتبال شان بازي كردند، 

الجوردي ها به فينال رفتند

 اسپيناتزوالي مصدوم همچنان با ثبت سرعت 33.8و هم امتياز با نگو 
از مجارستان و باالتر از كينگزلي كومان از فرانسه نام خود را به عنوان 

سريع ترين بازيكن جام ثبت كرده است.

كرواسي

اسپانيا

دوشنبه - هفتم تير 1400

ورزشگاه پارك شهر كپنهاگ

فرانسه

سوئيس

دوشنبه - هفتم تير 1400

ورزشگاه ملي بخارست

جمعه - 11 تير 1400

ورزشگاه سن پترزبورگ

جمعه - 11 تير 1400

ورزشگاه آليانتس آرنا

سه شنبه - 15 تير 1400

23:30

ورزشگاه ومبلي لندن

شنبه - 12 تير 1400

ورزشگاه المپيك باكو

چهارشنبه - 16 تير 1400

23:30

ورزشگاه ومبلي لندن

شنبه - 12 تير 1400

ورزشگاه المپيك رم

يكشنبه - 20 تير 1400

ولز

دانمارك

شنبه - پنجم تير 1400

ورزشگاه يوهان كرايف آمستردام

هلند

چك

يكشنبه - ششم تير 1400

ورزشگاه پوشكاش بوداپست ورزشگاه ومبلي لندن

23:30

انگليس

آلمان

سه شنبه - هشتم تير 1400

ورزشگاه ومبلي لندن

سوئد

اوكراين

سه شنبه - هشتم تير 1400

ورزشگاه همپدن پارك گالسكو

ايتاليا

اتريش

شنبه - پنجم تير 1400

ورزشگاه ومبلي لندن

بلژيك

پرتغال

يكشنبه - ششم تير 1400

ورزشگاه كارتوخاي سويا

0
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اوكراين

با صعود سخت آرژانتين به فينال كوپا آمريكا، حاال مسي از هر زمان 
ديگري به كسب نخســتين جام خود در پيراهن تيم ملي نزديك تر 
اســت. با فرمول عجيب وغريب اين رقابت ها، 20مسابقه در 2 گروه 
برگزار شــد تا تنها 2 تيم بوليوي و ونزوئال حذف شوند و 4تيم از هر 
گروه به يك هشتم صعود كنند. برزيلي ها با 2 پيروزي خفيف يك بر 

صفر از سد شيلي و پرو عبور كردند و به فينال رسيدند.
 نيمار گفته بود دوســت دارد مســي به فينال بيايد و مسي هم بعد 
از صعود درحالي كه كامال خوشــحال بود به همين جمله اشاره كرد 
و گفت كه نيمار منتظر او در فينال اســت. آرژانتيــن براي راهيا بي 

به فينال ابتدا اكوادور را برد و ســپس در نيمه نهايي با كلمبيا يك-
يك كرد و در ضربات پنالتي موفق شد اين تيم را شكست دهد. نكته 
اين بازي مصدوميت جزئي مسي بود. او در اواخر بازي آسيب ديد اما 
با پاي خونين به بازي ادامه داد چون برايــش مهم بود با تيم ملي به 

يك جام برسد. 
گل دقيقه7الئوتارو مارتينس ياران مسي را به حضور در فينال اميدوار 
كرد اما گل لوييس دياس در دقيقه61همه  چيز را به تساوي كشاند. 
آرژانتيني ها عبور از اين مرحله را مديون اميليانو مارتينس، دروازه بان 
استثنايي سابق آرسنال هســتند كه 3 تا پنالتي حريف را مهار كرد. 
مسي هم ركورد بيشترين گل )4(، بيشترين پاس گل )5(، بيشترين 
دريبل )33(، بيشترين شوت به سمت دروازه )11(، بيشترين فرصت 
)20( و دقيق ترين پاس هاي پاياني )102( كوپا آمريكا 2021را به نام 
خودش ثبت كرد تا شايد درصورت قهرماني بار ديگر شانس زيادي 

براي كسب توپ طال داشته باشد.
بازي آرژانتين و كلمبيا يك اتفاق حاشــيه اي ديگر هم داشت. مسي 

وقتي يري مينا، همبازي سابقش در بارســلونا پنالتي خراب كرد و 
باعث حذف كلمبيا شد به ســمت او رفت و حرف هاي تندي به اين 
بازيكن زد و گفت: »حاال برقص! چرا حاال نمي رقصي؟ حاال برقص!« 
چيزي كه مســي را تحريك به انجام اين رفتار كرد رقص و پايكوبي 
همين بازيكن در بازي قبلي بود زماني كه پنالتي اش را به اروگوئه گل 
كرده و عامل صعود كلمبيا به نيمه نهايي شده بود. مسي انگار با اين 

كار قصد داشت از دوستش لوييس سوارس حمايت كند.
يكشنبه در فينال كوپا ساعت 4:30صبح به وقت تهران، آرژانتين به 
مصاف برزيل ميزبان مي رود. آخرين باري كه 2 تيم به مصاف هم رفتند 
مربوط به دوره قبلي است كه در نيمه نهايي با هم روبه رو شدند و آن 
بازي را برزيل با اقتدار و 2بر صفر برد و مسي بعد از بازي با عصبانيت 
عليه كنفدراســيون فوتبال آمريكاي جنوبي و فيفا مصاحبه و از تيم 
ملي خداحافظي كرد و ســپس محروميتي طوالني از حضور در تيم 
ملي گرفت. حاال وقت انتقام و شكستن طلســم با پيراهن آرژانتين 

است.

رد خون در فينال
  ليونل مسي با پاي مصدوم در زمين ماند و تيمش 
را براي رسيدن به فينال كوپا آمريكا رهبري كرد

دليل صعود ايتاليا به روايت تصوير
شــايد تفاوت روحيه بازيكنان 2تيم اســپانيا و ايتاليا را بتوانيد در اين 
صحنه تشخيص دهيد. جورجو كيه ليني سر پرتاب سكه و انتخاب تيم اول 
زننده پنالتي با همه شــوخي مي كند و سربه سر كاپيتان حريف مي گذارد. 
اســپانيايي ها مثل همين جوردي آلبا دمق و خسته بودند. لوييس انريكه 
داشت با جديت نام پنالتي زن ها را روي كاغذ مي نوشت و شبيه مراقب هاي 
امتحان نهايي بود. تيمي كه روحيه بهتري داشت از اين التاري به فينال رفت.
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12بازيكنــي كه قرار اســت در بازي هاي المپيــك براي تيم 
ملي واليبال ايران بازي كنند، معرفي شده اند اما باز هم گفته 

مي شود اين ليست نهايي نيست.
پاسورها:ســعيد معروف و جواد كريمــي، قدرتي زن ها: ميالد 
عبادي پور، ميثم صالحي و مرتضي شــريفي، ســرعتي زن ها: 
 محمد موســوي، مســعود غالمــي و علــي اصغــر مجرد، 
پشــت خط زن ها: امير غفور و صابر كاظمــي، ليبروها: آرمان 
صالحي و مهدي مرندي. اين بازيكنان در ليستي حضور دارند 
كه فدراسيون جهاني واليبال صبح ديروز روي سايتش قرار داد 
و چند ساعت بعد هم سايت فدراســيون ايران همان ليست را 

منتشر كرد.
علي شفيعي در نيمه هاي ليگ ملت ها از تيم كنار گذاشته شد. 
چند روز پيش هم والديمير آلكنو، سرمربي تيم ملي نام برديا 
ســعادت، محمدطاهر وادي و فرهاد قائمي رااز اردو خط زد. 
اميرحسين اسفنديار، پوريا فياضي و رضا عابديني هم آخرين 
بازيكناني بودند كه متوجه شدند جايي در تيم المپيكي ندارند. 
با اين حال گفته مي شــود فدراســيون تا 31تير فرصت دارد 

2بازيكن ديگر را جايگزين بازيكنان حاضر در ليســت كند. به 
همين دليل است كه بازيكنان خط خورده هنوز شانس رفتن به 

توكيو را دارند و بعضي از آنها با تيم تمرين مي كنند.
ديروز چند ايراد به انتخاب آلكنو گرفته شد. در تيم او 2 ليبرو 
حضور دارد. تيم مشــكل دريافت دارد و مهدي مرندي، فرهاد 
قائمي و مجتبي ميرزاجانپور براي حل اين مشكل به تيم دعوت 
شدند. انتخاب آخر آلكنو، مرندي است اما او فقط مي تواند در 
دريافت اول به تيم كمك كند، كاري كه آرمان صالحي و ميالد 
عبادي پور بهتر از او انجام مي دهند. نظر كارشناسان اين است 
كه فياضي انتخاب بهتري بوده؛ چرا كه عــالوه بر دريافت در 

سرويس و روي تور توانايي كمك به تيم را هم دارد.
حضور مرتضي شــريفي هم در تيم پيش بيني  نمي شد. شايد 
خود او هم تصور نمي كرد شــانس رفتن به المپيك را داشته 
باشد. آلكنو در ليگ ملت ها خيلي به او بازي نداد و حاال هم گفته 
مي شود در المپيك او يكي از نيمكت نشينان است. در مقايسه 
شريفي و اسفنديار، خيلي ها المپيك را حق اسفنديار مي دانند. 
آمار اين دو بازيكن در ليگ ملت ها نشان مي دهد كه درصدهاي 

موفقيت هاي اسفنديار در همه فاكتورها باالتر از شريفي است.
تيم ملي واليبال 26تير براي حضــور در المپيك عازم توكيو 
مي شود. در بين اين 12نفر آرمان و ميثم صالحي، صابر كاظمي، 

مهدي مرندي، مرتضي شريفي، جواد كريمي، مسعود غالمي 
و علي اصغر مجرد براي نخستين بار حضور در المپيك را تجربه 

مي كنند.

جاي خالي اسفنديار و فياضي در تيم المپيكي واليبال
فدراسيون واليبال 12نفر المپيكي را معرفي كرد اما احتمال دارد 2بازيكن در اين ليست تغيير كند

امجديه 

ورزشــكاران و مربياني كه مي خواهند به المپيــك بروند، قرنطينه 
شده اند. تهران هم كه جزو شهرهاي قرمز كرونايي است. در اين شرايط 
فدراسيون قايقراني به جاي اينكه بيشتر مراقب المپين هايش باشد، در 
بدترين شرايط براي آنها مراسم تجليل گرفت. اسپانسر فدراسيون يكي 
از برندهاي لوازم خانگي است. فدراسيون هم براي دلبري از اسپانسر، 
ورزشكاران را به خط توليد تلويزيون برد؛ فضاي بسته  اي كه كاركنان 
در حال كار بودند. از عليرضا سهرابيان، رئيس فدراسيون پرسيده اند كه 
اين كار خطرناك نبود، جواب داده: »همه پروتكل ها را رعايت كرديم. 
اعضاي تيم هم واكسن زده اند. خواســتيم به همه بگوييم در شرايط 
كرونا نه ورزش ما خوابيده و نه توليد داخلي.« عكس هايي كه از مراسم 
تجليل منتشر شده، حرف هاي سهرابيان را تأييد نمي كند. ورزشكاران 
در كمترين فاصله كنار كاركنان ايستاده اند و عكس يادگاري گرفته اند.

اسپانسر مهم تر از ورزشكار

ليلي خرسند 
خبرنگار
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ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

916853427
387294516
452176938
749632185
125987643
863541279
578419362
631725894
294368751

متوسط

5 4       2
   7  9  8  
9  1       
  7  1     
 2  5  8  3  
    7  1   
      8  5
 8  6  2    
3       4 9183925467

267143958
594687213
356874192
871296534
942531876
628319745
439758621
715462389

ساده

متوسط

548361972
263749581
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697413258
124598736
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716934825
489652317
352187649

سخت

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

المپيك مهم نيست

فريبا مددي، سرپرســت فدراسيون اسكيت شــده و قرار است تا 
برگزاري مجمع انتخاباتي، اين ســمت را داشــته باشد اما مددي 
نايب رئيس فدراسيون بدمينتون است. تا او به فدراسيون اسكيت 
برود و انتخابات برگزار كند، حداقل 6 ماهي طول مي كشد. خودش 
مدعي اســت كه مي تواند 2 كار را با هم انجام بدهــد، اما چرا بايد 
نايب رئيس يك فدراسيون در فدراسيون ديگري مسئوليت بگيرد؟ 
روزهاي گذشته ثريا آقايي براي نخستين بار در بدمينتون براي زنان 
ايران سهميه گرفت و 2هفته ديگر المپيك شروع مي شود. مددي 
نايب رئيس فدراسيون بدمينتون در امور زنان است، نيازي نيست 
كه او در اين روزهاي حســاس در فدراسيون باشد و به آقايي و تيم 
ملي كمك كند؟ يا اينكه او مي داند آقايي در المپيك شانسي براي 

پيروزي ندارد و بهتر است وقتش را در بدمينتون تلف نكند؟ 

هديه هنوز دوخته نشده

2هفته مانده به بازي هاي المپيك اما هنــوز از لباس كاروان ايران 
در توكيو رونمايي نشــده اســت. تنها اطالعاتي كــه از لباس ها 
هست، اين اســت كه مردان كت وشلوار ســرمه اي مي پوشند و 
زنان مانتو وشلوار آبي فيروزه اي. اين تأخير نگران كننده است. در 
بازي هاي ريودوژانيرو لباس هاي كاروان را كسي نپسنديد و كميته 
ملي المپيك مجبور شد دقيقه 90 لباس ديگري را جايگزين كند. 
لباس ها را نديده ايم و معلوم نيست چند دست لباس دوخته شده اما 
شايعه شده  كه كميته مي خواهد به اعضاي مجمع كميته هم يك 

دست لباس هديه بدهد.

اما و اگرهاي دختر وزنه بردار

فدراسيون وزنه برداري روزهاي گذشته با اطمينان گفت پزشك 
معالج پريســا جهانفكريان اجازه داده و او به المپيك مي رود. اما 
به نظر مي رسد هنوز رفتن جهانفكريان به توكيو قطعي نيست. 
جهانفكريان يك هفته قبل از اينكه مشخص شود سهميه المپيك 
گرفته و به عنوان نخستين وزنه بردار زن ايراني به المپيك مي رود، 
سرشانه اش را جراحي كرد. فدراســيون كه پيش از اين تالشي 
نكرده بود تا جهانفكريان به سهميه برسد، حاال اصرار دارد او را به 
المپيك ببرد اما كميته ملي المپيك و فدراسيون پزشكي ورزشي 
نگران وضعيتش هســتند و گفته اند بايد پزشــكان فدراسيون  
پزشكي ورزشي نظر نهايي را بدهند. پزشكان ديروز او را معاينه 
كردند و اگر نظر آنها مثبت باشــد، جهانفكريان در المپيك وزنه 

مي زند.

