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يادداشت
حميدرضا اسالمی؛ معاون سردبیر

همه آنچه ايــن روزها در 
مــورد تحصیــل اعتماد 
عمومي و افزايش سرمايه 
حاكمیــت  اجتماعــي 
گفته اند را كم و بیش خوانده ايم. بعید اســت كســي 
در اصل موضوع ترديد روا دارد. كاهش بي سابقه آمار 
مشــاركت در انتخابات هر آنكه را بايد، هوشیار كرده 
است. در اهمیت اين مفهوم همین بس كه دولت هاي 
مشروع، صادق و كارآمد زيادي به دلیل كم توجهي به 
موضوع ســرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي، سقوط 
كرده اند. ممكن اســت در زنجیره علت هاي ســقوط 
دولت هايي مثل محمدمصدق يا سالوادور آلنده عامل 
كودتاگر نقش اصلي را بازي كرده باشد كه كرده است، 
اما پیداست كه هیچ كدام از اين اتفاقات در فضاي وجود 

اعتماد عمومي بین دولت و مردم ممكن نمي بود.
افزايش اعتماد بین دولت و مــردم راه هاي متعددي 
دارد. بهتر است بگويیم به اقدامات متفاوتي نیاز دارد. 
دولت در زمینه هاي فرهنگي، سیاســي و اقتصادي 
الزم است كارهايي را با جديت انجام دهد تا مردم به 

وعده هايش اعتماد كنند و حاضر شوند براي رسیدن 
به هدفي كه در مورد آن توجیه شده اند، تالش كنند 
و در مقابل ناماليمات، تحمــل به خرج دهند. صرف 
انجام اقداماتي كه گمان مي كنیم به نفع مردم است 
و در صورتي كه واقعاً به نفع مردم باشــد، الزاماً درجه 
اعتماد بین مردم و دولت را افزايش نمي دهد. در كار 
و بار مملكت داري هزار مسئله وجود دارد كه به هم، 
همچون بازي دومینو، وصلند. نیت ها و تالش ها به رغم 
صادقانه بودن ممكن اســت به نتیجه دلخواه نرسند. 
بررســي تجربه تاريخي جوامع براي اين اســت كه 
پیشاپیش از پیچیدگي هاي تدبیر مملكت آگاه باشیم 
و مسائل اجتماعي را كه بسیار پیچیده اند، ساده فرض 
نكنیم كه چه بسا در اين حالت گره بر گره بیفزايیم و 

بر مرارت هاي مردم، مرارتي افزون كنیم.
نگاه ما به تجربه هاي جهاني هــم بايد فارغ از غربي يا 
شرقي بودن آنها باشد. اختراع دوباره چرخ، هزينه هاي 
بســیاري را به جوامع تحمیل مي كند؛ بنابراين الزم 
است به عنوان حكومت از خود بپرسیم چرا سیر جوامع 
از گذشته تاكنون، البته در جوامع باثبات، غني و مرفه 

به سمت تقويت نهادهاي مدني و صنفي بوده است. اين 
نهادها چه خاصیتي دارند كه جوامع مدرن حضور آنها 
را، به رغم مخالفت اين نهادها با بسیاري از تصمیمات 
خرد و كالن دولتــي، پذيرفته اند و حتــي در قوانین 

اساسي و غیر آن، تقويت آنها را پیش بیني كرده اند.
گفت وگوي دولت ها با تك تك شهروندان و رسیدگي 
به خواســت هاي آنها به طريق مســتقیم، ممكن و 
اثربخش نیســت؛ چون تنوع خواست ها وجود دارد و 
جمع كردن اين تنوع ممكن نیســت و منافع افراد در 
اغلب موارد در تقابل با يكديگر قــرار مي گیرد. آنچه 
خواســته هاي آحاد مــردم را خردمندانــه مي كند، 
جمع شدن اين خواســته ها در اليه هاي اجتماعي و 
چكش خوردن آنها در نهادهاي صنفي و تبديل شدن 
آنها به خواست هاي روشن، عمومي و قابل اجراست. 
نهادهاي مدني و صنفي در گام اول باعث مي شــوند 

مــردم احســاس بي پناهي و 
بي كسي نكنند. اگر جايي براي 

شنیده شدن حرف مردم وجود داشته باشد، نخستین 
اثر آن، آرامش عمومي است.

در باب جلب اعتماد عمومي به دولت آينده
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افت دالر با سيگنال 
مثبت هسته ای

خبر آزاد سازي بخشي از منابع ارزي 
ايران در ژاپن و كره جنوبي قیمت 

دالر را 300 تومان كاهش داد

بازار ارز ديروز به خبر آزاد سازي  
بخشــي از منابع ارزي بلوكه شده 
ايــران در كره جنوبــي و ژاپــن 
واكنش نشان داد و با 300تومان 
كاهش به 24هــزارو 400تومان 
رسید. اكنون اين پرسش مطرح 
است كه آثار اقتصادي آزاد سازي  
اين منابع ارزي بــر اقتصاد ايران 

چیست؟ صفحه4 را بخوانید.

ســامانه salamat.gov.ir براي ثبت نام متولدين ۱340 
و ما قبل آن جهت ثبت نام واكسیناســیون كرونا بازگشايي 
شد. به گزارش ايسنا، به اين ترتیب ســنین باالي ۶0 سال 
مي توانند جهت انجام واكسیناســیون كرونــا، با مراجعه به 
ســايت مذكور، نســبت به ثبت نام و اخذ نوبت اقدام كنند. 
در همین راســتا، علیرضا رئیســي، ســخنگوي ستاد ملي 
مقابله بــا كرونا و معاون بهداشــت وزارت بهداشــت نیز از 
آغاز واكسیناســیون افراد ۶0 ســال به باال از امروز خبر داد. 
رئیسي با اشــاره به اينكه با احتساب واكســن هاي وارداتي، 
هیچ مشكلي براي واكسیناسیون افراد ۶0 سال با باال وجود 
نخواهد داشــت، گفت: با توجه به شــروع واكسیناســیون 
گروه ۶۵ سال به باال كه خوشــبختانه با نظم خوبي در حال 
 انجام اســت، از هموطنان عزيز خواهشــمندم در ســامانه

 salamat.gov.ir ثبت نام كنند. چــون افرادي كه ثبت 
نام كرده انــد تا 2۵ تیرماه واكسیناسیون شــان تمام خواهد 
شد. سخنگوي ســتاد ملي مقابله با كرونا ديروز همچنین به 
باشگاه خبرنگاران جوان گفت: هفته آينده حدود 2 میلیون 
و ۹00هزار دوز واكسن به دســتمان مي رسد. خوشبختانه 
با تامین واكســن، ما تا ديــروز ٨ میلیــون و ٨00 هزار دوز 
واكســن توزيع كرده ايم و 4٧0 هزار دوز واكسن بركت هم 
بین دانشــگاه هاي علوم پزشــكي توزيع خواهد شد و هفته 
آينده حدود 2 میلیون و ۹00 هزار دوز واكســن به دستمان 
مي رسد و پنجشنبه هم يك محموله واكسن وارد خواهد شد 
و در مجموع در اين هفته و هفته آينده ٧ میلیون دوز واكسن 
وارداتی خواهیم داشت. او درباره اينكه چرا واكسن بركت به 
میزان كمي تحويل وزارت بهداشت شــده است، گفت: قرار 
بود بركت به ما واكســن تحويل بدهد اما در خط تولید دچار 
مشكل شدند، از طرفي اكنون يك میلیون دوز واكسن تولید 
شده دارند اما از نظر فني ۱۶ روز بايد از زمان ورود واكسن به 

ويال ها بگذرد و پس از آن درصورتي كه واكســن ها رسوب 
نكند، بتوانند میزان تولیدي را تحويل وزارت بهداشت بدهند 
و بر اين اساس، از هفته اول مرداد  ماه مسئوالن تولیدكننده 
واكســن بركت مي توانند هر هفته يك میلیون دوز واكسن 
به وزارت بهداشــت تحويل بدهند. معاون وزير بهداشت در 
شرايطي از شــروع ثبت نام افراد ۶0سال به باال خبر داده كه 
آمار روز گذشته وزارت بهداشت نشان مي دهد كه روند تزريق 

واكسن كرونا رشد صعودي داشته است.
 در روز گذشته بیش از 2۵2 هزار دوز واكسن كرونا تزريق شده 
است. براساس اعالم مركز روابط  عمومي و اطالع رساني وزارت 
بهداشت تا روز گذشته )چهارشــنبه( ۵ میلیون و 33۱ هزار و 
٧٨0 نفر در كشور دوز اول واكسن كرونا را دريافت كرده اند. بر 
همین اساس، تعداد 2 میلیون و ۱۹۱ هزار و ۹3۶ نفر نیز دوز دوم 
واكســن كوويد- ۱۹ را تزريق كرده اند. محاسبات از آمار روزانه 
وزارت بهداشت نشــان مي دهد كه مجموع واكسن هاي تزريق 
شده در كشور به ٧ میلیون و ۵23 هزار و ٧۱۶ دوز رسیده است.

شروع ثبت نام افراد باالي 
60سال براي واكسيناسيون

قهرمان جهان 
می شوم و به 

سینما برمی گردم 
تینا آخوندتبار از خداحافظی 

موقت با سینما و 
جاه طلبی هایش در بوكس 

حرفه ای می گوید

بهترین نقاشی 
عمرم را در 

5سالگی كشیدم
با هم، به روزهای اول آغاز به كار 
علی اكبر صادقی  چهره ماندگار 

نقاشی ایران رفته ایم

 مبارزه با آتش در زاگرس
 به روز هفتم رسيد

 فرصت توافق را 
از این دولت گرفتند

 روايت صريح رئیس جمهور از مخالفت ها و مانع تراشي هايی 
كه در مسیر اقدامات او و دولتمردانش براي لغو تحريم ها ايجاد شد

حناچی در مراسم افتتاح باغ حكیم: تعداد باغ هاي به بهره برداري رسیده تا 
انتهاي دوره پنجم مديريت شهري به 2۱ مي رسد

باغ ايراني حكیم پس از احیا و بازسازي به عنوان بوستان محلي در اختیار اهالي بلوار بريانك قرار گرفت. شهردار تهران در مراسم بهره برداري 
از بخش شمالي اين باغ كه بیش از 4هزار متر مســاحت دارد، گفت: منطقه ۱0 شهرداري تهران از نظر سرانه فضاي سبز و زيرساخت هاي 
محلي جزو مناطق كم برخوردار محسوب مي شود. زيرساخت ها و خدمات بايد در مناطق و كل شهر عادالنه تقسیم شود و ما از طريق مذاكره 
با نهاد هاي دولتي و مالكان خصوصي توسعه فضاي عمومي را دنبال مي كنیم و اگر ممكن نشد از ظرفیت هاي قانوني هم استفاده مي كنیم. 
پیروز حناچي افزود: منطقه ۱0 از مناطق قديمي و باسابقه تهران است كه شكل گیري آن به حدود سال ۱304 برمي گردد و جزو نخستین 
مناطق شكل گرفته در بیرون از حصار ناصري است. اين منطقه 20هكتار مساحت و 3۵0هزار نفر جمعیت دارد كه نشان مي دهد تراكم نفر 
در هكتار در آن باالست و بايد با توسعه كمي و نوسازي بافت فرسوده خدمات مناسب با توسعه جمعیتي آن ارائه شود. اين منطقه به شدت از 

فقدان فضاي عمومي رنج مي برد. فضاهايي مانند باغ ايراني در شرايط بحران نیز به شهر كمك خواهند كرد. صفحه3 را بخوانيد.
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یک باغ دیگر برای تهران

شبكه هاي اجتماعي موضوع »قهرمان« نيست
اصغر فرهادي : فیلم من مخالف خودكشي است، اگر فیلمساز صادقي باشید و 

به دنبال حواشي نباشید، فیلم شما مسیر درستي را مي رود

صدای من 
با دیدنی ها لو رفت
پای صحبت های جالل مقامی

پیشكسوت عرصه دوبله  كه در 
آستانه تولد ۸۰ سالگی  اش است

موزه ای به وسعت
یك آبادی

اگر به دنبال گزینه كم خطر 
گردشگری می گردید می توانید 
روی روستای »شهرستانك« 

حساب كنید
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توييتظريفدرسالروزتوافقهستهاي
ديروز همزمان با سالروز توافق هسته اي، وزيرخارجه ايران در توييتي در اين باره نوشت: »۶ 
سال پيش در چنين روزي، برجام يك موضوع فصل هفتمي شوراي امنيت سازمان ملل متحد را 
بدون توسل به جنگ، حل و فصل كرد.«  ظريف افزود: »اوباما دريافت كه »تحريم هاي فلج كننده« 
او، نه ايران و نه سانتريفيوژهاي ايران را فلج نمي كند. ترامپ ساده لوحانه تصور كرد كه »فشار 
حداكثري« چنين خواهد كرد، هرگز چنين نخواهد شد.« محمدجواد ظريف با انتشار جدولي از 
آمار وضعيت تاسيسات هسته اي ايران قبل و بعد از تحريم هاي آمريكا تأكيد كرد: »رئيس جمهور 
اياالت متحده بايد به دقت به اين آمار و ارقام بنگرد.« اين جدول نشان مي داد كه تحريم ها  و 

سياست فشار حداكثري آمريكا نتوانست مانعي براي توسعه فناوري هسته اي ايران شود.

 »فرصت دستيابي به توافق 
را از دولــت دوازدهــم دولت

گرفتند.« اين جمله اي است 
كه حســن روحانــي در جلســه ديروز 
هيأت دولت آن را بر زبان آورد؛ جمله اي كه 
رئيس جمهوري پيش  از اين هم تالش كرد 
تا به اشكال متفاوت آن را بيان كند، اما اين 
بار بــه صراحت گفت كه »اگــر اصل ۶0 
قانون اساسي مورد احترام بود و در اوايل 
آذر لطمــه نمي خــورد و اگــر 11 آذر را 
نداشــتيم در اســفند ماه تحريــم مردم 

برداشته شده بود.«
 اشاره روحاني به قانون مجلس يازدهم با 
عنوان »اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها 
و صيانت از منافع ملت ايران« اســت كه 
در آذرماه تصويب شــد و احيــاي توافق 
هســته اي را با چالش هايي روبه رو كرد. 
روحاني پيش از ايــن گفته بود كه »براي 
لغو تحريم ها ميان قواي سه گانه هماهنگي 
وجود ندارد« و تلويحا از مانع تراشــي قوه 
مقننه در مسير ديپلماسي دولت خبر داد. 
اشــاره او به اصل ۶0 قانون اساسي نيز در 
همين راستاست كه تأكيد دارد: »اعمال 
قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون 
مستقيماً برعهده رهبري گذارده شده، از 

طريق رئيس جمهور و وزراست.« 
حســينعلي اميــري، معــاون پارلماني 
رئيس جمهــور هم پس از جلســه هيأت 
دولــت در جمع خبرنــگاران با اشــاره 
به ســخنان رئيس جمهــور توضيح داد 
كه »اگــر پيگيري موضــوع برجام كاماًل 
بــه رئيس جمهور و وزرا واگذار مي شــد، 

برجام به نتيجه رســيده بود و تحريم ها 
برداشته مي شد و امروز شاهد اين مسائل 
و مشــكالتي كه در ارتباط با برجام با آن 

مواجه هستيم، نبوديم.« 
البته اين سخنان درحالي مطرح مي شود 
كه رئيس جمهور نخستين بار در ارديبهشت 
از شكسته شــدن تحريم ها صحبت كرد. 
روحاني پس از آن هم بارها موضع خود را 
تكرار كرد و ۳1خرداد بار ديگر وعده داد كه 
»به زودي تحريم ها شكسته و سرمايه ها به 
ايران سرازير مي شــود.« به نظر مي رسيد 
رئيس جمهور در فاصله ۳ ماه مذاكره وين 
براي احياي برجام تالش كرد تا نشان دهد 
تيم مذاكره كننده دولت دوازدهم توافق را 
به سرانجام رسانده است؛ حتي اگر اجازه 

امضاي آن به اين دولت داده نشود.

روحاني: اگر در اســفند ماه تحريم ها 
برداشته مي شد...

حسن روحاني در نشســت هيأت دولت 
تأكيد كرد كه اگر در اسفند ماه تحريم ها 
برداشته مي شــد »امروز مردم مي ديدند 
چــه شــرايطي بر كشــور حاكــم بود و 
فروردين، ارديبهشت، خرداد و تير ديگري 

را مي ديديم«  .
روحانــي در ادامه ســخنانش گفت: »به 
هر حال آنقدري كه مقــدور بوده دولت و 
وزارت خارجه و بخش هــاي ديگر تالش 
كرده اند و امروز يك ســفره آماده اســت 
كه بايد در باز شــود و مــردم بيايند كنار 
اين سفره بنشينند.« او با تأكيد بر اينكه 
فرصــت دولــت دوازدهم را از دســتش 

گرفتند، اضافه كــرد: »اميدواريم دولت 
ســيزدهم بتواند اين كار را تكميل كند. 
فرقي نمي كند كه دولت دوازدهم يا دولت 
سيزدهم موفق باشند، ولي براي اين ۶ ماه 
فرصت از دست رفته بســيار متأسفيم و 
اميدواريم بتوانيم تا لحظه آخري كه سر 
كار هستيم به وعده هاي خود عمل كنيم.« 
رئيس جمهــوري گفت : »مــا در زمينه 
تحريــم اقداماتي كه الزم بــوده را انجام 
داده ايم و در گزارش اخيــر وزير خارجه 
هم آمده و مردم مي توانند بخوانند و كامل 
ببينند كه صحنه چگونه بــوده و در كجا 
هســتيم.« به نظر مي رســد براي روشن 
شدن دقيق ســخنان رئيس جمهور بايد 
نگاهي به عملكرد مجلس يازدهم و تقابل 
اصولگرايان با دولت در سال پاياني انداخت. 
آنها چطور لغو تحريم ها و احياي برجام را 
به تعويق انداختند و در مسير ديپلماسي 

مانع تراشيدند؟

تقابل مجلس و دولت تا آخرين روزها
خــرداد ۹۹ وقتي اصولگرايــان اكثريت 
كرسي هاي مجلس را به دســت آوردند، 
تقابل با دولت قابل پيش بيني ترين اتفاق 
ممكن بود؛ تقابلي كه بــا فرياد و هجمه 
و حتي توهين به وزرا آغاز شــد و سپس 
به عرصه قانونگذاري رســيد. قانون اقدام 
راهبردي دولت را موظــف مي كرد تا در 
صورت لغو نشــدن تحريم ها تا اسفند ماه 
همــه دسترســي هاي نظارتــي آژانس 
بين المللي انــرژي اتمي به تاسيســات 
هســته اي ايران را قطع كنــد. اين قانون 
سازمان انرژي اتمي را هم موظف مي كرد 
تا ظرفيت غني ســازي و توليــد اورانيوم 
غني سازي شــده را به ميزان ماهانه ۵00 
كيلوگــرم افزايش دهد. طــرح مجلس 
يازدهمي ها در آذر ۹۹ تصويب شــد و به 
سرعت به تأييد شــوراي نگهبان رسيد. 
تصويب اين قانون همزمان بــا روي كار 
آمدن دمكرات ها در آمريكا بود كه وعده 
بازگشــت به برجــام را داده بودند. 2 ماه 

پــس از تصويب قانون مجلــس، دولت با 
آيين نامه اي اجرايي آن را براي اجرا ابالغ 
كرد. پس از آن هم در اسفند ماه با آژانس 

بين المللي انرژي اتمي وارد مذاكره شد. 
بر اين اســاس، توافق شــد كه درصورت 
لغو تحريم ها تا پايان ارديبهشــت ايران 
داده هاي دوربين هاي مداربسته تاسيسات 
هسته اي را در اختيار آژانس قرار دهد و در 
غير اين صورت  آنهــا را حذف كند. مدتي 
بعد يعني در فروردين ماه نيز نخستين دور 
مذاكرات وين براي احياي برجام آغاز شد؛ 
مذاكراتي كه دور ششم آن ۳هفته قبل به 
اتمام رسيده اســت و تاريخ برگزاري دور 
هفتم آن مشخص نيست. طرفين تأكيد 
دارند كه مذاكرات تاكنون پيشرفت هاي 
زيادي داشــته و به توافق نهايي نزديك 
اســت، اما مقامات ايران و آمريكا هر يك 
توافق نهايي و احياي برجــام را منوط به 

تصميم ديگري مي دانند.

توافق وين؛ ميوه اي كه دولت سيزدهم 
مي چيند

حاال كه مقامات دولتي به شــكلي آشكار 
ادامه مذاكرات وين را به دولت بعدي حواله 
داده اند، خبرگزاري هاي خارجي نيز به نقل 
از مقام های اروپايي گفته اند كه دور آتي 

مذاكرات اواسط مرداد ماه برگزار مي شود؛ 
يعني پس از روي كار آمدن سيدابراهيم 
رئيســي و تشــكيل كابينه او. به گزارش 
ايسنا، خبرگزاري آمريكايي بلومبرگ ادعا 
كرد كه انتظار مــي رود دور آتي مذاكرات 
پس از مراســم ســوگند رئيس جمهور 

منتخب ايران برگزار شود. 
آمريكايي ها هم البته با معافيت بخشي از 
تحريم ها ســيگنال هاي مثبتي به تهران 
فرســتادند. وزارت امور خارجه آمريكا به 
كنگره اين كشور اعالم كرد كه از تحريم ها 
عليه تجارت نفــت ايران چشم پوشــي 
مي كند تا ايــران بتواند به پول هاي بلوكه 
شــده در كره جنوبي و ژاپن دســت پيدا 

كند. براســاس اين معافيت كــه آنتوني 
بلينكن آن را امضا كرده، برداشت پول هاي 
مسدود شــده ايران در ژاپن و كره جنوبي 
فقط به منظور پرداخت به صادركنندگان 
اين دو كشور مجاز شــناخته شده است؛ 
البته وزارت خارجه آمريــكا تأكيد كرده 
كه انتقال پول هاي آزادشده به ايران مجاز 

نيست.
بايد ديد كه مذاكرات ويــن پس از تغيير 
دولت و يكدست شدن قدرت سياسي در 
ايران چطور ادامه پيدا مي كند؛ درحالي كه 
2طرف تأكيد دارند توافق نزديك اســت، 
اما همچنان چند اختالف اساســي باقي 

مانده است.

روايت صريح رئيس جمهور از مخالفت ها و مانع تراشي هايی  كه در مسير اقدامات او و دولتمردانش 
براي لغو تحريم ها ايجاد شد

فرصتتوافقراازايندولتگرفتند

گزارش كوتاه

روی خط خبر

واكنش ايران به اتهام آمريكا درمورد 
تالش براي آدم ربايي در اين كشور

ســخنگوي وزارت امــور خارجه كشــورمان به ادعــاي وزارت 
دادگستري آمريكا عليه 4ايراني به اتهام آدم ربايي واكنش نشان 
داد. به گزارش ايسنا، سعيد خطيب زاده ســخنگوي وزارت امور 
خارجه در پاسخ به سؤال ايسنا درخصوص ادعاهاي اخير مطروحه 
توسط مقامات دولت آمريكا مبني بر تالش افرادي براي ربودن يكي 
از حقوق بگيران شناخته شده اياالت متحده و مرتبط كردن آنها با 
جمهوري اسالمي ايران اظهار كرد: اين ادعاي جديد دولت آمريكا 
كه دشمني آشــكار و پنهانش با ايران بر كســي پوشيده نيست، 

آن قدر بي پايه و مضحك است كه واقعا ارزش پاسخگويي ندارد.
ســخنگوي وزارت امور خارجه افزود: اين نخستين بار نيست كه 
آمريكا به اين قبيل سناريوســازي هاي هاليوودي كه تنها هدف 
آن احياي نااميدانه مهره هاي سوخته و بي ارزش شده خود است، 

مبادرت مي ورزد.
خطيب زاده تأكيد كرد: البته از آمريكايي كه تاريخ كوتاهش مملو 
از ترور، آدم ربايي و خرابكاري در كشــورهاي ديگر است، چنين 
داستان سرايي هاي خيالي بعيد نيست ولي مقامات آمريكايي اين 
بار با اين طراحي و پي رنگ ســاده لوحانه واقعا به شعور جهانيان 

توهين كرده اند.
به گزارش ايســنا، وزارت دادگســتري آمريكا ديروز در بيانيه اي 
مدعي شد كه 4 ايراني به دسيسه براي ربودن »يك خبرنگار مستقر 
در بروكلين« متهم شــده اند. وزارت دادگســتري آمريكا مدعي 
شده است كه 4 ايراني برنامه داشــتند »خبرنگاري ايراني االصل 
را به خاطر تحريك افكارعمومي در ايران و سراسر جهان نسبت به 

تغيير قوانين و رويه حكومت ايران« بربايند.
آدري اشتراوس، دادســتان آمريكا در بخش جنوبي نيويورك در 
اين بيانيه مدعي شده است: دولت ايران ظاهرا به عامالني داخلي 
دستور داده بود كه با قصد ربودن قرباني و بازگرداندنش به ايران 
كه در بهترين حالت، سرنوشــت او در آنجا نامعلوم مي ماند، اين 
آدم ربايي را طرح ريزي كرده و در خاك آمريكا اقدام به جاسوسي 

كنند.

  آخرين وضعيــت FATF از زبان معــاون حقوقي 
رئيس جمهوري

معاون حقوقي رئيس جمهور  در حاشيه جلسه ديروز هيأت دولت 
به برخي شايعات در مورد ارســال ديرهنگام پاسخ هاي دولت به 
مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد FATF واكنش نشان داد 
 FATF و تصريح كرد: دولت تمام مقدمات الزم را جهت بررسي
براي مجمع فرستاده است. شنيده ام كه در مجمع گفتند به بعضي 
از سؤاالت پاسخ داده نشده يا دير پاسخ داده شده است. به گزارش 
ايسنا، لعيا جنيدي ادامه داد: از زمان ارسال سؤاالت كه دهم اسفند 
بوده تا10روز اول سال جاري پاسخ ها فرستاده شده است؛ اصال قبال 
هم پاسخ ها فرستاده شده بود. االن مهم اين نيست كه فرض كنند 
زمان كافي براي بررسي اين موارد نداشتند؛ چرا كه خيلي زمان 
گذشته است. مي توانستند زمان را تجديد كنند و هميشه فرصت 
براي تجديد جلسه بوده است. وي با اشاره به ادامه پيگيري هاي 
شــكايت ايران از آمريكا در دادگاه هاي بين المللي گفت: هر دو 
شكايت  ايران از آمريكا، ادامه دارد. دستور موقت براساس شكايت 
گرفته شده است. از زمان دســتور موقت، به طور منظم، معاونت 
حقوقي با همكاري وزارت خارجه لغو دستور را گزارش مي كند.  

  ديدار 2عضو دولت روحاني با رئيسي
دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي و رئيس دفتر رئيس جمهوري 
با رئيس جمهور منتخــب ديدار و گفت وگو كردنــد. به گزارش 
ميزان در ادامــه ديدار هاي مقامــات دولتي بــا رئيس جمهور 
منتخب، سيدســعيدرضا عاملي و محمود واعظــي با حضور در 
دفتر سيدابراهيم رئيســي با وي ديدار كردند. در اين ديدار دبير 
شوراي عالي انقالب فرهنگي و رئيس دفتر رئيس جمهور ضمن 
ارائه گزارشي از حوزه فعاليت خود، براي آيت اهلل رئيسي و دولت 

وي آرزوي موفقيت كردند.

  دولت سيزدهم ادامه دولت دوازدهم است
به گزارش ايرنا، محمود واعظي ، رئيــس دفتر رئيس جمهور در 
حاشــيه نشســت ديروز هيأت دولت درباره روند تعاملي دولت 
دوازدهم با رئيس جمهور منتخب گفت: با تمام شــدن دوره اين 
دولت اگر نياز باشــد باز هم افرادي كه در مســئوليت نيستند، 
تجربيات خود را در اختيار بگذارند، اين كار را انجام مي دهند. چون 
ما دولت سيزدهم را ادامه دولت دوازدهم مي دانيم و فكر نمي كنيم 

دولت ديگري روي كار آمده است.

  تأكيد بحرين بر گفت وگو با ايران براي حل اختالفات 
در منطقه

وزير خارجه بحرين با اشاره به اينكه ايران كشور و همسايه مهمي 
اســت، بر گفت وگو با ايران براي حل اختالفات در منطقه تأكيد 
كرد. به گزارش فارس، »عبداللطيف الزياني« در مصاحبه با روزنامه 
بحريني »البالد« مدعي شد: »شوراي همكاري تاكنون پيام هايي 
به ايران ارسال كرده، اما پاســخي دريافت نكرده است؛ رفتارها 
تعيين كننده تر از حرف هاســت .« وي افزود: »اگر ايران اقدامي 
براي كسب اعتماد انجام دهد قطعا به آغاز نوعي گفت وگو با آن 
كمك خواهد كرد و در اين رابطه طرح هاي روســيه و چين براي 
دستيابي به راه حلي در منطقه وجود دارد.« الزياني تأكيد كرد كه 
شــوراي همكاري خليج فارس بايد در اين مسير حركت كرده و 
طرح امنيتي فراگيري ارائه كند كه باعث تمركز براي تحقق صلح 

و اتحاد شورا مي شود.

  بازديد فرمانده كل ارتش از مرز دوغارون
فرمانده كل ارتش جمهوري اسالمي ايران صبح ديروز از يگان هاي 
نظامي در مرز دوغارون بازديد كرد. به گزارش ايلنا، امير سرلشكر 
سيدعبدالرحيم موسوي در اين سفر از تجهيزات نظامي، خودرويي 
و يگان هاي نظامي مســتقر در مرز دوغارون و يگان هاي ارتش 
در تيپ277 شــهيد تواليي در دوغارون از نزديك بازديد كرد. 
همچنين امير سرلشــكر موسوي در اين ســفر آخرين وضعيت 
تحركات و اتفاقات چند روز گذشته در كشــور افغانستان و مرز 

ايران را بررسي كرد.

رايزنيهابرايتبادلزندانيانادامهدارد
همزمان با مذاكرات وين گفت وگوهاي غيرمستقيم ايران و آمريكا براي تبادل 
زندانيان نيز ادامه دارد. سخنگوي وزارت خارجه آمريكا در اين زمينه گفت: »ما در 
حال انجام مذاكرات غيرمستقيم اما فعال با ايران براي تضمين آزادي شهروندان 
آمريكايي بازداشت شده در اين كشور هستيم.« پيش از اين   رابرت مالي، نماينده 
ويژه آمريكا در امــور ايران گفته بود كه هرچند تاريخ دقيقي براي بازگشــت 
زندانيان آمريكايي نيست، اما آنها درنهايت به اين كشور بازمي گردند. علي ربيعي، 
سخنگوي دولت نيز در نشست خبري خود تأييد كرد كه تهران و واشنگتن در 
حال رايزني درباره مبادله زندانيان هستند و درصورت حصول هر نتيجه ای در اين 

رايزني ها، آن را اعالم خواهند كرد.

ث
مك

ابقاي آيت اهلل جنتي در صدر شوراي نگهبان 
كدخدايي بعد از 1۳ سال سخنگويي را به طحان نظيف واگذار كرد

آيت اهلل احمد جنتي براي سی امين 
شورای 
سال، دبير شوراي نگهبان شد. او از نگهبان

سال 71 مسئوليت دبيری شوراي 
نگهبان را بر عهده دارد و براســاس رأي ديروز 
شورايي ها او تا ســال 1401 همچنان در صدر 

شوراي نگهبان باقي خواهد ماند.
براســاس آيين نامه داخلي شــوراي نگهبان، 
انتخابات هيأت رئيسه اين شورا هر سال برگزار 
مي شــود و طي آن هيأت رئيســه جديد براي 
فعاليت يكساله انتخاب مي شوند. اين فقيه شوراي 
نگهبان به همراه عباسعلي كدخدايي حقوقدان 
عضو شوراي نگهبان، اسامي ثابت ادوار متعدد 

فعاليت اين شورا بوده اند.
  كدخدايي، معتمد اصلي آيت اهلل جنتي در همه 
اين سال ها همكاري مشــترك بود  و 1۳سال 
سخنگويي شوراي نگهبان را در همراهي كامل با 
دبير شورا رقم زد. اين دانش آموخته انگليس جاي 
خود را به فارغ التحصيل دانشگاه امام صادق)ع( 

داد. 