ناهيد كياني -كيميا عليــزاده؛ رودررويي اين دو شــايد 
خاص ترين مبارزه بازي هاي المپيك توكيو براي ايراني ها 
باشد. ناهيد كياني در مسابقات گزينشي اردن براي 
تكواندوي ايران سهميه گرفت. كيميا عليزاده هم 
كه نخستين مدال المپيكي تاريخ ورزش ايران 
به نام او ثبت شده است، با سهميه پناهندگان 

كميته بين المللي المپيك، به توكيو مي رود.
ناهيد كه تكوانــدوكار وزن 49- كيلوگرم 
است، در المپيك در وزن 57- كيلوگرم 
مبارزه مي كند. بعد از اينكه حضور 
عليزاده در المپيك قطعي شــد، 
پيش بيني  شــد كه آنها با هم 
روبه رو شوند؛ IOC در وزن 
ناهيد به او سهميه داده 
است. اما اتفاق مهم اين 
است كه آنها در همان 
دور اول بــا هم مبارزه 

مي كنند.
جهانــي  فدراســيون 
تكواندو ديــروز رنكينگ 
جديد را اعالم كرد. در اين 
رنكينگ ناهيد در رنك 
17وزن 57- كيلوگرم 
است و كيميا در رنك 
16. طبق رنكينگ 
آنهــا مبــارزه اول 
ايــن وزن را برگزار 
مي كننــد. IOC و 
فدراسيون جهاني هنوز 

جدول مسابقات المپيك را نچيده اند اما كارشناسان تكواندو 
در ايران با اطمينان مي گويند كه ديــدار آنها در دور اول 

قطعي است.
به نظر مي رسد فدراسيون از اين اتفاق راضي نيست. يكي از 
افراد نزديك به فدراسيون به همشهري مي گويد: »جدول 
المپيك 16 تايي است. استاندارد جدول تكواندو 8، 16 و 32  
تايي است. مي شود نفرات از اين تعداد كمتر باشد اما بيشتر 
از اين تعداد را نديده ايــم. نمي دانيم چرا IOC در اين وزن 
سهميه اضافه داده است. در اين وزن هم ميزبان نفر دارد و 
هم اينكه كسي انصراف نداده است. بهتر بود در وزن هايي كه 
نفر كم دارند، سهميه بيشتر مي دادند.« با اضافه شدن كيميا 
به اين وزن، جدول 32  تايي درنظر گرفته مي شود. 15 نفر 
در دور اول استراحت مي كنند و نفر آخر كه ناهيد است، يك 

مبارزه بيشتر انجام مي دهد.
كيميا و ناهيد روز سوم مرداد مسابقه دارند. از حاال نمي شود 
پيش بيني كرد كيميا برنده اين ديدار است يا ناهيد، اما گفته 
مي شود از نظر فني ناهيد شــرايط بهتري دارد. كيميا بعد 
از مدال برنزي كه در بازي هاي ريودوژانيرو گرفت، مدتي 
درگير مصدوميت و بيماري گلين باره بود. بعد از مدال برنز 
قهرماني 2018 آسيا هم مسابقه جدي نداشته است. امسال 
كيميا با تيم پناهندگان در مسابقات قهرماني اروپا حاضر 
شد تا سهميه المپيك بگيرد اما نتيجه نگرفت. كساني كه 
مســابقات او را ديده اند، مي گويند آماده نيست. در مقابل 

گفته مي شود ناهيد در اوج آمادگي است.
اما چرا در رنكينگ وضعيت كيميا بهتر اســت؟ ناهيد در 
وزن 49- كيلوگــرم مبارزه مي كنــد و به خاطر حضور در 
المپيك تغيير وزن داده است به همين دليل در وزن جديد، 
نفر آخر المپيكي هاست. با اين حال، كيميا برتري ديگري 
نســبت به ناهيد دارد. ناهيد مدال برنز قهرماني نوجوانان 

جهان و مدال طالي بازي هاي كشورهاي اسالمي را دارد. 
اما كيميــا، برنز المپيك ريو، برنــز قهرماني جهان 2015 
و نقره قهرماني جهان 2017، برنز قهرماني آســيا 2018، 
طالي جام  بزرگ جهاني 2015، طالي بازي هاي المپيك 
جوانان 2014 و مدال طالي قهرماني نوجوانان جهان2014. 
اين تفاوت مدال ها تجربه باالي كيميــا در مقابل ناهيد را 
نشــان مي دهد. كيميا و ناهيد هر كدام برنده مبارزه اول 
باشند، كار سختي در دور دوم دارند. حريف بعدي آنها جيد 
لوئيس جونز بريتانيايي است. او 2مدال طالي المپيك لندن 

و ريودوژانيرو را دارد و براي طالي سوم به توكيو مي آيد.
پيش از اين يك تكواندوكار ديگر هم پس از تغيير تابعيت، 
مقابل ايران به ميدان رفته است. ميالد بيگي سال 2016 با 
پرچم جمهوري آذربايجان مقابل مهدي خدابخشي از ايران 
قرار گرفت و 17 به 5 پيروز شد. بيگي در آن سال به مدال 
برنز المپيك رسيد. درخشش اين تكواندوكار ايراني االصل، 
باعث انتقاد از مديران فدراسيون تكواندوي ايران شد اما، 
محمد پوالدگر، در پاســخ به اين انتقادها، ميالد بيگي و 
رضا مهماندوست، سرمربي تيم ملي تكواندوي آذربايجان 

را مزدور خواند.
حريفان 2 المپيكي ديگر هم مشخص شده است. در وزن 
58- كيلوگرم آرمين هادي پور رنك سوم را دارد. او در دور 
اول با حريفي از دومنيكن مبارزه مي كند و اگر به پيروزي 
برسد، با برنده مبارزه ايرلند و آرژانتين روبه رو مي شود. در 
وزن 68- كيلوگرم نيز ميرهاشم حسيني در دور اول حريفي 
از دومنيكن را پيش رو دارد و اگر به دور دوم برسد، با برنده 
چين و تيم پناهندگان مبارزه مي كند. در مسابقات تيمي 
تكواندو هم كه براي نخستين بار آزمايشي در توكيو برگزار 
مي شود، اميرمحمد بخشي، عرفان ناظمي، كيميا همتي و 

مليكا ميرحسيني براي ايران مسابقه مي دهند.

كيميا  به   ايران  رسيد
 كيميا عليزاده  كه سال2016 نخستين مدال المپيك را براي ورزش زنان ايران گرفت

 در بازي هاي توكيو با پرچم پناهندگان مقابل هم تيمي  قبلي اش ناهيد كياني مبارزه مي كند 
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  مسئوالن فقط آمار واكسن هاي تزريق شده را اعالم كنند
از مسئوالن تقاضا دارم نگويند كي قرار است واكسن فالن گروه زده 
شود و از قبل اطالع رساني نكنند به جز از طريق پيامك به مشموالن 
تزريق خبري منتشر نكنند و هر وقت واكسن زدند بگويند فالن گروه 
زده شد. زيرا اعالم اخبار مداوم در شرايط بي ثباتي كنوني كه گاهي 
واكسن هست و گاه نيست مردم را آزرده خاطر مي كند و نگراني ها را 

افزايش مي دهد.
اصيلي از تهران 

  آشفتگي در پارك علم و فناوري قزوين
مديران پارك علم و فناوري قزوين اهميتي به جان نخبگان مستقر 
در پارك نمي دهند و در شــرايط كرونايي بــراي ارائه عملكرد خود 
بازديدهاي گروهي توسط مسئوالن پيش بيني مي كنند كه اين روال 
از بين برنده يك روز كامل كاري نخبگان است. از سوي ديگر انتقادات 
مديران پارك را نمي پذيرند و به صاحبان مشاغل بي احترامي مي كنند. 
آيا نبايد به زمان و كارهاي افراد اين پارك اهميت داد تا به فكر مهاجرت 
نيفتند و به خدمت به كشــور و مردم دلگرم باشــند؟ كسي صداي 

نخبگان مستقر در اين پارك را مي شنود.
از مديران واحدهاي مستقر در پارك علم و فناوري

  گزينه نام گيرنده مرسوله در سايت شركت پست حذف شده است
سابقا سايت شركت پســت، گزينه نام گيرنده مرسوله را داشت. اين 
گزينه مدتي است حذف شده و براي افرادي مثل من كه زياد با پست 
سروكار دارند ايجاد مشكل كرده است. از مسئوالن پست درخواست 

دارم مجددا اين گزينه را به سايت اضافه كنند.
سخايي از تهران

  ورود آب معدني قاچاق چه توضيحي دارد
متأسفانه مدتي اســت كه آب معدني هاي خارجي به شكل قاچاق و 
بدون نظارت وزارت بهداشت وارد كشور مي شود. اين مسئله عالوه بر 

تهديد سالمت مردم، موجب ركود بازار داخلي اين محصول مي شود.
خامسي از بوشهر 

  ميدان گل ها در فرجام خاموش و تاريك است
خاموشي ميدان گل ها در نزديكي بوستان آفتابگردان در خيابان سراج، 
محله فرجام نارمك واقع در منطقه 4 شهرداري تهران فضاي مناسبي 
را براي معتادان و كارتن خواب ها ايجاد كرده و امنيت را از خانواده ها 
گرفته است. از اداره برق و شهرداري تقاضا داريم نسبت به تامين نور 

اين ميدان اقدام كنند.
رضا احمدي از فرجام

  داروهاي مشمول بيمه تأمين اجتماعي هر روز آب مي روند
براي جراحي چشم به بيمارستان نور تهران مراجعه كردم بعد از انجام 
ليزر براي بازشدن مجراي چشمم، قطره بتامتازون و قطره اپتيمول 
تجويز كردند و آنها را روي برگه چاپ شــده نوشتند و هر چه گفتم 
دفترچه بيمه دارم گفتند نيازي نيست و قطره ها آزاد محاسبه مي شود. 
در داروخانه همان بيمارستان 2 تا قطره را 16هزار تومان حساب كردند 
كه قيمت قطره ها 4هزار تومان و حق فني 8هزار تومان شــد. در اين 
اوضاع بد مالي رواست اينگونه با مردم حساب كنند. تكليف بيمه ها و 

حق بيمه هايي كه مي پردازيم چه مي شود؟
ميالد از تهران

  حقوق معلمان عشاير لرستان بعد از 2 سال پرداخت نشد
آموزش و پرورش حقوق اســفند 98و فروردين 99عشاير لرستان را 
پرداخت نمي كند. بارها پيگيري كرده ايم و در رســانه ها از مسئوالن 
تقاضا كرده ايم ولي تا اين لحظه حتي وعده هم نشــنيده ايم و معلوم 
نيست مزد زحمات طاقت فرسا و مضاعف معلمان عشاير چه مي شود؟
آموزگار عشايري از لرستان

  چرا حل مشكل گراني مرغ اينقدر بغرنج است
مدت هاي مديدي از گراني مرغ و نابساماني در توزيع آن مي گذرد. در 
مقاطعي با سختگيري و جيره بندي و عرضه مرغ دولتي مشكل را حل 
كرده اند ولي پس از مدت كوتاهي دوباره بروز كرده است. آيا رواست 
ارزان ترين گوشتي كه تنها راه تامين پروتئين خانواده هاي كم بضاعت 
و متوسط است به اين وضع دچار شود؟ اميدواريم به زودي اين مشكل 

با تدبير دولت بعدي حل شود.
قدرتي از تهران

  درختان آستان امامزاده عقيل در حال خشكيدن
درآســتان مقدس امامــزاده عقيل)ع(دراسالمشــهردرختان كاج 
خيلي قديمي وجود دارد كه به خاطر ترميم و بازســازي اين آستان 
و مزارشهداي عاليقدر، كانال آبرســاني درختان مسدود شده و اين 
ســرمايه هاي ارزشــمند طبيعي به مرورزمان درحال خشك شدن 

هستند. خواهشمنديم سراميك ها برداشته و راه آبرساني باز شود.
عسكرآبادي از اسالمشهر

  موتورسيكلت ها عامل ترافيك چهار راه سعدي تا مسجد هدايت 
موتورسيكلت ها، مســير پياده روي جلوي مسجد هدايت تا چهارراه 
سعدي را آنچنان در قرق خود دارند كه راهي براي عابران پياده نيست 
در نتيجه جمعيت به داخل خيابان مي آيد و محدوده پالسكو مملو از 
خودرو و جمعيت در هم گره خورده اســت. آيا راهنمايي و رانندگي 

نمي تواند به اين وضع ساماني بدهد تا آسايش عمومي فراهم شود.
رحيمي تهران

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

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

با مردم

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

پاسخ مسئوالن

گيرنده عضو، اهدا كننده شد
زني  كه چند سال قبل به 

خاطر نارســايي كليوي از داخلي
يك بيمار مرگ مغزي كليه 
دريافت كــرده بود خــودش دچار مرگ 
مغزي شد و با رضايت خانواده اش كبد او به 
بيماري كه مدت ها از بيمــاري كبد رنج 

مي برد پيوند زده شد.
به گزارش همشهري، اين زن 45ساله كه 
مهناز قاســمي نام داشت و ساكن زنجان 
بود از سال ها قبل با مشــكالت ناشي از 
بيماري كليوي دست و پنجه نرم مي كرد. 
او ســال ها مجبور بود هفته اي ســه روز 
دياليز شــود و روزبه روز بدنش رنجورتر 
مي شد. وقتي مدتي گذشت پزشكان اعالم 
كردند كليه هاي زن جوان از كار افتاده و 
او بايد هرچه ســريع تر يك كليه پيوندي 
دريافت كند؛ امــا دريافت كليه به همين 
ســادگي نبود. افراد زيادي مثل اين زن 
بخاطر مشكل كليوي در ليست انتظار قرار 
داشتند و او هم بايد مدتها منتظر مي ماند 
اما شرايطش روزبه روز وخيم تر مي شد. يك 

طرف زن جوان بود كــه هر روز ضعيف تر 
مي شــد و جانش به خطر افتاده بود و در 
سوي ديگر خانواده اش شامل دختر و پسر 
و شوهرش قرار داشتند كه با ديدن رنجي 

كه او مي كشيد ذره ذره آب مي شدند.  
حدود يكســال و نيم به سختي گذشت 
تا اينكه ســرانجام پيگيري هــا به نتيجه 
رسيد و كليه اي براي پيوند به او پيدا شد. 
همه  چيز طبق دستور پزشكان پيش رفت 
و بعد از انجام آزمايش هاي متعدد سرانجام 
با پيوند كليه به زن جــوان او بار ديگر به 
زندگي عادي بازگشت. از آن به بعد بود كه 
زندگي بار ديگر براي اين خانواده شيرين 
شــد. فرزندان زن جوان كه سال ها درد 
كشيدن مادرشان را به چشم ديده بودند 
خوشحال بودند كه ديگر خبري از دردهاي 
او و دياليزهاي پي در پي نيســت. زندگي 
شيرين اين خانواده اما 5سال بيشتر دوام 
نياورد. اواسط سال97 بود كه كليه پيوندي 
دچار مشكل شد و به قول پزشكان پس زد. 
بار ديگر همه  چيز مثل ســابق شده بود. 

كليه اهدايي ديگر كارايي سابق را نداشت 
و بار ديگر جلسات دياليز يك روز در ميان 
زن جوان آغاز شد. روزهايي كه او از دياليز 
برمي گشت انگار كه همه دنيا روي سرش 
خراب شــده بود. او ديگر با اين سرنوشت 
كنار آمده بــود كه براي هميشــه بايد با 

مشكل كليه دست و پنجه نرم كند.
شــرايط خاص اين زن از يك سو و شايع 
شــدن بيماري كرونا از سوي ديگر سبب 
شد زندگي روزبه روز به كام او و خانواده اش 
تلخ تر شــود. درصورتــي كــه او دچار 
كوچكترين بيماري مي شــد به دردسر 
بزرگي مي افتاد و با مبتال شدنش به كرونا 
معلوم نبود به چه سرنوشتي دچار مي شود. 
اين شرايط ادامه داشت تا اينكه يك روز 
وقتي زن جوان بعد از دياليز از درمانگاه به 
خانه برگشت گفت دچار سردرد شديدي 
شده است. ساعت 3بعدازظهر بود كه او به 
بيمارستان منتقل شد اما فقط نيم ساعت 
بعد پزشكان اعالم كردند كه او به كما رفته 
است. هنوز به درستي مشخص نبود كه چه 

اتفاقي افتاده اما پزشكان همه تالش شان را 
براي نجات اين زن انجام دادند. تالش هاي 
كادر پزشــكي 2روز ادامه پيدا كرد اما در 
نهايت راه به جايي نبــرد و او دچار مرگ 

مغزي شد.
پس از سال ها سختي كنار آمدن با فقدان 
مادر براي دختر 17ساله و پسر 27ساله اش 
ســخت و ناگوار بود. اما آنهــا بايد با اين 
واقعيت تلخ كنار مي آمدند. ديگر همه درد 
و رنج هاي مادر به پايان رسيده بود و آنها 
مانده بودند با جاي خالي او. پزشكان اعالم 
كردند درصورتي كه خانــواده زن جوان 

 قاتل مسلح 
به زندگي خود پايان داد

زني سال ها پس از دريافت كليه  دچار مرگ مغزي شد و كبدش را اهدا كرد

»از وقتي خواهــرم طالق غيابي 
گرفت، تهديدهاي شوهرش شروع پيگيري

شد. دعوا مي كرد و مي گفت شما را 
مي كشــم. او پســرعمه مان بود و پدرم به خاطر 
عمه ام تحمل مي كرد و مي گفت همه  چيز دست 

خداست تا اينكه...« 
اين بخشي از صحبت هاي دختر بزرگ خانواده 
رحماني است؛ خانواده اي كه اهالي شهر گتوند 
در اســتان خوزســتان جز خوبي چيزي از آنها 
نديده بودند، اما اتفاقي كه چند روز قبل برايشان 
رخ داد، بسياري از مردم شهر را شوكه كرد؛ اتفاقي 
كه داماد خانواده رقم زد و با كشتن 4عضو خانواده 

رحماني، داغ بزرگي بر دل بازماندگان گذاشت.
به گزارش همشهري، حدود ساعت 3:45 بامداد 
15تيرماه بود كــه روزگار براي خانواده رحماني 
تيره و تار شد. آن شب داماد جوان خانواده آمده 
بود تا تهديد هايي را كه همــه اين ماه ها به زبان 
آورده بود، عملي كند. خانواده رحماني در خواب 
بودند كه زنگ خانه شــان به صدا درآمد و وقتي 
در را باز كردند، قيامت شــد. مــرد عصباني كه 
كالشنيكف به دست داشت، آنها را به رگبار بست 
و پس از قتل 4عضو اين خانواده و زخمي كردن 

يكي از همسايه ها، پا به فرار گذاشت.
همه اين اتفاقات تنهــا در چند دقيقه رخ داد اما 
همين چنــد دقيقه كافي بود تا مســير زندگي 
براي بازماندگان اين خانواده براي هميشه تغيير 

كند. تنها چند ساعت پس از اين حادثه هولناك، 
پليس توانست داماد جنايتكار را كه در حال فرار 
بود، دستگير كند و با دستگيري او معلوم شد كه 
اين جنايت هولناك بر سر اختالفات خانوادگي 

رخ داده است.

ازدواج شوم
حاال چند روز از حادثــه مي گذرد اما هيچ يك از 
بازماندگان خانواده رحماني ناي حرف زدن ندارد. 
دختر بزرگ خانواده آنقدر گريه و شــيون كرده 
كه صدايش گرفته و ديگر اشــكي براي ريختن 
ندارد. با همان صداي گرفته مي گويد: »آخرش 
كار خودش را كرد. تهديد كرده بود كه برادرتان 
را مي كشم اما هم او را كشــت و هم پدر و مادرم 

و خواهرم را.« 
اما ماجرا از كجا شروع شد؟ دختر بزرگ خانواده 
رحماني مي  گويد: »چند سال پيش بود كه عمه ام 
نزد پدرم آمد و خواهر  كوچكم را براي پســرش 
خواستگاري كرد. عمه ام زندگي خوبي نداشت و 
مي گفت كه اگر پسرش با خواهر من ازدواج كند، 
خودش هم نزد آنها مــي رود و آخر عمري با آنها 
زندگي مي كند. پدرم به خاطر عمه ام با اين وصلت 
موافقت كرد و البته آن روزها، پسرعمه ام درنظر ما 
پسري خوب و اهل كار بود. اين بود كه خواهرم با 
او ازدواج كرد اما حاال فهميده ام كه همه ما اشتباه 

مي  كرديم. ما او را نشناخته بوديم.« 

پسرعمه و دختردايي به عقد هم درآمدند و مدتي 
بعد زندگي مشتركشان شــروع شد. مرد جوان 
كارگري مي كرد تا خرج زندگي اش را تامين كند 
و اگرچه در سال هاي نخست به نظر مي رسيد كه 
آنها زندگي خوبي دارند، امــا همه اينها آرامش 

پيش از توفان بود.
دختر بزرگ خانواده رحماني مي گويد: »اختالفات 
خواهرم و شوهرش از چند سال پيش اوج گرفت. 
با اينكه آنها يك فرزند خردســال داشــتند، اما 
پســرعمه ام مدام خواهرم را اذيت مي كرد و او را 
كتك مي زد و خواهرم ايــن اواخر حتي يك روز 
خوش هم نديده بود. تا جايي كه باعث شد به فكر 
جدايي بيفتد. حتي گفت مهريه هم نمي خواهد 

اما شوهرش قصد نداشت او را طالق بدهد.« 

آتش زدن خودرو
بدرفتاري هاي دامــاد خانــواده كار را به جايي 
رســاند كه دختر خانواده رحمانــي چندين بار 
به حالــت قهر به خانه پدرش رفــت. پدرش كه 

شرايط سخت دخترش را مي ديد، براي گرفتن 
طالق به تكاپو افتاد اما داماد خانواده مدام آنها را 
تهديد مي كرد كه اگر همسرش به خانه برنگردد، 
دست به جنايت مي زند. »ما 3خواهر و يك برادر 
بوديم. برادرم علي مجرد  بود و با پدرم در مغازه 
كار مي كرد. پســرعمه ام تهديد كرده بود كه اگر 
خواهرم به زندگي با او ادامه ندهد، برادرم علي را 
به قتل مي رساند و داغش را بر دلمان مي گذارد. در 
اين سال ها او مدام درگيري راه  مي  انداخت. حتي 
يك بار براي ترساندن ما ماشين پدرم را آتش  زد. 
از او شكايت كرديم و به خاطر كارهايي كه كرده 
بود، چند پرونده قضايي تشــكيل شد. همه اين 
پرونده ها در دادگاه و پاســگاه هســت و آخرش 
هم به خاطر همين شــرارت هاي پسرعمه ام بود 
كه دادگاه متقاعد شد رأي به طالق غيابي بدهد. 
پدرم براي اينكه خواهرم را از اين زندگي نجات 
بدهد، وكيل گرفت و در نهايت خواهرم موفق به 
جدايي از شوهرش شد. پس از آن اما هر چه تالش 
كرد كه دخترش را نزد خودش بياورد، شوهرش 

تئاتر نصر طبق طرح تعيين شده بازسازي مي شود
روابط عمومي سازمان زيباسازي شهر تهران پيرو چاپ پيام مردمي با 
عنوان »سالن هاي قديمي تئاتر در الله زار بازسازي شوند« در ستون 
با مردم روز 3خردادماه پاسخ داده است: با توجه به سياست ها، اهداف 
كالن و رويكرد مديريت شهر تهران درخصوص مرمت و احياي بناها 
و بافت هاي تاريخي در سطح شهر تهران به ويژه در محدوده مركزي 
شهر در مورد عمارت تئاتر نصر نيز اقدام به انجام مطالعات و تهيه طرح 
مرمت شده و مقرر اســت در بازه زماني تعيين شده مراحل اجرايي 
مرمت اين بنا جهت كاربري هاي فرهنگي انجام و مورد بهره برداري 

آحاد شهروندان محترم قرار گيرد.

مردي جوان كه با همسرش اختالف داشت پس از شــليك مرگبار به او، به زندگي خود نيز پايان 
داد. به گزارش همشهري، شامگاه دوشــنبه 14تير ماه مردي 42ساله با برادرش تماس گرفت و با 
صدايي لرزان گفت: من همسرم را با شليك گلوله به قتل رسانده ام و حاال مي خواهم به زندگي خود 
پايان بدهم. برادرش كه وحشت كرده بود پليس را خبر كرد و همراه آنها به خانه وي رفت اما وقتي 
وارد آپارتمان شدند با پيكر خونين مرد جوان مواجه شدند كه در سالن پذيرايي افتاده بود. او گلوله 
خورده بود اما هنوز نفس مي كشيد اما جسد همسر 40ساله اش كه به ضرب گلوله به قتل رسيده 
بود در اتاق خواب پيدا شد. مرد مجروح به بيمارستان انتقال يافت و با گزارش ماجرا به قاضي ساسان 
غالمي، بازپرس ويژه قتل تهران تحقيقات درباره اين حادثه آغاز شد. در صحنه جنايت يك اسلحه 
كوچك معروف به شاه كش پيدا و در ادامه تحقيقات مشخص شد كه مرد جوان با استفاده از آن ابتدا 

همسرش را به قتل رسانده و سپس به خودش شليك كرده است. 
ماموران همچنين در پرس وجو از برادر عامل اين جنايت متوجه شدند زن و مرد جوان يك سال و نيم 
قبل به صورت موقت با يكديگر ازدواج كرده بودند. هر دوي آنها ظاهرا پيش از اين ازدواج ناموفقي 
داشتند و پس از ازدواج دوم نيز با هم دچار مشكل و اختالف شده بودند؛ اختالفاتي كه باعث درگيري 
ميان آنها هم شده بود. درحالي كه تحقيقات در پرونده ادامه داشت صبح روز سه شنبه 15تير ماه از 
بيمارستان خبر رسيد كه مرد جوان به دليل شدت خونريزي جانش را از دست داده است.   گزارش 
مرگ وي به بازپرس جنايي تهران اعالم شد و او  دســتور داد تا جسد عامل شليك هاي مرگبار به 
پزشكي قانوني انتقال يابد. اين در حالي است كه بررسي ها براي كشف حقايق بيشتر اين ماجراي 

مرگبار از سوي تيم جنايي ادامه دارد.

مخالفت مي كرد و اجازه نمي داد كه فرزندشان 
نزد مادرش برود.« 

جنايت هولناك 
با وجود اينكه دختر خانواده رحماني از شوهرش 
طالق گرفته بود، اما تهديدهاي مرد جوان تمامي 
نداشت. »پسرعمه ام مدام دعوا مي كرد و مي گفت 
شما را مي كشم. پسرعمه مان بود و پدرم به خاطر 
عمه ام تحمل مي كرد و مي گفت همه  چيز دست 
خداســت تا اينكه آن شــب به خانه پدرم رفت 
و همه آنها را به قتل رساند. شــب حادثه پدر و 
مادرم به همراه بــرادرم و خواهرم در خانه بودند 
كه او به آنجا رفت و دعــوا راه انداخت و بعد هم 
شــروع به تيراندازي كرد. من و خواهر كوچكم، 
 خانه خودمان بوديم. وقتي خبر را شنيديم و به 
خانه پدرم رفتيم، همه جا خون بود. روي فرش  ها 
به رنگ قرمز درآمده بود. جنــازه پدر و مادرم و 
خواهرم در هال بود و جنازه بــرادرم داخل اتاق 
خواب. قاتل بعد از كشتن پدر و مادر و خواهرم، 
بي خيال نشــده بود و به داخل اتاق خواب رفته 
بود و گلوله هاي آخر را به برادرم شــليك كرده 
بودم. هيچ كس نمي تواند حــال مرا درك كند. 
خودم جنازه هاي عزيزانــم را كه به صورت روي 
زمين افتاده بودند، برگردانــدم و بلند كردم كه 
به داخل آمبوالنس ببرند. هيچ كس نمي داند كه 
من و خواهر ديگرم چه زجري مي كشــيم. حاال 
تنها چيزي كه مي  خواهيم اعدام قاتل است. تنها 
چيزي كه انتظار داريم، رسيدگي سريع و جدي 
به اين پرونده اســت تا هر چه زودتر شاهد اعدام 

قاتلي باشيم كه خانواده مان را از ما گرفت.« 
با دستگيري عامل اين جنايت هولناك و كشف 
يك قبضه كالشــنيكف و 13 عدد تير جنگي در 
ماشــين او، رســيدگي به اين پرونده در مرجع 

قضايي ادامه دارد.