جايگاه متزلزل سخنگويي شورا 
در فاصله ســال هاي 1۳۹2تا 1۳۹۵ كدخدايي 
نتوانست از مجلس براي شــوراي نگهبان رأي 
اعتماد بگيرد. در آن ۳سال نجات اهلل ابراهيميان 
به مدت كوتاهي ســخنگو بود و در جريان اعالم 
بررســي صالحيت هاي انتخابات مجلس دهم 
و خبرگان پنجم در دي ماه1۳۹4اســتعفا داد؛ 
تقريبا نيمي از آن مدت نيز شوراي نگهبان بدون 

سخنگو بود.
كدخدايي بالفاصله پس از بازگشــت دوباره به 
شــوراي نگهبان در تيرماه1۳۹۵ســخنگوي 
شوراي نگهبان شد. او در مجموع 1۳سال سمت 
ســخنگويي شــورا را در كارنامه كاري خود در 
اين شــورا ثبت كرد. او از ســال1۳80به عنوان 
حقوقدان به جمع اعضاي شوراي نگهبان اضافه 
شده بود و تنها همان ۳ســال 1۳۹2تا 1۳۹۵را 
نتوانســت از مجلس وقت، رأي اعتماد بگيرد. 
اســتعفاي كدخدايي يك  ماه پس از انتخابات 
رياست جمهوري1400و يك سال مانده به پايان 
دوره هفتم شوراي نگهبان صورت گرفت. او طي 
2سال اخير تأكيد كرده بود قصد كناره گيري از 
اين جايگاه را دارد. كدخدايي در جريان برگزاري 
انتخابات رياســت جمهوري امسال در پاسخ به 
ابراز نگراني ها نسبت به ردصالحيت ها گفته بود: 
»فرايند بررسي صالحيت ها تنها 4درصد بر ميزان 
تمايل به مشاركت در انتخابات تأثير مي گذارد.«

فعال شدن طحان نظيف عضو ديگر حقوقدان 
شــوراي نگهبان در فضاي مجازي طي ماه هاي 

اخير و در جريان انتخابات رياســت جمهوري 
گمانه انتخاب او به عنوان سخنگوي بعدي شوراي 
نگهبان را تقويت كرده بود. نظيف ارديبهشت ماه 
امســال قبل از شــروع ثبت نام هاي انتخابات 
رياست جمهوري در توييتي درباره مالك هاي 
تأييد صالحيت ها نوشته بود: »رهبر انقالب امروز 
تأكيد كردند برنامه بايد واقعي و به دور از شعارهاي 
فريبنده باشد. شــوراي نگهبان نيز در مصوبه 
شفاف سازي تعاريف، معيار ها و شرايط نامزد هاي 
رياست جمهوري، ارائه برنامه ها و خط مشي هاي 
اجرايي توســط كانديداها را ضروري برشمرده 

است. البته برنامه با كارنامه سنجيده مي شود.«
روز چهارشــنبه 2۳تيرماه در جريان انتخابات 
هيأت رئيسه شوراي نگهبان او به عنوان سخنگو، 
جاي كدخدايي را گرفت؛ آيت اهلل جنتي به عنوان 
دبير شورا ابقا شد و سيامك ره پيك نيز قائم مقام 

دبير باقي ماند.

دفاع ويژه از كدخدايي
آيت اهلل جنتي در اين نشست با اشاره به پايان كار 
عباسعلي كدخدايي در مقام سخنگويي شوراي 
نگهبان و امتناع وي از ادامه اين مسئوليت گفت: 
بنده به دكتر كدخدايي خيلــي اصرار كردم كه 
شما همچنان ســخنگو باقي بمانيد، اما ايشان 
نپذيرفتند. براساس گزارش پايگاه اطالع رساني 
شــوراي نگهبان، دبير شــوراي نگهبان درباره 
كدخدايي گفت: ايشان سخنگوي خوبي براي 
شوراي نگهبان بودند و در اين مدت مسئوليت 
با متانت، استدالل و منطق، به خوبي از شوراي 
نگهبان دفاع كردند و ارتباط خوبي با رســانه ها 
و خبرنگاران داشتند و آبروي اين شورا را حفظ 
كردند و بنده قدردان زحمات ايشان بوده و هستم. 
كدخدايي براي بنده همواره مشاوري امين بوده  
و هستند و االن نيز مسئوليت مهم پژوهشكده 
شــوراي نگهبان را بر عهده  دارند؛ ُحسن  ايشان 

جوان شناسي و جوان پروري است و در پژوهشكده 
شوراي نگهبان توانسته اند حقوقدانان جوان  را 
پرورش دهند و اين كار جزو افتخارات ايشان است. 
او با اشاره به فعاليت پژوهشگران و نظرات مشورتي 
آنها به اعضاي شوراي نگهبان گفت: بحمداهلل در 
پژوهشكده شورا جوانان متدين، به روز، مطلع و با 
اخالص كار مي كنند و براي آينده شوراي نگهبان 
و كشور مفيد هســتند. من از دكتر كدخدايي 
قدرداني مي كنم؛ هم نسبت به خدمات ايشان به 
كل شورا و هم نسبت به شخص خودم و ان شاءاهلل 

اجر آخرت نصيب ايشان شود.

سخنگوي جديد شوراي نگهبان كيست؟
 هادي طحان نظيف متولد ســال1۳۶1 شهر 
دزفول اســت و داراي دكتراي حقوق عمومي 
اســت. وي از ســال1۳۹8 با رأي نمايندگان 
مجلس شــوراي اســالمي به عضويت شوراي 
نگهبان درآمده، اما پيش از آن نيز دبير جلسات 
شــوراي نگهبان بوده اســت. عضويت هيأت 
علمي دانشكده حقوق دانشگاه امام صادق)ع(، 
معاونت آموزشي دانشكده حقوق دانشگاه امام 
صادق)ع(، دبير جلسات شوراي نگهبان،  مشاور 
معاون اجرايي و امور انتخابات شوراي نگهبان، 
عضو مجمع مشورتي حقوقي شوراي نگهبان، 
مدير گروه حقوق اجتماعــي- فرهنگي مركز 
تحقيقات شــوراي نگهبان، دبير هيأت رئيسه 
و شوراي دانشــگاه امام صادق)ع(، كارشناس و 
مشاور حقوقي »هيأت بررسي و تطبيق مصوبات 
دولت با قوانين« مجلس شوراي اسالمي، دبير 
كميته فرهنگي- اجتماعي مركز بررســي هاي 
استراتژيك رياست جمهوري و كارشناس گروه 
حقوق عمومي دفتر مطالعــات حقوقي مركز 
پژوهش هاي مجلس شــوراي اسالمي ازجمله 
مسئوليت ها و سوابق سخنگوي جديد شوراي 

نگهبان است.

ايران و روسيه در تكاپوي احياي توافق 2۰ ساله دوم 
جاللي: موضوع نامه اي كه مقام معظم رهبري به پوتين نوشتند بررسي زمان قرارداد 

تهران و مسكو بود

روابط تهران و مســكو مدت هاست 
مورد توجه مقامات كشــورمان قرار ديپلماسی

دارد و روســيه در كنــار چين جزو 
متحدان ايران در پرونده هسته اي و در ۶سال اخير 

برجام هستند.
 تشكيل بلوك شــرق وتالش براي تقسيم روابط 
سياســت خارجي و اقتصادي با شــرق به عالوه 
كشــور هاي غربي موضوعي است كه در سال هاي 
اخير بجد مطرح است. حاال بعد از اينكه در نخستين 
روزهاي ســال1400 توافقنامه 2۵ساله تهران و 
پكن خبر ساز شد. سفير ايران در مسكو از ضرورت 
تمديد قرارداد 2دهه اي با روســيه ســخن گفته 
است. قراردادي كه موعد آن امسال پايان مي يابد 
اما آنطور كه كاظم جاللــي خبر داده پيش نويس 
قرارداد بلندمدت ديگر با مســكو در دست تهيه 

است.
 او در همين راســتا خبر داده كه محور پيغام مقام 
معظم رهبري كه بهمن ماه ســال گذشته از سوي 
محمدباقر قاليبــاف، رئيس مجلس بــه نماينده 
والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه تقديم شد، 

قرارداد2001 تهران - مسكو بوده است.
معاهده اساس روابط متقابل و اصول همكاري بين 
جمهوري اسالمي ايران و فدراســيون روسيه در 
مسكو در تاريخ بيست و دوم اسفند ماه سال1۳7۹ 
)برابر با دوازدهم مــارس 2001ميالدي( در دوره 
رئيس جمهوري وقــت و در جريان ســفر وي به 

روسيه امضا شد.

قرارداد 2۰ساله تهران- مسكو چه بود؟
حاال بعد از گذشته 2دهه از عمر اين قرارداد، جاللي 
در شــرح جزئيات آن و احتمــال تصويب قرارداد 
بلندمدت ديگــري گفت: ايران در ســال2001 
قراردادي 20ساله را با روسيه امضا كرد و در مجلس 
شوراي اسالمي هم به تصويب رسيد و مقرر شد اگر 
يكي از 2كشور نسبت به قرارداد و تمديد آن مطلبي 
دارند يك سال قبل از اتمام مطرح كنند، در غيراين 

صورت هر ۵ سال يك بار تمديد خواهد شد.
وي افزود: اين قرارداد االن به شكل خودكار ۵سال 
تمديد شــد و در نامه اي كه مقام معظم رهبري به 
پوتين نوشتند و پاســخي كه آن  زمان پوتين داد 
موضوع بر اين است كه زمان اين قرارداد را به بيش 
از 2دهه يا بيشتر برســانيم. به گزارش ايرنا، سفير 
ايران در روسيه با اشــاره به اينكه اين قرارداد يك 
موافقتنامه اســت و حتما نياز به تصويب مجلس 
شــوراي اســالمي دارد، تاكيد كرد: برنامه بر اين 
اساس اســت كه پيش نويس اين توافقنامه توسط 
جمهوري اسالمي ايران تهيه شود كه در سفارت 
جمهوري اسالمي ايران چند ماه براي اين موضوع 

وقت گذاشتيم و پيش نويســي را تهيه و به وزارت 
امور خارجه كشورمان ارسال كرديم و نهايتا پس 
از جمع بندي در داخل كشــور اين پيش نويس را 
به طرف روس مي دهيم تا آنها هم بررســي كنند 
و مذاكرات انجام و در نهايــت در دولت و مجلس 

تصويب شود.
وي گفت: 40درصد از حجم مبادالت بين ايران و 
روسيه با ارز دوجانبه است و در تالش هستيم كه 
اين ميزان را افزايش دهيم و در بخش همكاري هاي 
بانك مركزي 2كشــور، پيام رســان ها، سوئيفت 
مشترك و مبادالت تجاري با ارزهاي ملي كارهاي 

بسيار خوبي انجام شده است.
جاللي در ادامه درباره ابعــاد و ظرفيت هاي نامه 
مقام معظم رهبري بــه پوتين، افــزود: اين نامه 
درجهت گسترش روابط 2كشور بسيار با اهميت 
بــود و حوزه هاي مختلفــي در اين نامــه، هم در 
موضوع توافق آتي كه بايد انجام شود و هم در جهت 

همكاري هاي اقتصادي وجود دارد.
سفير ايران در روســيه گفت: مفاد نامه و هرآنچه 
مقام معظم رهبري ذكر كردند در جهت توســعه 
روابط بسيار با اهميت بود و در كنار آن پوتين پاسخ 
مبســوطي در اين خصوص داد كــه اين مي تواند 

فصلی نوين براي روابط ايران و روسيه باشد.
وي اضافه كرد: ما تعدادی روس شــناس در داخل 
ايران و جمعی ايران شناس در داخل روسيه داريم 
كه برخي از اينها تبديل به كساني شده اند كه مرتب 
مسائل گذشــته را به رخ هم مي كشند. مثال شايد 
در ذهن مردم تركمانچاي و گلستان باشد كه البته 
نمي شود در روابط امروز كامال متكي به گذشته بود.

جاللي بيان كرد: ما يك زبان براي معرفي همديگر 
نداريم، ما هنوز يك شــبكه تلويزيوني روس زبان 
نداريم. البته با پيگيري هاي رياست سازمان صدا و 
سيما به زودي اين اتفاق مهم خواهد افتاد، چرا كه 
بايد ايران را به روس ها معرفي كنيم و از طرف ديگر 
هم روس ها بايد خودشان را به ما معرفي كنند كه 

در اين زمينه دچار ضعف جدي هستيم.
جاللي با بيان اينكــه ما در ذيل روســيه تعريف 
نمي شــويم، گفت: جمهوري اســالمي ايران يك 
كشور مستقل در سياست خارجي خود است و ما 
امروز مي توانيم يك قطب از كشورهاي تحريمي را 
تشكيل دهيم چرا كه ايران، روسيه و چين تحريم 
هستند و بلوك شــرق امروز در حال شكل گيري 
اســت و افرادي كه امروز با پول آمريكايي ها عليه 
جمهوري اســالمي ايران صحبــت مي كنند بايد 
بدانند كه قدرت آينده اي كه در عرصه جهاني وجود 
دارد، چين است. او گفت: در سال2020 صادرات 
ايران به روسيه  10۵درصد افزايش داشت، يعني 

از ۳۹0ميليون دالر به 80۵ميليون دالر رسيديم.
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   حفظ درختان توت باغ قديمي
بــاغ ايراني حكيم كه قبــا مخروبه و 
رها شده بود، اكنون به شكل يك پارك 
محله اي به بخش قديمي بوستان خيابان 
محمديان پيوسته اســت و بخشي از 
فضاي ســبز و درختان تــوت موجود 
در آن نيز حفظ شــده است. اين زمين 
4200متري كــه در مالكيت آموزش و 
پرورش قرار داشت، اكنون به شهرداري 
واگذار شــده و براي اهالــي محدوده 
بريانك قابل استفاده است. ساخت اين 
بوستان در مدت زمان كوتاهي انجام شد 
و اصول مناسب سازي براي توان يابان 
نيز در كف سازي مسطح آن با آجر فرش 
قرمز رنگ، رعايت شــده است. بخش 
قبلي اين بوســتان كه 3886مترمربع 
مســاحت دارد در ســال 1389بــه 
بهره برداري رسيده بود. در سمت شمالي 
بخش جديد باغ  حكيم، يك حسينيه 
قرار دارد كه در گفت وگو ميان متوليان 
آن و شهردار تهران، مقرر شد همچنان 
به كار خود و برگزاري مراســم مذهبي 
ادامه دهد و پذيراي عموم شهروندان و 

ساكنان محله باشد.

باغ ايراني حكيم پس از احيا و 
بازســازي به عنوان بوستان گزارش

محلي در اختيــار اهالي بلوار 
بريانك قرار گرفت. شهردار تهران در مراسم 
بهره برداري از بخش شمالي اين باغ كه بيش 
از 4هزار متر مساحت دارد، گفت: منطقه 10 
شــهرداري تهران از نظر سرانه فضاي سبز و 
زيرســاخت هاي محلــي جــزو مناطــق 
كم برخوردار محسوب مي شود. زيرساخت ها 
و خدمات بايد در مناطق و كل شهر عادالنه 
تقسيم شود و ما از طريق مذاكره با نهاد هاي 
دولتــي و مالكان خصوصي توســعه فضاي 
عمومي را دنبال مي كنيم و اگر ممكن نشد از 

ظرفيت هاي قانوني هم استفاده مي كنيم.
پيروز حناچي افزود: منطقــه 10 از مناطق 
قديمي و باسابقه تهران است كه شكل گيري 
آن به حدود ســال 1۳04 برمي گردد و جزو 
نخستين مناطق شــكل گرفته در بيرون از 
حصار ناصري اســت. اين منطقه 20هكتار 
مســاحت و ۳۵0هزار نفر جمعيت دارد كه 
نشــان مي دهد تراكم نفــر در هكتار در آن 
باالست و بايد با توسعه كمي و نوسازي بافت 
فرسوده خدمات مناسب با توسعه جمعيتي 
آن ارائه شــود. اين منطقه به شدت از فقدان 
فضاي عمومي رنج مي بــرد. فضاهايي مانند 
باغ ايراني در شرايط بحران نيز به شهر كمك 

خواهند كرد.
او ادامه داد: در اين دوره با پيگيري هاي انجام 
شده و سياســتگذاري شوراي پنجم توسعه 
فضاي سبز در مناطقي كه سرانه فضاي سبز 
پاييني دارند، در دســتور كار قرار گرفت. در 
نتيجه اتفــاق خوبي كه در شــوراي پنجم 
رقم خورد، جرايم قطع درختان صرفا براي 
توسعه فضاي ســبز اختصاص داده شده تا 
در مناطقي كه ظرفيت باال و سرانه كمتري 
داشتند، سرانه فضاي ســبز ارتقا پيدا كند. 
باغ حكيم نيز از آموزش و پرورش و از همان 
محل اعتبار در نظر گرفته شده از سوي شورا، 
تملك شد. مردم محله مي توانند با احساس 
حس تعلق در نگهداري اين باغ مؤثر باشند و 
تردد خانواده ها امنيت را براي آن به ارمغان 

مي آورد.
شــهردار تهران با بيان اينكه در اين منطقه 
چند باغ ديگر نيز تملك خواهد شد، عنوان 
كرد: سرانه فضاي سبز اين منطقه هم اكنون 
48/ 2مترمربع اســت و با تمــام تالش ها و 
تملك و ايجاد باغ ها و بوســتان هايي مانند 
نظر، استانبولي، تهراني، رعيت، جعفريان و 
چند باغ ديگر ســرانه فضاي سبز به 2/7متر 
مي رســد كه با اين حال نيز تا حد استاندارد 
12- 10مترمربع بــه ازاي هر نفر راه زيادي 

داريم.
او با بيــان اينكه پــروژه باغ حكيــم از نوع 
پروژه هاي توسعه محلي است، يادآوري كرد: 
پروژه هاي محله اي از سال ۹8 در دستور كار 
قرار گرفت و 2 هزار ميليارد اعتبار براي آن 
درنظر گرفته شد كه تأثير زيادي بر كيفيت 
زندگي در محالت خواهد داشت. اميدواريم 

شوراي شهر بعد نيز به اين نكته توجه كند.

بخش شمالي باغ حكيم با مساحت 4200مترمربع در محله بريانك افتتاح شد

شهردار تهران:  تعداد باغ هاي به بهره برداري رسيده تا انتهاي دوره پنجم مديريت شهري به 21 مي رسد

باغ ايراني حكيم براي توان يابان مناسب سازي شده است.   عكس:آژانس عكس تهراني

يك باغ ديگر براي تهران
خبر

محمد سرابي
خبرنگار

حناچــي ادامــه داد: ســال 1۳۹8 ، 2هزار 
ميليــارد تومان اعتبــار بــراي پروژه هاي 
كوچك مقياس تخصيص داده شد. اين رقم 
در ســال 1۳۹۹ افزايش پيدا كرد و در سال 
1400 هم در بودجه پيش بيني شده است. 
تعداد اين پروژه ها بســيار اســت و مقياس 
كوچك تري نســبت به ديگر پروژه ها دارند؛ 
در جايي كه ظرفيت و نياز وجود داشته باشد، 

متناسب با آن تعريف مي شود.
او با بيان اينكه تا انتهاي دوره پنجم مديريت 
شهري تعداد باغ هاي  به بهره برداري رسيده 
به  21 مي رسد، گفت: مساحت اين باغ ها از 
2هكتار شروع مي شود و باغ هاي محلي چند 
هزار متري هم جزو آن هستند. البته باغ راه ها 

جزو اين پروژه ها محسوب نمي شوند.

اختاف نظر حقوقي درباره شوراياري ها
خانه پدري شهردار تهران كه در محله بريانك 
و در انتهاي كوچه عارف در خيابان غفوري 
قرار داشت، اكنون تبديل به آپارتمان شده 
است. حناچي در حاشيه مراسم بهره برداري 
از بخش پارك حكيم كه بــا حضور خانواده 
شــهدا »محمديان« و »بهروز« برگزار شد، 
دربــاره جايــگاه شــوراياري ها گفت: يك 
اختالف نظر حقوقي در اين زمينه وجود دارد. 
در قانون اساسي اجازه داده شده كه شوراها، 
انجمن هايي را در مقياس محلي تشــكيل 
دهند. هربــار كه به انتخابات شــوراياري ها 

نزديك مي شويم اين بحث مطرح مي شود.
حناچي گفت: همكاران شــوراي ششم اين 

موضوع را تعقيب خواهند كرد و البته ما هم 
قبل از آخرين انتخابات شوراياري ها موضوع 
را در معاونــت حقوقي رياســت جمهوري 
مطرح و با جمع بندي آنها انتخابات را برگزار 
كرديم. بايد قانون محكمي راجع به اين نهاد 
داشته باشيم يا به يك اجماع نظر با مجلس و 

دستگاه قضايي برسيم.
او درباره شايعاتي مبني بر مخارج تبليغاتي، 
به هزينه كرد ساالنه     60-۵0هزار ميليارد 
توماني در شهرداري اشاره كرد و توضيح داد: 
بازرسان را براي بررسي مسئله فرستاديم و 
بررسي كرديم و مشخص شد تخلفي رخ نداده 
است، اما مهم اين است كه اطالعات منتشر 
شده از سامانه شفافيت برداشته شده است؛ 
اطالعاتي كه شهرداري روي سايت گذاشته 

است. كســي كه مي خواهد كار غيرقانوني 
انجام دهــد، اطالعات خود را روي ســايت 
نمي گذارد. ترك تشــريفات هم بخشــي از 
تشريفات است و در قانون ديده شده است. 
در جايي به صرفه و صالح عمومي اســت كه 
ترك تشريفات انجام شود و خدماتي را انجام 
دهيد، اما ممكن اســت همه خدمات در آن 

عنوان ذكر نشود.
شهردار تهران ادامه داد: قصد داشتيم همه 
اتفاقات خوب را به تهران 1400مرتبط كنيم. 
براي رسيدن به لوگوي تهران 1400 حدود 
۳00 گروه طراحي با هم رقابت كردند و براي 
آن هزينه هم شده است. شهرداري تالش كرد 
تا بهترين استعداد و خالقيت را كشف كند. 
تخلفي صورت نگرفته و بازرسي هم همين 

گزارش را به بنده ارائه داده است.
حناچي درباره شايعاتي مبني بر استخدام ها 
در پايان دوره، گفت: در ابتداي دوره نزديك 
به 67 هزار و 700 پرســنل داشتيم كه االن 
اين عدد به ۵7 هزارو 200تا ۳00پرســنل 
رسيده است. در اين ميان تعدادي از پرسنل 
بازنشسته  يا به صورت داوطلب از مجموعه 
جدا شــده اند با وجود اينكه تعديل گسترده 

نداشته ايم.
او گفت: شورا به ما اجازه داده بود كه 6 درصد 
از تعداد پرســنل را كم و نصف آن را جذب 
كنيم. چيزي كه ما جذب كرديم 10درصد 
بوده، نــه ۵0 درصد. اينكه يــك نفر از دفتر 
شهردار به جاي ديگري براي خدمت برود، 
تخلف نيست. در تمام اين دوره حدود 600 
نفر در شهرداري به كار گرفته شده اند كه در 

مقابل 1۳هزار نفر عددي نيست.
شــهردار تهران در حاشيه مراسم افتتاح باغ 
ايراني حكيم، توضيحاتي درباره علت مسدود 

شدن خيابان ۳۵ متري افتخاري  هم داد.
 اين بزرگــراه براي ايجاد دسترســي محله 
دارآباد به بزرگراه امام علي ســاخته شــده، 
اما يك روز بعد از افتتــاح با ريختن چندين 
كاميون خاك مسدود شــد. اين اقدام ناشي 
از اختالفات ميان شهرداري و ارتش ارزيابي 

مي شود.
حناچي در پاســخ به ســؤال خبرنگاران در 
اين باره گفــت: يك كج ســليقگي صورت 
گرفته است. ســاخت اين بزرگراه ۳۵متري 
كه يك شــبه اتفاق نيفتاده، بلكــه توافقات 

مقدماتي براي آن انجام شده است. زماني كه 
يك بزرگراه آماده بهره برداري است و ساكنان 
دارآباد و اتوبــان ارتش از نظر شــبكه هاي 
ارتباطي گرفتار هستند، ما بايد تالش كنيم 
تا هرچه ســريع تر پروژه را بــه بهره برداري 
برسانيم و در جايي كه تعهداتي داريم هم به 

آن عمل خواهيم كرد.
شــهردار تهران درباره  توده هاي خاكي كه 
روي ســطح اين خيابان ريخته شده است، 
گفت: اين كار غيرقابل بازگشت نيست و به 
حالت عادي برمي گردد، اما هيچ چيزي نبايد 
مانع خدمت به مردم و بهره برداري مناسب از 

فضاهاي طراحي شده، شود.
حناچي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه 
ممكن اســت تا پايان دوره پنجم مديريت 
شهري تعدادي از پروژه ها نيمه تمام بماند، 
توضيح داد: بسياري از پروژه ها به دوره بعدي 
واگذار خواهد شــد. همانطــور كه مديريت 
شــهري پنجم تعدادي از پروژه هاي ناتمام 
دوره چهارم را به اتمام رساند، طبيعتا ما هم 
پروژه هايي را كه در اولويت قرار نداده بوديم 
يا پيشــرفت فيزيكي كمي دارد به دوره بعد 

انتقال مي دهيم.

باغ حكيم 40روزه ساخته شد
مديرعامل سازمان بوستان ها و فضاي سبز 
شهر تهران در مراسم بهره برداري از بوستان 
حكيم كه با حضور مجيد رباطي، شــهردار 
منطقه 10و جمعي از مسئوالن شهري برگزار 
شد، گفت: ما ســعي كرده ايم در محله ها يا 
مناطقي كه كم برخوردار هســتند و سرانه 
فضاي سبز در آنها پايين است،  بتوانيم باغ ها 

را از محل اخذ عوارض، تملك كنيم.
وي افزود: براساس طرح جامع شهر تهران، 
بايد توزيع عادالنه حداقل 10 مترمربع فضاي 
سبز براي هر شهروند تهراني داشته باشيم. 
حدود 21 باغ در مناطق 7، 10، 11، 17، 8 و 
12 تملك شد تا اينها به عنوان بوستان محلي 
طراحي و ســاخته شــوند و در نهايت مورد 

بهره برداري قرار بگيرند.
مختاري درباره بوســتان حكيم ادامه داد: 
اين باغ در مــدت 40 روز بــا هزينه 6/۵ 
ميليارد تومان ساخته شده است؛ طراحي 
ايراني- اسالمي دارد و ســعي شده براي 
معلوالن، جانبازان و نابينايان مناسب سازي  
شود. اين پارك، 2هزار و سيصد و دومين 
پاركي است كه در تهران مورد بهره برداري 

قرار مي گيرد.
وي گفــت: بنابراين برنامه اين اســت كه 
بتوانيــم حداقــل در ايــن 6منطقه اي كه 
زير 10 مترمربع فضاي ســبز دارند، توزيع 
عادالنه فضاي سبز داشته باشيم. البته سرانه 
برون شــهري ما حدود 2۵ مترمربع براي 
هر نفر است. ما ســرانه برون شهري را جزو 
سرانه فضاي سبز به حساب نمي آوريم، بلكه 
جاهايي كه مردم مستقيما استفاده مي كنند 

را جزو سرانه فضاي سبز حساب مي كنيم.
او همچنين از آماده بهره برداري شدن بخشي 
از باغ راه حضــرت زهرا خبــر داد و گفت تا 
2 ماه آينده فاز اول بوســتان بزرگ ايرانيان 
 با 16هكتار مســاحت آمــاده بهره برداري

خواهد شد.

با بهره برداري از تقاطع غيرهمسطح ثامن طي روزهاي 
آينده، ترددهاي بين شــهري از شرق به غرب و جنوب حمل و نقل

شــهر تهران  ديگر نيازمند عبور از معابر درون شهري 
نخواهد بود. به گزارش همشهري، معاون فني و عمراني شهرداري تهران 
با اعالم اين خبر افزود: بزرگراه هاي امــام رضا)ع( و آزادگان در نتيجه 
بهره برداري از تقاطع غيرهمسطح ثامن، به نحوي اثربخش به يكديگر 
متصل شده و ترددهاي بين شهري از شرق به غرب و جنوب شهر تهران، 
ديگر نيازمند ورود به پايتخت و عبور از معابر درون شهري نخواهد بود.

صفا صبوري ديلمي با تأكيد بر اينكه گشــايش مسير شرق به جنوب 
تقاطع غيرهمسطح ثامن، كاهش بار ترافيك در مبادي ورودي جنوب 
شرق پايتخت به ويژه بزرگراه و ميدان بسيج را به دنبال خواهد داشت، 

يادآوري كرد: هدايت وسايل نقليه سنگين از مسيرهاي درون شهري به 
بزرگراه هاي آزادگان و امام رضا)ع( از ديگر مزاياي اين گشايش ترافيكي 
است. به گفته معاون فني و عمراني شهرداري تهران، در روزهاي آينده 
بزرگراه شهيد رســتگار از طريق محوري به طول ۵1۵ متر و براساس 
طرح مصوب به مسير غرب به شرق بزرگراه امام رضا)ع( متصل شده و 
گردش پرتقاضاي شرق به جنوب تقاطع ضمن بهره برداري از ۳ دستگاه 
پل - جمعا به طول 660 متر- گشايش مي يابد.  تقاطع ثامن كه در محل 
تالقي بزرگراه هاي امام رضا)ع( و شهيد نجفي رستگار قرار دارد، داراي 
۵ پل روگذر و يك مسير زيرگذر اســت. پل دوربرگردان غرب به غرب 
بزرگراه امام رضا)ع( تنها پل اين تقاطع غيرهمسطح به شمار مي رود 

كه  تاكنون زير بار ترافيك رفته است.

مديرعامل سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهرداري تهران با اشاره به 
تداوم آبياري فضاي ســبز گفت: درختان خيابان وليعصر دچار خزان 

زودرس شده اند، اما اين به معناي مشكل در آبياري آنها نيست.
به گزارش همشهري، علي محمد مختاري افزود: اين درختان اهميت 
دارند و درخت هم يك موجود زنده است. اتفاقا درختان خيابان وليعصر 
احيا شــده اند، اما درجه حرارت هوا كه باال مي رود، شوك به گياه وارد 
مي شود، ولي اين موضوع با برنامه ريزي براي ساعات آبياري و در ساعات 
خنك روز حل مي شود. او تصريح كرد: ما به مناطق22گانه دستورالعمل 
داده ايم و آنها موظفند مخصوصا در تير و مرداد ماه در ســاعات خنك 
روز، يعني از ۵ و 6 بعدازظهر تا ۹ صبح آبياري را انجام دهند و از ساعت 
۹صبح تا ۵ بعدازظهر آبياري ممنوع اســت؛ چراكه عــالوه بر اينكه 
۵0 درصد آب تبخير مي شود، به گياه صدمه نيز مي زند و مثل اين است 
كه پاي گياه آب جوش بريزند. مديرعامل سازمان بوستان ها عنوان كرد: 
ما براي صرفه جويي در مصرف آب از 4سال پيش، كاشت چمن را در 
تهران ممنوع كرديم. براي كاشت چمن هيچ صورت وضعيتي به مناطق 

پرداخت نمي شود و حتي با متخلفان برخورد مي شود.
وي ادامه داد: در برخي پارك ها به جاي چمن، شــبدر كاشــته ايم كه 
هفته اي 2بار بيشــتر آب نمي خواهد و هزينه هاي آن نيز كم است. ما 
از گياهان پوششــي و درخت و درختچه اســتفاده مي كنيم. بيش از 
۹0درصد پارك هايي كه ســاخته ايم، صددرصد فاقد پوشــش چمن 
هســتند. مختاري گفت: هم اكنون 7ميليون مترمكعب پساب داريم 
كه تا پايان شهريور به 14ميليون دســت پيدا مي كنيم. سعي داريم تا 
ســال1410 حدود 80 ميليون مترمكعب از آب هاي منابع زيرزميني 
را كاهش دهيم؛ يعني از چاه ها برداشــت نكنيم. بــا تفاهمنامه اي كه 
شهردار تهران با وزير نيرو منعقد كرده است، تا افق 1410 بايد بتوانيم 
از پساب كامال تصفيه شده استفاده كنيم. وي ادامه داد: حدود بيش از 
66 درصد از آبياري فضاي سبز تهران مكانيزه شده است؛ يعني آبياري 
باراني و قطره اي انجام مي شــود. بيش از 6۵0 منبــع ذخيره آب هم 
ساخته شده است كه اينها به شبكه آب خام ما براي مواقع بحران وصل 
هستند. مديرعامل سازمان بوســتان ها افزود: بيش از 44هزار هكتار 
جنگل كاري اطراف شــهر تهران داريم كه در آنها  از پســاب استفاده 
مي شود. سعي كرده ايم در استفاده از آب صرفه جويي كنيم؛ چون بحران 
آب جهاني است. وي درباره كاشت گياهان مثمر گفت: ما االن به ويژه 
در بوســتان هاي محلي و منطقه اي از گونه هاي گياهي مثمر استفاده 
كرده  ايم اما  در سطح شــهر به خاطر خطراتي كه دارد و مشكالتي كه 
ممكن است در بزرگراه ها پيش  آيد، از آنها استفاده نمي كنيم. مختاري 
خاطرنشان كرد: در جنگل كاري ها بيش از ۵ميليون نهال زيتون و حدود 
2/۵ميليون نهال گردو كاشته ايم. در بعضي از بوستان ها مانند بوستان 

واليت و در نزديكي استاديوم تختي چند هزار درخت ميوه داريم.