دختر بزرگ خانواده از تهديدهايي مي گويد كه 

در نهايت با قتل 4عضو خانواده اش عملي شد

 جزئيات قتل عام خانواده رحماني 
به دست داماد سابق

اعالم رضايت كنند كبد او قابليت اهدا به 
بيماري نيازمند را دارد. فرزندان و شوهر 
اين زن كه سال ها با مشكل نارسايي عضو 
و پيوند اعضا دست و پنجه نرم كرده بودند 
مي دانســتند خانواده هايي كه در انتظار 
عضو پيوندي هســتند در چه شــرايطي 
قرار دارند. آنها خود سال ها چشم انتظار 
دريافت كليه براي مادرشان بودند و وقتي 
خودشــان در شــرايط اهداي عضو قرار 
گرفتند موافقت كردند تا هرچه سريع تر 
كبد مادرشان جداســازي   و به بيماري 
نيازمند اهدا شــود.   پدر و مادر زن جوان 
و فرزندان و همسرش رضايت نامه را امضا 
كردنــد و كبد او به بيماري كــه از مدتها 
قبل دچار نارسايي كبدي و چشم انتظار 

عضوي پيوندي بود اهدا شد.
اميرحسين قاسمي، فرزند اين بيمار مرگ 
مغــزي درحالي كه هنوز از دســت دادن 
مادرش را باور ندارد درباره تصميم بزرگي 
كه او و خانواده اش گرفته اند به همشهري 
مي گويد: در همه اين ســال ها به خاطر 
شــرايط مادرم به خوبي درك مي كرديم 
بيماري كه نيازمند عضو پيوندي است چه 
مي كشد. در آن سال ها بارها براي دريافت 
كليه براي مادرم اميدوار شديم اما هر بار 

بعد از انجام آزمايش هاي مختلف معلوم 
مي شــد كليه اي كه پيدا كرده ايم با بدن 
مادرم ســازگاري ندارد. هر روزمان شده 
بود انتظار كشــيدن اما بعــد از اين همه 
صبر كليه اي كه به مادرم پيوند زده شــد 
5سال بيشتر دوام نياورد و او دوباره گرفتار 
دستگاه دياليز شد و بعد از مدتي كه كليه 
پيوندي پس زد مشكالت مادرم بيشتر و 
در نهايت به داليلي كه هنوز هم براي مان 

روشن نشده دچار مرگ مغزي شد.
اما اينكه فردي كه خودش عضو پيوندي 
دريافت كرده بعد از مدتي عضوي از بدنش 
را اهدا كند موردي نادر و كم سابقه است. 
پســر داغدار اين زن در اين باره مي گويد: 
وقتي اعالم كردند مادرم دچار مرگ مغزي 
شده است ما خودمان را جاي بيماراني كه 
در انتظار عضو پيوندي هستند گذاشتيم و 
اعالم كرديم با اهداي اعضاي بدن مادرمان 
موافقيم. مــادر مرحومم كليه هايش را از 
دست داده بود، قلبش هم به دليل اينكه 
45ساله بود قابليت پيوند زدن را نداشت 
و تنها كبدش جداســازي و بــه بيماري 
نيازمند اهدا شد. حاال با اينكه ديگر مادر 
كنارمان نيست اما خوشحاليم كه با كبد او 

بيماري نيازمند از مرگ نجات پيدا كرد.

 تصادف اتوبوس و ليفان 5 قرباني گرفت
تصادف شديد اتوبوس با يك ســواري ليفان در جاده نطنز منجر به جانباختن 5 نفر از سرنشينان 

خودروي سواري شد.
به گزارش همشــهري، اين حادثه ســاعت 9:41 صبح ديروز در جاده نطنز به كاشان اتفاق افتاد.  
علی محمد هاشمی، مديرعامل هالل احمر استان اصفهان درباره اين حادثه گفت: بر اثر تصادف يك 
دستگاه اتوبوس و يك دستگاه خودروی سواری ليفان در جاده نطنز به كاشان، 52 نفر دچار حادثه 
شدند. وي ادامه داد: از 52 نفر حادثه ديده، 8 نفر از مصدومان با همكاری اورژانس به مركز درمانی 
منتقل و بقيه به صورت سرپايی درمان شدند. همچنين 5 نفر از سرنشينان خودروی سواری ليفان 
جان خود را از دست دادند. وی در پايان گفت: امدادرسانی توسط نجاتگران پايگاه های امداد و نجات 
عوارضی كاشان-نطنز و همچنين گروه امداد و نجات جمعيت هالل احمر شهرستان نطنز انجام شد.
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 مرتضي كاردر
روزنامه نگار

 احضارخاطره هاي جمعي
فراموش شده

چند سطر درباره »زوال باشكوه« نمايشگاه تازه ترين آثار 
سميرا عليخان زاده

عكس هايي را تصور كنيد در آلبوم هاي 
خانوادگي كه گرد فراموشــي روي آنها 
نشسته است يا در عكاسخانه هاي قديمي 

كه مسير زوال را طي مي كنند. نه كسي هست كه به سراغشان بيايد 
و نه در فرايند شتابناك خاموشي چراغ عكاسخانه ها جايي هست كه 
بشود عكس ها را به آنجا سپرد و خيلي از آنها به ناگزير سر از گوشه 

و كنار پياده رو و انبارهاي قديمي و حتي سطل زباله درمي آورند.
كار سميرا عليخان زاده دميدن روح تازه در عكس هاي قديمي است. 
عكس هاي قديمي مي آيند و رنگ به رويشان بازمي گردد، لباس ها و 
كفش هاي مندرس نونوار مي شوند، لبخندها دوباره جان مي گيرند 
و.... تبديل مي شوند به آثاري كه نسبتي با چندوقت پيش خود ندارند. 
سميرا عليخان زاده بخشي از خاطره جمعي فراموش شده ما را احضار 
مي كند و گذشته اي را يادآور مي شود كه در بي توجهي نسل امروز 
در مسير زوال است و به سختي به خاطر مي آيد. البته كار او چيزي 
فراتر از احياي عكس هاي قديمي است. عكس ها در اندازه هاي بزرگ 
چاپ مي شوند و روي تابلوهاي بزرگ قرار مي گيرند، بعد هنر نقاشي 
به مدد مي آيد و بخش هايي دوباره جان مي گيرند و بخش هايي هم 
مي مانند كه احتماالً رفتار ما با ميراث گذشته فراموش نشود، بعد 
آينه ها پشــت تصويرها قرار مي گيرند و خط چين ها بخش هايي از 
آينه ها را آشــكار مي كنند كه تماشــاگران تصوير امروز خود را در 
كنار عكس هاي قديمي و آدم هاي نسل گذشته ببينند و در نهايت 
اثري شكل مي گيرد كه قابليت قرائت ها و تأويل هاي گوناگون دارد. 
سال هاست كه عكس  هاي قديمي دست مايه سميرا عليخان زاده براي 
خلق اثرند و او سبك خود را آن قدر استمرار داده كه به شهرت جهاني 
رسيده است. حتي اخيرا يكي از آثار او به گنجينه دائمي موزه بريتانيا 
راه يافته است. »زوال باشكوه« نمايشــگاه تازه سميرا عليخان زاده 
است كه از ماه گذشته در گالري اثر آغاز شده و قرار بود به مدت يك ماه 
ادامه داشته باشد اما وضعيت قرمز تهران دوباره گالري ها را تعطيل 
كرد. خوشبختانه امكان تماشاي آثار او از طريق وب سايت گالري اثر 
فراهم است و اميد است پس از پايان وضعيت قرمز امكان تماشاي 

دوباره آثار عليخان زاده فراهم شود.

هفتاد و چهارميــن دوره جشــنواره كن 
با حمايت نام هاي بــزرگ دوباره پس از 
يك ســال تعطيلي سه شنبه شب همراه 
با برگزاري مراســم فرش قرمز و نمايش 
فيلم »آنت« شروع شد. در جريان مراسم 
افتتاحيه نيز به  جودي فاســتر، بازيگر 
با سابقه آمريكايي نخل طالي كن اهدا شد 
و از تركيب هيأت داوران نيز در مراســم 

افتتاحيه رسما رونمايي شد. 
 اســپايك لي  رئيس و  مايلن فارمر ،  كلبر 
مادونكا فيلهو ،  مگي گيلنهال ،  جســيكا 
هوســنر ،  ماتي ديــوپ ،  مالنــي لوران ، 
 طاهر رحيم  و  كانگ هو ســونگ ، ديگر 
اعضاي هيأت داوران كن هفتاد و چهارم 
هستند.  طاهر رحيم  در فيلم »گذشته« 
به كارگرداني اصغر فرهــادي نيز بازي 
كرده اســت. به گزارش ددالين، نام هاي 
بزرگي نظير  بونگ جون هو  كه سال 2019 
به خاطر ســاخت فيلم »انــگل« نخل 
طالي كن را از آن خــود كرده بود، پدرو 
آلمودوار  از كارگردانان كهنه كار و با سابقه 
حضور درخشان در اين جشنواره معتبر 
ســينمايي، اســپايك لي  رئيس هيأت 
داوران اين دوره از جشنواره كن و  جودي 
فاســتر   گرد هم آمدند و رسما نخستين 
جشنواره واقعی فيلم كن در دوران كرونا 

را افتتاح كردند.

در جريان مراســم افتتاحيــه حضار در 
سالن لومير دوبار به شدت  جودي فاستر   
را مورد تشــويق قرار دارند. نخستين بار 
زماني بود كه او قدري زودتر از همه روي 
صحنه آمد و به زبان  فرانســوي خطاب 
به حضار، گفت: باالخره ما در جشنواره 
حضور يافتيم)اشــاره به برگزاري دوباره 
اين جشــنواره بعد از يك سال(، دلتان 
براي جشــنواره كن تنگ شــده بود؟ او 
در ادامه گفت طــي دوران قرنطينه، من 
دوباره فرصت ديدن فيلم هاي كارگردانان 
بزرگي نظيــر  آكيرا كوراســاوا ،  مارتين 
اسكورسيزي ،  اسپايك لي  و  بونگ جون هو  
را پيدا كردم و دوباره با استعداد و توانايي  
آنها در عرصه فيلمسازي آشنا شدم. در 
سالي كه سالن هاي سينما به دليل شيوع 
كرونا تعطيل بودند، اما ســينما تعطيل 
نبود. سينما در هر شرايطي از خود دفاع 
مي كند. تركيب هنري سينما همواره من 
را دچار شگفتي مي كند و در مجموع از 
سينما به خاطر اين فرصتي كه پيش رويم 

قرار داده، سپاسگزارم.
پس از سخنراني  جودي فاستر ،  اسپايك 
لي  و ساير اعضاي هيأت داوران نيز روي 
صحنه آمدند.  لي  در ســخنان كوتاهي 
گفت: قبل از اينكــه روي صندلي خود 
بنشــينم مي خواســتم بگويم كه آرزو 
داشتم مي توانستم مانند  جودي فاستر  

فرانسوي صحبت كنم.
پس از نمايش تصاوير مونتاژ شــده اي از 

فهرســت فيلم هاي منتخب جشــنواره 
كن، پدرو آلمــودوار روي صحنه آمد و 
نام  جودي فاستر  را به عنوان برنده جايزه 
افتخــاري نخل طالي كن اعــالم كرد. 
 فاســتر  پس از حضور در ســن، گفت: 
امسال 45سال از زماني كه فيلم »راننده 
تاكسي«)1976( به كارگرداني  مارتين 
اسكورســيزي  جايزه نخل طالي كن را 
دريافت كرد، مي گذرد. من به حضور در 
اين سالن افتخار مي كنم. من به عضويت 
در جامعه ســينما گران حاضــر در كن 

افتخار مي كنم.
پــس از ســخنان  جــودي فاســتر ، 
 بونگ جون هــو  روي صحنه آمــد و در 
سخناني گفت كه  تيري فرمو، مدير هنري 
جشنواره كن از من خواسته تا در مراسم 
افتتاحيه اين جشــنواره به عنوان حلقه 
وصل ميان دو جشنواره 2019 و 2021 
حضور داشته باشم. البته با حضور در ميان 
شما اين احســاس به من دست مي دهد 
كه فاصله  يك ســاله اي، ميان دو دوره از 

جشنواره وجود نداشته است.
فيلم آنت به كارگردانــي  لئو كاراكس  و 
بــازي  آدام درايور  و  ماريــون كوتيار در 
مراسم افتتاحيه جشــنواره كن نمايش 
داده شــد و با اســتقبال كم نظير حضار 
روبــه رو شــد، تماشــاگران در زمــان 
تماشاي »آنت« 5دقيقه به طور ايستاده 
 اين فيلــم و عوامل آن را مورد تشــويق 

قرار دادند.