نگهداري فضاي سبز با پساب تصفيه شده
معاون امور شهرداري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور 
نيز بر مديريت بهينه مصرف آب در حوزه خدمات شهري و  بر استفاده 
از گونه هاي كم نياز به آب و اســتفاده از پساب تصفيه شده تاسيسات 
فاضالب شهري تأكيد كرد.حســين رجب صالحي در جمع مديران و 
كارشناسان شهرداري ها و استانداري ها، گفت: اكنون متوسط سرانه 
فضاي سبز عمومي شهري كشور حدود 12 مترمربع و متوسط سرانه 
فضاي سبز كالنشهرها 1۵ مترمربع است و براساس قانون هواي پاك، 
شهرداري هاي شهرهاي داراي جمعيت باالي۵0 هزار نفر، موظفند با 
همكاري وزارت نيرو و ادارات منابع طبيعي شهرستان، سرانه فضاي 

سبز خود را حداقل به 1۵ مترمربع برسانند.

درصورت تامين به موقــع منابع مالي و تزريق پول 
حاصل از فروش اوراق مشاركت سال 1۳۹۹ امكان مترو

بهره برداري از ۹ كيلومتر مســير خــط 6 در قالب 
افتتاح 4 ايستگاه پر تقاضاي سفر در اين خط وجود دارد.

به گزارش همشهري، مديرعامل شركت مترو با اعالم اين مطلب 
افزود: فارغ از ايستگاه شهيد رضايي در خط 6 كه عمليات اجرايي 
آن رو به پايان است و اميدواريم به زودي شاهد بهره برداري از اين 
ايستگاه باشيم، در بخش جنوبي خط 6 امكان افتتاح 4 ايستگاه 
كارگر، بوستان الله، ميدان حضرت وليعصر )عج( و ميدان شهداي 

هفتم تير تا پايان سال وجود دارد.
علي امام افزود: درصورت تحقق اين هــدف، عمال ۹ كيلومتر از 
مسير خط 6 در فاصله ايستگاه ميدان امام حسين)ع( تا ايستگاه 

دانشگاه تربيت مدرس به بهره برداري مي رسد. البته اينها همه 
به شرطي است كه منابع مالي مورد نياز براي تزريق به پروژه در 
موعد مقرر تامين شود و به اين منظور در تالش هستيم تا فرايند 
انتشار و فروش اوراق مشاركت سال 1۳۹۹ در اسرع وقت تعيين 

تكليف شود.
امام در مــورد ديگر اقدامات پيش رو كه مربــوط به خط 6 مترو 
خواهد بود، افزود: امسال 2 ايستگاه مرزداران و شهرك آزمايش را 
در اين خط به بهره برداري رسانده ايم و اميدواريم ايستگاه شهيد 
رضايي نيز در تابستان افتتاح شود. از طرفي تالش مستمري در 
حال انجام است تا پروژه حفاري توسعه جنوبي خط6 با دستگاه 
حفار مكانيزه تمام مقطع در نيمه دوم سال جاري به اتمام برسد 
تا روند ساخت ايستگاه هاي آن نيز وارد مرحله جدي تري شود. 
ضمن اينكه بهره برداري از پســت برق جنوبي اين خط را نيز در 

دستور كار امسال داريم.

تسهيل دسترسي شرق و غرب شهر تهران با تقاطع غيرهمسطح ثامن4 ايستگاه خط 6 در مسير افتتاح

شوك حرارتي به چنار هاي خيابان وليعصر

شــهردار تهران عصر ديروز  در بازديد از روزنامه همشــهري به ديدار 
خبرنگاراني آمد  كه در شــرايط كرونايي به كار اطالع رســاني ادامه 
مي دهند. به گزارش همشــهري، پيــروز حناچي  ضمــن بازديد از 
بخش هاي مختلف تحريريه روزنامه، همشهري آن الين و همشهري 
محله، به گفت و گو با خبرنگاران پرداخت. شــهردار تهران همچنين 
گفت كه در روز خبرنگار) 17 مرداد(  در جمع خبرنگاران و نمايندگان 

رسانه ها حاضر خواهد شد.

حضور شهردار تهران در روزنامه همشهري

درختان خيابان وليعصر دچار خزان زودرس شده اند
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بررســي ها نشــان مي دهد 
آزاد ســازي منابع ارزي ايران 
مي تواند به صورت غير مستقيم 
از جنبه تامين كاالهاي وارداتي 
بر بازار ارز در ايران تاثير داشته 
باشــد. در حال حاضر دست 
بانک مركزی برای تامين ارز 
موردنياز واردات و ساير انواع 
تقاضا به شدت بســته است، 
همين مســأله موجب شده 
به دليل كمبود عرضه، نرخ ارز 

به سمت باال تمايل پيدا كند

اشتغال

رويشبهاریدربازاركار
كاهش محدوديت های كرونايی در بهار 1400 و در آستانه 

انتخابات رياست جمهوری، به افزايش نرخ مشاركت اقتصادی 
و رشد تعداد شاغالن منجر شده است

آمارها از كاهش يک درصدي نرخ بيكاري در فصل بهار امســال 
نسبت به بهار ســال قبل حكايت دارد؛ آن هم در شرايطي كه در 
ســايه كاهش محدوديت هاي كرونايي، نرخ مشاركت اقتصادي 
افزايش پيدا كرده و روند خروج نيروي كار از بازار متوقف شــده 

است.
به گزارش همشهري، اطالعات منتشر شده از سوي مركز آمار ايران 
از تحوالت بازار كار كشــور در فصل بهار1400 نشان مي دهد: در 
اين فصل بيش از 4۹۹هزار نفر به جمعيت فعال از نظر اقتصادي 
)شاغل و بيكار( افزوده شده و عمال روند ريزش نيروي كار در دوره 
كرونا شكسته شده است. در اين شــرايط با كاهش يک درصدي 
نرخ بيكاري، جمعيت شاغالن 1۵ســاله و بيشتر به 23ميليون و 
676هزار نفر رسيده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 713هزار 

نفر افزايش داشته است.

نرخبيكاري8.8درصدي
زماني كه در ســند چشم انداز 20ســاله مقرر شــد ايران از نظر 
اقتصادي به جايــگاه برتر در منطقه برســد، كاهش نرخ بيكاري 
يكي از ملزومات تحقق اين سياســت عنوان شد كه البته تحقق 
آن با تحوالت اقتصادي دهه۹0 بسيار سخت به نظر مي رسيد؛ اما 
حاال فارغ از نحوه تحقق نرخ بيكاري تک رقمي، آمارهاي رسمي از 
كاهش نرخ بيكاري كشور به محدوده 8.8درصدي حكايت دارد! 
البته براي تحقق اهداف سند چشــم انداز 20ساله تا افق1404، 
بايد نرخ مشاركت اقتصادي ايران نيز حداقل به بيش از ۵0درصد 
مي رسيد تا با اتكا به رشــد اقتصادي ناشي از فعاليت نيروي مولد 

كشور، اقتصاد به جايگاهي قابل توجه برسد.
اين در حالي اســت كه فعال نرخ بيكاري نيز به دليل كاهش نرخ 
مشاركت اقتصادي و خروج مستمر نيروي كار از بازار، تک رقمي 
شده و نمي تواند يک دســتاورد با ارزش تلقي شــود. مركز آمار 
ايران نرخ بيكاري گروه سني 1۵سال و بيشتر در بهار امسال را با 
يک درصد كاهش نسبت به بهار سال قبل 8.8درصد و نرخ بيكاري 
جمعيت 1۵ تا 24سال را با 2.4درصد كاهش 22.1درصد اعالم 

كرده است.

بازگشتنيرويكار
نتايج بررســي هاي مركز آمار ايــران حاكي از اين اســت كه در 
بهار امسال نرخ مشــاركت اقتصادي جمعيت 1۵ساله و بيشتر با 
0.4درصد افزايش به 41.4درصد رسيده و روند منفي اين شاخص 
متوقف شده است. در نتيجه اين اتفاق در مقايسه با فصل مشابه 
سال قبل، بيش از 4۹۹هزار نفر به جمعيت فعال اقتصادي )شاغل 
و بيكار( افزوده شده درحالي كه اين ميزان در فاصله بهار13۹8 تا 
بهار13۹۹ كاهشــي معادل يک و نيم ميليون نفر را تجربه كرده 

است.
البته بررسي ها نشــان مي دهد با وجود بازگشت بخشي از نيروي 
كار خارج شــده در دوره كرونا، همچنان جمعيت فعال اقتصادي 
ايران حدود يک ميليون و 4۹3هزار نفر كمتر از بهار 13۹8 است. 
براساس آمارها جمعيت فعال ايران در بهار13۹8 معادل 27ميليون 
و 460هزار نفر بوده، درحالي كه در بهار امســال با وجود افزايش 

0.4درصدي از 2۵ميليون و ۹67هزار نفر فراتر نرفته است.

افزايششاغالن
در بهار امسال، جمعيت شاغالن 1۵ساله و بيشتر در اقتصاد ايران 
0.8درصد نسبت به بهار سال قبل افزايش پيدا كرده و در اين فصل 
23ميليون و 676هزار نفر مشغول به فعاليت بوده اند كه نسبت به 
فصل مشابه سال قبل 713هزار نفر بيشتر است. بررسي اشتغال در 
بخش هاي عمده اقتصادي نشان مي دهد كه در بهار1400، بخش 
خدمات با 48.8درصد بيشترين سهم اشتغال را به خود اختصاص 
داده اســت. در مراتب بعدي بخش هاي صنعت با 33.2درصد و 
كشاورزي با 17.۹درصد قرار دارند. اين آمارها حاكي از اين است 
كه در بهار امســال اشــتغال بخش خدمات 0.۹درصد و اشتغال 
بخش كشاورزي 0.7درصد كاهش پيدا كرده اما در مقابل اشتغال 
در بخش صنعت 1.4درصد معادل ۵81هزار و 47نفر در مقايسه با 

بهار13۹۹ افزايش يافته است. 
نكته ديگر اينكه بررسي سهم اشــتغال ناقص جمعيت 1۵ساله و 
بيشتر نشان مي دهد كه در بهار امسال  8درصد جمعيت شاغل، 
به داليل اقتصادي )فصل غيركاري، ركود كاري، پيدا نكردن كار 
با ساعت بيشتر و...( كمتر از 44ساعت در هفته كار كرده و آماده 

براي انجام كار اضافي بوده اند.
اين در حالي است كه 36.4درصد از شــاغلين 1۵ساله و بيشتر، 
4۹ســاعت و بيشــتر در هفته كار كرده اند؛ يعنــي در اين فصل 
2.3ميليون نفر از شاغالن كشــور با وجود اينكه توانايي و تمايل 
44ساعت كار در هفته را داشته اند، به داليل مختلف موفق به اين 
ميزان كاركرد نشده اند اما حدود 3برابر اين تعداد در هفته بيش از 

ساعت موظفي كار كرده اند.

بيكاري۲۲،1درصديجوانان
نرخ بيكاري جوانان 1۵ تا 24 ســاله در بهار امسال 22،1درصد 
بوده كه نسبت به فصل مشابه در سال قبل 2.4درصد كمتر است. 
همچنين بررسي نرخ بيكاري گروه سني 18 تا 3۵ساله نيز نشان 
مي دهد كه در بهار امسال 1۵، 6 درصد از جمعيت فعال اين گروه 
ســني بيكار بوده اند. اين در حالي اســت كه تغييرات فصلي نرخ 
بيكاري اين افراد نشان مي دهد اين نرخ نسبت به بهار13۹۹، به 

ميزان 1.1درصد كاهش يافته است. 
براســاس آمارها در بهار امســال ۹24هزار و 3۹4نفر از جمعيت 
1۵ساله و بيشتر فارغ التحصيل آموزش عالي با وجود اينكه حاضر 
به انجام فعاليت اقتصادي بوده اند موفق به يافتن شــغل نشده و 
بيكار مانده اند. عدم تناسب ميان آموزش هاي فارغ التحصيالن با 
نيازهاي بازار كار و بنگاه هاي اقتصادي همواره يكي از داليل عمده 
باال ماندن نرخ بيكاري اين افراد بوده است؛ اما آنگونه كه در گزارش 
شاخص مديران خريد اقتصاد در ماه هاي اخير آمده است، متناسب 
نبودن هزينه معيشت با دستمزد پرداختي در بنگاه هاي اقتصادي 
نيز به يكــي از عوامل انصراف شــاغالن از ادامــه فعاليت تبديل 
شــده و عمال به باال ماندن نرخ بيكاري به خصوص براي جمعيت 
تحصيل كرده كه انتظار دستمزد عادالنه تري براي تخصص خود 

دارند، كمک كرده است.

بــازار ارز ديــروز بــه خبر  بازار  ارز
آزاد سازي  بخشــي از منابع 
ارزي بلوكه شــده ايــران در 
كره جنوبــي و ژاپن واكنش نشــان داد و با 
300تومان كاهش به 24هزارو 400تومان 
رسيد. اكنون اين پرسش مطرح است كه آثار 
اقتصادي آزاد سازي  اين منابع ارزي بر اقتصاد 

ايران چيست؟
به گزارش همشهري، وزارت خارجه آمريكا 
اعالم كرده با هدف ايجاد دسترســي ايران 
به دارايي هاي مسدود شــده خود در ژاپن و 
كره     جنوبي، بخشــي از تحريم هاي تجاري 
ايران را لغو كرده اســت. اين معافيت كه به 
امضاي آنتوني بلينكن، وزيــر امور خارجه 
آمريكا رسيده اســت، انتقال وجوه ايران در 
حســاب هاي محدود به صادر كنندگان در 
ژاپن و جمهوري كره را مجاز مي داند و اجازه 
مي دهد تا پول ايران كه در نتيجه تحريم هاي 
آمريكا مسدود شده بود، بدون نقض قانون 
آزاد شــود. ديروز بــازار ارز بالفاصله بعد از 
انتشار اين خبر به اين رويداد واكنش نشان 
داد و با كاهش مواجه شد. به طوري كه قيمت 
هر دالر آمريكا در بــازار آزاد با 300تومان 
كاهش به 24هزارو 400تومان رسيد. اكنون 
اين پرسش مطرح است كه اوال قرار است چه 
ميزان منابع ارزي آزاد شود و دوم اينكه علت 
واكنش بازار ارز به اين رويداد با توجه به اينكه 
قرار نيست منابع ارزي به صورت مستقيم به 

ايران داده شود، چيست؟ 

ميزانارزهايبلوكهشده
برآورد ها نشــان مي دهــد 36ميليارد دالر 
از منابع ارزي ايران دركشــورهاي مختلف 
ازجملــه كره جنوبي، ژاپــن، لوكزامبورگ، 
عمان، چين و عراق مسدود است. اين ميزان، 
مجموع پول هايي اســت كه طي سال هاي 
اخير با وجود فروش نفت به ايران بازنگشته 
اســت. البته تخمين ها متفاوت است و گاه 
ارقامي همچون 100ميليــارد دالر نيز در 
برخي رسانه ها گزارش شده اما به طور دقيق 
مشخص نيست ميزان منابع ارزي بلوكه شده 
ايران چه ميزان اســت. برخي خبر ها نشان 

مي دهد ميزان منابع ارزي بلوكه شده ايران 
در كره جنوبي 8ميليارد، در عراق 6ميليارد  و 
در لوكزامبورگ 2ميليارد دالر است. كميته 
مشترك بازرگاني ايران و ژاپن هم تخمين 
زده  رقم منابــع ارزي بلوكه شــده ايران در 
ژاپن 2 تا 3ميليارد دالر است. به تازگي يک 
ميليارد دالر از منابع ارزي ايران نيز در عمان 
براي انتقال به داخل با مانع مواجه شده است. 
درخصوص چين نيز اجماعي وجود ندارد، 
برخي رسانه ها ادعا مي كنند 20 ميليارد دالر 
از پول ايراني ها در بانک هاي چيني مسدود 
شده اما سخنگوي وزارت خارجه اعالم كرده 
ايران دارايي بلوكه شــده اي در چين ندارد. 
اين ارقام نشــان مي دهد جمــع كل منابع 
ارزي بلوكه شده ايران در كره جنوبي و ژاپن 
احتماال رقمي در حدود 10ميليارد دالر است 
اما مشخص نيست چه ميزان از اين منابع آزاد 
خواهد شد. بررسي ها نشان مي دهد حتي با 
فرض آزاد شدن بخش كوچكي از اين منابع، 
اين رويداد مي تواند اثرات موقتي بر بازار ارز و 

نيازهاي ارزي كشور داشته باشد.

اثرآزادسازيمنابعارزي
برخــي اطالعات نشــان مي دهــد ميزان 
دسترسي ايران به منابع ارزي براي واردات 
فقط به اندازه يک تا 1.۵ ماه است و احتماال 
اصرار مقامــات ايراني بــراي اينكه برجام 
ســريع تر به نتيجه برسد نيز همين موضوع 
است. اين محدوديت در دسترسي به منابع 
ارزي احتماال به اين دليل است كه با كاهش 
درآمد هاي نفتي تحت تأثير تحريم ها، بخش 
عمده منابع ارزي مورد نياز بــراي واردات 
كاالهاي اساسي از محل صادرات كاالهاي 
غيرنفتي نظير كاالهاي معدني، پتروشيمي 
و فوالد تامين مي شود، اين منابع ارزي هم 
بالفاصله بعد از دســتيابي، صــرف واردات 
كاالهاي اساسي مي شود و فقط چند ماه در 
چرخه مبادالت ســامانه نيما قرار مي گيرد؛ 
يعني آزاد ســازي  حتي بخــش كوچكي از 
منابع ارزي ايران در ساير كشور ها مي تواند 
به بانک مركزي در تامين ارز مورد نياز كشور 

كمک كند.
البته آنطور كــه وزارت خارجه آمريكا اعالم 

كرده، قرار نيســت منابع ارزي آزاد شــده 
به صورت مســتقيم به ايران پرداخت شود. 
به گفته وزارت خارجه آمريكا، اين منابع صرفا 
براي بازپرداخت تعهدات ارزي شركت هاي 
ژاپني و كره اي  كه قبل از تشــديد تحريم ها 
كاالها و خدمات به ايــران صادر مي كردند، 
آزاد مي شود. بررســي ها نشان مي دهد اين 
آزاد ســازي  مي تواند به صورت غيرمستقيم 
از جنبه تامين كاالهــاي وارداتي بر بازار ارز 
در ايران تأثير داشته باشد. هم اكنون دست 
بانک مركزي براي تامين ارز مورد نياز واردات 
و ساير انواع تقاضا به شدت بسته است، همين 
مسئله موجب شده به دليل كمبود عرضه، 
نرخ ارز به ســمت باال تمايل پيدا كند. البته 
تقاضاي تجاري و به ويژه تقاضاي مسافرتي 
ارز در حدود يک ســال اخير به دليل كرونا 
به شدت كاهش يافته اند، با اين حال، همچنان 
تقاضا براي واردات كاال وجود دارد و چنانچه 
محدوديت هــاي ارزي كم شــود، مي تواند 
فشــار ارزي بر بانک مركزي را كمتر كند و 
اين موضوع به طور غيرمســتقيم بر بازار ارز 

افتدالرباسيگنالمثبتهستهاي
خبر آزاد سازي  بخشي از منابع ارزي ايران در ژاپن و كره جنوبي، قيمت دالر را 300تومان كاهش داد

هرج ومرج، آشــفتگي و قيمت هاي دلخواه،  مسكن
ساده ترين توصيفي است كه مي توان از شرايط 
فعلي بازار اجاره در تهران ارائه كرد. بازاري كه 
نيمي از تهراني ها و به طور ميانگين 40درصد از كل خانوارهاي 
كشــور درگير آن هستند؛ اما در 3ســال اخير در نقطه كور 
متولي حوزه مسكن قرار داشــته و هيچ اقدامي براي اصالح 

سازوكار آن انجام نشده است.
مشاهدات خبرنگاران همشهري حاكي است، با شروع فصل 
جابه جايي در بازار مسكن، بار ديگر تنور تورم اجاره داغ شده 
و بدون هيچ فرمول مشخصي، قيمت هاي پيشنهادي براي 
آگهي هاي اجاره در حال باال رفتن اســت. حاال، كار به جايي 
رسيده كه قيمت اجاره مانند ثانيه شمار بمب ساعتي، مدام 
در حال تغيير است و قيمت هر واحد، به دلخواه مالک تعيين 

مي شود.

عقبنشينيمشاورانامالك
وضعيت بازار اجاره تهران به گونه اي است كه حتي مشاوران 
امالك به عنوان دالالن حرفه اي بازار از معركه عقب نشسته اند؛ 
چراكه اغلب موجران حاضر در بازار نه قيمت گذاري آنها و نه 
قانون مصوب ستاد مقابله با كرونا را قبول ندارند و مصمم روي 
قيمت هاي رند پيشنهادي ايستاده اند. افزايش 100ميليون 
توماني قيمت رهن يک واحــد آپارتمان در هفته، يک اتفاق 
عادي در آگهي هاي اينترنتي بازار اجاره محســوب مي شود 
و از آنجا كه تعداد واحدهاي عرضــه در بازار به دليل تمديد 
خودكار قراردادهاي اجاره سال قبل بسيار اندك است، عمال 
كساني كه به دنبال مورد اجاره هستند چاره اي جز پذيرش 
اين گرانفروشي آشكار ندارند. مقدم، مشاور امالك منطقه7 
در توصيف شــرايط فعلي بازار اجاره به همشهري مي گويد: 
قيمت گذاري اين بازار مبنايي ندارد و كار به جايي رسيده كه 

موجران حتي نظر كارشناسي مشاور امالك را نيز قبول ندارند. 
او با اشاره به اينكه همواره تورم بازار اجاره به صورت تدريجي 
رشد مي كند و با قيمت مسكن به تناسب مي رسد، مي افزايد: از 
سال گذشته، عمال وضعيت بازار تغيير كرده و مالكان به سمت 
تخليه كامل تورم مســكن در قيمت اجاره حركت كرده اند؛ 
درحالي كه اين شــيوه اصال با توان مالي مستأجران و رشد 

درآمد آنها مناسبتي ندارد.

بحرانتورملحظهاي
حركت بازار به ســمت تخليه كامل تورم مسكن در قيمت 
اجاره تا جايي بــه هرج ومرج قيمت گــذاري دامن زده كه 
به گفته مشاوران امالك، لزوما قيمت 2واحد مسكوني كامال 
همسان نيز برابر نيست. خاكي، مشاور امالك منطقه6 تهران 
در گفت وگو با همشهري از تورم 100درصدي قيمت اجاره 
اين منطقه نسبت به ســال قبل خبر مي دهد و مي گويد: در 
مواردي كه قيمت گذاري آن دلخــواه بوده حتي اين تورم به 
1۵0درصد نيز رسيده و البته باز هم قطعيتي وجود ندارد كه 
افزايش بيشتري را تجربه نكند. او با اشاره به اينكه در يک سال 
اخير 3قرارداد اجاره براي 3واحد آپارتمان در يک ساختمان 
مسكوني منعقد كرده اســت، مي افزايد: اين آپارتمان ها به 
متراژ 7۵متر در طبقات ســوم تا پنجم يک ساختمان قرار 
دارند و از امكانات يكســاني برخوردار است كه قرارداد اجاره 
يكي از آنها در طبقه چهارم در ارديبهشت۹۹ با رهن معادل 
220ميليون تومان امضا شده و همين واحد در ارديبهشت 
امسال با قيمت 400ميليون تومان تمديد شده است. واحد 
ديگر در طبقه پنجم اين ساختمان در خردادماه با رهن معادل 
4۹0ميليون تومان اجاره رفته و واحد طبقه سوم نيز اكنون 
با قيمت 600ميليون تومان آگهي شــده است. اين مشاور 
امالك مي گويد: قيمت واقعي اجــاره اين واحدها با توجه به 

بازار اجاره همچنان در نقطه كور وزارت راه قرار دارد

مشاهدات خبرنگاران همشهري نشان مي دهد؛ قيمت اجاره مانند 
ثانيه شمار  بمب ساعتي، به صورت روزانه و لحظه اي در حال تغيير است

بمبساعتيقيمتهازيرپاياجارهنشينها
شرايط بازار، بنيه مالي مســتأجران و قيمت مسكن نبايد از 
3۵0ميليون تومان رهن كامل يا معادل اجاره آن بيشتر باشد؛ 
اما وقتي تمام قدرت چانه زني در يک طرف معامله جمع شود 
و هيچ ناظر سومي هم هواي كار را نداشته باشد، قيمت واقعي 
3۵0ميليون تومان تا 600ميليــون تومان هم افزايش پيدا 
مي كند و مستأجر هم چاره اي جز قبول اين قيمت ها يا كوچ 

به مناطق ارزان تر ندارد.

مستأجرانتبعيدی
بي تدبيري متوليان حوزه مسكن و بي اعتنايي وزارت راه به 
ســازوكار و نياز بازار اجاره، مقدمات وقوع توفان سهمگيني 
را  در بازار اجاره فراهم آورده كه خرابي هاي آن پس از عادي 
شدن شرايط كرونا و منتفي شدن تمديد اجباري قراردادهاي 
اجاره بروز خواهد كرد. فعال در بــازار اجاره كم عمق مناطق 
شهري، كمتر مستأجري است كه بتواند افزايش قيمت واقعي 
بازار را تاب بياورد و بدون اتكا به حس انسان دوستي صاحبخانه 
يا مصوبه ستاد مقابله با كرونا، قادر به تمديد قرارداد خود باشد. 
واقعيت اين روزهاي بازار اجاره اين است كه مستأجران اگر 
قادر به تمديد قرارداد فعلي خود نباشند، مجبورند براي يافتن 
خانه اي در حد وسع مالي خود، به مناطقي بسيار پايين تر از 
محل سكونت خود مهاجرت كنند و در اين ميان مستأجران 
كم توان تر از سوي بازار به حومه شهر و شهرك هاي حومه اي 
تبعيد مي شوند. در سال هاي گذشته، وقتي شيب تورم بازار 
اجاره در فصل تابستان تندتر مي شــد، برخي از مستأجران 
مجبور مي شــدند براي يافتن خانه اي متناسب با توان مالي 
خود به كوچه ها و محله هاي پايين تر كــوچ كنند؛ اما حاال، 
آنگونه كه مشاوران امالك مي گويند: بسياري از مستأجران 
حاضر در بازار در مناطقي بسيار پايين تر از محل سكونت فعلي 
خود به دنبال يافتن مورد مناسب مي گردند و دليل آن رشد 
انفجاري قيمت ها بوده است. در شرايط فعلي ميانگين قيمت 
اجاره يک مترمربع زيربناي مسكوني در شهر تهران حدود 
1۵0هزار تومان اســت و ميانگين اجاره بهاي يک آپارتمان 
7۵متري به بيش از 11ميليون تومان در  ماه )يا رهن معادل 
آن( مي رسد كه هيچ تناسبي با ميانگين درآمد خانوارهاي 
تهراني ندارد و تقريبا هيچ كارمند يا كارگر حقوق بگيري قادر 

نيست با يک شيفت كاري از عهده پرداخت آن برآيد.

پولدارهايتورمساز
يكي از مشــاوران امالك تهران مي گويد با وجود باال رفتن 
شديد مبلغ اجاره، همچنان قراردادهايي با همين قيمت هاي 
نجومي منعقد مي شــود؛ چراكه در جريان كــوچ اجباري 
مستأجران، فردي كه مثال از سعادت آباد به منطقه مطهري 
كوچ مي كند، راحت تر زير بــار قيمت هاي نجومي مي رود و 
به همين روال كسي كه از هفت تير به منيريه يا از مرزداران 
به استاد معين نقل مكان مي كند، قدرت مالي باالتري براي 
قبول قيمت هاي تند اجاره را دارد. در اين فرايند، به واسطه 
اختالف شديد طبقاني از نظر توانايي مالي، قيمت هاي نارواي 
اجاره رســميت پيدا مي كند و مســتأجران مناطق ارزان تر 
كه قدرت رقابت با مســتأجران مهاجر را ندارند راحت تر از 
چرخه بازار حذف مي شــوند. نتيجه اين اتفاق، افت شديد 
كيفيت زندگي طبقات فرودســت و اقشار كم درآمد و تغيير 
تركيب ساكنان مناطق مختلف شهر است و بي توجهي به آن 
مي تواند به بحران هاي اجتماعي و تقابل فرهنگ ها و ديدگاه 

نيز منجر شود.