شاید شــما هم مثل من پیش از ژیوان 
گاسپاریان نام ساز دودوک را نشنیده 
 بودیــد، روزگاری كه موســیقی فیلم

» آخرین وسوســه مسیح« شنیده شد 
و آن آوای جادویی بر پرده سینما نقش 
بست. صدایی كه انگار از عمق اساطیر 
برآمده بود و نوای شــرقی اش یادآور 

رنج های تنهایی مسیح بود. 
بعدترها، همکاری اش با حسین علیزاده 
در آلبــوم بی نظیر-به معنــای واقعی 
كلمه بی نظیر- » به تماشــای آب های 
سپید« آنقدر شــنیدنی شد كه تبدیل 
شد به مهم ترین شــاخصه شناسایی 
گاســپاریان در ایــران. آلبومی كه با 
آمدن پیرمرد ســپیدموی دودوک نواز 
به تهران همراه بود، در حالی كه در كنار 
استاد مســلم تار ایرانی نشسته بود و 
آوای رهای ســازش در فضای باز كاخ 
نیاوران در شــب های تابستان شنیده 
می شد. تصویری كه به سختی می توان 
آن را فراموش كرد و صدایش در حافظه 
شنیداری عالقه مندان موسیقی جدی 
ایران حک شده اســت.  این تصویری 
است كه ما ایرانی ها از گاسپاریان داریم، 
نوازنده ای كه دیــروز از دنیا رفت و تا 
آخرین سال های عمر طوالنی اش دست 

از دمیدن در سازش نکشید. او صدای 
موسیقی ارمنســتان بود و توانست در 
طول سال های فعالیت اش موسیقی این 
خطه از جهان را به بهترین و منحصر به 
فردترین شکل معرفی و بازسازی كند. 
احتماال روزی كه ژیــوان جوان نوزده 
ساله بود و استالین یک ساعت مچی به 
او هدیه داد، در جنــم او دیده بود كه او 
توان معرفی آواهــای یک مملکت را به 

جهان دارد. 
 ارزش افزوده كار گاسپاریان 

نه تنها بــر زبان انداختن 
موســیقی  مجــدد 
ارمنســتان بود كه او 
سازی را از زیر خاک 
بیرون كشید و آن را 

به عرصه اول جهان و 
هالیوود معرفی كرد كه 

تا پیش از او به ندرت كسی 
آن را می شناخت. او نه تنها ساز 

اساطیری اش را به دنیای غرب شناساند 
بلکه توانســت آن را به سازی محبوب 
تبدیل كند تا آنجا كه االن بعد از گذشت 
30 سال از انتشــار اولین نسخه های 
فیلم اسکورسیزی، نوازندگان بسیاری 
دودوک را به عنوان ســاز اصلی شان 
انتخــاب می كنند و آنقدر این ســاز 
پرطرفدار شــده كه حتی در گروه های 
موسیقی پاپ و تلفیقی هم از آن بهره 

گرفته می شود.  این كار بزرگ، دستاورد 
فردی نوازنده ای بود كه به نوازندگی اش 
اعتقاد داشت، برایش جان می گذاشت 
و در كنسرت هایش با تمام انرژی ای كه 
در خود سراغ داشت به دیدار تماشاگر 
می رفت. او ســن و سال نمی شناخت و 
نگاه مهربانانه  و اصیلش به موســیقی، 
دوام او را به ارمغان آورد. او را می توان 
سفیر موســیقی ارمنی در سال های 
گذشته دانست آنچنان كه كیهان كلهر 
و حسین علیزاده برای موسیقی 
ایرانی چنین بوده و هستند، 
آهنگسازان و نوازندگانی 
كه جور تاریخ موسیقی را 
كشیده اند، بارها و بارها 
بر صحنه های موسیقی 
بین المللی درخشــیده 
و تالش  های فردی شــان 
برای معرفی و پیشبرد سازها 
و موسیقی ایران موثر واقع شده 
اســت. دیروز نوازنده ای از جهان فانی 
كم شد كه در آســتانه صد سالگی، هر 
آنچه می توانست را برای سازش، برای 
كشورش و برای موسیقی اش انجام داده 
بود و حاال یک دنیا بــا آمدن نام ژیوان 
گاسپاریان تصویر مردی را در ذهنشان 
می بینند كــه نوای رها و اســاطیری 
 دودوكش تا ابــد در حافظــه زمین 

مانده است.

باالخره كن، سرانجام سینما
جشنواره فيلم كن به عنوان نماد به راه افتادن دوباره صنعت نمايش، كار خود را با تقدير از جودي فاستر آغاز كرد

صداي عمراني اثر داستایوفسکي 
علي عمرانــي از بازيگــران خوش صداي 
تئاتر،تلويزيــون و سينماســت. بازيگري 
كه 14تير ماه وارد 61ســالگي شــد. يكي 
از ويژگي هــاي اين بازيگر پيشكســوت، 
صداپيشــگی اوســت. بازيگري ك ه از او 
خوانش داســتان و نمايشنامه هاي زيادي 

ضبط شده است. عمراني سال هاســت كه در تئاتر فعاليت مي كند 
و اوايل دهه 80در »شب هزار ويكم« بهرام بيضايي خوش درخشيد 
و در ســال هاي فعاليت تئاتري اش بيشــترين همكاري را با محمد 
رحمانيان داشته و دارد. فعاليت عمراني در تئاتر و تلويزيون بيشتر 
از عرصه سينماست و از مهم ترين بازي هايش در سينما مي توان به 
»آرايش غليظ« حميد نعمت اهلل اشاره كرد. اين بازيگر اخيرا »جنايت 

ومكافات« فئودور داستايوفسكي را خوانده است. 

پایان كومار 
ديليپ كومار بازيگر سينماي هند در سن 
98سالگي درگذشــت. اين بازيگر معروف 
ســينماي هند در ايــران با فيلــم قانون 
)1982( ساخته رامش ســيپي در نقش 
پليــس قانون مدار و پــدر ويجي)آميتاب 
باچان( شناخته مي شــود. كومار از سال 

1944 زماني كه 22 سال داشت وارد دنياي بازيگري باليوود شد و 
با فيلم »جاگنو« در سال 1947 به شهرت رسيد. وي 2 سال بعد در 
كنار همشهري اش راج كاپور در فيلم ملودرام »انداز« با حضور نرگس 
بازي كرد كه موفقيت مادي فيلم كومار را به يك ســتاره بدل كرد. 
»ديوداس« )1955(، »آزاد« )1955(، »مغــول اعظم« )1960(، 
»قانون« )1982(، »كارما« )1986( از ديگر فيلم هاي كومار هستند 
كه در ميان پرفروش ترين فيلم هاي صنعت سينماي هند جاي دارند.

به بهانه درگذشت ژیوان گاسپاریان

جــادوی دودوکمــــــرد  سپیدمو

 آرش نهاوندي
روزنامه نگار
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 جومات اوتوربائف
نخست وزير پيشين قرقيزستان

كيوسك

 شرايط در افغانستان بسيار 
ناخوشايند است؛ يك ارتش گزارش

اشغالگر آخرين نيروهايش را 
خارج مي كنــد، بمب گذاري هاي متعدد 
كابل را تكان مي دهند و كشور در آستانه 
جنگ داخلي است. ديپلمات هاي آمريكايي 
معتقدند كه نمي توانند روي دولت لرزان 
افغانســتان حســاب باز كنند تــا از آنها 
حفاظت كند، چون احتماال خودش خيلي 

زود از هم خواهد پاشيد.
به عقــب برگرديم؛ 30ژانويــه1989، دو 
هفته قبل از اينكه آخرين نيروهاي شوروي 
افغانســتان را تــرك كنند. آمريــكا تازه 
سفارتش را در كابل تعطيل كرده و وعده 
داده بود كه باز خواهد گشــت، اما سفارت 
آنها تا ســال2002 باز نشد، و تازه سفارت 
وقتي باز شد كه قبل ترش نيروهاي نظامي 

رژيم طالبان را سرنگون كردند.
به گزارش  پولتيكو، امروز آينده ســفارت 
آمريكا در كابل بار ديگر مبهم است. آخرين 
نيروهاي آمريكايي پايــگاه بگرام، يكي از 
كليدي ترين تاسيسات نظامي آمريكا در 
دو دهه اخير در افغانستان را ترك كرده اند 
و بر مبنای اســنادي كه پولتيكــو به آنها 
دسترسي داشــته، ديپلمات هاي سفارت 
آمريكا، براساس »نقشه اقدام اضطراري«، 
در وضعيتي بســيار بد به ســرمي برند و 
احتمال دارد كه اين شرايط در پي شورش 
سراســري طالبان و سقوط دولت مركزي 
اين كشــور، حتي بدتر هم شود. براساس 
برخي تخمين هاي اطالعاتي، امكان دارد 
كه دولت مركزي افغانســتان در كمتر از 
6 ماه بعد از خروج كامل نيروهاي آمريكايي 
سقوط كند. اشــرف غني، رئيس جمهور 
افغانستان در سفر  خود به آمريكا، گفته كه 
كشورش با شبح جنگ داخلي مواجه است.
ژنرال آســتين ميلر، فرمانــده نيروهاي 
تحت امر آمريكا در افغانســتان هم هفته 
پيش در اين باره هشدار داده و گفته است: 
»جنگ داخلي مسيري است كه اگر شرايط 
همينطور باقي بمانــد ادامه خواهد يافت. 

اين مسئله، بايد دنيا را نگران كند.«
اين بار، اينكه آمريكا چقدر ديپلمات هايش 
را در افغانســتان نگــه مي دارد ســؤال 
پيچيده تري نسبت به گذشته است. 3دهه 
پيش، وقتي كه شوروي اشغالگر افغانستان 
را ترك كرد، آمريكا عالقه اش به اين كشور 
را از دســت داد. اما حاال، آمريكا نمي تواند 
كشــوري كه آشــوب هايش در دهه90 
زمينه ساز حمالت 11سپتامبر2001 بود و 
بيش از 2هزار نيروي آمريكايي در 20سال 
جانشان را در آن از دست داده اند را ناديده 
بگيرد. وزارت خارجه آمريــكا، با توجه به 

تجربه تلخ بنغازي در ليبي در سال2012، 
بسيار نگران است؛ با اين حال تجربه اداره 
ســفارتخانه هايي در مكان هاي بســيار 
پرخطر مانند عراق را هم دارد. واشــنگتن 
به خوبي مي داد كه خروج ديپلمات هايش 
پيام بســيار وحشــتناكي به كشورهايي 
مي دهد كه در طول دو دهه در كنار آمريكا 

براي ثبات در افغانستان كار كرده اند.
ران نويمان، كه از 2005تا2007 در سفارت 
آمريكا در افغانستان كار كرده، گفته است: 
»تصميم گيري در اين بــاره مدام در حال 
تغيير است. تا زماني كه افغان ها در جنگ 
بازنده نباشــند، تمايلي هــم براي خروج 
ديپلمات ها نيست.« بايدن تأكيد دارد كه 
گرچه او نيروهاي نظامي را خارج مي كند، 
آمريكا از نظــر اقتصــادي و ديپلماتيك 
افغانستان را رها نخواهد كرد و به تجهيز و 
كمك به ارتش اين كشور ادامه خواهد داد.

با اين حال،  وقتي كه كار خروج نيروها تمام 
شود، ماموريت نظامي آمريكا در افغانستان 
از آموزش نيروهاي افغــان به محافظت از 

ديپلمات ها تغيير خواهد يافت.
آمريكا 650نيروي نظامي براي محافظت 
از ســفارتخانه در كابل نگه خواهد داشت. 
ســفارتخانه كــه از ســال1989 به بعد 
گسترش داده شده، 36جريب وسعت دارد 
و چند ساختمان اداري در ابعاد مختلف و 
چند ساختمان اقامتي دارد. دسترسي به 

آن به شدت محدود و محافظت شده است.
سفارتخانه در  ماه آوريل در حالت »دستور 
خروج« قرار داشت،  يعني اينكه كارمندان 
غيرضروري به خانه فرستاده شدند. با اين 
حال همچنــان 4هزار نفر در ســفارتخانه 
مشغول به كار هســتند؛ ازجمله كارمندان 
افغــان، ديپلمات ها و پيمانــكاران. تقريبا 

1400نفر آمريكايي هســتند. هفته پيش 
گفته شد كه شــيوع كرونا در سفارتخانه 
تعداد زيــادي را درگير كرده و به ليســت 
مشــكالت اضافه شــده اســت. سفارت 
هم اكنون سفير رسمي ندارد و رهبري آن 
به عهده راس ويلسون، ديپلمات برجسته 
و كاركشته است كه رســما سمت كاردار 
را دارد. هر سفارت آمريكا در هر كشوري، 
بايد نقشه اقدام اضطراري داشته باشد كه 
براســاس آن نقاط تصميم گيري مشخص 
شــده اند. پولتيكو به نقشه اقدام اضطراري 
ســفارت آمريكا در كابل دست پيدا كرده 
اســت. نقاط تصميم گيري در اين نقشه، 
ربطي به شرايط فعلي ندارد و مواردي كلي 
مانند حمله تروريســتي را شامل مي شود. 
موارد ديگر، پيامدهــاي جنگ داخلي در 
افغانســتان اســت. براي نمونه، يك نقطه 
تصميم گيري زماني اســت كه تاسيسات 
دچار اختالل بلندمدت شــوند، آب و غذا 
و ســوخت و خدمات )براي امــوري مانند 
برقراري ارتباطات( فراهم نباشد و فعاليت 
امن، شدني نباشد. مورد ديگر وقتي است 
كه شرايط امنيتي در افغانستان حاد شود؛ 
به گونــه اي كه نيروهــاي امنيتي در كابل 
از بين بروند و يا در دســترس نباشند و در 
نتيجه دولت توانايي پاســخ به درخواست 
امنيتي ســفارت را نداشته باشــد. موارد 
ديگري ماننــد بالياي طبيعي و انتشــار 
بيماري هم در اين نقشــه پيش بيني شده 
است. اما با همه اينها، وقتي كه يكي از موارد 
تعيين شده پيش بيايد، به اين معنا نيست 
كه كارمندان و ديپلمات ها به خانه فرستاده 
خواهند شد و يا ســفارت تعطيل می شود. 
حتي سقوط دولت افغانستان هم ضرورتا به 
معناي تعطيلي سفارت نيست. با اين حال 

مقامات رده باالي سفارت بايد اين شرايط 
را در نظر بگيرنــد و در نقاط تصميم گيري 
شــرايط را ارزيابي كنند و اقداماتي براي 
كاهش اثرات شرايط پيش آمده انجام دهند. 
اين اقدامات مي تواند هر چيزي باشــد؛ از 

كاهش كارمندان تا اقداماتي فراتر از آن.
جيمز كامينگهام، سفير سابق آمريكا طي 
ســال هاي 2012 تا 2014، مخالف اين 
نظريه اســت كه طالبــان بالفاصله بعد از 
خروج نيروهاي آمريكايي براي ساقط كردن 

دولت مركزي تالش خواهد كرد.
او گفته اســت: »)طالبان( احتماال اينطور 
تصميم خواهنــد گرفت كه ايــن كار به 
نفعشان نيست؛ به خصوص اگر بخواهند با 
جامعه جهاني ارتباط داشته باشند. عالوه 
بر آن، افغان هاي زيــادي مخالف طالبان 
هستند و عليه به قدرت رسيدن دوباره آنها 
تالش خواهند كــرد.«  از زماني كه بايدن 
گفته اســت نيروهاي آمريكايــي را خارج 
مي كند، 80منطقه از 407منطقه كشوري 
افغانســتان به دســت طالبان افتاده و آنها 
حاال كنترل 157منطقه را در اختيار دارند. 
بسياري از اين فتوحات طالبان، در شمال 
كشور بوده؛ اين در شرايطي است كه طالبان 
به صورت سنتي در جنوب كشور قدرتمندتر 
بوده است. آمريكايي ها حساسيت زيادي به 
امنيت سفارتخانه هاي خود دارند. آنها در 
دوران دونالد ترامپ، به خاطر نگراني هاي 
امنيتي، هشدار دادند كه سفارتخانه خود 
در بغداد را تعطيل خواهند كرد، مگر اينكه 
دولت عراق، جلوي شليك راكت ها را بگيرد. 
دليل اين حساسيت زياد در سال هاي اخير، 
فاجعه بنغازي اســت. در سال2012 چهار 
آمريكايي، ازجمله كريس استيونس، سفير 
آمريــكا در ليبي، در حمله شــبه نظاميان 

كشته شدند. اين فاجعه به بحراني سياسي 
در آمريكا تبديل شد و به جمهوريخواهان 
بهانه كافي داد تا به هيالري كلينتون، وزير 
خارجه آمريكا در زمان حمله، كه بعدا نامزد 
انتخابات رياست جمهوري شد حمله كنند.