هم تأثير خواهد داشــت. در واقع حتي اگر 
آزاد سازي  منابع ارزي ايران در قالب واردات 
انجام شود، باز هم مي توان انتظار داشت بانک 
مركزي به عنوان بازارســاز ارزي در تامين 

تقاضاي واردات كمتر تحت فشار باشد.
هم اكنون ميزان مبادالت ارزي در ســامانه 
نيما، كه ارز مورد نياز براي كاالهاي اساسي 
از طريق آن انجام مي  شــود، مطابق اعالم 
بانک مركزي 700 تــا 800ميليون دالر در 
هفته است. طبق مقررات، صادر كننده ها كه 
عمدتا شركت هاي بزرگ در حوزه توليد فوالد 
پتروشيمي و مواد معدني هستند، ارز خود را 
براي واردات كاالهاي اساسي در اين سامانه 
عرضه مي كننــد و واردكننده هــا نيز براي 
تامين ارز مورد نياز خود از ارز اين شركت ها 
استفاده مي كنند. همچنين ارزش معامالت 
هفتگي در بازار متشكل ارز 30 ميليون دالر 
است. اين ارقام نشان مي دهد حتي آزاد سازي  
بخش كوچكي از منابــع ارزي و اختصاص 
آن به واردات كاال مي تواند به كاهش فشــار 
ارزي منجر شود. ضمن اينكه انتظار مي رود 
آزاد سازي  منابع ارزي بلوكه شده ايران نوعي 
اثر رواني هم بر بازار ارز داشته باشد و از اين 
جهت هم بتواند به صورت مستقيم بر قيمت 

ارز تأثير داشته باشد.
بهرام شــكوري، رئيس كميته مشــترك 
بازرگاني ايران و ژاپن درباره آزادسازي منابع 
ارزي ايران در كره و ژاپن، مي گويد: اين اتفاق 

نويد خوبي است. متأسفانه با اينكه صادرات 
انجام مي شد اما پول آن قابل استفاده نبود اما 
با آزادسازي اين پول ها بخشي از مشكالت 
كشور مي تواند حل شود. او در مورد اينكه به 
ايران اجازه دسترسي مستقيم به اين منابع 
ارزي داده نخواهد شد، توضيح مي دهد: اگر 
بتوانيم در قالب ماشــين آالت، مواداوليه و 
تجهيزات هم از اين پول ها استفاده كنيم، باز 
هم در اقتصاد ايران گشايش ايجاد مي كند. 
او در پاسخ به اين پرسش كه ايران مي تواند 
چه كاالها و خدماتي از كره و ژاپن وارد كند، 
مي گويد: ژاپــن و كره جنوبي كشــورهاي 
توسعه يافته اي هستند و ما مي توانيم انواع 
و اقســام نوآوري ها و تجهيــزات را از اين 
كشــورها وارد كنيم. براي مثال، در صنايع 
معدني بخش عمــده اي از باطله برداري و 
استخراج معادن توسط ماشين آالت ژاپني 
انجام مي شود. ورود اين اقالم حتي در قالب 
تجهيزات و ماشين آالت مي تواند به ما كمک 
كند. به گفته او، كاالهاي زيادي وجود دارند 

كه ايران به واردات آنها نياز دارد.
همچنين به گفته ولي داداشي، يک نماينده 
سابق مجلس، آزاد  شدن يكسري از پول هاي 
ايران در كشورهايي مانند كره جنوبي، عراق 
و ژاپن تأثير بســزايي در اقتصاد كشــور و 
حمايت از توليد خواهد داشت، زيرا بخشي از 
توليد كنندگان داخلي مانند صنعت گوشت 
به ارز نياز دارد، بنابراين  تأثير بســزايي در 
ادامه فعاليت آنها مي گــذارد. بهنام ملكي، 
اقتصاددان  هم در اين بــاره مي گويد: اگر در 
اقتصاد، انضباط مالي وجود داشــته باشد، 
آزادشدن پول هاي بلوكه شده مي تواند تأثير 
رواني و عملي قابل توجهــي بر كاهش نرخ 
ارز داشته باشد. او ادامه مي دهد: بايد توجه 
داشت كه ايران از ساير كشورها طلب هاي 
مالي فراوانــي دارد؛ بنابراين به طور طبيعي 
آزادسازي منابع مي تواند سبب تعديل نرخ ها 
و به ويژه كاهش قيمت ارز و دالر شــود. اين 
استاد دانشگاه تأكيد مي كند: همچنين اين 
مسئله مي تواند روي اجزا و اشخاص مختلف 
تأثيرات متفاوتي برجا بگذارد، ممكن است 
برخي توليداتي كه با ارزبري باال توجيه پذير 
شــده اند، صدمه ببينند و در مقابل به نفع 
مصرف كننده خواهد بود زيــرا با نرخ هاي 
باال، درصد فراواني از مصرف كنندگان به طور 
كلي قدرت خريد خود را از دست داده و فقر 
سنگيني دامن جامعه را گرفته كه اين مسئله 

مي تواند اثراتي بر اين بخش داشته باشد.
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علف ما را ديده است كه راه می رفتيم
 او و دوســتاني ديگر 
قربانــي  او  چــون 
تعرض ندانــم كاري 
شدند بســان باغ ها و 
بسياري  جنگل هاي 
كــه تيشــه و تبــر 
خوردند! او زخم تيغ درنده را تحمل كرد و هيچ 
نگفت حتي درد تير افسرده به قلبش را تاب آورد! 
باوركردنش سخت بود تحمل آن جراحت برتن 
جوانش! آيا چون مي دانست عاشقي اگر بي زخم و 
درد باشد نامش تنه زدن دو رهگذر گمشده است 
نه دلبندي! آن قلــب تيرخورده تا همين اواخر، 
روي تنه تنومند درخت مانده بودكه بادوستان 

بسيارش قرباني تعريض شد.
من نمي دانم چندصدسال و بيشتر دارد اين كوه 
 زخمي، اين جنگل ســتمديده و اين رودخانه 
تو سري خورده ناباورانه شانه به شانه جاده جديد 
راه مي روند تا ما رانندگاني كــه طول عمرمان 
كمتر از پاره ريگ ته رودخانه و شاخه نازك آن 
درخت جوان جنگل اســت كمي تندتر برانيم! 

همين؟ يعني وقار كوه پوشــيده از جنگل مهم 
نيست؟ كارشناســان محيط زيست مي گويند 
اگر كمي، فقط كمي با احتياط برانيم نيازي به 

تخريب بي رحمانه طبيعت نيست!
واقعاً چقــدر بي رحميم كه نه تنهــا درخت كه 
جنگلبان را تبركش مي كنيم مــا قاچاقچيان 
جنگل. ما ســارقان طبيعت!يعنــي نمي دانيم 
گل سرخ اگر پژمرده شد، خارش مي ماند؟ يعني 
نمي دانيم وقتي جنگل و كــوه را تا مي كنيم و 
زير آسفالت سياه و كبودش مي كنيم نه زندگي 
امروز خود را كه زندگي فــرداي بچه هايمان را 
آسفالت كرده ايم؟ مي شود كمي آهسته تر رفت. 
بايد بدانيــم وقتي كوه را مي شــكافيم جنگل، 
هيزم وپرنده الل مي شــود يعني چون جنگل 
بي ســواد اســت، چون كوه صبور است، چون 
رودخانه نمي ايستد و فقط راه مي رود ما بايد از 
آنان جان بستانيم؟ باور كنيد گاهي چنان گره 
بر تندرســتي طبيعت مي زنيم كه با دندان هم 
باز نمي شود. همين است كه برخي رودخانه ها 
زودمردن را بهتر از مرگ ناجوانمردانه مي دانند. 

اين  را هيرمند و زاينده رود، سيمينه رود، كارون 
و زرينه رود مي گويند.

درخت مرا سبز مي خواند، پرنده تو را آواز
علف ما را ديده است كه راه مي رفتيم

بر تقدس زمين و علفزاران
باران از تو مي پرسيد كه نامش چيست

يادتان هست آن هزار سال پيش راه ها آهسته 
بودند. حتي پياده مي رفتند. اصاًل بعضي راه ها 
اسب كوب بودند و ماشــين ها كمتر در جاده ها 
حاضر بودند. من فاصله سنندج تا كرمانشاه را 
كه با اتوبوس دماغ دار مي رفتم سر راه گله به گله 
در قهوه خانه نيمكت نشين مي شديم تا ماشين 
هوايي بخورد. آن وقت هــا كه راه ها كمتربه دره  
نمي افتادند! راه مدرســه پســرك فيلم »خانه 
دوست كجاست؟« كيارســتمي يادتان هست 
كه در همسايگي تك درخت از تپه باال مي رفت؟ 
چه راهي بود، جهاني شد. جايزه گرفت. يادتان 
هست ماشين ها در جاده چالوس چه كم و چه 
آهســته مي رفتند تا جنگل بد خواب نشــود؛ 
تا چشمه زهره ترك نشــود از بوق ماشين ها تا 
گل هاي حاشيه جاده سياه رو نشود. اصاًل يادتان 
هســت خانه ها حوض داشــتند تا دور حوض، 
شمعداني و گل ســرخ با هم نجوا كنند. يادتان 

هست آن گوشــه حياط خرمالو در خرام بود و 
تك درخت انار، صد دانه انار بود. حتي شــاخه 
توت از لب ديوار سر مي برد تو كوچه تا دستچين 
 عابران شــود از بس كــه گل و گيــاه محترم،
كوه و دره مفرح و رودخانه سرگرم شنا بود و ما 

خالصانه شكرگزار بوديم.
با رودخانه مي آيد

تا شانه هايش آب بود و كف
در دست هايش دف

آواز ساكنان ابر در استخوانش بود
و طواف ماهي هاي دور بر تنش

حاال واكنــون كــه روزگار شــعله ور و درحال 
ســوختن و خاكسترشدن اســت حتي مهر و 
دلبندي، صداقت و شــرافت و رفاقت!پس راه ها 
از ترس خودروهــا اغلب به بيراهــه مي روند. 
 جنگل مي ســوزد در تابســتان ندانم كاري ها

كوه صبوري از كف مي دهد و ترك برمي دارد از 
دست خودخواهي ها! كه چه شود كه مثاًل عرض 
آن جاده  جنگلي 2متر بيشتر شــود تا آقايان و 
خانم هاي ماسك زده درگريز از كرونا، سريع تر 
به سوي ايستگاه هاي تنوع و تازگي بروند شايد 
حالشان كمي بهتر از احوالشان شودبا حضور عطر 
نان سنتي در غروب خستگي ها، بوي ماهي هاي 

جامانده روي پيشــخوان همجــوار مغازه كته 
كباب فروشــي، عطر گيج شمشــادها، ياس و 

كاج هاي قهر كرده از آلودگي ها!
من حتي دلخوش راه هايي هستم كه هنوز زير 
پاي آســفالت دفن نشــده اند. من حتي گاهي 
بي اختيار به آقا يا خانمي كه گلدان در دســت 
دارد، سالم مي كنم. چون او خودش در آن لحظه 
يك دسته گل است در پياده روهاي عبوس. كاش 
مي شد من و ندانم كارهاي ديگر، من و ظالمان 
ديگر در حق كوه، دشــت و درخت قطره قطره 
آب مي شديم و مي چكيديم در درياچه اروميه 
تا دســت كم لب تر كند. كاش مي شد به جاي 
خنديدن بــا احمق ها با گريســتن با يك عاقل 
فكري به حال تابســتان كنيم تا بيــش از اين 
جنگل ها كشته ها نشــوند در دست آتش يا زير 

پاي جاده هايي مقصد را گم كرده اند!
درخت مي كارم

زمينش مي دهد ريشه
بهارش، برگ

و برهنه اش مي كند پاييز
تا درختي دوباره زاده شود

فریدون صدیقی

استادروزنامهنگاری

یادداشت 

  همه شعرها

از زنده یاد بيژن نجدی

پای صحبت های جالل مقامی
پیشكسوت عرصه دوبله  كه در آستانه 

تولد ۸0 سالگی  اش است

 پای صحبت های حمید ابراهیمی، 
به بهانه چاپ نخستین كتاب شعرش

صدای من 
 با دیدنی ها

لو رفت

با جان و دل بازی 
می كنم و از عشق 

می گویم

09

0۸ زیبای زخمی

افغانستان، همسایه شرقی ناآرام ما سرزمینی بكر و زیبا 
نیز محسوب می شود

موزه ای به وسعت
یك آبادی

اگر به دنبال گزینه كم خطر گردشگری می گردید می توانید 
روی روستای »شهرستانك« حساب كنید

قهرمان 
و به سینما برمی گردم 

جهان
می شوم

تینا آخوندتبار از خداحافظی 
موقت با سینما و جاه طلبی هایش 

در بوكس حرفه ای می گوید 

با هم، به روزهای اول آغاز به كار علی اكبر 
صادقی  چهره ماندگار نقاشی ایران رفته ایم

بهترین نقاشی 
عمرم را در 5سالگی 

كشیدم
12
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كهنسال ترین درخت ایرانكاخ ییالقی شاه قاجارروستای قدیمی كرج

شهرســتانك یكی از روســتاهای قدیمی اطراف 
تهران به حســاب می آید؛ روســتایی كه نام قبلی 
آن »شارســونك« بوده و یافته های تاریخی از آن 
نشان می دهد حتی از قرن ششم هجری قمری هم 
سكونتگاه مردم بوده اســت. این روستا در گذشته 
در مركز بخش كن قرار داشــت، امــا از دهه 20كه 
دهستان شمیران تبدیل به بخش شد، روستاهای 
ارنگه، لورا و شهرســتانك ضمیمه كرج شدند و به 
همین دلیل امروزه در تقســیم بندی ها شــهری، 

شهرستانك روســتایی از توابع بخش »آسارا« در 
اســتان البرز به حســاب می آید. اگر قصد دارید با 
مراجعه به این روستای قدیمی، از جاذبه های طبیعی 
و باستانی آن دیدن كنید، 2راه پیش رو دارید؛ یا راه 
جاده كرج-چالوس را در پیش بگیرید و بعد از طی 
مسافت حدودا 88كیلومتر، نرســیده به گچسر، از 
طریق خروجی جاده شهرستانك، خودتان را به این 
روستا برسانید و یا از طریق آزادراه تهران- شمال با 

حدود 60كیلومتر رانندگی به شهرستانك برسید.

بی شــك معروف ترین اثر تاریخی روســتای شهرستانك، كاخ 
ناصری اســت؛ كاخی كه همانطور كه از نامش مشخص است، 
عمارت ییالقی ناصرالدین شــاه قاجار بوده و درباره اش اینطور 
گفته می شود كه كار ساخت آن از سال 1257تا 1260خورشیدی 
طول كشیده است. این كاخ كه امروز متأسفانه تبدیل به یك خرابه 
شده، روزگاری برای خودش برو و  بیایی داشته است. اینطور كه 
»اعتمادالســلطنه« در كتاب خاطراتش نوشته، ناصرالدین شاه 
قاجار در ســال یك بار مراســم پخت  آش نذری داشت. او برای 
برگزاری این مراسمش به معماری به نام »آقا محمد ابراهیم خان« 
كه به معمارباشی معروف بود، دستور داد تا عمارتی در روستای 
خوش آب و هوای شهرستانك بسازد. از وقتی كه این كاخ ساخته 
شد، ناصرالدین شاه هر سال در یك روز مشخص همراه با خدم و 
حشم خود به این كاخ می آمد و مراسم مخصوص آشپزانش را به 
راه می انداخت. اما راه رسیدن به این كاخ خیلی دشوار بود و در 
مراسم آشپزان، باید بیش از هزار نفر از خدمه شاه از راهی باریك و 
خطرناك عبور می كردند. در این رفت وآمدها به كاخ بارها تعدادی 
از این افراد به داخل رودخانه سقوط كرده و جان خودشان را از 
دست می دادند. برای همین شــاه قاجار به فكر راه چاره افتاد و 
دستور داد در محدوده سرخه حصار كه مسیر دسترسی بهتر و 
آسان تری داشــت، »قصر یاقوت« را بسازند و مراسم پخت آش 

نذری اش را به آنجا منتقل كنند.

اگر به دنبال گزینه كم خطر گردشگری می گردید 
می توانید روی روستای »شهرستانك« حساب كنید

موزه ای به وسعت 
یك آبادی

گل خانه 6

در این روزها كه دوباره تهران قرمز شــده و تدابیر امنیتی 
كنترل كرونا بیشتر و جدی تر اجرا می شود، قاعدتا سفر رفتن 
از فهرست برنامه هایمان خط می خورد، تماشای آثار باستانی 
در موزه ها هم همینطور اما در همین روزها می توان به جایی 
مراجعه كرد كه هم حس ســفر را به ما القا كند و هم حكم 
یك موزه تمام عیار را برایمان داشــته باشد؛ جایی كه از آن 
صحبت می كنیم، روستای »شهرستانك« كرج است؛ جایی كه هوای خوب و آبشار و 
رودخانه اش حال یك سفر خوب را به ما می دهد و با آثار باستانی منحصر به فردش از 
جمله كاخ ناصری، كتیبه باستانی و قلعه دزدبند، موزه ای تمام عیار به حساب می آید. 
به همه اینها درخت سرو چند صد ساله این روستا كه یكی از كهنسال ترین موجودات 
زنده كشورمان است هم اضافه كنید، تا گردش نیم روزه در این روستا را همین روزها 

با حفظ تمام پروتكل های بهداشتی در برنامه تان بگنجانید.

بازی گردی

می دانید چرا به پل فلزی محدوده شرق تهران، »پل چوبی« گفته می شود؟!

راه ارتباطی طهران و كاخ عشرت آباد

 Runner« اگر به بازی های سبك 
)دونده(« عالقه مند هستید، حتما 
بازی »وكتــور« برایتان جذاب 
خواهد بود. این بازی كه در واقع 
از ورزش »پاركور« الهام گرفته، 
شخصیتی ورزشكار دارد كه باید 
با پــرش از روی موانع، حركاتی 
مشــابه حــركات پاركوربــازان 
حرفه ای انجــام دهــد. در این 
بین شــما به عنوان كاربر باید به 
شخصیت داخل بازی كمك كنید 
تا بدون برخورد با موانع پرتعداد 
بازی، مرحله اش را بــا موفقیت 
پشــت ســر بگذارد و به مرحله 
بعدی برود. در نسخه نخست این 
بازی، 20چالش وجود دارد كه اگر 
خوش تان آمد، می توانید آن را به 
نســخه دوم با قابلیت 40چالش 
برســانید. ناگفته پیداســت كه 
نسخه دوم جذابیت های بیشتری 
نسبت به نسخه اول دارد، اما خب 
رسیدن به این نسخه بدون پشت 
سر گذاشــتن چالش های نسخه 

اول امكانپذیر نیست.

»پاركور« دیجیتال!

تا به حــال تجربــه بــازی ایرانی 
نداشــته اید؟ اگر جواب تان منفی 
اســت توصیه می كنیم حتما بازی 
»1:011« را روی گوشی همراه تان 
نصب كنیــد. این بازی داســتان 
دختری است كه از افراط گرایی های 
مردم شهرش خســته شده و قصد 
دارد به ســرزمین دیگری برود. اما 
در راه رســیدن به این سرزمین با 
چالش ها و خطرات مختلفی روبه رو 
می شود كه داســتان اصلی بازی را 
می سازد. دختر داســتان ما نامش 
»روشان« است و در ابتدای داستان 
متوجه می شوید كه به دست مردمان 
سرزمین خودش نابینا شده است. 
حاال یك شمشیر در اختیار روشان و 
شما قرار دارد كه با استفاده از آن باید 
از پس موجودات عجیب و غریب سر 
راه بربیایید. این بازی اكشن با نظر 
بیش از 3هزار و 500نفر، رتبه 4.1را 

از آن خود كرده است.

یك بازی ایرانی

همه  چیز از جایی شروع می شود 
كه شــخصیت اصلی داســتان 
تصــادف می كنــد و مجبــور 
می شــود شــب را در عمارتــی 
متروكه بماند؛ عمارتی كه در دل 
خودش خاطراتــی پنهان كرده 
كه برای كشف آنها باید به سراغ 
دست نوشته های پخش شده در 
كل عمــارت برود. ایــن موضوع 
بازی ترسناك »شــب سفید« یا 
»عمارت جن زده« است؛ بازی ای 
در ســبك اشــاره و كلیــك كه 
از 3رنگ مشكی، ســفید و قرمز 
تشكیل شده است. شما به عنوان 
كاربر بــازی باید ســعی كنید با 
دنبال كردن رنگ ســفید كه در 
واقــع راهنمای بازی به حســاب 
می آید، از بیــن اتاق های تاریك 
گذر كــرده و دست نوشــته های 
پنهان شده در جای جای عمارت 
را پیدا كنید. تنها با پیدا كردن این 
دست نوشته هاست كه مسافر این 
عمارت متروكه می تواند از دست 
هیوالهای عمارت جان ســالم به 

در ببرد.

بازی ترسناك 
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پرنیان سلطانی

زیبایی های طبیعی شهرستانك
از هر مسیر كه خودتان را به روستای شهرستانك رساندید، اتومبیل تان را قبل از روستا پارك كنید؛ 
چون از اینجا به بعد باید روی پاهای خودتان حساب كنید! نخستین جایی كه بهتر است به آن سر 
بزنید، رودخانه و آّبشار شهرستانك است؛ یكی از جاذبه های طبیعی این روستا كه محدوده اطرافش را 
به یكی از زیباترین بخش های روستا تبدیل كرده است. رودخانه ای كه درست از وسط روستا می گذرد، 
از چشمه »گل  كیله« سرچشمه می گیرد و درنهایت به رودخانه كرج می ریزد. در مسیر كاخ ناصری، 
قبل از اینكه به چشمه گل  كیله برسید هم می توانید شاهد آبشار زیبای شهرستانك باشید؛ آبشاری 

عریض اما كم ارتفاع كه دیدنش به خصوص در این روزهای گرم، حالتان را خوب خواهد كرد.

جاهای دیدنی
   استراحتگاه چشمه گل  كیله

حاال كه تا آبشار آمده اید، حتما مسیرتان را ادامه بدهید تا به چشمه زالل »گل 
كیله« برسید؛ اینجا جایی است كه می توانید كمی خستگی در كنید و از هوای 

خوب و آرامش كنار آب لذت ببرید.
   كتیبه قجری

یكی دیگر از آثار تاریخی شهرســتانك، كتیبه ســنگی ای است كه درست در 
كنار كاخ ناصری قرار دارد. اگر از قدیمی های روستا بپرسید، برایتان گفته های 
پدربزرگ ها و مادربزرگ هایشــان را نقل می كنند كه در یكــی از روزهایی كه 
ناصرالدین شاه در كاخش مشغول استراحت بوده، تكه سنگی از صخره روبه روی 
كاخ جدا شده و به پایین سقوط كرده. اما بدون اینكه خسارتی به كاخ وارد كند، 
در كنار آن متوقف شده است. ناصرالدین شاه بعد از این اتفاق دستور می دهد این 
ماجرا را روی تخته سنگ حك كنند تا در آینده همه درباره این موضوع بدانند. 
اگر چه نوشته های كتیبه در طول این سال ها و بر اثر باد و باران از بین رفته و دیگر 
قابل خواندن نیست، اما این موضوع چیزی از زیبایی این اثر تاریخی كم نمی كند.

   قلعه دیده بانی ایلخانی
و در نهایت به قدیمی تریــن اثر به جا مانده از حكومت های ایرانی می رســیم؛ 
قلعه دختر یا قلعه دزدبند كه روی كوه شاه نشین، درست در پشت كاخ ناصری 
قرار دارد و گفته می شود در گذشته های دور از آن به عنوان برج دیدبانی استفاده 
می شد. باستان شناسان با بررســی این قلعه كه البته امروز از آن فقط چند پایه 
و قسمتی از ســقف باقی مانده، گفته اند به احتمال زیاد قدمت این بنا به دوره 

حكومت ایلخانان یا تیموریان می رسد.

یكی دیگر از جاذبه های طبیعی روســتای شهرستانك، 
درخت سرو »اورس« است كه محلی ها به آن »هورست« 
می گوید. این درخت بزرگ و باشكوه كه 17متر ارتفاع و 
14متر پهنا دارد، دست كم چند صد سال است كه در این 
نقطه جا خوش كرده و یكی از كهنسال ترین موجودات 
زنده ایران به حساب می آید! حتما شگفت زده خواهید شد 
اگر بدانید برخی از محققین این حوزه معتقدند عمر این 
درخت حدود 2هزار و800سال است و از روزگار امپراتوری 
هخامنشیان به یادگار مانده است! اگر این نظریه درست 
باشــد، آن وقت می توان با جرأت گفت كه درخت سرو 

اورس، كهنسال ترین موجود زنده ایران است.

تقاطع خیابان انقالب و خیابان ســپاه، جایی اســت كه تهرانی ها به آن »پل چوبی« 
می گویند اما هر قدر در این محدوده بگردید، هیچ پل چوبی ای پیدا نمی كنید. تنها پلی 
كه در این محدوده وجود دارد، یك پل عریض و طویل آهنی مثل پل كریمخان، پل كالج 
و پل روشندالن است كه هیچ توجیهی برای چوبی خواندنش وجود ندارد! در این میان 

موضوعی كه می تواند كمی بین واژه چوب و محدوده پل چوبی ارتباط برقرار كند، بورس 
چوب و تخته در این محدوده است كه البته آن هم ارتباطی با پل پیدا نمی كند! پس چرا 
نام این محدوده از گذشته پل چوبی بوده و حتی امروز هم به همین نام خوانده می شود؟ 

این سؤالی است كه قرار است در این گزارش كوتاه به جواب آن دست پیدا كنیم.

برای اینكه به وجه تسمیه پل چوبی برسیم، 
نخست باید نگاهی به تاریخچه این محدوده 

بیندازیم؛ به روزگاری كه همین تقاطع امروزی 
خیابان انقالب و خیابان سپاه، شمالی ترین 
نقطه طهران بود و دروازه شمیران در آنجا 

قرار داشت. طهران سال های دور، منظورمان 
طهرانی است كه در عصر صفوی وجود داشت و 
مثل هر شهر دیگری دارای دروازه بود. شب كه 
می شد در دروازه های شهر را می بستند و كسی 

اجازه تردد نداشت تا سپیده آفتاب سر بزند. 
تهران در عهد شاه طهماسب صفوی 5دروازه 
داشت و دور تا دور آن خندقی حفر شده بود تا 

به این ترتیب امنیت این آبادی تامین شود.

خب همانطور كه پیش از این گفتیم، در 
آن روز و روزگار دور تا دور تهران خندقی 
وجود داشت و تنها راه عبور و مرور، 
دروازه ها بودند. بین میدان بهارستان و كاخ 
عشرت آباد ناصرالدین شاه قاجار هم این 
خندق عمیق وجود داشت و به همین دلیل 
شاه نمی توانست هر زمان كه می خواهد، به 
راحتی از تهران خارج شده و راه كاخ محبوب 
ییالقی اش را در پیش بگیرد. به همین دلیل 
دستور داد یك پل چوبی روی این خندق 
حفر كنند تا بتواند به راحتی با اهل و عیال از 
پایتخت به عشرت آباد و برعكس تردد كند.

سال ها به همین منوال سپری می شد تا اینكه در 
سال 1306و با روی كار آمدن حكومت پهلوی، 
دروازه های شهر به دستور رضا شاه یكی پس از 
دیگری از میان برداشته شدند و با خاك حاصل 
از تخریب این دروازه ها، خندق های دور تا دور 
پایتخت هم پر شد. همان زمان پل چوبی هم كه 
دیگر وجودش الزم نبود، از بین رفت اما نام آن 
تقریبا صد سال است كه به یادگار مانده و هنوز 
هم تهرانی ها به این محدوده از شهر، پل چوبی 
می گویند.

برای اینكه به وجه تسمیه پل چوبی برسیم، باید كمی 
هم درباره كاخ عشــرت آباد بدانیم. كاخ عشرت آباد كه 
همین امروز هــم نمایی از عمــارت كاله فرنگی آن از 
محدوده بزرگراه صیاد شیرازی در باالدست میدان سپاه 
قابل مشاهده است، كاخی بود كه ناصرالدین شاه قاجار 
آن را برای خودش ساخته بود. درست در باغی در خارج 
از محدوده دروازه شمیران كه یكی از كاخ های ییالقی 
شاه قاجار و البته محبوب ترین شان به حساب می آمد. 
سلطان صاحبقران هر زمان كه از اداره امور كشور خسته 
می شد، دل از كاخ گلستان می كند و به فضایی خارج از 
پایتخت می آمد؛ به كاخ عشــرت آباد كه نزدیكی اش به 
تهران باعث شده بود شاه بسیاری اوقات این كاخ را برای 

استراحتش انتخاب كند.

در ســال های ابتدایی دهه50، قرار بر این شــد كه چند پل فلزی 
ســواره رو به طور موقت در تهران ساخته شود تا كمی بعد با ساخت 
زیرگذر، این پل های فلزی برچیده شوند. پلی كه امروز در محدوده 
پل چوبی قــرار دارد، پل كریمخان، پل كالج و پل گیشــایی كه به 
تازگی جای خودش را به زیرگذر گیشا داده، همین پل ها هستند كه 
به جز پل گیشــا، بقیه آنها هنوز هم در شهرمان جا خوش كرده اند. 
اینها را گفتیم كه بگوییم خیلی ها امروز تصور می كنند وجه تسمیه 
پل چوبی، به همین پل فلزی مرتبط است. دلیلی هم كه برای این 
موضوع می آورند این است كه پل این محدوده از آنجا كه در نزدیكی 
بورس چوب و تخته قرار دارد، به پل چوبی معروف شــده اســت! 
درحالی كه این موضوع صحت ندارد و پل چوبــی یادآور پلی واقعا 
چوبی است كه حدود 100سال پیش برچیده شد، اما هنوز كه هنوز 

است نامش بین پایتخت نشین ها رواج دارد.

12دروازه پایتخت
به مــرور كه تهــران گســترش پیدا 
می كرد، به تعداد دروازه های دور تا دور 
تهران اضافه می شــد. در گام نخست 
در دوره افغان هــا و زمان ســلطنت 
محمدشاه قاجار، 2دروازه دیگر به شهر 
اضافه شــد تا نوبت به ناصرالدین شاه 
قاجار رسید. در این زمان كه جمعیت 
پایتخت بسیار بیشتر از دوره صفوی 
شده بود، نیاز به گسترش تهران كامال 
احساس می شد. تقریبا از سال بیستم 
سلطنت ناصرالدین شــاه بود كه شاه 
قاجار به فكر گســترش و توسعه شهر 
افتاد. به همین دلیل دروازه های قبلی 
برچیده شدند، خندق دور تا دور تهران 
پر شد و شــهر از هر طرف كش آمد! 
حاال این شهر كه بزرگ تر از شهر قبلی 
بود، نیــاز بــه دروازه و خندق جدید 
برای محافظت داشــت. همین شــد 
كه 12دروازه جدید با نام های دوالب، 
دولت، شمیران، دوشان تپه، خراسان، 
شــاه عبدالعظیــم، غــار، خانی آباد، 
گمرك، قزوین، باغ شــاه و یوسف آباد 
حریم تهران را مشخص كردند و دوباره 

دور شهر خندقی حفر شد.

آن 
زمان مثل امروز نبود 

كه شمیران هم جزوی از تهران 
به حساب بیاید. در آن روز و روزگار 

حساب طهران و شمیران كامال از هم جدا 
بود. دروازه شمیران در شمالی ترین قسمت 
پایتخت درواقع راه ورود پایتخت نشینان به 
روستاهای خوش آب و هوای شمیران بود. 
این دروازه كه امروز فقط نامی از آن باقی 

است، دقیقا در همین حوالی پل 
چوبی وجود داشت.

از آجر و سنگ و چوب
پلی كه درنهایت روی خندق شمالی تهران 
كشیده شد، سازه ای متشكل از آجر، سنگ، 
مالت و چوب بــود اما از همــان زمان بین 
پایتخت نشــین ها بــه پل چوبــی معروف 
شــد. درباره این پل گفته انــد كه در برخی 
قسمت های آن، طاقی هایی هم وجود داشت 
كه این طاقی ها، زیبایــی دوچندانی به این 
پل بخشیده بود. همین پل چوبی ای كه به 
دستور ناصرالدین شــاه در نزدیكی دروازه 
شمیران و روی خندق بین میدان بهارستان 
و كاخ عشرت آباد ســاخته شد، باعث شد تا 
طهرانی ها به این محدوده پل چوبی بگویند. 
عالوه بر اینكه شاه قاجار از این پل برای رفتن 
به كاخ ییالقی اش استفاده می كرد، رفته رفته 
مردم عادی هم از این طریق خودشان را به 
روستاهای شمیران می رســاندند و این پل 
یكباره در مركز توجه اهلی تهران قرار گرفت.

ساخت روی خندق

فلز؛ جایگزین چوبكاخ ناصرالدین شاه

تخریب

برج و باروهای طهران
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اگر همزمان هم فیلم های علمی- 
تخیلی را دوســت داریــد، هم 
فیلم های اكشــن و ماجراجویی، 
فیلم »جنگ فردا« بهترین گزینه 
برای شــما به حســاب می آید. 
موضوع این فیلم كــه محصول 
همین امســال آمریكاســت، از 
این قرار اســت: با از راه رسیدن 
گروهــی از ســربازان از ســال 
2051به زمان حال، مردم زمین 
متوجه می شوند كه طی 30 سال 
آینده، با گونه ای بسیار خطرناك 
از بیگانگان روبه رو خواهند شد. 
حاال تنها راه شكســت و نابودی 
بیگانگان این اســت كه سربازان 
و انســان هایی از زمان حال را به 
آینده بفرستند! كل فیلم درباره 
مــردی در زمان حال اســت كه 
برای جنگ آینده آماده می شود 
و سرنوشت بشــریت در دستان 
اوست! كریس مك كی این فیلم 
را كارگردانی كرده و كریس پرت 

نقش اول آن را برعهده دارد.

جنگ فردا

بعــد از معرفی 2فیلم اكشــن، 
بد نیســت یك فیلــم رمانتیك 
و خانوادگی هم داشــته باشیم. 
فیلم »خلق چیــزی فوق العاده« 
این عاشقانه آرام است كه كشور 
كانادا آن را همین امسال ساخته 
است. كارگردان این فیلم رابرت 
لیبرمن اســت و اگر می خواهید 
درباره موضوع ایــن فیلم بدانید، 
باید بگوییم كــه این فیلم درباره 
دختری به نام »ابی« اســت كه 
مجری طرح بازسازی رستوران ها 
به حســاب می آید و هنــگام كار 
روی تبدیل یــك غذاخوری به 
رســتوران، بــا تام كــه صاحب 
رستوران است آشــنا می شود و 
از اینجا به بعد داستان این فیلم 
شــكل می گیرد. اریــن كیهیل، 
جسی هاچ، فرانچســكا بیانچی، 
تانجــا دیكســون وارن، میــا 
بورساك و اسكات بلیس بازیگران 
این فیلم عاشقانه هستند؛ فیلمی 
كه در سایت IMDB، رتبه 6/9  را 

به دست آورده است.