در افغانســتان البتــه زمان فروپاشــي 
دولت،  احتماال طوالني تر از آن اســت كه 

كارشناسان پيش بيني مي كنند.
3دهه پيش دولت محمد نجيب اهلل كه مورد 
حمايت شــوروي بود، به لطف كمك هاي 
نظامي و اقتصادي مسكو، چندسال بعد از 
خروج كامل نيروهاي شوروي،   دوام آورد. 
اما فروپاشي شوروي، اين ارتباط را از بين 
برد و نجيب اهلل در ســال1992 از قدرت 
بركنار شد. افغانســتان وارد جنگ داخلي 
شد و درنهايت، گروه به شدت محافظه كار و 
اسالم گراي طالبان موفق شد باالتر از همه 
گروه هاي درگير، كنترل تمام كشــور را 
به دست بگيرد. آنها در سال1996 نجيب اهلل 
را كه در يك محوطه متعلق به سازمان ملل 
اقامت داشت پيدا كردند و بعد از كشتنش، 
او را از يك چراغ راهنمايي در نزديكي كاخ 
رياســت جمهوري آويزان كردند. اين كار، 
نشــانه اي از روزهاي تاريــك پيش رو در 

افغانستان بود.

خروج نظاميان آمريكايي، مأموريت ديپلماتيك آمريكا در كابل را با ترديدهاي جدي مواجه كرده است
آمريكاتاكيدرافغانستاندوامميآورد؟

فايننشال تايمز در گزارش يك خود به مسئله 
بازگشايي هاي سراسري در انگليس پرداخته و 
هشدارهاي كارشناسان در اين باره را منعكس 
كرده است. براســاس تصميم دولت، بعد از 
وقفه اي حدودا يك ماهــه، محدوديت هاي 
طوالني كرونا در انگليس برداشته خواهد شد 
اما آنطور كه فايننشال تايمز هشدار داده، اين 
كار ممكن است باعث افزايش وحشتناك آمار 

ابتال در اين كشور شود.

روزنامه االخبار ]لبنان[

روزنامه عرب نيوز ]عربستان[

روزنامه ديلي صباح ]تركيه[

 روزنامه فايننشال تايمز ]انگليس[

هشدار درباره گونه هندي كرونا

درگيري جديد در نيل 

ماه عسل تجاري تركيه و 
اتحاديه  اروپا

خطر برداشتن ماسك ها

روزنامه االخبار در گزارش نخســت خود به 
بررسي وضعيت شيوع گونه هندي ويروس 
كرونا در جهان و پيامدهاي احتمالي آن براي 
لبنان پرداخته است. پيش بيني مي شود لبنان 
نيز به رغم بحران اقتصادي ناچار است بار ديگر 
تعطيلي هاي عمومي يا شايد حتي قرنطينه 
را در دســتور كار خود قرار دهد. اين كشور 
تا كنون به 2واكسن آسترازنكا و اسپوتنيك 

وي دسترسي داشته است.

ادامه ساخت سد بزرگ اتيوپي روي رودخانه 
نيل و اعتراض هاي شديد مصر و سودان، سوژه 
گزارش يك روزنامه عرب نيوز اســت. اين 
روزنامه انگليسي زبان نوشته است كه ادامه 
فعاليت ها، با خشم در مصر و سودان مواجه 
شده است. اين پروژه، بزرگ ترين طرح عمراني 
آفريقاست و كشورهاي پايين دست رودخانه 
نگران اين هستند كه سهم آنها از آب اين رود 

عظيم را از بين ببرد.

روزنامه ديلي صباح،  گزارش يك خود را به 
افزايش تجارت بين تركيه و اتحاديه اروپا 
اختصاص داده است. اين روزنامه نوشته كه 
رشد 42درصدي صادرات تركيه به اتحاديه، 
روابط تجاري دوطرفه را مستحكم كرده و به 
اين مسئله اشاره كرده كه آنكارا به شدت 
خواستار اصالح و به روزرســاني قوانين 
گمركي در اتحاديه اروپاست تا صادراتش 

را به اين بلوك تجاري افزايش دهد.

نگاه

اگر افغانستان سقوط كند

در دوم جوالي، ارتش آمريكا كنترل 
پايگاه بــزرگ بگــرام را بــه دولت 
افغانســتان داد. نيروهاي آمريكايي و 
متحدان آن در ناتو، حاال در مسير خروج كامل از افغانستان در 
ميانه جوالي هستند. اين در حالي است كه پيش تر جو بايدن، 
رئيس جمهور آمريكا براي خروج نيروهاي آمريكايي از افغانستان 
ضرب االجل تعيين كرده و گفته بود نيروها تا 11ســپتامبر از 

افغانستان خارج خواهند شد.
براساس تحليل جديد محققان دانشگاه براون، جنگ 2دهه اي 
آمريكا نزديك به 2.3تريليون دالر هزينه داشــته است. حاال، 
همسايگان افغانستان - پاكستان، ايران، چين، هند و كشورهاي 
آسياي ميانه- نگران اين هســتند كه بعد از رفتن آمريكا چقدر 

بايد براي حفظ امنيت خودشان هزينه كنند.
در انتهاي مــاه ژوئن )حدود 10روز پيــش(، جامعه اطالعاتي 
آمريكا نتيجه گيري كرده است كه دولت افغانستان احتماال 6 ماه 
بعد از خروج نيروهاي آمريكايي سقوط خواهد كرد؛ اين ارزيابي، 
در واقع بازبيني گزارش قبلي است كه كمي خوش بينانه تر بود. 
همزمان با گسترش طالبان در شمال افغانستان و افتادن كنترل 
مناطق بيشتر به دست اين گروه، نيروهاي امنيتي افغانستان 
اغلب بدون هيچ گونه درگيري تسليم شده اند. براساس گزارش  
ماه ژوئن تيم نظارتــي تحريم هاي افغانســتان، طالبان حاال 
كنترل بيش از نيمي از تقسيمات كشــوري را در اختيار دارد. 
كنترل 70درصد قلمروهاي غيرشــهري هــم در اختيار اين 

گروه است.
پس لرزه هاي اين پيروزي هاي طالبان از همين حاال در سراسر 
منطقه احســاس مي شــود. درگيري هاي شــديد در شــمال 
افغانســتان، در جايي بوده است كه فقط 4ســاعت با دوشنبه 
پايتخت تاجيكستان فاصله دارد. در بيستم ژوئن، شبه نظاميان 
طالبان كه در شمال افغانستان فعال هستند نيروهاي دولتي در 
قندوز را محاصره كردند؛ قندوز ششمين شهر بزرگ افغانستان 
با 300هزار نفر جمعيت اســت. ســپس در 22ژوئن، طالبان 
بدون درگيري، كنترل گذرگاه هاي مــرزي افغان-تاجيك در 

شيرخان بندر را در اختيار گرفت.
در همين حال، هنگ مرزي تاجيكستان گزارش داده است كه 
134نيروي مرزي افغان در ايستگاه مرزي پناهندگي گرفته اند. 
54نيروي مرزي هم به خاطر حمــالت طالبان به منطقه مرزي 
شــرتپا از مرز عبور كرده اند و به ازبكســتان رفته اند؛ و در روز 
پنجم جوالي هم بيش از هزارسرباز افغان در پي حمله طالبان 
فرار كرده اند و با عبور از مرز در استان بدخشان به تاجيكستان 

پناه برده اند.
طالبان احتماال در هفته هاي پيش رو كنترل رودهاي آمودريا و 
پنج كه افغانستان را از ازبكســتان و تاجيكستان جدا مي كند را 
كامال در اختيار خواهد گرفت. از آنجا كه اين پيروزي نظامي به 
طالبان اجازه مي دهد مرزهاي بين المللي افغانســتان را در اين 
منطقه كنترل كند، خطر مهاجرت دسته جمعي و بزرگ مردم 
از افغانستان به آسياي ميانه و از آنجا به روسيه و اروپا، به شدت 

افزايش يافته است.
روســيه كه مدت ها به صورت پنهاني از طالبان به عنوان ابزاري 
براي بي اثر كــردن تالش هاي آمريكا حمايــت مي كرد، حاال با 
بي ثباتي فراگيرتري در آسياي ميانه و فراتر از آن مواجه است. در 
واكنش به تحوالت اخير در افغانستان، سرگئي شويگو، وزير دفاع 
روسيه گفته است: »در پايان امسال، فرماندهي منطقه مركزي 
نظامي بايد 2هنگ هوايي خود را بــا جنگنده-بمب افكن هاي 
مدرن سوخو-34 ام و جنگنده-رهگيرهاي ميگ-31بي ام تجهيز 
كند. اينگونه تقويت نيروهاي هوايي روسيه در منطقه به صورت 
چشمگيري قابليت هاي اين منطقه براي درگيرشدن با دشمن 

را افزايش خواهد داد.«
در اقدامي مشــابه، چين  هم كه پيش از اين رفتاري دوستانه با 
طالبان از خود نشان داده بود، نگران اين است كه خروج كامل 
نيروهاي آمريكايي، باعث ناامني فراگير در منطقه خواهد شد. 
احياي طالبان، عالوه بــر اينكه در »ابتكار جــاده و كمربند« 
شــي جين پينگ، رئيس جمهور چين، در آسياي ميانه اختالل 
ايجاد مي كند، مي تواند به افراط گرايي اسالمي در سين كيانگ 

در غرب دور چين جان دوباره اي بدهد.
اين چشــم انداز كه افغانســتان مي تواند منبع فقــر فزاينده، 
مهاجرت گسترده و بي ثباتي در منطقه شود، سريعا به مشكل 
همه تبديل شده است. اما در آســياي ميانه، دولت ها در خط 
مقدم هستند. با وجود اين، بسياري از مقامات منطقه به صورت 
غافلگيركننده اي خوش بين هســتند. براي نمونه، عبدالعزير 
كامل اف، وزير خارجه ازبكستان كه به تازگي به واشنگتن سفر 
كرده بود تا درباره امنيت افغانستان و منطقه با مقامات آمريكايي 
گفت وگو كند، در يك گفت وگوي اختصاصي گفته اســت كه 
فقط افغان ها، ازجمله طالبان مي توانند مشــكل افغانستان را 

حل كنند.
او گفته است: »ما خوش بين هستيم، چون شرايط تغيير كرده 
اســت. دوطرف براي نخستين بار در 40ســال گذشته تماس 
مستقيم را شروع كرده اند. طالبان براي دستيابي به يك توافق 

صلح آميز حاضر است مذاكرات مستقيم داشته باشد.«
كامل اف، ضمن تأكيد بر اينكه گفته است مدافع طالبان نيست، 
به سندي رسمي در وب ســايت اين گروه اشاره كرده كه مدعي 
است طالبان مي خواهد امارات اسالمي مستقلي تشكيل دهد كه 
هيچ نيروي خارجي در امور آن دخالت نمي كند. در اين كشور 
جديد، آنطور كه گفته شــده، حقوق زنان، دختران و اقليت ها 

تضمين خواهد شد.
باور اينكــه ديپلماتي برجســته ماننــد كامل اف، خــام اين 
صحبت هاي در ظاهر شــيرين باشد كمي ســخت است. با اين 
حال، او با گفتن اينكه افغانستان بايد بيش از گذشته در اقتصاد 
آسياي ميانه درگير باشد، در مسير درستي گام برداشته است. 
حتي طالبان هم با ايده »آسياي ميانه بزرگ« كه ممكن است 
دوران طاليي جاده ابريشم)1100تا 1600ميالدي( را احيا كند 

موافق خواهد بود.
اين ايده، در شرايطي كه چين مي خواهد تجارت، سرمايه گذاري 
و ارتباطات زيرساختي خود در اوراسيا را عميق تر كند، شانس 
عملي شدن و تبديل به واقعيت را دارد. اما در گام اول، بايد صلح 

برقرار شود و فراتر از هرجاي ديگري در داخل افغانستان.

 پس از پايان نبردهاي نظامي كه همواره 
از جذابيت بااليي براي رسانه هاي جهاني خاورميانه

برخوردار است، ساكنان مناطق جنگ زده 
ناچارند به دور از توجه افكار عمومي و رسانه ها با ويراني ها 
و ميراث به جا مانده از جنگ به زندگي خود ادامه دهند. 
نوار غزه و مردم آن، به عنوان يكي از مناطق جهان كه طي 
دهه هاي گذشــته طعم جنگ و بحران هاي نظامي را 
چشيده نيز از اين قاعده مســتثني نيست. با گذشت 
نزديك به يك ماه از پايان جنگ 11روزه اخير ميان ارتش 
رژيم صهيونيستي و گروه هاي مقاومت، همچنان سايه 
ويراني ها بر بخش هاي مختلفي از غزه سنگيني مي كند. 
اين در حالي است كه احزاب و جريانات سياسي حتي بر 
سر چگونگي بازسازي غزه، تامين منابع مالي و اداره آن 
پس از جنگ به توافق نرســيده اند. براســاس آخرين 
گزارش نمايندگي ســازمان ملل در فلسطين كه روز 
گذشته منتشر شد، بازسازي ويراني هاي به جا مانده از 
جنگ اخير، نيازمند 485ميليــون دالر حمايت مالي 
است. اين گزارش با همكاري اتحاديه اروپا تهيه شده؛ 
نهادي كه تا كنون در كنار كشورهاي عربي، سهم مهمي 
در كمك به بازسازي خرابي هاي به جا مانده از جنگ در 
نواز غزه طي ساليان گذشته داشته است. در اين گزارش 
ميزان خسارت هاي مستقيم به زيرساخت هاي عمراني 
غزه حدود 380ميليون دالر و ارزش فرايند بازسازي آن، 
105ميليون دالر ارزيابي شــده است. ســازمان ملل 
همچنين پيش بينــي كرده كه درصــورت مهيا بودن 
تمامي شرايط و مقدمات، بازسازي تمام اين ويراني ها 
24 ماه زمان مي برد. از سوي ديگر اما هيچ نشانه اي مبني 
بر آمادگي غزه، تشكيالت خودگردان و جامعه جهاني 
براي آغاز اين فرايند ديده نمي شــود. نخستين مانع، 
اختالفات داخلي ميان گروه هاي فلســطيني اســت؛ 
به گونه اي كه تشكيالت خودگردان اصرار دارد تمامي 
منابع مالي براي بازسازي غزه بايد انحصارا در اختيار اين 
جريان و نه دولت حماس قرار بگيرد. محمد اشتيه، وزير 
كشور فلسطين، به صراحت حماس را متهم كرده كه از 
منابع مالي خارجي براي بازسازي غزه به منظور اهداف 
نظامي و سياسي استفاده خواهد كرد. در مقابل رهبران 
حماس نيز با تأكيد بر فساد اقتصادي گسترده در داخل 
تشكيالت خودگردان اعالم كرده اند كه هيچ گونه نقشي 
براي دولت محمود عباس و يا هر كشــور ديگري براي 
مديريت فرايند بازسازي خرابي ها در غزه را به رسميت 

نمي شناسند.