خلق چیزی فوق العاده

محافظ همسر هیتمن

مایكل برایس، یك محافظ موفق 
و كاربلد اســت كــه در اثر مرگ 
یكی از مشــتریانش، شــهرت و 
اعتبارش را از دســت می دهد و 
برای برگردانــدن آن باید با یكی 
از دشــمنانش به نام »هیتمن« 
همكاری كند. این موضوع فیلم 
»محافــظ هیتمن« اســت كه 
حاال قســمت بعدی این فیلم به 
بازار آمده اســت. فیلم جدید كه 
نامش »محافظ همسر هیتمن« 
است، اتفاقات 4سال بعد از فیلم 
اول را به تصویر می كشــد و این 
بار بادیگارد داستان باید محافظ 
سونیا، همسر هیتمن باشد. فقط 
یك نگاه بــه نام بازیگــران این 
فیلم به كارگردانی پاتریك هیوز 
كافی اســت تا تماشای این فیلم 
را در برنامه تان قرار بدهید. رایان 
رینولدز، ســلما هایك، ساموئل 
ال جكســون، گــری اولدمــن، 
مورگان فریمن، آنتونیو باندراس 
و...، بازیگران این فیلم هالیوودی 

هستند.

معرفی۱۰ فیلم تئاتر ایرانی كه در دسترس  اند

 تئاتر را مجازی تماشا كنید
اگر عالقه مند به تماشای تئاتر هستید اما این روزها به خاطر محدودیت های ناشی 
از كرونا نمی توانید از این هنر زنده در صحنه لذت ببرید حتما وقتی برای تماشای 
فیلم تئاتر بگذارید. از آنجا كه یك نمایش معموال فقط در یك شهر و یك مقطع 
زمانی خاص اجرا می شــود، تعداد زیادی موفق به دیدن نمایش ها نمی شوند. به 

همین دلیل بعضی از نمایش ها ضبط شده و تحت نام فیلم تئاتر عرضه می شوند. 
هرچند دیدن فیلم تئاتر حس حضور در سالن نمایش و دیدن مستقیم آن را ندارد 
ولی به خاطر جبر شرایط باید به آن بسنده كرد. در ادامه با معرفی۱۰ فیلم تئاتر كه 

از پلتفرم های نماوا، فیلیمو و... در دسترس اند همراه باشید.

دكلره
»دكلره« تئاتری به كارگردانی مهدی كوشكی است كه در 1391 فیلم آن منتشر شد. دكلره، مونولوگی در ژانر تئاتر مستند و 
یكی از نمایش های برگزیده فستیوال مونولیو در سال1391 بوده است. در این فیلم مهدی كوشكی، لیلی رشیدی، آوا شریفی و 
صحرا فتحی به هنرمندی پرداخته اند. غیر از این فیلم تئاتر بد نیست بدانید كه این نمایش طی مقطع های زمانی متفاوتی با تغییر 
بازیگران و حضور بازیگرانی چون نوید محمدزاده، مهناز افشار و ستاره پسیانی به اجرا برده شده است. نمایش دكلره مساوی با 
تماشای یك اتفاق جنایی است كه در آن جنایت، دستمایه قرار گرفته و به عنوان یك متریال به كار گرفته می شود. در این نمایش 
اثر از فضای كلی فاصله می گیرد و موضوعات با معرفی محیط و دغدغه های ساده اجتماعی مطرح می شوند. بسیاری از تماشاگران 
این نمایش معتقدند كه این فیلم تئاتر را بیشتر می توان یك تله تئاتر به شمار آورد.

دیوار چهارم
»دیوار چهارم« به كارگردانی امیررضا كوهستانی است كه در 1391 فیلم تئاتر آن عرضه شده است. این نمایش 

برداشت آزادی از نمایش انگلستان اثر تیم كراوچ است كه با بازی رامبد جوان و نگار جواهریان روی صحنه می رود. 
این نمایش داستان یك زوج آلمانی – ایرانی است كه مرد آلمانی تبار نمایشگاه گردان است و زن ایرانی در انتظار قلبی 

كه احتماال از ایران برسد. تمام نمایش لحظه های بازی بازیگران در كنار تماشاچیان در فضایی كاما رئال و بدون 
دكور و حتی تمهیدات نوری است. از مهم ترین ویژگی های تئاتر كوهستانی تجربه های او روی صدا و دیالوگ است. 
او زبانی ساده و معاصر را برای نمایشنامه هایش انتخاب می كند و اعتقادی به زبان استعاره مند و نمادین ندارد. دیوار 

چهارم در اصطاح تئوری تئاتر دیواری فرضی است كه میان بازیگران و تماشاگران كشیده می شود.

مرد بالشی
نمایشنامه »مرد بالشی« نوشته ماترین مك دونا، نویسنده انگلیسی-ایرلندی است. این نمایشنامه تاكنون موفق به 
كسب جوایز متعدد شده و شهرت جهانی دارد. نمایش این تئاتر در ایران به كارگردانی محمد یعقوبی و آیدا كیخایی 
در تابستان سال1392 در فرهنگسرای ارسباران روی صحنه رفت. پیام دهكردی، علی سرابی، نوید محمدزاده و احمد 
ساعتچیان بازیگرانی اند كه در این نمایش نقش آفرینی كرده اند. این اجرا با استقبال خوب تماشاگران همراه بود و به 
غیر از متن نمایشنامه كه خود سهم بزرگی در موفقیت این تئاتر داشت، كارگردانی یعقوبی و كیخانی نقطه قوت دیگر 
این نمایش بود و باعث می شد نمایش با ریتم مایم و در صحنه ای بی نقص پیش رود. داستان این نمایشنامه درباره 
نویسنده ای به نام كاتوریان است كه داستان های كوتاهش، با ماجرای قتل چند كودك همخوانی دارد. 

گلن گری گلن راس
نمایشنامه »گلن گری گلن راس« به قلم دیوید ممت، جوایز مختلفی كسب كرده و تاكنون از این نمایش اقتباس های 
مختلفی در سراسر جهان اجرا شده است. در ایران نیز چندین نمایش با این نمایشنامه روی صحنه رفته اند كه یكی از 

آنها، تئاتر گلن گری گلن راس به كارگردانی پارسا پیروزفر است. داستان این نمایش در شیكاگو - سال های آغازین 
دهه19۸0- می گذرد؛ »میچ« و »موری«، رؤسای یك دفتر مشاور اماك، برای باال بردن سطح فروش، مسابقه ای بین 
فروشندگان دفتر برگزار می كنند؛ مسابقه ای كه درآن موفق ترین فروشنده، برنده یك عدد كادیاك می شود و دو نفر 
آخر اخراج خواهند شد؛ ظاهرا راهی جز دروغ، رشوه، كاهبرداری و تقلب در این رقابت سخت وجود ندارد. از دل این 

بحران، بحران جدیدی  زاده می شود. 

كلمه سكوت كلمه
حیف است اهل تماشای تئاتر باشید و این اثر را نبینید. مائده طهماسبی كارگردان، نمایشی به نام »كلمه سكوت 
كلمه« را در كارنامه اش دارد كه فیلم تئاتر آن در سال1394 عرضه شده است. داستان این نمایش درباره سه شامپانزه 
باهوش به نام های كافكا، میلتون و سویفت است كه توسط دكتر رزنبام درون قفسی انداخته شده اند تا آزمایش خاصی 
را انجام دهند. در این نمایش امیرحسین رستمی، مریم سعادت، فرهاد آئیش، فرشته صدرعرفایی، سینا رازانی، سعید 
چنگیزیان و شبنم فردشادجو به ایفای نقش پرداخته اند. ساختار اپیزودیك در این نمایش یكی از جذابیت های روایی 
یك اثر نمایشی است كه این نمایش با بهره گیری از آن توانسته مخاطبان زیادی را به خود جذب كند. كلمه سكوت 
كلمه پیش از آنكه نمایشی درباره شرایط و وضعیت انسانی باشد، درباره نقد افكار و عقاید انسان است.

اتاق ورونیكا
یكی دیگر از تئاترهایی كه به فیلم تبدیل شده است »اتاق ورونیكا« است. این نمایش درام و رازآلود به نویسندگی 

آیرا لوین و كارگردانی رضا ثروتی و تهیه كنندگی نورالدین حیدری ماهر روی صحنه رفته است. این اثر براساس 
نمایشنامه  ای از خانم آیرا لوین، نویسنده سرشناس آمریكایی ساخته شده است. این نمایشنامه در سال1973 نوشته 

شده و از آن زمان تاكنون اقتباس های مختلفی از آن در سراسر جهان روی صحنه رفته است. نمایش اتاق ورونیكا 
داستان زن و شوهر پیری را روایت می كند كه سال ها پیش فرزند خود را از دست داده اند و حاال می خواهند اتاق ورونیكا 

را به یك زوج جوان بدهند. نمایش ایرانی این تئاتر در سال1394 با نقش آفرینی ایمان افشاریان، مرتضی اسماعیل 
كاشی، ستاره پسیانی و بهناز جعفری اجرا شد. 

در پروازهای خروجی بود كه گم شد، ریحانه
نمایشی به كارگردانی مهدی مشهور كه در سال1394 فیلم آن منتشر شده است. كارگردان معتقد است این نمایش به 
تئاتر مستند نزدیك است زیرا داستان زندگی و اتفاقات و تفكرات آن، افراد را تبدیل به متن كرده. نمی توانم نام مستند 
بر آن بگذاریم اما به سمت آن در حركت است. این نمایش درباره دلتنگی های رایج انسان، غریبگی و در وطن خویش 
بیگانه شدن، دوهوایی شدن، گریز از خود و مهاجرت است. در این فیلم شیوا ابراهیمی و حدیث میر امینی به هنرمندی 
پرداخته اند. نمایش »در پروازهای خروجی بود كه گم شد، ریحانه« دو شخصیت اصلی دارد و هر دو در وطن و خانه 
خویش احساس دلتنگی و گریز دارند، بنابراین به دنبال كوچ و مهاجرت هستند اما در كشور بیگانه هم همچنان آن 
احساس دلتنگی را دارند و دوست دارند به وطنشان برگردند.

شكلك
نمایش »شكلك« به كارگردانی كیومرث مرادی از بهمن سال92 تا پایان فروردین ماه 93 روی صحنه رفت. نمایشنامه این 

كار قلم دست نغمه ثمینی و تهیه كنندگی آن برعهده مؤسسه فرهنگی هنری كارنامه و كیومرث مرادی بوده است. این 
نمایش نخستین بار در سال۸2 در جشنواره تئاتر فجر اجرا شد. در آن زمان، نمایش شكلك موفق به كسب جوایز بهترین 

نمایشنامه، بهترین موسیقی و بهترین بازیگری زن شد. همچنین این نمایش به عنوان اثر تحسین شده تماشاگران و منتقدین 
در سال۸3 انتخاب شد. پس از موفقیت های این تئاتر در نخستین دوره اجرای خود، مرادی تصمیم گرفت با تركیبی از 

بازیگران تازه بار دیگر این نمایش را روی صحنه بیاورد و دومین دوره اجرای این نمایش با نقش آفرینی پانته آ بهرام، امیر 
جعفری، ستاره پسیانی و نوید محمدزاده روی صحنه رفت. داستان این نمایش در یك خانه مخروبه  روایت می شود.

عامدانه، عاشقانه، قاتالنه
یكی دیگر از فیلم تئاترهای پیشنهادی ما ماحصل هنرنمایی 4 بانوی بازیگر و خانم كارگردان است. نمایش »عامدانه، 
عاشقانه، قاتانه« به نویسندگی و كارگردانی ساناز بیان اجرا شده است. این نمایش داستان سه زن متهم به قتل را 
روایت می كند و در سال94 با بازی بهاره رهنما، نسیم ادبی، گیتی قاسمی و آیه كیان پور روی صحنه رفت. قبل از آن 
در سال92 نمایش دیگری از این تئاتر با حضور سهیا صالحی، فروغ قجابگلی، نسیم ادبی و بهاره رهنما اجرا شده 
بود. فیلم تئاتر عامدانه، عاشقانه، قاتانه در واقع نخستین قسمت از سه گانه اجتماعی ساناز بیان است كه قسمت دوم 
و سوم آن را نمایش های آبی مایل به صورتی و مامان بد تشكیل می دهند. اجرای تئاتر عامدانه، عاشقانه، قاتانه با 
بازخورد خوب منتقدین و تماشاگران همراه بود. 

ستوان اینیشمور
نمایش »ستوان اینیشمور« یكی دیگر از آثار معروف مارتین مك دونا است. این نمایش او درواقع اجرایی طنز درباره 

جنبش های ایرلندی ها برای آزادی است. نمایش ستوان اینیشمور به كارگردانی حسن معجونی و با نقش آفرینی رضا 
بهبودی، سعید چنگیزیان، مازیار سیدی، هوتن شكیبا، امیرحسین طاهری، به آفرید غفاریان، فربد فرهنگ و نوید 

محمدزاده در سال 94 در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفت. در این نمایش همه  چیز مبتنی بر تناقض و پارادوكس 
است و همین خصوصیت آن را نامتعارف و خاص جلوه می دهد. خود موضوع كه عبارت است از شوخی و هجو یك 

مقوله بسیار جدی و سیاسی است  و عمل یك پارادوكس به شمار می رود و به حوادث و رویدادهایی كه غیرمنتظره و 
انزجار آورند، می انجامد و همزمان شرایط را با نمایه و جلوه ای كمیك، متناقض و بی قاعده و قانون نمایان می كند.

    اجازه دهید برای سؤال نخست از فعالیت های ادبی تان كه این روزها در 
فضای مجازی منتشر می شود سؤال كنیم. چطور شد از دنیای بازیگری به 

سرودن شعرهای هایكویی سوق داده شدید؟
من سال هاست كه می نویسم و احتماال خبر دارید كه چندین نمایشنامه  ام هم در قالب كتاب 
منتشر شده است. سال گذشته هم دو نمایشنامه  ام به چاپ رسید. به زودی و به امید خدا از 
نخستین  مجموعه شعرم هم با عنوان »من و تو پشت شناسنامه  ام پنهان شدیم« رونمایی 
خواهد شد. این اثر نخستین كتاب شعر من بوده و شامل چند شعر بلند و تعداد زیادی اشعار 
كوتاه یا به اصطاح هایكو هستند. اغلب هم مرا به همین شعرهای كوتاه می شناسند كه بیشتر 
محتوای عاشقانه دارند. به قول استاد هوشــنگ ابتهاج »  ای عشق همه بهانه از توست/ من 

خاموشم این ترانه از توست«. معتقدم تنها چیزی كه آدمی را  از 
همه   چیز نجات  می دهد عشق است و بس.

    نمایشــنامه هایتان چطور؟ از محتوای آنها 
برایمان بگویید.

چند نمایشنامه جدید داریم كه یكی از آنها در سی و نهمین 
جشــنواره تئاتر فجر كه چندی پیش برگزار شده بود، اجرا 
شد. »كمان ابرو« یك اثر منظوم درباره آرش كمانگیر است. 
به طور كلی چند سالی می شود كه تاش دارم برخی از آثارم 
را به صورت شعر بنویســم مثل »ته خط« كه چاپ هم شده 
اســت. یك اثر چه به لحاظ فرم و چه به لحاظ مفهوم هرچه 
قوی تر باشــد مخاطب را بیشــتر جلب می كند زیرا این دو 
موضوع همدیگر را كامل می كنند. در كمان ابرو سعی كرده ام 
فرمی را پیش بگیرم كه در جامعه ما ریشــه دارد. ما بزرگان 
زیادی مثل حافظ، سعدی و موالنا را در زمینه ادبیات داشتیم 
كه البته آرام آرام به فراموشی ســپرده می شوند درحالی كه 
گاهی تئاترهایی می بینیم كه به زبان كوچه و بازار هستند و 
شخصیت ها به شكل من درآوردی صحبت می كنند. با دیدن 
این آثار دلم می گیرد، از همین رو سعی كردم در آثارم بیشتر 

به سراغ ادبیات منظوم بروم.
    اتفاقا ســؤال بعدی ما دربــاره تئاتر بود؛ 
به عنوان نویسنده و كارگردان این اثر آیا تمایل 
دارید در این روزهای كرونایــی با وجود این 
محدودیت های اجتماعی تئاترتان را به صحنه 
ببرید؟ یا به صورت آنالین یا تله تئاتر ارائه دهید؟

نه تمایلی به اجرا ندارم زیرا با وضعیت كنونی بیماری كرونا و 
محدودیت سالن ها، وضعیت خوبی برای اجرا نمی بینم. درباره 
قالب های دیگر هم اجرا نمی كنم زیرا تئاتر یك هنر زنده است 
كه در یك سالن با حضور جمعیت مخاطبان شكل گرفته و با 
آنها معنا پیدا می كند. هیچ گاه تئاتر آناین را نمی توان جایگرین 
تئاتر روی صحنه كرد. به نظرم درست نیست زیرا چنین نمایشی 

دیگر تئاتر نیست و احتماال نام دیگری دارد. تله تئاتر هم همینطور، سنخیتی با تئاتر زنده 
ندارد. من شخصا هیچ گاه به این قالب ها فكر نكردم. اما معتقدم در چنین شرایطی دولت ها 
و حكومت ها باید از تئاتر حمایت كنند زیرا هیچ گاه در تئاتر هزینه های صرف شــده تامین 
نمی شود و اغلب دلی و با عاقه شخصی پای كار هستند. متأسفانه بسیاری از نهادها ازجمله 

تلویزیون هیچ گونه حمایتی از تئاتر نداشتند.
    البته كرونا هم این مشكالت را مضاعف كرده!

كرونا نه تنها تئاتر كه نظام فرهنگی و اجتماعی را در كل دنیا تغییر داده است البته بعد از شیوع 
كرونا سینما و تئاتر دستخوش اتفاقات عجیبی شدند.

    شما ۳۰ سال پیش تجربه بازی در سینمای ایران و فیلم   ای ایران آقای 
ناصر تقوایی را داشتید اما در این سال ها بیشتر فعالیت هنری تان را به تئاتر 
و سپس سریال ها معطوف كرده اید. با این حال در چند سال اخیر دوباره در 
سینما فعال شدید و خروج آقای حاتمی كیا را می توان آخرین فیلم اكران 

شده شما بدانیم. از این سیر فعالیت تان بگویید.
بله من چند سال در زمینه آموزش تئاتر، داوری جشــنواره ها، كارگردانی و بازیگری تئاتر 

مشغول بودم و از فضای سینما فاصله گرفته بودم اما حاال ترجیح می دهم بیشتر در سینما 
كار كنم. علت آن هم این است كه هر بازیگری دوســت دارد كه در سینما كار كند زیرا یك 
پدیده اجتماعی فراگیر تر در دنیاست و از مرزها عبور می كند. همچنین در سینما از لحاظ 
هنری فرصت بیشتری داری تا برای ایفای نقش و پیچیدگی های آن فكر كنی و خودت را به 
چالش بكشی. البته همیشه گفته  ام كه ما در تلویزیون بزرگ شدیم و كار كردیم، دیده شدیم 
و خانه ماست. ما به تلویزیون وفا داریم اما آیا مسئوالن هم هوای بازیگران خودشان را دارند؟!

    از مدیوم سینما و تئاتر و تلویزیون كه بگذریم به نوع ژانر موردپسند 
شما می رسیم. خودتان كدام ژانر را می پسندید؟ با نگاهی به فعالیت های 
هنری شما درمی یابیم كه شما همیشه سعی می كنید حتی در ایفای یك 
نقش خاكستری یك مقدار كمدی را چاشنی این نقش ها 

كنید. علت این كار چیست؟
خیلی از دوســتان هنرمندی كه من با آنها همكاری می كنم 
همیشــه می گویند كه حمید ابراهیمی در كمدی فوق العاده 
است. من خودم هم شخصا كار كمدی را دوست دارم اما شكل 
و نگاه من به كار كمدی كمی متفاوت از دیگران است. من چون 
خودم آدمی جدی هستم و نقش های جدی هم بازی می كنم 
این جدی بودن فرصت خوبی فراهم می كند كه بتوانم كمدی ها 
را وارد نقش جدی كنم مثل سریال های حكایت های كمال و 

كلبه  ای در مه.
    شما ازجمله بازیگرانی هستید كه به نوعی در فضای 
مجازی فعال اید. سؤال اینجاست كه به نظر شما این فضا 

بیشتر تهدیدی برای هنر است یا فرصت؟
البته هر دو؛ نمی تــوان دنیای مجازی را نادیــده گرفت زیرا 
هم اكنون این فضا در تمام دنیا حرف اول را می زند. گاهی یك 
پست یا یك اســتوری در فضای مجازی، هزاران نفر را مطلع 
می كند و این خود به مثابه یك رســانه محسوب می شود. در 
زمینه فیلمسازی  هم بسیاری از عوامل تولید برای فروش بیشتر 
یا تبلیغ فیلم یا سریال خود سراغ افرادی كه طرفداران زیادی 
در فضای مجازی دارند می روند. نكته اینجاست كه مشكل فقط 
ورود این افراد اغلب نابازیگر نیســت. این روزها افراد زیادی از 
دنیای ورزش، موسیقی و… به سمت بازیگری می آیند. این در 
حالی اســت كه من معتقدم یك بازیگر خوب باید تحصیات 
آكادمیك یا حداقل كاس های آزاد این رشته را تجربه كرده 
باشــد. اگر فردی از فضای دیگری وارد دنیای بازیگری شــد 
هیچ ایرادی ندارد به شرط اینكه دوره های این رشته را در كنار 
گروه های تئاتر و افراد با تجربه گذرانده و مرارت های این هنر را 
چشیده باشد. آسیب و مشكل اینجاست كه گاهی فردی فقط 
به خاطر ستاره بودن در رشته دیگر، به سوی سینما و بازیگری 
می آید و یكباره تبدیل به ستاره سینما می شود. این درحالی 
است كه در كاس های آموزشی تئاتر افراد با استعداد زیادی هستند كه سال ها مرارت و سختی 

كشیده  اند اما مسیری برای ورود به سینما یا تلویزیون برایشان هموار نمی شود.
    هم اكنون مشغول چه كاری هستید؟

چندی پیش مشغول بازی در سریال كلبه  ای در مه بودم. همچنین بازیگر سریال گیلدخت به 
كارگردانی مجید اسماعیلی نیز هستم كه وقایعی در دوران قاجار را روایت می كند.  در یك كار 
سینمایی هم بودم كه تصویربرداری آن چند هفته پیش به اتمام رسید. زمزمه هایی از ساخت 
فصل دوم سریال حكایت های كمال را شنیدم. چند تله فیلم هم پیشنهاد شده كه هنوز برای 

بازی در آنها تصمیم قطعی نگرفته ام.
    اجازه دهید كمی از این فضا فاصله بگیریم و از زندگی شــخصی تان 

بپرسیم. دوست دارید تنها پسرتان هم رشته هنری شما را ادامه دهد؟
پسرم اهورا عاقه زیادی به تئاتر و موسیقی دارد و حتی در زمینه بازیگری در مسابقات مدارس 
منطقه 5 شهر تهران هم خوش درخشیده است. من هم در اجرای كار تئاتر به او كمك می كنم 
اما من شخصا دوست دارم اهورا كار موسیقی را به صورت كاسیك ادامه داده و در این زمینه 

خوش بدرخشد.

با جان و دل بازی می كنم 
و از عشق می گویم

پای صحبت های حمید ابراهیمی، بازیگر تئاتر، سینما و 
تلویزیون به بهانه چاپ نخستین كتاب شعرش

وقتی نقشی را بازی می كند حتی اگر كسی از بیش از ۳۰ سال سابقه تئاتری او خبر نداشته 
باشد، حتما بر این اســتعداد هنری او صحه می گذارد. او ماحصل سال ها تالش اش را مقابل 
دوربین می برد. خودش می گوید كه تئاتر خمیرمایه اش را شكل داده است و به واسطه آن ادبیات، نقاشی، موسیقی و 
هنرهای دیگر را یاد گرفته و این كمك می كند كه بهتر و ملموس تر بازی كند. حمید ابراهیمی با مجموعه صاحبدالن 
در تلویزیون به مردم معرفی شد و در مجموعه های متعددی ازجمله »كلبه ای در مه« نقش آفرینی كرده است. این 
بازیگر، كارگردان و نویسنده ایرانی، متولد ســال۱۳۴۹ در تهران بوده و دانش آموخته كارشناسی اطالع رسانی و 
كتابداری گرایش هنر است. از آثار حمید ابراهیمی می توان به عناوینی همچون »تا صبح«، »گاوصندوق«، »فرات«، 
»یه تیكه زمین«، »هوش سیاه«، »پیدا و پنهان«، »در بند اروند«، »زمانی برای عاشقی«، »سال های ابری«، »گاهی به 
پشت سر نگاه كن«، »در قصه ها زندگی می كنند«، »راه و بیراه«، »حكایت های كمال«، »گیلدخت«، »آلزایمر«، »فرزند 
خاك«، » ای ایران«، »دیدن این فیلم جرم است« و »خروج« اشاره كرد. به بهانه چاپ نخستین مجموعه اشعارش 

سراغ او رفتیم و از احواالت این روزهایش جویا شدیم.

 الناز عباسیان

كوتاه از حمید ابراهیمی
ابراهیمی بیش از آنكه بازیگر سینما و تلویزیون 
باشد، به عنوان یك بازیگر كهنه كار در عرصه 
تئاتر شهرت یافته است. او در دوران نوجوانی 
با بازی در تئاتر دانش آموزی در سال۱۳۶۵، 
موفق به كسب رتبه نخست بازیگری كشور 
شد و در فروردین ۱۳۹۲، دیپلم افتخار بهترین 
بازیگر نقش مكمل مرد را از جشنواره فیلم های 
پلیســی مســكو برای فیلم »تعبیر خواب« 
دریافت كرد. این بازیگر و نویسنده و كارگردان 
تئاتر، تلویزیون و ســینما پس از كارگردانی 
چندین فیلم كوتاه و نیمه بلند نخســتین اثر 
خود را در مقام كارگردان در سال۱۳۹۳ تجربه 
كرده است. این اثر با عنوان »عمو جان هیتلر«، 
در جشنواره فیلم های ویدئویی یاس حضور 
داشــت. از دیگر فعالیت های این هنرمند در 
سال های فعالیت هنری  اش، حضور به عنوان 
مجری طرح، انتخاب بازیگر و بازیگردان بوده 
است. او تاكنون ۷ جلد نمایشنامه نوشته است 
كه از مشهورترین آن می توان به: »آوای باد«، 
»سیاریحون«، »پندار زنده گفتار مرده« و »ته 

خط« اشاره كرد.



از آریانا تا افغانستان

ارگی كه اسكندر ساخت شلوغ ترین میدان هوایی

زیبا اما زخم خورده

سفارت خانه 8 رمان گردی

مجسمه های عظیمی كه می توانستند رونق گردشگری افغانستان باشند، چطور تخریب شدند؟

سرانجام تلخ بوداهای سنگی
تصور كنید كه دو تندیس و مجسمه بزرگ كنده كاری شده در غارهای بزرگی 
وجود دارند كه ساخت آنها به قرن ششم میالدی بازمی گردد؛ تندیس هایی 
از بودا؛ تندیس هایی كه 53 و 35متر هستند و چشم و چراغ منطقه بامیان 
افغانستان محسوب می شوند تا اینكه در ابتدای هزاره سوم میالدی، افغانستان 
كه نفسش بابت تاخت و تاز طالبان بنده آمده است، چشم و چراغ خودش را 
از دست می دهد؛ تندیس هایی كه ثبت جهانی یونسكو هم شده اند تخریب 

می شوند. حاال از بزرگ ترین تندیس های بودا و بلندترین مجسمه های سنگی 
جهان چیز دندان گیری به جا نمانده اســت. اتفاق تلخی كه دنیا را در شوك 
فروبرد. این مجسمه ها اگر به شكل ســابق خود باقی می ماندند و اگر امنیت 
این كشور بیشتر می بود، ساالنه به تنهایی می توانستند میلیون ها گردشگر 
و میلیاردها دالر درآمد توریســم نصیب افغان ها كند. درباره تخریب این 

تندیس ها بیشتر بخوانیم.

قهرمان داستان »من، شماره سه« 
یك انســان متفاوت است؛ پسری 
كه ســاكن یك تیمارستان است 
و نمی تواند حرف بزنــد، اما راهی 
منحصر به فرد برای ارتباط گرفتن 
بــا اطرافیان و دنیــای پیرامونش 
دارد؛ نقاشی. این رمان كه دومین 
تجربــه داستان نویســی عطیــه 
عطارزاده است، در یك آسایشگاه 
روانی و در دهه 50اتفاق می افتد و 
قهرمان داســتان كه اوضاع كامال 
متفاوتی دارد، دنیا را از زاویه دید 
خودش برایمــان روایت می كند. 
عطارزاده كه پیش از ایــن او را با 
رمان »راهنمای مردن با گیاهان 
دارویی« شناخته ایم، در این كتاب 
از زبان پســری كه او را »شــماره 
ســه« صدا می زنند، قصه 5سال 
آخر حضــورش در آسایشــگاه را 
روایت می كند. این كتاب ســال 
گذشــته توسط نشــر »چشمه« 
منتشر شــد و این روزها از طریق 
اپلیكیشــن های كتابخوان قابل 

مطالعه است.

من، شماره سه

یكی از تازه ترین رمان های ترجمه 
شــده، رمان »زندگی خصوصی 
یك سرآشپز« اســت؛ رمانی كه 
داغ داغ در خردادماه همین امسال 
توسط مهسا ملك مرزبان ترجمه 
شده و آن را نشر »كراسه« منتشر 
كرده اســت. این رمان كه در واقع 
یك داستان واقعی است، داستان 
زندگی نورا افرون، نویسنده كتاب 
است كه آن را براســاس ازدواج و 
جدایی اش نوشته است. اگر فیلم 
»سوز دل« با بازی مریل استریپ 
و جك نیكلسون را دیده اید، باید 
بگوییم كه این فیلــم با اقتباس از 
همین كتاب ساخته شده است. در 
بخشی از معرفی كتاب می خوانیم: 
»راشــل سامســتات ،نویسنده و 
مجــری كتاب هــا و برنامه های 
تلویزیونــی آشــپزی، هفت ماهه 
باردار است كه می فهمد همسرش 
عاشق شــده، آن هم عاشق زنی 
گردن دراز بــا دمــاغ عقابی و به 

الغری نی قلیان!«

زندگی خصوصی سرآشپز

»نوری« و »افرا« نام قهرمان های 
كتــاب »زنبوردار حلب« اســت؛ 
زوجــی كه همــراه فرزندشــان 
»سامی« در حلب سوریه زندگی 
می كنند. نوری زنبوردار اســت و 
افرا یك هنرمنــد. همه  چیز برای 
قهرمان های داستان خوب پیش 
می رفــت تا اینكه ســوریه درگیر 
جنــگ داخلی می شــود؛ جنگی 
كه با یك انفجار هم فرزندشــان 
را می گیرد، هم بینایی چشــمان 
افرا را. حاال این زوج باید جان شان 
را بردارند و خودشــان را از طریق 
تركیــه و یونــان، بــه انگلیــس 
برســانند. این كتاب را »كریستی 
لفتری« نوشــته و برای آن جایزه 
»اســپن وردز« را دریافــت كرده 
اســت. كتابی كه تاكنــون آن را 
چند انتشارات منتشــر كرده، در 
برنامه های كتابخوان هم نســخه 
الكترونیكی اش منتشر شده است. 
اگر مشــكلی با پی دی اف خواندن 
ندارید، ســری بــه »كتابــراه«، 

»طاقچه«، و »فیدیبو« بزنید.

زنبوردار حلب
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افغانستان، همسایه شرقی ناآرام ما سرزمینی 
بكر و زیبا نیز محسوب می شود

زیبای زخمی
جزو  هــم  افغانســتان 
كشورهایی است كه تاریخ 
استقالل آن، خیلی كوتاه 
است و تا پیش از آن، بخشی 
از ایران بوده و گاهی نیز بین 
ایران و كشــورهای دیگر 
دست به دست می شده. اما 
تاریخ و فرهنگ فارسی، اشاره می كند كه این كشور، 
عماًل جزئی از ایران بوده است. تصور كنید كه زادگاه 
مولوی در این كشور است و بخشی از شعرای معروف 
فارسی مانند جامی و...، در این دیار به خاك سپرده 
شده اند و حتی می گویند بیدل دهلوی هم اصالتش 
برای این كشــور بوده. اما در یكی دو سده اخیر و 
مرزبندی های جدید، افغانســتان نیز جزو مناطقی 
شد كه اســتقالل خود را از بریتانیا بازیافت. اما این 
كشور مهم و محصور در خشكی كه آسیای جنوبی، 
آسیای میانه، آســیای غربی و چین را به هم متصل 
كرده، چگونه كشوری است؟ این كشور خبرساز، این 
روزها به واسطه پیشروی های طالبان بیش از پیش در 
خط اول اخبار جهانی قرار گرفته است. با هم درباره 

همسایه شرقی مان بیشتر بدانیم.

عیسی محمدی

زبان اصلی مردم این كشــور كه فارسی است. البته زبان های 
پشــتو، ازبكی و... هم در آن رایج هســتند. گروه های قومی 
این كشور را هم پشتون ها، مردمان هزاره، ازبك ها، ایماق ها، 
تركمن ها، بلوچ ها و... تشكیل می دهند. همسایگان این كشور 
را عالوه بر ایران، پاكستان، تاجیكستان، ازبكستان، تركمنستان 
و چین تشكیل می دهند. كال یك سوم ایران مساحت دارد و 
چهل ویكمین كشور بزرگ دنیاست. جمعیتش هم 40میلیون 
نفر است كه رتبه سی وهفتم كشورهای پرجمعیت دنیا را دارد. 
این كشور در تاریخ، اول به نام خراسان و قبل از آن به نام آریانا 
هم شناخته می شد تا اینكه در ابتدای سده معاصر، امان اهلل شاه 
تصویب كرد كه نام این منطقه »افغانستان« شود. بعدش هم 
كه در سال1343 شمســی، در قانون اساسی تصویب شده 
به دست محمدظاهرشاه، واژه افغان گنجانده شد؛ به معنای 
همه شهروندان كشور افغانستان. جالب اینكه واحد پول این 
كشور »افغانی« است و متأسفانه در كشور ما این اشتباه رایج 
وجود دارد كه به جای »افغان«، از »افغانی« استفاده می شود؛ 
درحالی كه اولی به مفهوم شهروندان افغانستانی است و دومی 
به معنای واحد پول این كشور. حاال متوجه شدید كه چرا این 
عزیزان، از اینكه گاهی با عنوان »افغانی« نامیده می شــوند 
ناراحتند؟ مثل این است كه در كشوری دیگر به ما ایرانی ها، 

بگویند تومان یا ریال.

متأسفانه گفته می شــود كه در ســال های اخیر، افغانستان جزو 
بیشترین لغت های پركاربرد در اخبار و رسانه های جهان بوده است؛ 
به واســطه مواد مخدر و حضور طالبان، داعش و ائتالف جهانی به 
رهبری آمریكا و... . االن هم كه سخنگویان طالبان گفته اند بیش از 
85درصد از خاك این كشور را تصرف كرده اند كه زنگ خطر بزرگی 
برای همسایگان و صلح جهانی محسوب می شود. اختالفات داخلی 
در این كشور و نیز شیعه كشی و هزاره كشی و عملیات های انتحاری 
نیز مدام این كشور را بر سر زبان ها می اندازد. اما جدا از همه اینها، 
افغانستان كشوری زیبا هم محسوب می شود؛ كشوری زیبا و البته 
زخم خورده. شاید اگر این كشــور امنیت و وضعیتی شبیه تركیه 

داشت، امروزه مقصد بیشتر مسافران ایرانی برای توریسم بود.

جالب اینكه در زمان های دور، دوره ای كه اســكندر مقدونی به 
ایران هخامنشی حمله كرد، تا افغانستان و هرات هم آمد. ما كه 
ندیده ایم. حتی می گویند یك همسر از این منطقه هم اختیار 
كرد. ارگ هرات مشهور به قلعه اختیارالدین هم كه امروزه در این 
شهر وجود دارد، مربوط به همان دوره است كه جزو میراث های 
تاریخی گرانقدر آن حساب می شود. در سال330 پیش از میالد 
كه اسكندر به ساتراپی هریوا رسید، مركز آن را ویران كرد. بعدش 
هم در نزدیكی های آنجا یك شهر یا شهرك جدیدی ساخت و 
اسمش را گذاشت اسكندریه آریانا. نظامیان خودش را هم در آنجا 
استقرار داد تا یك وقت مورد حمله مردم بومی قرار نگیرند. این 
شهرك یك دژ بزرگ هم برای دفاع داشت كه االن هم باقی مانده 
و درست در میانه شــهر هرات قرار گرفته است. این دژ در دوره 
معاصر چند باری هم توسط رهبران افغان بازسازی شد. البته 
برخی هم می گویند این دژ از قدیم ها وجود داشته و اسكندر آن 
را خراب كرده و بعدها خود اهالی آن را بازسازی كرده اند. ظاهراً 
در دوره حمله مغول ها هم مجدداً ویران شد. این ارگ برج های 
مختلف داشته و بلندترین نقطه اش هم 20متر ارتفاع دارد و از 

دوردست ها پیداست.

جاهای دیدنی
   دره آرام واخان

بیشــترین بناها و مكان های تاریخی این كشــور را 
می تــوان در والیت های هرات، بامیــان، بلخ، غزنی، 
ننگرهار و سمنگان مشاهده كرد. ازجمله آنها می شود 
به بند امیر در والیت بامیــان و همچنین دره واخان 
در بدخشــان اشــاره كرد. دره واخان در حد فاصل 
سرزمین های این كشــور، جایی كه میان پاكستان و 
تاجیكستان قرار گرفته و به چین می خورد، قرار دارد. 
این دره طوالنی و بكر و تماشایی، غالباً از جاهای امن 
افغانستان اســت و درگیری ها به آنجا كمتر سرایت 
می كند. در روزگاری كه جنگ كمتر بود، گردشگران 
زیادی برای تماشای این منطقه به آنجا می رفتند؛ جایی 
كه معروف به بام دنیا و دومین پارك ملی افغانستان 
اســت. مســاحت این منطقه نزدیك به یك میلیون 
هكتار بوده و ارتفاعش هم از ســطح دریا 6هزار متر 

است؛ بی جهت نیست كه به آن بام دنیا لقب داده اند.
   اولین پارك ملی افغانستان

بند امیر هم از دیگر جذابیت های افغانســتان است؛ 
مجموعــه ای از دریاچه هایــی در كوهســتان های 
هندوكش در والیت بامیان؛ جایی كه گفته می شود 
این دریاچه ها توسط سدهایی كه طبیعت ساخته، از 

هم جدا شده و به واســطه تأمین آبی كه از چشمه ها 
دارند، بســیار گوارا هســتند. اینجا نخستین پارك 
ملی افغانســتان هم لقب گرفته اســت. این منطقه 
215كیلومتر با كابل فاصله داشته و در ارتفاع 3هزار 
متری از سطح دریاست. جالب اینكه سه سال پیش، 
كه دولت مركزی افغانستان استقرار بیشتری داشت، 
400هزار نفر از این منطقه دیدن كرده اند؛ دریاچه هایی 
كه با دیواره هایی چشم نواز از هم جدا شده و درباره شان 
روایت هایی هم وجود دارد، هرچند كه چندان مستند 
نیست. البته اینها كه گفتیم تنها بخشی از شگفتی های 
همسایه شرقی ماست. حاال تصور كنید كه منار جام 
)دومین مناره خشــتی جهان با 65متر ارتفاع(، بند 
كجكی كه روی هیرمند، رشته كوه های پامیر و... هم 
در این كشور وجود دارد كه می تواند برای هر توریستی 
رشك برانگیز باشــد. جاهایی دیدنی و مذهبی چون 
مسجد شاه دو شمشیره، گازارگاه یا محل دفن خواجه 
عبداهلل انصاری، باغ بابر كابل، مسجد كبود مزارشریف، 
موزه سلطانی، قبرســتان اروپایی، قصر داراالمان و... 
از دیگر جاذبه های افغانســتان محســوب می شوند؛ 
جاذبه هایی كه اگر امنیت اجازه می داد، می توانست 
ساالنه میلیون ها گردشگر را به سمت خودش بكشاند.

امروزه قندهار، یك میدان هوایی بین المللی یا 
همان فرودگاه هــم دارد. این میدان هوایی كه 
امروزه به اسم فرودگاه احمد شاه بابا هم شناخته 
می شود، در 16كیلومتری جنوب غربی قندهار 
واقع شده است. نخستین بار در سال1960 بود 
كه آمریكایی ها این فرودگاه را به جهت كاربرد 
نظامی ســاختند. االن هم كاركرد آن نظامی و 
عمومی است. گفته می شــود كه شكل گیری 
این فرودگاه هــم از نتایج جنگ ســرد میان 
آمریكا و شوروی ســابق بوده. این فرودگاه در 
سال 1979میالدی، توســط روس ها و ارتش 
سرخ آنها اشغال شد. فرودگاه در زمان حضور 
روس ها و همچنیــن در جریان نبرد با طالبان، 
خسارت های زیادی دید اما بعدها بازسازی شد. 
معماری آن به سبك مدرن آمریكایی طراحی 
شده است. اما نكته جالب این فرودگاه یا میدان 
هوایی چیست؟ گفته می شود كه در دوره ای، 
این میدان هوایــی پرترددترین میدان هوایی 
در جهان بوده است؛ 1700تا 5000هزار پرواز 
در هفته! در واقع به طور صحیح تر: پرترددترین 
میدان هوایی یا فــرودگاه یك بانده در جهان. 
دلیلش هم حضــور ناتو و ائتــالف جهانی در 
افغانستان برای نبرد با طالبان بود. نكته جالب 
دیگر اینكه در زمان ساخت این فرودگاه توسط 
آمریكایی ها، روس ها هم داشتند فرودگاه كابل 

را می ساختند.

نام آن مجسمه بزرگ تر صلصال بود كه 53متر ارتفاع داشت. 
البته وقتی كه دقیق اندازه گیری كرده بودند، پنج شش متری 

هم اضافه تر گرفته بودند؛ كه به خاطر ارتفاع همان غاری بود 
كه حفاری شده بود تا مجسمه از دل كوه در دل این غار شكل 
بگیرد. اسم آن مجسمه كوچك تر هم شهمامه بود؛ با 35متر 

ارتفاع كه این یكی هم چند متری اضافه تر اندازه گیری شده بود. 
دقیق ترین زمانی كه برای ساخت آن درنظر می گیرند، همان 

سده پنجم میالدی است؛ هرچند كه روایت ها از سال های 300 
تا 700میالدی هم گستردگی دارد. در كل به زمانی منتسب 

می كنند كه بودیسم در این منطقه شیوع پیدا كرده بود. به 
این ترتیب دل كوه را تراشیده و این تندیس های عظیم شكل 

گرفتند. تا اینكه به ابتدای هزاره سوم میالدی رسیدیم.

موضوع دیگری كه در این حوزه هم مطرح است، سنت بت شكنی 
در تاریخ اسالم بوده است. البته اشاره می شود كه این تندیس ها، 
جنبه بت نداشته اند و كاًل كسی هم برای پرستش آنها به 
بامیان نمی آمده است. یعنی این دو شباهتی به هم نداشته و 
ندارند و نباید این دو را یكی دانست. در كل، در ابتدای سال 
2001میالدی، بامیان سقوط كرد. طالبان هم نشستند و 
فكر كردند كه با این مجسمه ها چه باید كرد. دست آخر اینكه 
همه  چیز به مالمحمد عمر رسید كه خودش تصمیم بگیرد چه 
باید بكنند. مالمحمد هم از علما پرس وجو كرد كه شما چه 
می گویید. آنها هم گفتند كه اگر شكسته شود بهتر است. رهبر 
وقت طالبان هم به این نتیجه رسید كه بت ها باید شكسته شوند. 

طالبان كه گوشش به این حرف ها بدهكار نبود، كلی باروت و دینامیت با خودش به این منطقه برد تا كارش 
را بكند. بعد از مدتی، دوباره عده ای دیگر با درخواست یونسكو راهی این دیار شدند تا شاید نگذارند این 
مجسمه ها به طور كامل تخریب شوند. جالب اینكه یوسف قرضاوی، از روحانیون مصری اخوان المسلمین 
هم در بین این گروه حضور داشت. خالصه اینكه كار به سرانجام نرسید. حتی برخی از دیپلمات های 
خارجی به سفارت طالبان در پاكستان هم رفتند و تالش های زیادی انجام دادند. چینی ها هم مدام هشدار 
دادند كه این اتفاق نیفتد. پیشنهادهایی هم برای جلوگیری از این اتفاق مطرح شد. مثل اینكه مجسمه ها 
را به چند قسمت تقسیم كرده و به خارج از افغانستان ببرند و بعد به هم متصل كنند. حتی بعضی پیشنهاد 
كردند كه روی این مجسمه ها پوشانده شود تا نظر طالبان دال بر اینكه چنین تندیس هایی مصداق 
بت پرستی هستند جلب شود. البته بهانه بت پرستی كه صرفاً یك پوشش ظاهری بود و اتفاقی كه نباید 
می افتاد، افتاد. طالبان حتی برای اینكه معركه خودش را كامل كند، اهالی را به خط كرد تا بیایند و این 
صحنه را تماشا كنند؛ فیلم هایی هم كه از این حادثه به جا مانده بابت همین حضور مردم است. درنهایت 
اینكه این تندیس ها خراب شدند. و البته سال به پایان نرسیده، ائتالف جهانی به رهبری آمریكا به بهانه 
حمله به برج های تجارت جهانی، راهی این منطقه شدند تا طالبان را از میان بردارند؛ گروهی كه از میان 
نرفته و حاال دودهه بعد، با خروج آمریكایی ها، بیشتر افغانستان را دوباره در اختیار گرفته است.

بعد از هجوم ارتش سرخ و اشغال افغانستان به دست روس ها، 
مبارزان و مجاهدان افغان دست به سالح بردند تا علیه 

اشغالگران و كمونیست ها قیام كنند. به همین دلیل بود كه 
بعد از سال ها، روس ها ناچار شدند این كشور را ترك كنند. 

كم كم در دل همین مبارزات بود كه گروه هایی چون طالبان 
و القاعده و دیگر گروه های افراطی شكل گرفتند. البته 

بخشی از اینها حمایت های مالی اعراب سعودی و اماراتی و 
حمایت معنوی و تحصیالتی حوزه های علمیه پاكستان را 

هم داشتند. خالصه اینكه كش و قوس بین این گروه ها ادامه 
داشت كه نتیجه اش ناامنی در این كشور بود. بعد از عملیات 
تروریستی علیه برج های دوقلوی تجارت جهانی آمریكا بود 
كه جهان وارد دوره ای جدید شد و ائتالف جهانی به رهبری 
آمریكا، به این كشور حمله كردند تا گروه هایی چون طالبان 
و القاعده و... را از میان بردارند؛ گروه هایی كه آنها را باعث و 

بانی چنین عملیاتی می دانستند.

تصمیم رهبر طالبان تندیس هایی از تاریخ

سرانجام تلخ دو تندیس تاریخی

جا مانده از روزگار روس ها

تخریب با دینامیت
شــاید اگر حمله ائتــالف جهانی كمــی زودتر به 
افغانستان شروع می شد، هنوز این مجسمه ها وجود 
داشــتند؛ هرچند كه همه  چیز احتماالت اســت و 
نمی شــود در این باره به طور قطعی نظــر داد. این 
دو مجســمه كه هم برای میراث جهانی و هم برای 
بودایی های جهان ارزش زیادی داشــتند، به فرمان 
مال محمد عمر، كــه آن وقت ها رهبــر طالبان بود، 
تخریب شــد. به دســتور او در دل این مجسمه ها و 
غارها، دینامیت كار گذاشتند و جهان تخریب این دو 

تندیس عظیم را به چشم دید.

دست به كارشدن كشورهای 
مسلمان

یونسكو دست به كار شــد. پای كشورهایی مثل قطر، ژاپن 
و... هم به میان كشیده شــد تا مانع از این اتفاق تلخ شوند. 
جالب اینكه بیشتر كسانی هم كه برای مذاكره و گفت وگو با 
طالبان راهی شدند، از كشورهای اسالمی بودند. اولش كه 
وزیر كشور پاكستان رفت تا با طالبان صحبت كند. كمی آنها 
را ترساند كه اگر چنین كنید، چنان می كنند. طالبان هم كه 
زیاد در این وادی ها نبودند، برای شان مهم نبود كه جامعه 
جهانی چه واكنشی نشــان خواهد داد. رسانه ها گفتند كه 
پاســخ مالمحمد عمر چنین بود كه ما كاری به قانون های 
جهانی نداریم و قانون ما، چیزی است كه از شریعت اسالمی 

متوجه می شویم و طبق آن عمل می كنیم.

از افراط تا انتقام
اما در دل این تخریب نیز ماجراهای دیگری اتفاق 

افتاد. تالش های جهانی و سفر روحانیون جهان 
اسالم و واسطه های ریز و درشت، بازهم نتوانست 

این گروه را از نیتی كه داشت، منصرف كند. اما چرا 
این تندیس ها خراب شدند؟ صرفاً یك تندروی 

بوده یا اینكه...؟ یكی از دالیلی كه توسط رسانه ها 
در این باره ذكر شد، بحث مقاومت مردم بامیان 

علیه طالبان بود. همین امر، طالبان را خشمگین 
كرد و می خواستند هر طور شده انتقامی گرفته 

باشند. حتی برخی از فرماندهان آنها دو، سه سال 
قبل تر از این اتفاق، گفته بودند كه اگر بتوانند 
بامیان را تسلیم كنند، حتماً این مجسمه ها را 

خواهند شكست. البته نگاهی دیگر هم وجود دارد 
كه بحث جسم بخشیدن یا مجسمه سازی چون با 
رویكردهای اسالمی چندان سازگار نبوده، وقتی 
با باورهای افراطی طالبان تركیب شده، منجر به 

چنین اتفاقی شده است؛ كه البته با توجه به حضور 
روحانیون مسلمان برای انصراف دادن این گروه 

بابت تخریب تندیس ها، چندان ادعای قابل قبولی 
به نظر نمی رسد.



انیمیشن گردی9مهمان خانه

این هم یكــی دیگر از جدیدترین 
انیمیشــن های دنیا؛ انیمیشــن 
»بتمــن؛ هالوویــن طوالنــی«. 
این كارتــون جذاب بزرگســال 
كه كریس پالمر آن را ســاخته، 
2قسمت دارد و در ژانر ماجراجویی 
ساخته شده اســت. ماجرا از این 
قرار است كه در ســال های اولیه 
حضور بروس وین به عنوان بتمن، 
او درگیر یك پرونده قتل سریالی 
و اســرارآمیز می شــود و متوجه 
می شــود قاتل فقط در روزهای 
تعطیــل قربانی های خــودش را 
به قتل می رســاند. حاال بتمن یا 
همان قهرمان داستان باید درباره 
قتلی كــه در هالوویــن رخ داده، 
 Bad« تحقیق كنــد و به اصطالح
Man« قصه را به سزای اعمالش 
برساند. شاید برایتان جالب باشد 
بدانید رتبه این انیمیشن حدودا 
80دقیقــه ای در ســایت معتبر 
IMDB، 5/7  اســت و این امتیاز 
برای یك انیمیشن، خیلی خوب 

است.

بتمن؛ هالووین طوالنی

تا به حال به ایــن فكر كرده اید كه 
همین زباله های بی ارزشی كه كنار 
سطل آشغال ها رها می شوند ممكن 
است چه داستان های جذابی داشته 
باشند؟! اگر جواب تان منفی است، 
توصیه می كنیم حتما انیمیشــن 
»زباله هــا )Trash(« را ببینیــد. 
این انیمیشــن در مورد یك جعبه 
مقوایــی بدون اســتفاده بــه نام 
»اسلیم« است كه در كنار زباله های 
دیگر گوشه خیابان رها شده است. 
تا اینكه یك جعبه اسباب بازی به 
نام »اسپارك« به جمع شان اضافه 
می شود و همه زباله ها را وارد یك 
ماجراجویی جــذاب می كند. ایده 
بامزه این انیمیشن به ذهن خالق 
فرانچســكو دافانو و آنــدره نوبیل 
رســیده و این كارتــون محصول 
كشور ایتالیا، ســال گذشته تولید 
و منتشــر شــده اســت. ژانر این 
انیمیشــن پرهیجان هم كمدی و 
ماجراجویی است كه می تواند شما 
را حدودا یك ســاعت و نیم با خود 

همراه كند.

داستان كمدی زباله ها

پیتر خرگوشه 2

انیمیشــن »پیتــر خرگوشــه« 
را یادتان هســت؟ همــان فیلم 
انیمیشــنی كه ویل گلوك آن را 
ساخته و سال 2018منتشر شده 
است. در این فیلم بازیگرانی چون 
رز بیرن، دامنل گلیسون و سام نیل 
بازی كرده بودند و جیمز كوردن، 
دیســی ریدلی، الیزابت دبیكی، 
مارگو رابی و... كار صداپیشــگی 
شــخصیت های كارتونــی اش را 
برعهده داشــتند. حاال به تازگی 
ادامه این فیلم انیمیشــن منتشر 
شده. در این قســمت می بینیم 
كه »تومــاس« و »بــی« ازدواج 
كرده اند و با پیتــر و خانواده اش 
زندگی می كنند. امــا پیتر كه از 
زندگی در باغ خسته شده، به شهر 
بزرگی می رود و با شخصیت هایی 
مالقات می كند كه درنهایت همه 
خانواده را به دردسر می اندازد! این 
انیمیشن تازه كه محصول كشور 
 ،IMDB استرالیاســت، در سایت

امتیاز 6/2را به دست آورده.
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پای صحبت های جالل مقامی، پیشكسوت عرصه دوبله 
كه در آستانه تولد ۸۰ سالگی  اش است

صدای من 
با دیدنی ها، لو رفت
از معدود دوبلورهایی است كه هم صدایش آشناست و هم تصویرش خاطره ساز! 
اگر بخواهیم خیلی ســریع او را معرفی كنیم، باید از برنامه »دیدنی ها« در 
دهه های ۶۰ و ۷۰ با آن مجری آراسته و كت و شلوار پوشیده برایتان بگوییم كه 
یكشنبه شب ها بسیاری را پای تلویزیون ها می نشاند. صدای توأم با متانت و 
وقار جالل مقامی از او و برنامه  اش یك نوستالژی شیرین در روزهای جنگ برای 
مخاطبان تلویزیون ساخت. از آثار مقامی در سینما می توان فهرستی بلندباال 
تهیه كرد، اما اگر قرار باشد به چند شاهكار بســنده كنیم می توان به گویندگی اش در آثاری چون 
»لورنس عربستان«، »شكوه علفزار«، »محمد رسول اهلل)ص(« و... اشاره كرد. حاال در آستانه ۸۰ سالگی 
آقای دیدنی ها سراغ او رفتیم تا از نزدیك از ۷ دهه فعالیت هنری و سرمایه های زندگی اش بپرسیم؛ 
از راز ماندگاری و محبوبیتش بعد از این همه سال و از احواالت این روزهایش جویا شویم. با ما همراه 
باشید تا بخش هایی از گفت وگو با مردی كه بیش از نیم قرن با صدایش هنرنمایی كرده است را بخوانید.

دروغ های كوچك بزرگ
یكی دیگر از سریال هایی كه از كتاب های مهم معاصر الهام گرفته است سریال »دروغ های كوچك بزرگ« است. این 
سریال به كارگردانی ژان-مارك ولی در كشور آمریكا و در ژانر خانوادگی و اجتماعی ساخته شده است. در این سریال 

ریس ویترسپون، نیكول كیدمن، شیلین وودلی، الكساندر اسكارشگرد، ادام اسكات، زوئی كراویتز، جیمز توپر و جفری 
نردلینگ به هنرمندی پرداخته اند. لیان موریارتی كتاب »دروغ های كوچك بزرگ« را در یك عنوان به اتمام رسانده 
اما دیوید  ای كلی تاكنون توانسته آن را به دو فصل سریال فوق العاده تبدیل كند. تیم بازیگران سریال كم نظیر است و 

سازندگان تغییرات بسیار كوچكی نسبت به منبع اقتباس خود ایجاد كرده اند. این سریال چنان مورد استقبال و توجه 
قرار گرفته كه لیان موریارتی برای كمك به ساخت فصل دوم یك رمان كوتاه جدید نوشت. این كتاب توسط نشر 

میلكان و آموت و چند نشر دیگر ترجمه شده و در بازار كتاب آنالین ایران هم موجود است. اگر عالقه مند به مطالعه این 
كتاب در كنار تماشای سریال آن هستید پیشنهاد می كنیم این كتاب را حتما بخوانید.

بیگانه
مینی سریال »بیگانه« براساس یكی از كتب مشهور استفن كینگ ساخته شده كه پس از آغاز پخش با استقبال 
فوق العاده ای مواجه شد. داستان فیلم درباره یك پرونده قتل است كه اتفاقات ماورایی و عجیبی حول آن رخ 
می دهد. در واقع ماجرای مرگ مرموز پسر بچه  ای 11 ساله است كه در جنگل های جورجیا پیدا شده است. حال، 
پدر داغدار این پسر بچه، كارگاهی خصوصی را برای برمال شدن راز این جنایت به نام هالی گیبنی استخدام 
می كند. این سریال به خوبی حس تعلیق و ترس و المان های جنایی را در هم آمیخته و به خوبی می تواند 
مخاطبان را پای صفحه میخكوب كند. این سریال به كارگردانی اندرو برنستین، جیسون بیتمن و شارلوت 
ساخته شده و بن مندلسون، جیسون بیتمن، سینتیا اریوو، مارك منكاكا، جولیان نیكلسون، پدی كانسیداین و 
بیل كمپ ازجمله بازیگران این سریال هستند. كتاب »بیگانه« توسط نشر روزگار در ایران به چاپ رسیده است 
و نسخه آنالین هم از كتابفروشی های آنالین در دسترس است.

دكستر
كمتر مخاطبی كه اهل فیلم و سریال است، با اثر فوق العاده و عجیب »دكستر« آشنا نیست. این سریال طی 

هشت فصل عملكردی خیره كننده از خود برجای گذاشت. مایكل سی هال، جنیفر كارپنتر، دیوید زایاس، جولی 
بنز، لورین ولز، دزموند هرینگتون، جیمز رمار و سی اس لی ازجمله بازیگران این سریال جنایی و فوق العاده 
هستند. ماجرای داستان این فیلم از این قرار است كه دكستر در كودكی در جریان یك قتل خونین مادرش 

را از دست می دهد و پلیسی كه او را از صحنه جنایت نجات داده سرپرستی او را بر عهده می گیرد. ولی تأثیرات 
روانی اتفاقات كودكی روی او تأثیر گذاشته و حاال كه به عضویت پلیس در آمده به صورت مخفیانه تبدیل به یك 
قاتل سریالی شده و افرادی كه جرم و جنایت می كنند اما از قانون فرار می كنند را به قتل می رساند. ناگفته نماند 
كتاب »دكستر قاتل خواب گرد« نوشته جف لیندزی توسط نشر میلكان و منتشران اندیشه ترجمه شده و نسخه 

آنالین آن نیز موجود است.

دفاع از جیكوب
سریال »دفاع از جیكوب« در ژانر معمایی و با اقتباسی از رمانی به همین نام اثر ویلیام الندی ساخته شده است. 
داستان در مورد یك وكیل اهل بوستون و خانواده اش است كه پسرشان درگیر یك پرونده قتل شده است. كتاب و 
سریال تقریبا هیچ تفاوت چشمگیری ندارند و حس تنش در هر دو مورد به خوبی احساس می شود. والدین پسر در 
این میان كامال از نظر فكری از یكدیگر جدا می شوند؛ یكی به بی گناهی پسر خود ایمان كامل دارد و دیگری شروع 
به زیر سؤال بردن مسائل می كند. این سریال با استقبال خیلی خوبی مواجه شد و یكی از دالیل آن، نحوه روایت 
فوق العاده آن است؛ به طوری كه مخاطب از ابتدا تا انتهای مسیر لبه صندلی خود نشسته و به هیچ وجه نمی تواند 
پایان بندی شوك برانگیز سریال را حدس بزند. در كنار این موارد، بازیگران مطرح و درخشانی چون كریس ایوانز، 
جیدن مارتل، میشل داكری، چری جونز و پابلو شرایبر را در خود می بیند. كتاب دفاع از جیكوب توسط نشر 
كوله پشتی در ایران ترجمه شده و نسخه آنالین آن نیز در كتابفروشی های آنالین موجود است.

چیزهای تیز
سریال روان شناختی »چیزهای تیز« داستان خود را از رمانی به همین نام نوشته گیلین فلین گرفته است. ابتدا قرار بود 

نسخه سینمایی از این كتاب تهیه شود اما در نهایت به دلیل اینكه به زمان زیادی برای پرورش شخصیت ها و ترسیم مسیر 
پر پیچ و خم داستان نیاز بود، تصمیم گرفته شد تا این داستان تبدیل به سریالی تلویزیونی شود. در این فیلم یك خبرنگار 

 جنایی كه به الكل اعتیاد دارد پس از بازگشت از بیمارستان روانی به خانه كودكی خود می رود تا موضوع 
قتل دو دختر جوان را بررسی كند. آنچه این سریال را جذاب و گیرا می كرد، حس تعلیق جنایی و معمولی آن نبود بلكه 

درگیری و حاالت درونی این خبرنگار بسیار عالی كار شده بود. سریال چیزهای تیز به كارگردانی ژان-مارك ولی، جوایز 
مهم و تأثیرگذاری چون گلدن گلوب را به دست آورده است. ایمی آدامز، الیزا اسكانلن، پاتریشا كالركسون، كریس مسینا، 
الیزابت پركینز، سوفیا لیلیس، مت كریون، تیلر جان اسمیت و مدیسون دونپورت جزو بازیگران اصلی این سریال هستند. 

این كتاب توسط نشر چترنگ و چندین نشر دیگر در ایران ترجمه شده و نسخه آنالین آن نیز در دسترس است.

كشف جادوگران
سریال »كشف جادوگران« به كارگردانی آلیس تروتون در ژانر علمی- تخیلی از روی مجموعه كتاب های 
»كشف جادوگران« اثر دبورا هاركنز ساخته شده است. هاركنز نویسنده ای آمریكایی متولد 196۵ است كه 
سه گانه ای به اسم تمام ارواح دارد. این سه گانه بین 2011 تا 201۴ چاپ شده است و كتاب كشف جادوگران 
شماره یك آن بوده است. سریال، بازیگران و كارگردانان معروفی ندارد. با این حال برای كسانی كه به ژانر فانتزی 
عالقه دارند، می تواند سریال بسیار جالبی باشد. داستان این سریال درباره یك دختر جوان است كه از طریق یك 
كتاب باستانی متوجه می شود »جادوگر« است. او پس از آن با یك ومپایر مالقات می كند و مسیر زندگی اش 
به كلی عوض می شود. متیو گود، ترزا پالمر، ادوارد بالمل، الكس كینگستون، اوون تیال، والری پتیفورد، عایشه 
هارت، مالین بوسكا و لوئیز بریلی ازجمله بازیگران سریال اند. اگر به فانتزی عالقه مند هستید، عاشق هیجان این 
سریال خواهید شد. ناگفته نماند هیچ یك از این كتاب ها فعال به زبان فارسی ترجمه نشده اند.