شهروندان؛ قرباني اختالفات سياسي
كشمكش گروه هاي فلســطيني و قدرت هاي خارجي 

بر سر پروژه بازسازي غزه در حالي ادامه دارد كه بخش 
عمده اي از ســاكنان غزه در شــرايط بســيار سختي 
زندگي مي كنند. بايد توجه داشت كه نوار غزه به دليل 
تحريم ها، محاصــره همه جانبه و عدم دسترســي به 
منابــع كافي به طــور طبيعي از مشــكالت اقتصادي 
متعددي رنج مي برد؛ مشــكالتي كه در پي هر دور از 
درگيري هاي نظامي با اســرائيل و تخريب گســترده 
زيرساخت ها شديدتر نيز مي شــود. براساس گزارش 
برنامه جهاني غذا، هم اكنون بيش از 60درصد ساكنان 
غزه با معضل عدم امنيت غذايــي و ناتواني براي تامين 
3وعده روزانه خود روبه رو هستند. در عين حال انهدام 
كامل 1800واحد ساختماني و تخريب بخش هايي از 
16هزار و 800آپارتمان در جريان حمالت هوايي رژيم 
صهيونيستي، بخش مهمي از شهروندان غزه را گرفتار 
بحران مسكن كرده است. هم اكنون نزديك به 50هزار 
فلسطيني بي سرپناه با مديريت سازمان اونروا در بيش از 
40مدرسه به طور موقت اسكان داده شده اند. در اين ميان 
اما نگراني شهروندان فلسطيني نسبت به تكرار تجربه 
سال2014 در روند بازسازي ويراني هاي به جا مانده از 
جنگ در غزه رو به افزايش است؛ تجربه اي كه از هر منظر 

ناكام و شكست خورده محسوب مي شود.

چرا پروژه بازسازي غزه در سال2014 ناكام بود
جنگ 22روزه ســال2014 عليه نوار غزه ويراني هايي 

به مراتب گســترده تر از جنگ 11روزه اخير براي اين 
منطقه به دنبال داشــت. براســاس آمار وزارت كشور 
فلسطين، در آن ســال بيش از 12هزار واحد مسكوني 
به كلي ويران شد و 30درصد از زيرساخت هاي عمومي 
اين منطقه )نظير نيروگاه هاي برق، شــبكه آب، مراكز 
خريد و...( آسيب هاي اساســي ديد. كشورهاي عربي 
در همان سال با همراهي اتحاديه اروپا، مبلغ 5ميليارد 
و 500ميليون دالر را براي كمك به رفع نيازهاي فوري 
جنگ زدگان و پروژه بازسازي درازمدت ويراني هاي غزه 
در اختيار كميته مشــتركي از تشكيالت خودگردان و 
دولت مســتقر در غزه قرار دادند. اما با گذشت 7سال 
از آن زمــان، تنها حدود نيمي از واحدهاي مســكوني 
منهدم، بازسازي و 10درصد از زيرساخت هاي عمومي 
جايگزين شد. بر اين اساس، وضعيت خدمات عمومي 
در نوار غزه، به ويژه در زمينه برق هرگز به پيش از جنگ 
سال2014 بازنگشت. اما علت اين ناكامي در بازسازي با 

وجود تخصيص منابع مالي كافي چه بود؟
در درجه اول بايد توجه داشــت كه منطقــه غزه فاقد 
زيرساخت هاي الزم براي راه اندازي پروژه هاي عمراني 
بزرگ است. به اين ترتيب هرگونه عمليات عمراني در 
غزه نيازمند واردات انبوه مواداوليه و تجهيزات مهندسي 
از خارج )اغلب موارد مصر( اســت. در اينجا اما اسرائيل 
به دليل سيطره بر فلسطين و توانايي براي تأثيرگذاري بر 
كشورهاي عربي، مرتبا در مسير بازسازي غزه مانع تراشي 

مي كند. به نوشــته روزنامــه القدس العربي، نيروهاي 
امنيتي و مسئولين مرزي رژيم صهيونيستي حتي براي 
واردات ساده ترين مواد ساختماني همچون سيمان به 
غزه معضالت متعددي ايجــاد مي كنند. به اين ترتيب 
اگرچه اســرائيل روي كاغذ با آتش بس و آغاز بازسازي 
غزه موافقت كرده اما در عمل اين توانايي را دارد كه به 
كلي مانع از شكل گيري اين فرايند شده و يا مشكالت 

متعدد در مسير اجراي آن ايجاد نمايد.
از ســوي ديگر نمي توان بر فساد داخلي ساختار قدرت 
در فلســطين، مشخصا تشــكيالت خودگردان چشم 
بست. بايد توجه داشــت كه تمام شبكه بانكي نوار غزه 
زيرنظر تشــكيالت خودگردان قرار دارد. بر اين اساس 
تمام كمك هاي مالي كشورهايي نظير قطر يا عربستان، 
از طريق نظام بانكي تشكيالت وارد غزه مي شود. حتي 
حقوق كارمندان دولت حماس در غزه نيز با تأييد بانك 
مركزي تشــكيالت خودگردان پرداخت مي شود. طي 
سال هاي گذشته رســانه هاي متعددي، گزارش هايي 
را درباره فساد مالي تشــكيالت و سوءاستفاده اين نهاد 
از كمك هــاي بين المللي براي غزه منتشــر كرده اند. 
مجموعه اين گزارش ها و فشارها باعث شد دولت حماس 
در سال2018، با هدف ارتباط مستقيم با جهان خارج 
يك بانك داخلي با نام توليد كشاورزي را تاسيس كند. 
البته حوزه فعاليت اين بانك بسيار محدود بوده و هرگز 

به شريان مالي اصلي براي غزه تبديل نشد. 
با وجود اين ارتش رژيم صهيونيستي در جريان جنگ 
11روزه موسوم به شمشير قدس، مقر اصلي اين بانك در 
شرق نوار غزه را بمباران كرد. تمام اينها در حالي است كه 
هم اكنون، مانع جديدي بر سر راه بازسازي غزه نسبت 
به عوامل مذكور در سال2014 ايجاد شده است؛ كمبود 
منابع مالي! كشورهاي عربي برخالف سال2014 موضع 
واحدي را نسبت به مسئله فلسطين دنبال نمي كنند؛ 
به گونه اي كه كشــورهايي نظير عربستان سعودي و يا 
امارات، بدون اعمال سياســت هاي مورد نظر خود در 
فلسطين و غزه ديگر حاضر به اعطاي كمك هاي مالي 
نيستند. ازجمله اين سياست ها مي توان به سازش بيشتر 
گروه هاي مقاومت در برابر رژيم صهيونيستي اشاره كرد. 
از ســوي ديگر، اتحاديه اروپا نيز به دليل عدم اطمينان 
نسبت به آينده منازعات غزه با اســرائيل و احتمال از 
سر گيري درگيري ها، همچون گذشته انگيزه چنداني 
براي ورود جدي به پروژه بازسازي و تامين منابع مالي 
براي آن ندارد. بر اين اساس و با مرور تجربه سال2014 
مي توان گفت ويراني هاي به جا مانده از جنگ 11روزه 
غزه، دست كم در آينده نزديك مشمول فرايند بازسازي 

نخواهند شد.

آوار ماندگار
چشم انداز روشني براي بازسازي ويراني هاي جنگ 11روزه در نوار غزه وجود ندارد

پيشروياستراتژيكطالبان
درغرب

طالبــان در غــرب افغانســتان به 
پيروزي هايي كليدي دست پيدا كرده 
و در ادامه پيشروي هاي خود، كنترل 
شهر كليدي قلعه نو را در اختيار گرفته 
اســت. به گزارش بي بي سي، ديروز 
تمامي مقامــات دولتي قلعه نو به يك 
پايگاه نظامي در اطراف شــهر منتقل 
شدند. فرمانده قلعه نو، ديروز ظهر به 
بي بي ســي گفته بود كه شبه نظاميان 
طالبان به مركز شــهر رســيده اند و 
درگيري شــديد بين آنها و نيرهاي 
دولتي رخ داده اســت. اين پيروزي 
كليدي در حالي نصيب طالبان شده كه 
مقامات دولتي افغانستان پيش تر گفته 
بودند مراكز واليات، خط قرمز دولت 
مركزي هستند و اجازه نخواهند داد 
طالبان چنين شهرهايي را فتح كنند. 
قلعه نو، مركز واليت بادغيس اســت. 
ديروز رسانه هاي محلي گزارش دادند 
كه طالبان بعد از رســيدن به شهر، به 
زندان آن رفتــه و 400زنداني را آزاد 
كردند. 100نفــر از اين افراد، نيروهاي 
طالبان بودند. گزارش شــده است كه 
نيروهاي دولتي محافظ زندان، بدون 
هيچ مقاومتي تسليم شده اند. نيروهاي 
طالبان فرماندهي محلي اداره اطالعات 
افغانستان را هم آتش زده اند. فرماندار 
قلعه نو ديروز گزارش ها درباره سقوط 
شهر را رد كرده و گفته بود كه درگيري 
شديد بين طالبان و نيروهاي دولتي در 
جريان است اما شــهر سقوط نكرده. 
طالبان در هفته هاي گذشــته كنترل 
ده ها منطقه را به دست گرفته  و هرروز 
خبر تــازه اي از فتوحات جديد آن به 

گوش مي رسد.
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اســتخدامی كشور چنين سینا قنبرپور  شــايد هيچ گاه در قوانين 
قيدی به كار بسته نشود كه هركس قرار است پست مديريتی 
داشته باشد بايد ابتدا در آشپزخانه كارآموزی كند. آن هم نه 
صرفاً كاری در آشپزخانه، كه آشپزی بياموزد. كسی كه آشپزی 
می آموزد بــه جز دل دادن به طعم ها و ســحری كــه از دل 
خوراكی ها و تركيب شان با هم بيرون می كشد بايد به خيلی 
نكات ديگر توجه كند تا بتواند با آن طعمی كه می آفريند دلربايی 
كند. بهترين آشپز هم كه باشيد وقتی ندانيد در كابينت های 
آشــپزخانه چه داريد و چه نداريد عماًل نمی توانيد در زمان 
مناسب آن طعم را از دل غذا بيرون بكشيد و دلربايی كنيد. اگر از 
موجودی طبقه های فريزر و يخچال بی خبر باشــيد و اگر از 
وضعيت ظرف های ادويه بی اطالع عمالً وسط طبخ هر غذايی 
به مشكل برمی خوريد. آن آشپزی می تواند غذای دلپذير و 
لذيذی را آماده كند كه با اطالع از همه آنچه الزم است از قبل 
برنامه ريزی كرده و طبق آن پيش برود. از طرف ديگر ماهرترين 
آشپز دنيا هم كه باشــی به خوبی می دانی كه اگر هر روز هم 

لذيذترين غذای دنيا را بپزی آنها كه قرار اســت ميل كنند 
برايشان عادت می شود و دلشان را می زند. پس الزمه كار در 
آشپزخانه به ويژه آشپزخانه يك خانه! اين است كه بتوانی تنوع 
و تناسب را هم مراعات كنی. هر كسی با هر مقدار درآمد هم 
نمی تواند هر روز گران ترين اقالم خوراكی را تأمين كند و به هر 
حال الزم است تناسبی بين قيمت خوراكی ها و غذاهايی كه با 
آنها درست می كنند وجود داشته باشد. آموختن حساب و كتاب 
آشپزخانه فقط آن طعم سحرآميز غذا را درآوردن نيست زيرا 
بايد بتوانی به موقع از فاسد شدن اقالم خوراكی جلوگيری كنی. 
گاهی برنامه غذايی را عوض كنی تا آن اقالم در معرض فساد 
زودتر استفاده شود و گاهی مثالً پيش از آنكه گوجه ای بگندد آن 
را رنده و سرخ كنی تا فريز شده و بعداً به كار  آيد.  بنابراين كسی 
كه در آشپزخانه كارآموزی كند می تواند مديری متفاوت شود. 
همه اين مسائل يك طرف. شما وقتی در آشپزخانه يك خانه 
كارآموزی كنی می آموزی كه ساليق مختلف اعضای خانواده را 
در برنامه غذايی ات لحاظ كنی. بنابراين از ديكتاتوری فاصله 
می گيری كه اين بهترين سليقه و هنر من در آشپزی را همه بايد 

هر روز بی چون و چرا ميل كنند و به به و چه چه بگويند. مديری 
كه آشپزی نكرده باشــد هر نســخه ای را برای كار به خورد 
كاركنانش می دهد بی آنكه بداند سرنوشت آن همه منابع و 
مصارف ممكن است سر از سطل آشغال درآورد.  چه ميزان 
طرح ها و برنامه ها در كشور نوشته شده، تصويب شده و به اجرا 
آمده كه با صرف هزينه های بسيار بسيار زياد آخراالمر متوقف 
شده است آن هم بی آنكه اثری مناسب بر وضعيت زندگی ما 
داشته باشد؟ مديری كه حتی نمی داند سفره را كجای خانه 
بتكاند كه خرده نان ها يا اضافه غذا زير دســت و پا له نشــود 
نمی فهمد چگونه بايد با ظرافــت از همه نعمت های خداوند 
استفاده كند. مديری كه آشپزی نداند مهم ترين منابع اش يعنی 
آدم ها را با بدسليقگی هايش می رنجاند و از دست می دهد و 
بهترين منابع مالی و زيرســاختی هم كه دراختيارش باشد 
نمی تواند كسی را برای مدت طوالنی در كنارش حفظ كند. پس 
حتی اگر در قانون استخدامی هم چنين قيدی برای مديران 
نيامده لطف كنيد و خودتان پيــش از تكيه زدن بر صندلی 

مديريت يك دوره كارآموزی در آشپزخانه بگذرانيد.