سرگذشت ندیمه
سریال »سرگذشت ندیمه«، اقتباسی درخشان از رمان معروف مارگارت آتوود است. او یكی از برترین نویسندگان 

عصر حاضر محسوب می شود و مردم كانادا هم عالقه فوق العاده ای به او و آثارش دارند. داستان كتاب و سریال 
در مورد یك دنیای »ویران شهر« است كه در آن تنها برخی از زنان می توانند صاحب بچه شوند و حال این زنان 

مجبور هستند ندیمه زنانی شوند كه نمی توانند بچه دار شوند. این فیلم داستان ایاالت متحده آمریكا را در شرایطی 
روایت می كند كه دولت دموكراتیك با یك كودتا ساقط شده و حكومتی توتالیتر روی كار آمده و »حقوق بشر« را 
به طوركلی و »حقوق زنان« را به طور خاص نقض می كنند. نویسنده مفاهیم اصلی سرگذشت ندیمه را »قدرت، 

كنترل و حقوق اولیه انسانی« معرفی كرده و سریال هم بیشتر براساس كتاب اول نوشته شده است. گرچه نویسنده 
اخیرا دنباله ای بر »سرگذشت ندیمه« منتشر كرده است. اگر با این توضیحات عالقه مند به خواندن این كتاب شدید 

می توانید ترجمه این اثر را از نشر ققنوس و چند نشر دیگر تهیه كنید. البته نسخه آنالین آن نیز موجود است.

نگهبانان
هركجا كه بحث بر سر شاهكارهای دنیای كمیك و داستان باشد، »واچمن« نوشته آلن مورد خودنمایی می كند؛ كمیكی 
12 قسمتی و ماندگار كه چه در دنیای كمیك و چه بیرون از دنیای كمیك و بین تمامی داستان های فانتزی از شاهكارها و 
آثار كم نظیر قرن به حساب می آید. این نخستین باری نیست كه رمان مصور واچمن مورد اقتباس قرار گرفته است. گرچه 
سریال جدید نگهبانان موفق شده مسیر و رویكرد خاص خود را پیدا كند و در پیاده سازی آن به شدت تحسین برانگیز 
عمل كرده است. این سریال داستان فیلم یا رمان را دنبال نمی كند و به كلی مسیر خودش را طی می كند. خیلی از 
هواداران در ابتدا فكر می كردند سریال مذكور یك تالش دوباره و تكراری برای اقتباس از این رمان باشد اما حاال می بینیم 
كه اكثر منتقدان و مخاطبان این عنوان را تحسین می كنند. واچمن یك اثر ابرقهرمانی است كه توسط دیمون لیندلوف 
ساخته شده؛ رجینا كینگ، جرمی آیرونز، تیم بلیك نلسون، یحیی عبدالمتین دوم، دان جانسون، لوئیس گوست جونیور، 
جین اسمارت، اندرو هاوارد، و سارا ویكرز ازجمله هنرپیشگانی هستند كه در این سریال حضور دارند.

معرفی ۸ فیلم برتر كه از قلم نویسنده های بزرگ الهام گرفته  اند

 از قلم نویسنده تا هنرنمایی بازیگران
اگر اهل تماشای فیلم و سریال باشید و از طرفی به خواندن كتاب های رمان هم عالقه داشته باشید 
خوب می دانید كه اغلب فیلم های موفق كار خود را از یك كتاب شروع كرده اند. البته برخی از 
آثار سینمایی موفق شده اند خیلی فراتر از منبع اقتباس خود حركت كنند و به پدیده ای كامال نو 
و ویژه تبدیل شوند. درهرحال باید دانست كه فیلم ها و سریال های بی شماری براساس كتاب ها 

و رمان ها و كتب مصور ساخته شده كه نمی توانید فكرش را كنید. در ادامه می خواهیم شما را با 
۸سریال برتر آشنا كنیم كه نقطه آغاز و منبع شكل گیری شان یك كتاب یا یك مجموعه كتاب 
بوده است. ضمن آنكه در آستانه روز پاسداشت قلم قرار داریم و جا دارد یادی هم از نویسندگان 

این آثار ارزشمند كنیم. شما می توانید این فیلم ها را از پلتفرم های نماوا، فیلیمو و... تماشا كنید.

    تا چنــد روز دیگر برگ دیگری از ســالنامه 
زندگی تان ورق خواهد خورد و شما ۸۰ سالگی را 
به امید خدا تجربه خواهید كرد. چه حسی دارید؟

16 ساله بودم كه وارد كار دوبله شدم. بازیگر تئاتر نبودم ولی در 
دبیرستان كارهای نمایشی مدرسه را من و یك دوست دیگرم كه 
االن در آمریكاست انجام می دادیم. یك بار با مرحوم حیدر صارمی 
كه هم هنرپیشه بودند و هم كارهای دوبله و گویندگی رادیو انجام 
می دادند، بعد از پایان یكــی از نمایش هایم صحبت كردم و از او 
خواســتم مرا در زمینه تئاتر راهنمایی كند. او به من گفت سن 
شما برای تئاتر كم اســت و نوجوان هستی. بهتر است كار دوبله 
را ادامه دهی. از همین جا بود كه مرا به دوبله معرفی كرد و من از 
همان دوران دبیرستان و بعد از مدرسه، كار دوبله را بدون معلم و 
مربی شروع كردم. من خیلی زود راه افتادم و به یك سال نكشید 
كه به نقش اول گفتن رسیدم. حدود 10فیلم بازی كردم و مجری 
دیدنی ها شدم و چندین برنامه در رادیو داشتم اما اصل كارم، دوبله 
بود. حاال پس از گذشت 6۴ ســال، از عملكرد و كارنامه  ام در این 
سال ها ناراضی نیستم. چون كارهایی كه باید انجام می دادم انجام 
دادم. حمل بر خودستایی نباشد خوب هم انجام دادم. از آن جمله 
گوینده هایی بودم كه با كارهایــم رضایت مردم و مدیران دوبالژ 
را جلب كرده بودم. تمامی آثاری  كه در زمینه دوبله از من به جا 
مانده، سرمایه های معنوی زندگی من هستند به جای بسیاری از 
هنرپیشه های مطرح در فیلم های فاخر صحبت كردم. به قول یك 
بانوی برجسته كه می گفت ما رمان های بزرگ تاریخ را با صداهای 
شــما شــنیدیم؛ فیلم هایی چون »بینوایان«، »دكتر ژیواگو«، 
»برادران كارامــازوف« و »جنایات و مكافات« و »خوشــه های 
خشم« و ... طرفداران زیادی را به خود اختصاص دادند؛ به دوبله 

این فیلم ها كه از آثار نویسندگان بزرگ جهان ازجمله جان اشتاین 
بك، ویلیام فاكنر، تنسی ویلیامز، ارنست همینگوی و ویكتور هوگو 

بودند، افتخار می كنم.
    راز مانــدگاری نام جالل مقامــی را در چه 

می دانید؟
بخشی از موفقیت های دوبلورهای نسل ما به كیفیت فیلم های 
آن زمان برمی گشــت. تمامی آثار نویسندگان بزرگ دنیا وقتی 
فیلم می شدند و ما آنها را دوبله می كردیم گویی كتاب ها را از اول 
می خواندیم. البته گاهی هم جذابیت فیلم چنان مرا مجذوب خود 
می كرد كه شخصا می رفتم و آن كتاب را از اول مطالعه می كردم؛ 
مثل جنایات و مكافات. به عبارتی دوبله خوب با فیلم های خوب 
شكل می گیرد. همچنین یكی از الزمه های ماندگاری در عرصه 
دوبله، مطالعه است. افراد عالقه مند به دوبله، باید قبل از هر چیز 
رمان های نویسندگان بزرگ و همچنین نمایشنامه های مطرح را 

بخوانند تا بتوانند دیالوگ های نمایشی به كار ببرند.
    چند سالی است كه به دلیل بیماری از دنیای 
دوبله دور شده بودید. خوشبختانه حال جسمی 
و روحی تان بهتر شده است. آیا تصمیم به ادامه 

فعالیت در این حوزه دارید؟
سال 9۳ بر اثر عارضه سكته مغزی برای مدتی قدرت تكلم خودم را 
از دست دادم اما خدارا شكر این روزها حالم خوب است. البته سال 
گذشته هم از ناحیه پا دچار شكستگی شده و مدتی در بیمارستان 
بستری شدم. هم اكنون خوبم ولی تمایلی به ادامه كار در این زمینه 
ندارم. پیشنهاد كار زیاد دارم ولی حس می كنم دیگر كافی است 
و كارهایم را كرده ام. این روزها هم به دلیل شرایط كرونا ترجیح 
می دهم اصال از خانه خارج نشــوم. از طرف دیگر فضای دوبله و 

كیفیت فیلم ها هم دیگر باب میل من نیست. همچنین دوست 
ندارم كه با ارائه كاری ضعیف، اعتبار و سابقه خودم را خدشه دار 

كنم. حاال دیگر نوبت جوان هاست.
    اتفاقا سؤال بعدی من درباره جوان هایی است 
كه عالقه به كار دوبلــه و گویندگی دارند؛ چه 

صحبتی با آنها دارید؟
نسل جدید دوبلورها با استعداد و با پشتكارند اما متاسفانه از شانس 
بد آنها فیلم های خوبی برای به چالش كشــیدن هنر دوبله شان 
ندارند. فیلم های امروزی فیلم هایی نیستند كه دوبلورهای جوان 
را تشویق به تالش بیشتر كنند. اغلب اكشن هستند یا چینی، 
ژاپنی و كره ای. یك دوبلور جــوان هم تا زمانی كه فیلم خوب و 
شرایط مناسب برای دوبله را نداشته باشد قادر به بروز توانمندی 
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خود نیســت. باید فیلم خوب و باكیفیت باشد تا هنر دوبلور ها را 
نشان دهد. دوبله ارتباط زیادی به بازیگر دارد. خیلی از دوبلورهای 
قدیم به این دلیل مورد توجه قرار می گرفتند كه كار دوبله را روی 
صدای بازیگرانی انجام می دادند كه توانایی های زیادی در ایفای 
نقش داشتند. از من چندین بار سؤال شــد كه استاد من در كار 
دوبله چه كسی بوده است؟ من در پاسخ به این سؤال، نام چند تن 
از استادانم را می برم اما معتقدم هنرپیشه های خوب، استاد واقعی 
من در دوبله بودند. هرچه هنرپیشه قوی تر باشد، دوبلور هم طبیعتا 
بهتر دوبله خواهد كرد. تمام توجه دوبلور باید به خود هنرپیشه 
باشــد كه چطور بازی می كند. بازیگر خوب به دوبلور، كار و هنر 
یاد می دهد. گفتن دیالوگ كافی نیست؛ این می شود صداگذاری 
ولی دوبلور باید خودش هم یك بار دیگــر آن نقش را بازی كند. 
هم اكنون، سلیقه مردم نسبت به فیلم های دوبله، تغییر كرده است 
اما اگر همانند گذشته فیلم ها با نویسندگان قوی ساخته شوند، 

نسل امروز بازهم به فیلم های دوبله شده روی می آورند.
    خاطره ای از سال ها كار هنری تان در ذهن دارید 
كه بخواهید برایمان بازگو كنید؟ به ویژه از برنامه 
دیدنی ها كه ۱۲ ســال روی آنتن بودید؛ آن هم با 
برنامه ای كه فقط یك اجرا داشت و نه گفت وگو و نه 
تماشاگری اما از بهترین برنامه های سال های جنگ 

محسوب می شود.
از این برنامه خاطرات زیادی دارم؛ یكی از آنها مربوط به پوشش   من 
به عنوان مجری بود. قبل از انقالب مرتب به خارج از ایران می رفتم و 
كت هایی در رنگ های مختلف خریده بودم. سعی می كردم برنامه 
دیدنی ها را با حال و هوای شادتری اجرا كنم. مدیر شبكه، چندبار 
به من گفتند: آقای مقامی شنیده ام لباس های رنگارنگ می پوشید. 
زمان جنگ است، از این كت های آمریكایی كه سربازها می پوشند 
شما هم از همین ها بپوشید. گفتم اصال این حرف را نزنید. اسم 
برنامه دیدنی هاست و باید جذابیت داشته باشد. اتفاقا دیدنی ها 
برنامه و جایی است كه باید همین لباس ها را بپوشم. مردم تمام 
وقت از تلویزیون خبرهای جنگ، خرابی و كشــتار می بینند. با 
تهیه كننده قرار گذاشته بودیم كه در این یك ساعت از هفته، برنامه 

ما متفاوت از دیگر برنامه ها باشــد. دل مردم شاد شود و سرگرم 
شوند. مدیر شبكه هم پذیرفت، البته اول نگران عكس العمل ها بود 
بعد كه نامه های تشكر از وزارتخانه های مختلف را دریافت كردیم 
خیالشان راحت شد. برخی اوقات یكشنبه ها نزدیك به زمان پخش 
برنامه اگر در خیابان بودم از مردم می شنیدم كه عجله كنیم برنامه 
دیدنی ها شروع می شود. البته همیشه این حس با من بود كه  ای 
كاش با دیدنی ها صدای من لو نمی رفت و بعد از آن همه مرا به نام 

آقای دیدنی ها می شناختند.
    این روزها كه به جبر كرونا و بیماری زمینه ای تان 
همیشه در خانه هســتید اوقات فراغت تان را 

چگونه سپری می كنید؟
بیشتر فیلم تماشا می كنم. بازی های فوتبال و كشتی را دنبال كرده 
و موسیقی گوش می دهم. البته تماشای فیلم های جدید چندان 
هم برای من خوشایند نیست. ما عمری با فیلم های خوب زندگی 
كردیم و سراســر لحظه هایمان با دوبله سكانس های فیلم های 
خوب پر شده است. ما 60سال است كه كارمان دیدن فیلم بوده 
و به ســختی كار خوب ما را راضی می كند. شاید به همین خاطر 
است كه تماشای فیلم های امروزی با كیفیت تولید پایین آزارم 
می دهد. البته سینمای ایران خیلی رشد كرده و جوان ها كارشان 
را بلد هستند. عالوه بر فیلم، كتاب هم زیاد می خوانم؛ البته بیشتر 
فیلمنامه و نمایشنامه. دوباره سراغ »سووشون« سیمین دانشور و 
»كلیدر« دولت آبادی رفته ام. این كتاب ها ارزش چندبار خواندن را 
دارند. با چندبار مطالعه بیشتر در عمق داستان می روم. انگار پنجره 
تازه ای برایم باز شده است. از میان برنامه های تلویزیون، برنامه 

»كتاب باز« سروش صحت را دوست دارم.
    از همســر هنرمندتان خانم رفعت هاشم پور 
برایمان بگویید. ایشان هم چند سالی است كه 

كم كار شده اند؟
بله؛ او قبل از من و حتی پیش از سكته مغزی ام از فعالیت هنری 
كناره گیری كرد. گفت: خسته شده ام و دیگر نمی خواهم كار كنم. 
اتفاقا خیلی هم به او اصرار كردند و برای كارهای مختلف دعوتش 

كردند ولی نرفت.

نزدیك به ۷ دهه فعالیت
جالل مقامی، مدیر دوبالژ، دوبلور و بازیگر ایرانی، متولد دوم 
مرداد سال1۳20 در شهر كاشان است. او فارغ التحصیل 
دیپلم از دبیرســتان حافظ واقع در بازار تهران است. در 
دوران دبیرستان به دعوت حیدر صارمی از بازیگران تئاتر و 
سینما وارد دنیای دوبله شد و فعالیت خود را با دوبله شروع 
كرد و در تلویزیون با اجرای برنامه دیدنی ها به شــهرت 
رسید. هوشنگ لطیف پور از پیشكســوتان دوبله، سهم 
زیادی در شكل گیری مهارت و آموزه های او داشت كه بعد 
از یك سال مقامی از دوبله نقش های فرعی به نقش های 
اصلی رسید. مقامی در سال1۳۴۴ در 2۴سالگی با فیلم 
»من مادرم« نخستین تجربه بازیگری خود را به دست آورد 
و تا شروع انقالب اسالمی در ۴كار سینمایی ایفای نقش 
كرد. بعد از انقالب نیز در ۳ فیلم بازی كرد. از سال1۳62 در 
۴2سالگی با اجرای برنامه تلویزیونی دیدنی ها به تلویزیون 
آمد و به مدت 12سال در روزهای جنگ و پس از آن در قاب 
تلویزیون های آن دوره چهره متفاوتی به نمایش گذاشت. 
جالل مقامی در ســال1۳۴۳ در 2۳سالگی با همكارش 
رفعت هاشم پور كه او نیز در كار دوبالژ بود، ازدواج كرد كه 
ثمره آن تنها یك دختر و2 نوه است. دوبله منحصربه فرد 
او در سریال »لبه تاریكی« یكی از شاهكارهای این استاد 
دوبله ایران است. از مشــهورترین آثار مقامی می توان به 
گویندگی اش در آثاری چون »لورنس عربستان« به جای 
عمر شریف، »شــكوه علفزار«، »ارتش سری«، »پوآرو«، 
»شرلوك هلمز« و »هشدار برای كبرا 11« به جای سمیر 

اشاره كرد.
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چند كودك بی سرپرست و باهوش 
توسط یك فرد خیر دور هم جمع 
شده و عضو گروهی می شوند كه 
قرار اســت یك ماموریت مخفی 
را پیش ببرند. این خالصه سریال 
»گروه اسرارآمیز بندیكت« است؛ 
مجموعــه ای آمریكایی محصول 
سال 2021كمپانی دیزنی كه با 
اقتباســی از رمانی به همین نام، 
اثر ترنتون لی اســتوارت ساخته 
شده است. این ســریال كمدی، 
ماجراجویــی،  و  خانوادگــی 
كاری از گرگ بیمن اســت و در 
آن بازیگرانی چــون تونی هیل، 
كریستین شــال، مامه یا بوئافو، 
رایان هرست، سث بنی كار و سارا 
چائوردی ایفای نقــش كرده اند. 
قسمت نخست این سریال جذاب 
بــه تازگی منتشــر شــده و اگر 
می خواهید آن را به صورت دوبله 
یا با زیرنویس فارسی تماشا كنید، 
فیلیمو این امكان را در اختیارتان 

قرار داده است.

گروه اسرارآمیز بندیكت

خاطرتان هســت خیلی ســال 
پیش یك سریال استرالیایی با نام 
»پرستاران« از شبكه یك پخش 
می شد؟ همان سریال طوالنی و 
جذابی را می گوییم كه حول محور 
تری سالیوان، سرپرستار مهربان 
و همكاران دوست داشــتنی اش 
می گشــت. البته نام آن سریال 
»همــه قدیســان« بــود كه در 
تلویزیون ما با عنوان پرســتاران 
پخش می شد. همه اینها را گفتیم 
كه بگوییم حاال كانادا یك سریال 
جــذاب در محیط بیمارســتان 
ســاخته كه نام این یكــی واقعا 
پرســتاران اســت. این ســریال 
داســتان 5پرســتار جوان را به 
تصویر می كشد كه در بیمارستان 
ســنت ماری فعالیــت دارنــد و 
زندگی شان را وقف رسیدگی به 
بیماران كرده اند. فصل نخســت 
این سریال اجتماعی منتشر شده 
و از طریق پلتفرم های ایرانی قابل 
مشــاهده اســت. كلی میكین و 
وینفرید جانگ به طور مشــترك 
كارگردانی این سریال را برعهده 

دارند.

پرستاران جدید

یكی از جدیدترین ســریال های 
حال حاضر دنیا، سریال »تابستان 
بی رحم« است؛ ســریالی رازآلود 
و پر از تعلیق كه نظر منتقدان را 
حســابی به خودش جلب كرده 
اســت. این ســریال كــه فصل 
نخســت آن در حال پخش است 
و تاكنون 10 قســمت آن منتشر 
شــده، روایت زندگــی دو دختر 
به نام های كیت و جانت اســت. 
ماجرای این ســریال 2021 كه 
موفق شــده رتبه 7/5 را از سایت 
معتبــر IMDB كســب كند، از 
جایی شروع می شود كه در دهه 
1990، كیت در یك شهر كوچك 
در تگزاس بدون هیچ رد و نشانی 
ربــوده می شــود و جانت تالش 
می كند تا جــای او را بگیرد. این 
سریال كه می توانید آن را از طریق 
پلتفرم های ایرانی مانند »نماوا« 
مشــاهده كنیــد، در 3 مقطــع 
تاریخی مشابه در ســه تابستان 

پشت سر هم روایت می شود.

تابستان بی رحم
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 دالل؛ سوغات خنك 
از خطه شمال

احتمــاال شــما هــم تركیب خوشــمزه 
گوجه ســبز و دالل یا همان نمك سبز را 
تجربه كرده اید. این چاشنی خوش عطر و 
خوش طعم معموال با خیار، دوغ، ماســت، 
گوجه ســبز، پرتقال ترش، ســیب ترش، 
كیوی، آلوچه و چاقاله سرو می شود. دالل 
یا دالر یكی از چاشنی های معروف و البته 
خوشمزه در شمال كشور است. دالل كه از 
مخلوط ســبزی های محلی تهیه می شود، 
معموال در خانه همه شمالی ها وجود دارد. 
در بیشــتر موارد دالل به همراه ماســت 
مصرف می شود؛ چون ســبزی دالل طبع 
گرمی دارد و مصرف آن همراه با ماســت، 
طبع سرد ماســت را خنثی می كند. دالل 
عالوه بر اینكــه خوشــمزه و خوش طعم 
اســت، برای بدن هم فواید زیــادی دارد. 
این محصول مقوی معده اســت و مجاری 
تنفسی را ضد عفونی می كند. ضد نفخ بودن، 
یكی از مهم ترین خواص دالل است. خواص 
این محصول به ســبزی هایی كــه در آن 
استفاده می شود بســتگی دارد. اگر شما 
هم می خواهید این چاشنی خوشمزه را در 
خانه تهیه كنید، این مطلب را دنبال كنید. 
350 گرم گشــنیز، 200 گرم كوتكوتو یا 
خلــواش، 200 گرم بو انجیــر، 100 گرم 
چوچــاق، 100 گــرم نعناع و یــك یا دو 
قاشــق غذاخوری نمك از مواد الزم برای 
تهیه دالل خانگی خوشــمزه اســت. ابتدا 
سبزی های دالل شــامل نعناع، چوچاق، 
بو انجیر، كوتكوتو یا خلواش و گشــنیز را 
پاك كنید. هنگام پاك كردن، جز نعناع كه 
ساقه ضخیمی دارد، ساقه بقیه سبزیجات 
را دور نریزیــد، چون ســاقه نازكی دارند. 

سبزی ها را بشــویید و اجازه دهید آب آن 
خارج شده و كامال خشك شود. همچنین 
برای خشك كردن سبزی می توانید آن را 
در یك پارچه تمیز بگذاریــد تا رطوبتش 
گرفته شود. سبزی های دالل را با استفاده 
از سبزی خردكن یا غذاســاز طوری خرد 
كنید كه ســاقه و برگ آن مشخص نباشد 
و كامال ریز شــود. برای خرد كردن سبزی 
می توانید از چرخ گوشــت یا آسیاب برقی 
هم اســتفاده كنید. هنگام آسیاب كردن 
سبزی ها، كم كم به آن نمك اضافه كنید. 
به یاد داشــته باشــید كه اگر نمك را دیر 
اضافه كنید، رنگ دالل ســبز تیره خواهد 
شد. نمك سبب ماندگاری بیشتر و حفظ 
رنگ سبز دالل می شود. ســبزی دالل را 
می توانید در فریزر نگهــداری كرده و هر 
بار، هنــگام مصــرف آن را از فریزر خارج 
كنید. از میان سبزی هایی كه در باال اشاره 
شد، گشنیز، جعفری، سیر تازه و نعناع در 
همه شــهرها موجود است؛ اما سبزی های 
محلی مانند كوتكوتــو، بو انجیر و چوچاق 
به راحتی و در همه شــهرها در دسترس 
نیستند؛ بنابراین برای تهیه دالل خانگی، 
درصورت عدم دسترســی به سبزی های 
محلــی می توانید فقط از گشــنیز و نعناع 
استفاده كنید. همچنین اضافه كردن نمك 
از كپك زدن سبزی دالل جلوگیری كرده 
و به نگهداری بیشتر آن در یخچال كمك 
می كند. اگر می خواهید دالل ماست درست 
كنید، می توانید سیر تازه به مقدار دلخواه به 
آن اضافه كنید. به یاد داشته باشید كه اگر 
به سبزی دالل سیر اضافه كنید، نمی توانید 

آن را به همراه میوه های ترش میل كنید.

توریسم غذایی

شاخه كاردانش
مدیریت آشپزی و قنادی

ایــن روزهــا بــازار انتخــاب رشــته برای 
دانش آموزان دبیرستانی داغ است و ما از این 
فرصت استفاده كرده و درباره رشته مدیریت 
آشپزی و قنادی اطالعاتی مختصر اما كاربردی 
به دوستداران این رشته می دهیم. پیشنهاد ما 
به كسانی كه عاشق آشپزی هستید این است 
كه حتما این رشته را در اولویت قرار دهند. زیرا 
این روزها هنر پخت وپز به عنوان گران ترین 
فعالیت اقتصادی می تواند در افراد عالقه مند 
به این رشته توان فعالیت فرد را در حوزه های 
كاری رســتوران یا قنادی و هتل ایجاد كند 
و دایره اشــتغال را از همان دوران هنرستان 
به صورت وسیعی به تسخیر هنر خود درآورد. 
این رشته زمینه اشــتغال را از سال یازدهم 
فراهم ساخته و هنر پخت وپز را طی دوره های 
عملی می سازد. خوب است بدانید هنرجویان 
در این رشته عالوه بر گذراندن دروس عمومی 
12 اســتاندارد مهارت شــغلی را گذرانده و 
در انتهای هر اســتاندارد به توانایی های ذیل 
دست پیدا می كنند. رشته مدیریت آشپزی 
و قنادی عالوه بر داشــتن دروس عمومی و 
پایه كه در همه گرایش ها مشــترك است، 
دروس مهارتی مختلف هم دارد كه شــامل 
دروس شیمی، زیست شناســی، آشنایی با 
مایكروویو، آشــپز هتل درجه1، آشپز هتل 
درجه2، آشپز ســنتی، قناد هتل، دسرساز 
بین المللی، آشــپز مخصوص روز، دسرساز 
سنتی، سرآشپز كل آشپزخانه و قنادی هتل، 
ساالدساز و اردورساز، معادن كل آشپزخانه و 
قنادی هتل، نانوای نان حجیم و نیمه حجیم، 
اســتاندارد مهــارت اختیــاری و كارورزی 
است. در مجموع ۴2ساعت دروس عمومی، 
۴5ســاعت شایســتگی های فنی، 5ساعت 

دروس اختیاری، 9ســاعت شایستگی های 
غیرفنی، ۴ ساعت شایستگی های پایه فنی 
و مجموع كل ســاعات آموزشی 105 ساعت 
اســت. درباره آینده تحصیلی و شــغلی هم 
باید گفت كه شــرایط و نحوه ادامه تحصیل 
هنرجویان بعد از فراغت از تحصیل به گونه ای 
است كه هم اكنون فارغ التحصیالن می توانند 
در رشــته های كاردانی آشــپزی، كاردانی 
پذیرایــی و تشــریفات، كاردانــی قنادی، 
كاردانی آشپزی و قنادی بین المللی، كاردانی 
مهمانداری هواپیما، كارشناسی هتلداری7، 
كارشناسی گردشــگری، كارشناسی ارشد 
مدیریت هتلداری و كارشناسی ارشد مدیریت 
گردشگری ادامه تحصیل بدهند. هم اكنون 
دوره های كاردانی بدون آزمون و كارشناسی و 
كارشناسی ارشد با آزمون، دانشجو می پذیرد. 
فــارغ التحصیالن ایــن رشــته می توانند 
در مكان هــای مختلــف از جملــه هتل ها، 
رستوران ها، فست فودها، مراكز تهیه غذا  یا 
آشــپزخانه های صنعتی كار كنند. با داشتن 
تجربــه و صالحیت كاری كافــی می توانند 
سرآشپز یا مدیر آشپزخانه شوند. همچنین 
می توانند مدیر رستوران شــده و به صورت 
كترینگ با سازمان ها و شركت های مختلف 
قرارداد ببندند. عالوه بر اینها می توانند كارت 
مربیگری از سازمان فنی و حرفه  ای بگیرند و 
در هر آموزشگاهی رشته قنادی و آشپزی را 
تدریس كنند. همچنین فارغ التحصیالن این 
رشته می توانند در كارگاه های قنادی مشغول 
به كار شده یا از قنادی ها ســفارش بگیرند. 
همچنین می توانند به طور مستقل كار كرده 
و برای خود رستوران، فست فود یا مركز تهیه 

غذا راه اندازی كنند.

معرفی رشته

خوراكی هایی كه كودكان را 
باهوش می كند

باهوش شدن فرزندان یكی از دغدغه های 
والدین است؛ بســیاری دوست دارند برای 
افزایش هــوش و حافظه فرزندانشــان هر 
كاری از دست شــان ساخته اســت انجام 
دهند. قدم اول برای تقویت هوش فرزندان 
تغذیه است و والدین باید برای تقویت مغز 
و قدرت یادگیری بچه ها نكته های تغذیه  ای 
و غذای هــوش كودك را بشناســند؛ زیرا 
خوردنی هایی كه مســتقیم روی عملكرد 
ذهنی فرزند تأثیرگذارند خواص فوق العاده 
در خود جای داده اند. در ادامه به تعدادی از 

این غذاها اشاره می كنیم.
مغز كــودكان به ویژه برای ســال های اول 
زندگی خود با سرعت قابل توجهی در حال 
رشد است. كولین یك ویتامین بسیار مهم 
است كه نقش اساسی در این امر دارد، زیرا 
برای ایجاد سلول های حافظه در مغز بسیار 
حیاتی است. زرده تخم مرغ غنی از كولین 
است و تقریباً نیاز روزانه كودكان را تا ۸سال 
برآورده می كند. تخم مرغ همچنین دارای 
پروتئین زیادی اســت كه همــراه با آهن، 
فوالت و ویتامین A موجود در تخم مرغ به 
رشد، ترمیم و رشد سلول ها كمك می كند. 
همچنین ماهی های چرب سرشار از امگا3 
هستند كه برای رشد و سالمت مغز حیاتی 
اســت. اســیدهای چرب امگا3 از اجزای 
اساسی و عناصر سازنده مورد نیاز برای رشد 
سلول ها هستند. اســیدهای چرب امگا3 
فراوان ترین چربی موجود در مغز هستند و 
برخی مطالعات نشان داده  اند كه مصرف آن 
به مدیریت مشكالت رفتاری كودكان كمك 
می كند. ماهی سالمون، ماهی تن تازه، ماهی 
قزل آال، ساردین و شــاه ماهی منابع بسیار 

خوبی از روغن امگا3 هستند و باید هفته  ای 
یك بار مصرف شوند. در ادامه باید از غالت 
بگوییم. غالت كامل غنی از كربوهیدرات ها 
و گلوكز هســتند كه انــرژی الزم را برای 
تأمین ســوخت مغز فراهم می كنند. آنها 
 Bهمچنین سرشــار از ویتامین های گروه
هستند كه در داشتن یك سیستم عصبی 
ســالم نقش دارند. مطالعات متعدد نشان 
داده اســت كه یك صبحانه غنی از غالت 
كامل، حافظه و توجــه كوتاه مدت را بهبود 
می بخشد. غالت كامل شــامل جو دوسر، 
نان جو، چاودار، برنج، كینوا و گندم ســیاه  
می شود. غذاهای ســبوس دار نیز سرشار 
از فیبر هســتند و میزان گلوكز را در بدن 
تنظیم می كنند. لوبیا سرشــار از پروتئین، 
ویتامین و مواد معدنی اســت كه آن را به 
یك گزینه غذایی عالی برای كودكان شما 
تبدیل می كند. لوبیای قرمز و چیتی حاوی 
چربی های امگا3 بیشــتری نسبت به سایر 
لوبیاها هســتند كه این ماده برای رشد و 
عملكرد مغز بسیار مهم است. شیر، ماست 
و پنیر مملو از پروتئین و ویتامین های گروه

B هســتند كه آنها را  در گروه مواد غذایی 
بسیار مغذی قرار می دهد. این مواد مغذی 
برای رشــد بافت مغــز، انتقال دهنده های 
عصبــی و آنزیم ها ضروری هســتند و در 
عملكرد مغز نقش مهمی دارند. همچنین 
این مواد غذایی سرشــار از كلسیم هستند 
كه برای رشد دندان ها و استخوان های قوی 
و سالم نقشــی حیاتی دارند. روغن زیتون، 
عســل، گردو، زردچوبه، آووكادو، ســیب، 
 ســبزیجات و بادام هم در هوش فرزندان 

تأثیرگذار است.