واحد اجباری آشپزی برای مدیران 

زنده باد زندگی

گرمای بی ســابقه هــوا در مناطقی 
از اروپــا و كانــادا باعــث شــد اين 
موضــوع بــه يكــی از تيتر هــای 
داغ خبــری جهــان بــدل شــود 
امــا اغلب خبر هــا فقط بــه ميزان 
گرما و شــمار كشــته ها و مساحت 
جنگل هــای ســوخته اختصــاص 
داشــت. واشنگتن پســت اما سراغ 
كارشــناس ها رفته تا به علل جنبی 
مرگ شــهروندان و آتش سوزی ها 
در دوران گرما بپردازد. نتايج جالب 
اســت. برای نمونه، كاشف به عمل 
آمده اســت كه يكــی از مهم ترين 
عوامل افزايش شــمار كشــته ها اثر 
گلخانــه ای در محيط هايــی مانند 
خودرو، ســكونت گاه های كانكسی 
بی خانمان ها و كارگاه هاست. خالصه 
اين گزارش 5هزار كلمه ای نشــان 
می دهد كه برای نمونه گرمای داخل 
كانكس ها و خودرو های دربســته تا 
30درصد بيشــتر از فضــای خارج 
آنهاســت. بنابراين تنها گذاشــتن 
كودكان و حيوانات خانگی در خودرو 
و كانكس ها ممنوع است و در برخی 
كشــور ها همچون آمريــكا جرمی 

نابخشودنی به شمار می آيد.
همچنيــن كشــور هايی كــه در 
بخش آتش نشــانی  و اورژانس های 
بيمارســتان شــماره خاصی برای 
نــد  گرمازده هــا درنظــر گرفته ا
توانســته اند بهتر از پس كنترل آمار 

مرگ ومير ناشی از گرما برآيند.

اثر گلخانه ای در 
كانكس ها و خودرو ها

بايسيكل ران

شاخ به شاخ با تعطيالت تابستان/ عكس: امير رستمیاول آخر

مهسا جزینی

عدد خبر

هزار بیمار
 رئیس انجمن مغز و 
اعصاب ایران هشدار 
داده: اكنون ۷۵۰ هزار 

بیمار آلزایمری در كشور 
وجود دارد و براساس 
آمارهای جهانی یك 

سوم افراد با سن باالی 
۸۰ سال به این بیماری 
مبتال می شوند و الزم 

است سیاستگذاری های 
اساسی با پیر شدن 

جمعیت و جلوگیری از 
بروز مشكالت و افزایش 
هزینه درمان بیماران 

مبتال به آلزایمر در كشور 
انجام شود.

180
هزار نفر

همچنین ساالنه ۱۸۰ هزار 
نفر در كشور دچار سكته 

مغزی می شوند و در بسیاری 
از مبتالیان به كرونا به علت 
التهاب عروقی و لخته شدن 
خون سكته مغزی بیشتر 

دیده می شود. سكته مغزی 
یكی دیگر از شایع ترین 

بیماری های مغز و اعصاب 
است و بسیاری از بیماران 
از عوارض سكته مغزی رنج 

می برند.

750
عدد خبر

مجنون در المپیا 
رســول اهلل«مصطفی عقاد تا » ميراث من جنون« 
فخيم زاده و »دادا«ی ايرج قادری در سال های كودكی 
كه هميشه با بزرگتری به اين سينما آمده ام و حاال برای 
نخستين بار تنهايی به المپيا می آيم و برای نخستين بار 
شيفته فيلمی شده ام كه يكسره منادی شكست و 
نااميدی است. ميان تماشای مكرر مجنون در المپيا، 
مجله فيلم هم درمی آيد، با نقدی تقريباً منفی از جواد 
طوسی كه تأثيرپذيری مالقلی پور از فيلم های كيميايی 
و نادری را خامدســتانه می داند. جواد طوســی هم 
نمی تواند چيزی از شيفتگی ام به مجنون بكاهد . مجنون 
را بعد از آن سال ها ديگر نديده ام. دوست ندارم بنای 
مرتفعی كه در نوجوانی در ذهنم از مجنون ساخته ام فرو 

بريزد. 
سينما المپيا هم كه سال هاست تعطيل شده و البته 
سال ها پيش از پايين آمدن كركره اش ديگر به آنجا 
نمی رفتم چون نه ديگر در دسترس بود و نه فيلم ديدن 
در سينمايی كه صوت و تصويرش بيشتر سازنده اشباح 
و اصوات نامفهوم بود لطفی داشت. سينمای تعطيلی كه 
ساندويچی كوچك چسبيده به آن هنوز هم بندری های 
درجه يكی دست خلق اهلل می دهد، سال هاست كه 
خاموش شده، درست مثل سازنده شورشی و عصبی 
مجنون كه در آخرين روزهای زمســتان ۸5 خرقه 

تهی كرد.

مكانی در آفتاب 
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حافظ

شب وصل است و طی شد نامه هجر
سالم فيه حتی مطلع الفجر

چیزهاییهستكهنمیدانی

حاال انداختــه بودمش فردین صاحب الزمانی    - هر كفش ديگه ای بود تا 
بيرون. اين يكيو ولی دلم نمياد.

* رهاش كن بره رئيس.
- يعنی چی؟

* يه رفيقی داشتم هر وقت يه چيزی اذيتش می كرد، می گفت 
رهاش كن بره، شرش كم می شه. چرت می گفت البته.

ديالوگ

خانهعروسك

می كنم. بدهی بی بدهی! قرض هنریك ایبسن  نورا، تو می دونی من چی فكر 
هرگز! خونه ای كه پايه اش رو روی قرض و بدهی بگذارن، 
آزادی و در نتيجه، زيبايی هم ازش روگردون می شه. 
حاال ما دوتا تا همين امروز دليرونه تاب آورده ايم و اين 

چند صباحی هم كه هنوز الزمه، تاب می آريم.

بوك مارك

كارتونیست بریتانیایی ویروس كرونا را در حالی 
كه می گوید حاال آزاد شدم ترسیم كرده تا به 

برداشتن ماسك انتقاد كند. 

آذر 1370. دفترچه به دست  آمده ام درمانگاه بهگر در سعید مروتی
خيابان بهبودی. گلويم چرك كرده و منتظرم تا نوبتم 
برسد و بروم پيش دكتر. درمانگاه شلوغ است و حاال 
حاالها نوبتم نمی رسد. برای وقت گذرانی بيرون می زنم 
و می روم پای دكه مطبوعاتی. مجله فيلم را قبالً خريده 
و بيشتر مطالبش را خوانده ام. همينطور مجله دانش و 
ورزش و آدينه و هفته نامه های اجتماعی، ورزشی كه 
به عنوان يك خوره مجله، همه شان را جويده ام.مجله 
گزارش فيلم توجهم را جلب می كند  . گزارش فيلم، 
مجله فيلم نيست كه هميشه آن را بگيرم. فقط گاهی آن 
را می خرم. گاهی كه تيتری   روی جلدش كنجكاوم كند 
و حاال هم مصاحبه با رسول مالقلی پور كنجكاوی ام را 
تحريك كرده . مجله به دست برمی گردم به درمانگاه و تا 
نوبتم بشود نصف مصاحبه فريدون جيرانی با مالقلی پور 
را خوانده ام. بهانه گفت وگو اكران فيلم »مجنون« است 
كه نديــده ام. گفت وگويی تمام عمــری كه در آن 
مالقلی پور حرف هايی حيرت انگيز درباره كودكی و 
نوجوانی و فيلم های مورد عالقه اش زده   است. نمی دانم 

كی نوبتم می رسد، كی از داروخانه داروهايم را می گيرم. 
كی آمپول می زنم و چگونه به خانه پدربزرگ كه همان 
اطراف درمانگاه اســت می روم. گفت وگوی عجيب 
مالقلی پور بــا آن صداقت غريبــش همه  چيز را 
تحت الشعاع قرار داده است. مصاحبه ای شجاعانه كه 
جيرانی به خوبی هدايتش كرده و سؤاالتی را پرسيده كه 
پيش از آن هيچ كس از كارگردان »پرواز در شــب« 
نپرسيده است  . مصاحبه را كه تمام می كنم احساس 
می كنم واجب ترين كار دنيا ديدن فيلم مجنون است. 
صبح در مسير رفتن به مدرسه از مقابل سينما المپيا در 
تقاطع خيابان آذربايجان و رودكی )سلســبيل( رد 
می شوم كه می بينم مجنون را اكران كرده است. چند 
ساعت بعد بی خيال زنگ سوم از مدرسه بيرون زده ام و 
در مينی بوس بقيه مطالب گزارش فيلم را می خوانم تا كه 
می رسم به سينما المپيا و فيلم مجنون. فيلم تلخ تر از 
زهر با ناصر مفلوكی كه بدجوری گير افتاده و هم عشق 
را از دست می دهد و هم رفيقش را. لحظه ای كه مسعود 
كرامتی و بهزاد بهزادپور بعد از كلی بدبختی زير يك پل 
استراحت می كنند و ماشين تخليه چاه محتوياتش را 

روی سر و كله شان خالی می كند، ديگر آخرش است. 
اين همه نكبت و بدبختی واقعا نوبر است. فيلم تمام 
می شود و من يك سانس ديگر مهمان مجنون می شوم. 
فردا و پس فردا اين داستان تكرار می شود. آنقدر در 
المپيا مجنون را ديده ام كه كلش را حفظ شده ام. خودم 
هم مانده ام كه چرا اين قدر شيفته اين فيلم پر از ياس، 
تلخی و نااميدی شده ام. در سينمای در دسترس و برای 
ما باحال المپيا خيلی فيلم ديده ام. از »دختر گلفروش« 
ملودرام انقالبــی محصول كره شــمالی و »محمد 

پنچر نشی...
 اگر بلد نيســتيد تاير پنچر ماشين تان را 
عــوض كنيد خيلــی بابت پنچر شــدن 
دوچرخه تان هم نگران نباشيد قطعا عوض كردن تيوپ دوچرخه خيلی 
راحت تر از تاير ماشين اســت. حتی اگر كمی مهارت هم داشته باشيد 
می توانيد خودتان همان تيوپ سوراخ را پنچرگيری كنيد. تيوپ های 
دوچرخه ها معموال از چند جا وصل و پينه شده كه نشان می دهد بارها و 
بارها پنچرگيری شده اند. گرچه اگر ادواتش همراهتان باشد خيلی كار 
سختی نيست. يك سمباده، يك چسب و يك برچست مخصوص نياز 
دارد. من خودم اعتراف می كنم كه بلد نيستم. نه تيوپ عوض كرده ام نه 
پنچرگيری. چون عموما هم داخل شهر ركاب می زنم خيلی نگران پنچر 
شدن نيستم. معموال در هر محله و منطقه ای از شهری كه من زندگی 
می كنم و به شهر دوچرخه سواران معروف است يك تعميرگاه دوچرخه 
پيدا می شود. البته بايد خودم هم حواسم به باد تاير باشد. وقتی كم باد 
شــود خطر پنچری باال می رود. هر بار قبل از ركاب بايد با دست باد دو 
تاير عقب و جلو را چك كرد. اصوال هم تاير جلو بايد كمی كم بادتر از تاير 
عقب باشد. به مرور دستان می آيد كه اوضاع باد تاير چگونه است. من 
هميشه توی خورجينم يك تلمبه دستی كوچك و تيوپ زاپاس دارم 
اما معموال می روم سراغ دوچرخه سازها كه پمپ بادی دارند و راحت و 
سريع تر تاير را باد می كنند. از مزايای ديگرش هم اين است كه همزمان 
اگر دوچرخه عيب و ايراد فنی داشته باشند بررسی می كنند و متوجه 
می شوند. اما ماجرا هميشه اينطور نيست كه شما متوجه كم بادی تاير 
شويد. گاهی يك ميخ يا تيغ به راحتی وارد تاير می شود و سوراخ كوچكی 
درون تيوپ ايجاد می كند و تا سرحساب شويد می بينيد كه پنچريد.آن 
وقت بايد دوچرخه را دست بگيريد تا نزديك ترين تعميرگاه دوچرخه 
و خب می شود حالتان را درك كرد. خوشبختانه من از اين نظر شانس 
دارم و 2تعميرگاه به فاصله كمی از خانه ما وجود دارد. 2روز پيش متوجه 
كم بادی تاير جلو شدم و بعد از ماه ها رفتم سراغ آنكه نزديك تر بود. تا من 
را ديد گفت به نظرم دوچرخه ات مدت هاست خراب نشده، خيلی وقت 
است اين طرف ها پيدايت نمی شــود! گفتم بزن به تخته و ديگر بيشتر 
توضيح ندادم كه سر آن زين نامرغوبی كه به من انداختی، آن يكی را كه 
انصافش هم از تو بهتر است ترجيح دادم و اين مدت هركاری داشته ام 
سراغ او رفته ام! داشت برايم از يك محصول جديد )چراغ شارژی با نور 
زياد و بوق بلند ســرخود( رونمايی می كرد كه گفتم بگذار فكرهايم را 

بكنم خبر می دهم. ...

در چند روز اخير فيلم ها و ويدئوهای مختلفی از  مشــكالت ناشــی از بی برقی در فضای مجازی فاطمه عباسی
منتشر شده است، از اعتراض سلبريتی ها در استوری های اينستاگرام بگير تا 
تجمع مردم مقابل اداره برق، دير پخش شدن بازی پيكان و سپاهان به خاطر 
گير كردن ناظر بازی در آسانسور، دكتری كه از مرگ بيماران در بيمارستان 
به خاطر نبود برق می گويد و عروسی ای كه به خاطر قطع برق جلوی اداره برق 
برگزار شد! اما بين همه اين اتفاقات غم انگيز و متاثركننده، هميشه آدم هايی 
هستند كه انگار رسالتشان خوب كردن حال آدم ها و نشان دادن روزنه اميد در 
تاريكی مطلق است. حتما شما هم مثل ما در شبكه های اجتماعی، فيلم پسر 
دستفروشی را كه سر چهارراه به خاطر قطع برق چراغ های راهنمايی، به جای 
پاك كردن شيشه ماشين ها، نقش پليس را بازی می كند و با هدايت خودروها، 
اجازه نمی دهد ترافيك شــود، يا رقــص محلی گروهــی از جوان ها جلوی 
ماشين های ايســتاده پشــت چراغ قرمز را ديده ايد. اينها همان انسان هايی 
هستند كه در اين بال روزگار، به آدميت اميدوارمان می كنند. آدم هايی كه سعی 
دارند حتی در بدترين شــرايط، كمك كنند يا برای چند دقيقه هم كه شده 
خســتگی و كالفگی را از بين ببرند و اخم را در چهره ها به لبخند بدل كنند. 

كسانی كه مسئوليتی ندارند، اما خودشان را در قبال مردم مسئول می دانند.
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