دانستنی ها

سرآشپز این هفته پیشنهادهای 
خوشمزه ای برای شما دارد

آشپزی از آن دسته فعالیت های دلچسبی 
است كه سن و سال نمی شناسد و می تواند 
تا همیشه همراهتان باشد. اگر ســال ها درگیر این حرفه باشید، 
رفته رفته فوت و فن ها دست تان می آید و یك حرفه ای و كاربلد 
در این هنر می شوید. آشپز این هفته، ۵۵سال دارد و چندین سال 
است كه برای خود و اعضای خانواده اش، دست به پخت نان، كیك 
و برخی شیرینی های خانگی زده است. از آنجا كه فضای مجازی، 
تنور داغ اشــتراك تجربیات و مهارت هاست، به فكر راه اندازی 
صفحه  ای در فضای مجازی افتاد تا دیگران را نیز در فعالیت های 
خالقانه خود، سهیم كند. »اعظم رضایانی« در صفحه خود، دستور 
پخت انواع نان، كیك و دســر را برای استفاده دیگران قرار داده 
است و تجربیات خود را با دوستداران و همراهان خود به اشتراك 
می گذارد. با ما همراه باشید تا چند دســتور غذایی خوشمزه و 

متنوع را با هم مرور كنیم.

سحر  غفوری 

چیزكیك یخچالی شكالتینان پنبه  ای

 نان پنبه ای یكی از نان های محبوب و خوشمزه است كه بافتی نرم و لطیفی دارد و به 
همین دلیل با این نام معروف شده است. شما می توانید این نان را به آسانی در خانه 
برای صبحانه و عصرانه خود درست كنید. البته نوع زنجبیلی این نان طرفدار های خاص 
خودش را دارد. گرچه زنجبیل خاصیت های فراوانی دارد اما اگر تمایل ندارید در این 

فصل گرم از نوع زنجبیلی استفاده كنید، پیشنهاد ما، نان پنبه ساده است.

اگه هوس شكالت كردید، این چیز كیك شكالتی یخچالی پیشنهاد 
ما به شماست. خبر خوب اینكه در این فصل گرم، الزم نیست برای 
این چیز كیك آشپزخانه را با روشــن كردن فر گرم كنید. زیرا این 
چیز كیك با پایه بیسكوئیت های ساده تهیه می شود. پس هیچ جای 
نگرانی نیست و حتی اگر تجربه كمی در آشپزی دارید، از پس این 
دستور تهیه ساده برمی آیید. پس دست به كار شوید و با تلفیق مزه ها، 

طعم تازه ای را تجربه كنید.

ابتدا مواد خشك را با هم مخلوط كرده و بعد از 3بار الك 
 كردن، آن را به مواد مایع افزوده و به مدت ۸ تا 10 دقیقه
خــوب ورز دهید. اكنــون باید تركیب مواد خشــك و 
مایع را به مدت یك ســاعت و نیم در دمــای محیط گرم نگه داشــته و پس از 
ور آمدن خمیر )چاق شــدن خمیر( و هواگیری كــردن، آن را به گلوله های 
كوچك تقسیم كرده و در ظرف مناســب بچینید. دوباره برای ورآمدن بیشتر 

خمیر )چاق شــدن( به مدت 20دقیقه دیگر به آن زمان بدهیــد. در آخر، با 
زرده تخم مرغ و شیر )ســفیده تخم مرغ را می توانید به مواد خمیرتان اضافه 
 كنید( خمیر را رومــال كرده و در دمای 1۸0درجه به مــدت 30دقیقه  در فر 

قرار دهید.
نكته: قابل ذكر است در تمامی موارد پخت نان و كیك حتما فر را از 20 دقیقه 

قبل از استفاده، گرم كنید تا مغز نان و كیك به خوبی بپزد.

طرز تهیه

  آرد نان فانتزی: ۲۵۰ گرم
  شكر: ۶ قاشق غذاخوری

  خمیرمایه فوری: یك قاشــق 
سوپ خوری

  تخم مرغ: ۲ عدد
  شیر ولرم: یك لیوان سرخالی

  كره گیاهی: ۸۰ گرم
  نمك: به مقدار كم

مواد الزم برای رومال:
  زرده تخم مرغ: یك عدد

  شیر: یك قاشق

مواد الزم

مواد الزم برای خمیر پیتزا:
  آرد: ۵۵۰ گرم

  نمك: ۲ قاشق چایخوری
  شكر: یك  قاشق چایخوری

  كره نرم شده در دمای محیط: ۱۷۰گرم
  خامه صبحانه: ۲۰۰گرم

  تخم مرغ: یك عدد
  مایه خمیر فوری: ۳ قاشق چایخوری

  شوید خشك: ۲ قاشق غذاخوری
  سیر رنده شده: ۴ حبه
مواد الزم برای فیلینگ:

  گوشت چرخ كرده: ۳۰۰ گرم

  پیاز نگینی خرد شده: ۲ عدد
  سیب زمینی مكعبی خرد شده: ۲عدد

  گوجه خرد شده: ۳ عدد
  روغن: ۶۰ میلی لیتر

  فلفل سیاه: به مقدار الزم
  فلفل قرمز: به مقدار الزم

  پاپریكا: به مقدار الزم
  نمك: به مقدار الزم

  پیازچه نگینی شده یا جعفری: اندكی
مواد الزم برای رومال:

  زرده تخم مرغ: یك عدد
  شیر: یك قاشق

مواد الزم

  بیسكوئیت پتی بور: ۲۵۰ گرم
  كره آب شده: ۸۰ گرم

مواد گاناش:
  خامه صبحانه: ۲۵۰ گرم

  پودر ژالتین: یك قاشق مرباخوری
  كره: ۵۰گرم

  شكالت: ۱۰۰ گرم )بنا به ذائقه تلخ یا شیرین(

مواد الزم

پیتزای طرح دار

پیتزا یكی از انواع غذا های خوشــمزه و لذیذ است كه در بین همه 
رده های ســنی طرفداران زیادی دارد. پیتزا را می توانید در خانه 
درســت كرده و با تزئین و سلیقه شــخصی آن را سرو كنید. شما 
می توانید با كمی خالقیت و با ایده هــای جالب پیتزای خانگی را 

دیزاین كرده و به سفره غذایی تان تنوع بدهید. 

برای تهیه خمیر پیتزا، ابتدا مواد خشك را 
با هم مخلوط كرده و 3بــار الك كنید. بعد 
به مواد مایع خمیر افزوده و ۸ تا 10 دقیقه 
ورز دهید و بعد در دمای محیط به مدت یك ساعت كنار بگذارید 
تا خمیر به خوبی عمل )َور( بیاید. سپس 2قسمت خمیر را برای 
خمیر پیتزا درنظر گرفته و یك قســمت باقیمانده را برای تزئین 
روی مواد كنار بگذارید. بعد از آن با وردنــه خمیر را روی كاغذ 
روغنی به اندازه سینی فر باز كنید. سپس خمیر را به سینی انتقال 
داده و از مواد فیلینگ پخته و خنك شــده روی خمیر مورد نظر 
بریزید. آنگاه برای شــكل دهی خمیر روی مواد، با غلطك برش 
خمیر، طرح ضربدری را روی خمیر ایجاد كرده و بعد روی مواد 
فیلینگ پهن كنید. دقت كنید برای اینكه مواد فیلینگ از كناره 
خمیر بیرون نزند، با فشار انگشت لبه های آن را به خمیر زیرین 
چسبانده و با زرده تخم مرغ )سفیده تخم مرغ را می توانید به مواد 
خمیرتان اضافه كنید( و یك قاشــق شــیر، رومال كنید. اكنون 
كه پیتزا برای طبخ آماده اســت آن را به مدت یك ساعت در فر و 
دمای 1۸0درجه قرار دهید تا بپــزد. ناگفته نماند درصورتی كه 
مواد فیلینگ به خوبی پخته شده باشد زمان كمتری برای پخت 
پیتزا الزم است. دقت داشته باشید قبل از آنكه پیتزا را داخل فر 

بگذارید، فر حداقل از 20دقیقه قبل گرم شده باشد.

طرز تهیه

طعمی تازه 
با تلفیق مزه ها

بیســكوئیت را خرد و با كره آب شده كامال 
مخلوط كــرده و در قالــب كمربندی كیك 
بریزید. سپس با فشار قاشــق یا ته لیوان به 
هم فشــرده و صاف كنید. برای اینكه به طور كامل تثبیت شــده و 
قوام پیدا كند داخل یخچال قرار دهید. در این فاصله خامه را روی 
حرارت مالیم گذاشــته و قبل از جوش آمدن، شكالت خرد ، شكر، 
كره و پودر ژالتین را به آن اضافه كنید. البته پودر ژالتین را به همراه 
یك قاشق چایخوری شكر و كمی شیر به روش بن ماری حل كرده 
 و در انتها به مواد بیفزایید. به یاد داشته باشــید افزودن كره باعث
براق شدن گاناش می شود. سپس حرارت را خاموش كرده و خوب هم 
بزنید تا مخلوط یكدست شده و به خوبی با هم مخلوط شود. اكنون 
باید مواد تهیه شده را روی بیسكوئیت ها ریخته و به مدت ۴ساعت 
در یخچال قرار دهید تا قوام پیدا كند. حاال چیزكیك شكالتی آماده 
است و درصورت تمایل می توانید با خامه، ترافل یا میوه های فصل 

تزئین كنید.

طرز تهیه



كتابگردی11زورخانه

برایان تریسی برای همه ما با كتاب 
»قورباغه ات را قورت بده« شناخته 
می شــود؛ نویســنده كتاب های 
موفقیت و خودیــاری كه به تازگی 
كتاب دیگری در این حوزه منتشر 
كرده است. كتاب »فقط ساكت شو 
و انجامش بده« جدیدترین اثر این 
نویســنده اســت كه در آن پاسخ 
به یك سؤال اساســی داده شده: 
»چــرا بعضی از مــردم موفق تر از 
دیگرانند؟« در این كتاب نویسنده 
یك روش ساده و عملی 7قسمتی 
را به اشتراك گذاشته و ادعا می كند 
با این 7گام می توان طی چند ماه یا 
چند سال آینده به موفقیت هایی 
دست پیدا كرد كه حتی بیشتر از 
موفقیت هایی است كه بیشتر مردم 
در تمام مدت عمرشــان به دست 
آورده اند! این كتاب را نشــرهای 
مختلفی در ایــران ترجمه و چاپ 
كرده اند؛ ازجمله نشر آرون، نفیر، 

مهرگان قلم و... .

فقط انجامش بده

»تختخــواب دیگــران« عنوان 
یك كتــاب ایرانی نوشــته آیدا 
مرادی آهنی اســت كــه درباره 
ســفر و معنا و مفهوم آن نوشته 
شده است. یعنی نویسنده در این 
كتاب هم از ســفرهای خودش 
به نقــاط مختلف جهان نوشــته 
و هم اساســا درباره مفهوم سفر، 
موقعیت انســان به عنوان مسافر 
و تامــات و احساســاتی كه با 
ســفر گره خورده صحبت كرده 
است. در بخشی از این كتاب كه 
آن را نشــر »كتاب سده« منتشر 
كرده، می خوانیــم: »ما در عمق 
شهرهای غریب، پی شهر خودمان 
می گردیم. دنبال نشــانه ای آشنا 
كه هم به آن شــهر نزدیك شویم 
و هم خود را به آن نزدیك كنیم. 
مانند یافتن تفاهمی با غریبه ای 
دوست داشــتنی«. ایــن كتاب 
384صفحه ای ابتدای خرداد ماه 
همین امسال منتشــر شده و به 
همین دلیــل از تازه های نشــر 

به حساب می آید.

تختخواب دیگران

روان درمانی 

موضوع روان درمانــی و روانكاوی 
چند ســالی اســت كــه مطرح 
شــده و در دنیای روانشناســی، 
طرفداران خاص خــودش را پیدا 
كرده است. اگر این موضوع، مورد 
عاقه شما هم هســت، می توانید 
بــا خواندن كتــاب »روان درمانی 
اگزیستانســیال« ارویــن دیالوم، 
اطاعات تان را در این حوزه بیشتر 
كنیــد. ارویــن یالوم هــم معرف 
حضورتان هست؟ نویسنده كتاب 
معروف »وقتی نیچه گریست«، در 
این كتاب به نظریه اگزیستانسیال 
پرداخته و می گوید ریشــه تمام 
ترس های مــا در مفاهیمی چون 
تنهایی، پوچــی، مــرگ و... قرار 
دارد. با مطالعه ایــن كتاب بدون 
اینكه هیچ مبلغــی هزینه كنید، 
می توانید چند ســاعتی را با یك 
روان درمانگر خوب ســپری كنید 
و اوضــاع روحی تــان را بهبــود 
ببخشید. سبك ســاده و روان كه 
عاری از اصطاحات تخصصی است 
باعث شده تا این كتاب برای همه 

خواننده ها قابل فهم باشد.

پنجشنبه
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    دانشجوی رشته حسابداری كجا و سینما 
و حاال بوكس كجا؟ 

زندگی من هم مثل هر انســان دیگری مراحل مختلفی 
داشته است؛ از درس خواندن شروع شده، با سینما ادامه 
داشته و به بوكس ختم شــده. البته شاید به بوكس ختم 
نشــود اما االن حالم با بوكس خوب اســت و تا وقتی این 
حال خوب را دارم ادامه می دهم. یك موقعی تحصیل در 
رشته حسابداری دغدغه ام بوده، یك زمان دیگری سینما 

زندگی ام بوده و حاال با بوكس زندگی می كنم.
    البته كمی از نظر عموم نامانوس اســت 
كه یك بازیگر زن قید سینما را بزند و وارد 

بوكس حرفه ای شود.
داستان زندگی من با سینما شــروع شده و سینما باعث 
شد با یكی از وجوه شخصیتی خودم آشنا شوم، دوستش 
داشتم و آن را بسازم. فكر می كنم یكی از نقش ها باعث شد 
با آن وجه شخصیتی ام كه 27سال آن را نمی شناختم آشنا 
شوم، دوستش داشته باشم و برای ساختنش تاش كنم. به 
واسطه نقشی كه در سینما به من پیشنهاد شد به موی تای 
عاقه مند شــدم و همین عاقه به ورزش های رزمی در 
نهایت به رینگ بوكس كشیده شــد. حاال وجه دیگری از 
شخصیتم را شناخته ام؛ مثل همه نشانه هایی كه تاكنون 
در زندگی ام می بینم و از آنها درست استفاده می كنم. به 
حدی این وجه شخصیتی را دوست دارم كه به خاطرش 
همه  چیزهای دوست داشتنی زندگی ام و همه  چیزهایی كه 
برای به دست آوردنش تاش كردم را كنار گذاشتم تا این 

كاراكتر جدید را بسازم.
    اوضاع در بوكس چطور است؟

 خدا را شــكر اوضاع رضایت بخش است. شاید رسیدن به 
اهداف و آرما  ن هایی كه در بوكس داشــتم طول كشیده 
باشد اما فراموش نكنیم همه كارها آنگونه كه ما می خواهیم 
پیش نمی رود. این هم بخشــی از مسیری است كه برای 
رســیدن به هدف باید طی كنیم. من در حال طی كردن 

مسیر به سر می برم.
    5سال هم برای بدل شدن به یك بوكسور 
حرفه ای زمان زیادی نیســت. چطور در 
این زمان نسبتا كوتاه این چنین پیشرفت 

كردید؟
در یك كلمه می توانم بگویم عشــق. تا به حال معنی این 
كلمه را با تمام وجودم درك نكرده بــودم اما االن به این 
باور رسیده ام كه عشــق چطور به انسان صبر و شكیبایی 

و از خود گذشتگی را یاد می دهد. چه زمانی كه حسابداری 
می خواندم و مشــغول جمع و تفریق بــودم و چه وقتی 
كه به عنوان بازیگر وارد ســینما شــدم، یاد نگرفته بودم 
كه می شــود آدم بزرگ تری را زندگی كرد. فكر می كنم 
بوكس این چیزها را بــه من یاد داده و بــه همین خاطر 
جای سینما را به عنوان اولویت اول زندگی ام گرفته است. 
االن حدود 7سال اســت كه در سینما كار نكرده ام و اصا 
ناراحت نیستم چون هر وقت كه بخواهم می توانم به سینما 
برگردم تا نقشــی را بازی كنم كه بلدم و در بوكس آن را 
زندگی كرده ام. آن وقت دیگر خودم را بازی می كنم و به 

همین خاطر كارم به مراتب آسان تر است.
    یعنی می خواهیــد در آینده نقش یك 
بوكسور زن را بازی كنید و یك جورهایی 
ماحصل یك دهه زندگی شخصی تان را روی 

پرده سینما ببرید؟
می خواهم در بوكس قهرمان جهان شوم و آن وقت همین 

كاراكتر واقعی را جلوی دوربین ببرم.
    ممكن است قهرمانی در مسابقات جهانی 
بوكس یك پروسه زمان بر باشد. تا آن موقع 

دلتان برای سینما تنگ نمی شود؟
تا وقتی نتوانم آن كاراكتری را كــه در بوكس می خواهم 
كشف كنم دلم برای سینما تنگ نمی شود. االن دارم نقشی 
را در زندگی ام بازی می كنم كه هنوز تمام نشــده است. 
زمانی به ســینما بر می گردم كه این نقش را به طور كامل 
یاد گرفته باشم و آن را به شــكل درستی جلوی دوربین 
ببرم. من همیشه می گویم نتیجه، كیفیت عملكرد شما را 
در هر كاری نشان می دهد. در این چند سال هنوز اتفاقی 
كه رؤیای خواب و بیداری من اســت برایم رخ نداده اما به 
واسطه عشــقی كه در وجودم شكل گرفته و سرسختی و 
ســماجتی كه به خرج می دهم و از همه مهم تر به خاطر 
قولی كه به خودم داده ام كارم را نیمه كاره رها نمی كنم. در 
این مسیر یك مربی و همراه خوب مثل سجاد محرابی را 
دارم و با وجود این مربی به هدف هایی كه در بوكس دارم 

خواهم رسید.
    ماجراجویی در بوكس برای یك بازیگر زن 
ریسك خطرناكی است. چقدر با مخاطرات 

این ورزش كنار آمده اید؟
این ریسك برای من خطرناك تر است. من بازیگری هستم 
كه به واسطه چهره ام پتانسیل باالیی برای ورود به سینما 
داشتم و به همین دلیل می گویم نسبت به بازیگرانی كه 

به صورت شان وابسته نیستند ریسك خطرناك تری كرده ام. 
بوكس چیزی ورای این مسائل به من داده است. من برای 
ساختن یك كاراكتر جدید كه دوستش دارم تاش می كنم 
و ارزش این كاراكتر از زیبایی صورتم مهم تر است. می توانم 
بگویم عزت نفسی كه بوكس به من داده را بیشتر دوست 
دارم و اگر آن را با اعتماد به نفســم تلفیق كنم موفقیت 

محض حاصل خواهد شد.
    مسئله یك بوكسور تغییر سبك زندگی 
است. حتی الزم است یك وقت هایی مثل 
شما با سر تراشیده وارد رینگ بوكس شود 
تا بعد از بازگشت به كشور مشكلی ایجاد 

نشود. چقدر با این تغییرات كنار آمده اید؟
وقتی از سینما به بوكس آمدم به آدم دیگری تبدیل شدم 
و كاراكتر من به كلی تغییر كرد؛ از نوع پوشــش گرفته تا 
خواسته ها و نگرشی كه به اتفاقات پیرامونم داشتم تغییر 
كرده. گاهی اوقات كه خودم را در آینه  می بینم احساس 
می كنم به لحاظ ظاهری هم آدم قبلی نیستم و خیلی تغییر 
كرده ام. اگر بخواهم بین ایــن دو وضعیت یكی را انتخاب 

كنم صد درصد وضع فعلی را انتخاب خواهم كرد.
    این كاراكتر جدید كــه می خواهید در 
بوكس آن را بسازید، مشت زدن را دوست 
دارد یا بیشــتر ترجیح می دهد در برابر 

مشت ها از خودش دفاع كند؟
فكر می كنم مشت خوردن من را مشــت زن كرده است. 
شاید جامعه، خانواده یا دوستانی كه انتخاب كرده ام مشت 
زدن را به من یاد داده انــد. در بوكس ضربه های محكمی 
می زنم چون در زندگی به آنهایی كه قبا به من مشــت 
زده اند مشت نزدم و ترجیح دادم از آنها بگذرم. این تصمیم 
یك قهرمان بوكس را می سازد چون تصمیم گرفته دیگر 
مشت نخورد. از وقتی وارد بوكس شده ام یاد گرفته ام كه از 
كنار خیلی از مسائل عبور كنم. االن مشت هایم را در داخل 

رینگ می زنم.
    پس بوكس برای شما عین زندگی است.

دقیقا همینطور است و برای همین بوكس را دوست دارم. 
بوكس كاراكترهای مختلفی كه در وجودم ناشناخته بوده را 
به من نشان می دهد. شاید در زندگی شخصی ام اشتباهاتی 
داشــته ام و بوكس به من كمك می كند این اشتباهات را 

تكرار نكنم.
    فكر می كنید برای خیلــی از دختران 
ایرانی كه سودای مبارزه در رینگ بوكس را 

دارند الهام بخش شده اید؟
می خواهم به همه بگویم در هر سن و موقعیتی می توانیم 
چیزی كه می خواهیم را بســازیم. بازخوردهای زیادی از 
طرف مردم گرفته ام. بین كامنت ها ناسزا هم می گویند اما 
درصد زیادی از مردم به واسطه مسیری كه انتخاب كرده ام 
مرا تحســین می كنند و می گویند تو با این تغییر مسیر و 
تغییر سبك زندگی به ما یادآور شدی كه ما هم مسیرمان را 
اشتباه رفته ایم و می توانیم آن را اصاح كنیم. این اعجازی 
كه بوكس در زندگی من ایجاد كرده می تواند برای خیلی ها 
رخ بدهد و مسیر زندگی شان را به كلی تغییر بدهد. چند روز 
پیش داشتم كتاب»زندگی در زمان حال« را می خواندم و 
یك جای كتاب نوشته بود بمیر قبل از آنكه میرانده شوی. 

اگر غیر از این باشد عمرمان را هدر داده ایم.

فیلم های ورزشی كه رزمی كارها باید ببینند

مبارزه، خون و اشك 
كارگردان ها برای ساخت مستندهای ورزشی سراغ اسطوره های ورزش می روند 
و به همین دلیل فیلم ها و مســتندهایی كه با مضمون داستان زندگی قهرمانان 
اسطوره ای ورزش ساخته شده برای بسیاری از ورزشكاران حرفه ای و حتی آماتور 
الهام بخش بوده است. فیلم هایی كه در این ژانر ساخته می شود زوایای تاریك و 

روشن زندگی بسیاری از ورزشكاران مشهور را به تصویر می كشد و چهره واقعی 
آنها را پیش روی مخاطب قرار می دهد؛ مثل مستندهایی كه درباره بروسلی، جكی 
چان، محمد علی كلی، مایك تایسون و... ساخته شده و تماشای آنها به طرفداران 

ورزش های رزمی توصیه می شود.

 سایه و استخوان 
كارگردان: میرزی الماس
مینی سریالی 8 قسمتی در ژانر اكشن و علمی-تخیلی و محصول سال2۰21 كشور آمریكا و از تولیدات پلتفرم 
نتفلیكس است. داستان سریال در جهانی خیالی كه به دو قطب »تاریكی« و »روشنایی« تقسیم شده روایت 
می شود و همواره جنگی میان این دو سرزمین وجود دارد. موجودات شیطانی دنیای تاریكی انسان های بی پناه 
را شكار می كنند و انسان ها تا سال های طوالنی با دستان خالی در برابر این موجودات ایستادگی می كنند 
تا اینكه دختری به نام »آلینا استاركوف« به نیروی قدرتمندی كه در وجودش نهفته شده است پی می برد. 
سرنوشت انسان ها و این جنگ طوالنی میان تاریكی و روشنایی در دستان استاركوف است.

 قهرمانان
كارگردان: برت ماركس

این مستند، داستان ظهور موفق ترین بوكسورهای معاصر را با روایت فراز و فرودهای زندگی اواندر هالی فیلد، برنارد 
هاپكینز و مایك تایسون روایت می كند. قهرمانان داستان مثل گادیاتورها از طبقات پایین اجتماع برخاسته و 

بوكس را كه در این مستند به عنوان »ورزش فقرا« از آن یاد می شود وسیله ای برای ابراز وجود می دانند. آنها با روایت 
مسیر فقر تا شهرت و ثروت، اعتراف می كنند كه همواره با فقر، نابرابری نژادی، بی خانمانی، سوء مصرف مواد و الكل 
و خشونت دست و پنجه نرم كرده اند اما بوكس كمك كرد تا به همه این ناهنجاری ها غلبه كنند. مستند »قهرمانان« 

داستان مقاومت بوكسورهای مشهور در برابر معضات و ناهنجاری های اجتماعی است.

 تهران تا باكو 
كارگردان: جی اچ برادرز 
امیرعلی اكبری سال ها كشتی گیر تیم ملی ایران بود اما بعد از اینكه به استفاده از موادنیروزا محكوم شد به 
سمت ورزش »هنرهای رزمی تركیبی« رفت و خوش درخشید. مستند »تهران تا باكو« مراحل آماده سازی  
علی اكبری برای حضور در مسابقات باكو كه در نهایت به قهرمانی او منجر می شود را به تصویر می كشد. او 
در بخشی از این مستند می گوید: اگر همین االن بگویند بیا و به كشتی برگرد، برنمی گردم چون معتقدم هر 
انسان رسالتی دارد و رسالت من حضور در MMA است. بخش دیگری از این مستند به ركورد منحصر به فرد 
علی اكبری كه بردن یكی از رقبا در 17 ثانیه است اختصاص دارد.

 تپش آهن 
كارگردان:جورج باتلر

مستند »تپش آهن«، مخاطب را به مسابقات جهانی پرتوریا می برد؛ جایی كه بدنساز های حرفه ای و آماتور 
برای مسابقات مستر المپیا1۹7۵ آماده می شوند و آرنولد شوارتزنگر، قهرمان ۵دوره این مسابقات باید در مقابل 

یك پسر خجالتی و جوان به اسم سرگئی نوبرت از عنوانش دفاع كند. منتقدان بر این باورند كه تپش آهن كه 
در سال 1۹۹7و با كمك آرنولد منتشر شد به معرفی ورزش بدنسازی و زیبایی اندام كمك زیادی كرد. گفته 

می شود بعد از انتشار این فیلم، تعداد سالن های بدنسازی در آمریكا به طور چشمگیری افزایش پیدا كرد و آرنولد 
به عنوان یك ابرقهرمان وارد سینمای هالیوود شد.

 مثل آب باش 
كارگردان: كن راجرز
فیلم »مثل آب باش« ماجرای ظهور بروس لی به عنوان اسطوره فیلم های رزمی و ماجرای ورودش به سینمای 
هالیوود را بررسی می كند. در این فیلم بروس لی نقش خودش را بازی می كند و برای معرفی خودش به عنوان 
ستاره جدید فیلم های رزمی همه موانع را كنار می زند. این فیلم نشان می دهد كه بروس لی چگونه برای ورود 
ژانر هنر های رزمی به سینمای آمریكا، موانع نژادی در هالیوود را درهم می شكند. مستند مثل آب باش روی 
این موضوع متمركز است و تاش های بروس لی را برای به سرانجام رسیدن این ماموریت غیرممكن به تصویر 
می كشد.

 ذاتاً قهرمان 
كارگردان: الكس راناریولو

راناریولو یك فیلمساز فرانسوی است كه او را با ساخت درام های ورزشی معروف می شناسند. فیلم»ذاتا قهرمان« 
هم یكی از آثار درخشان این كارگردان است كه امسال منتشر شده و توجه عاقه مندان به فیلم های رزمی را 

جلب كرده است. داستان این فیلم حول محور پسر جوانی به اسم »میكی كلی« می چرخد كه در آمریكا زندگی 
می كند. او در رشته ورزش رزمی كمربند مشكی دارد و متوجه می شود كه قرار است در برزیل یك مسابقه 

جهانی برگزار شود. او باید از تمام دلبستگی هایش در آمریكا دل بكند و به مسابقات MMA كه به صورت غیرمجاز 
برگزار می شود...

 سالح های كشنده كونگ فو 
كارگردان: جوانی تانگ
وقتی حرف از فیلم های رزمی به میان می آید محصوالت آسیایی حرف اول و آخر را می زنند. فیلم »ساح های 
كشنده كونگ فو« هم كه در سال 2۰۰6ساخته شده محصول كشور چین است. 
این مستند مهیج 1۰ساح برتر و كشنده  ورزش رزمی كونگ فو را معرفی می كند و دیدن آن برای 
عاقه مندان به ورزش های رزمی به خصوص طرفداران كونگ فو خالی از لطف نخواهد بود. ورزش كونگ فو 
از دیرباز در كشور های شرق طرفداران زیادی داشته و اساس آن اجرای نمایش با استفاده از انواع ساح سرد 
است.

 تایسون 
كارگردان: جیمز توباك

مایكل جرارد تایسون معروف به مایك تایسون، جوان ترین قهرمان بوكس حرفه ای سنگین وزن و یكی از 
مشهورترین شخصیت های ورزشی دنیا به شمار می رود. مستند »تایسون« همانطور كه از نامش پیداست 

چالش های زندگی این بوكسور آمریكایی را به تصویر می كشد. تایسون قبل از تصاحب این عنوان و در مدرسه 
فرد آسیب پذیری بوده و در همان دوران مرتكب جرائمی هم می شود اما در نهایت با كمك خانواده در 2۰سالگی 

قهرمان بوكس سنگین وزن جهان می شود. مستند تایسون مخاطب را به این نتیجه می رساند كه عشق به 
زندگی و احترام به خانواده چقدر در نجات ابرقهرمان ها نقش پررنگی ایفا می كند.

 پیوستگی با حركت 
كارگردان: جسی ال فلر
پیشنهاد ما به عاقه مندان پاركور تماشای مستند »پیوستگی با حركت« است. این مستند به ورزش مهیج و 
زیبای پاركور می پردازد و نشان می دهد كه قهرمانان سرشناس پاركور چه سختی هایی را تحمل می كنند و 
چگونه جانشان را به خطر می اندازند تا فیلمی مستند درباره حركات نمایشی و دیدنی این ورزش ساخته شود. 
مستند پیوستگی با حركت یك جورهایی پشت صحنه ساخت فیلم های مستند درباره پاركور را روایت می كند 
و نشان می دهد كه قهرمانان این فیلم ها چگونه به مكان های عجیب و غریب دنیا سفر می كنند و از حركات 
محیر العقولی كه انجام می دهند فیلم می گیرند تا پاركور به عنوان یك ورزش مهیج به دنیا معرفی شود.

 مثل آب 
كارگردان: پابلو كروچه

اندرسون دا سیلوا، مبارز تركیبی و بوكسور برزیلی است كه از بهترین مبارزان تاریخ هنرهای رزمی تركیبی به 
شمار می رود. سیلوا قهرمان پیشین UFC است كه 24۵7 روز بدون شكست ماند و 11بار از كمربند قهرمانی اش 

دفاع كرد كه برترین ركورد دفاع از عنوان قهرمانی در تاریخ مسابقات هنرهای رزمی تركیبی به شمار می رود. 
مستند »مثل آب« نشان می دهد كه بدل شدن به قهرمان ورزش های رزمی تركیبی و ثبت چنین ركورد 
خارق العاده ای در یكی از خشن ترین و خطرناك ترین ورزش های دنیا، چیزی بیش از خون، عرق و اشك 
می خواهد. این فیلم مستند، اندرسون سیلوا را در دوران آماده سازی برای مسابقات بزرگ دنبال می كند.

قهرمان جهان می شوم 
و به سینما برمی گردم 

تینا آخوندتبار از خداحافظی موقت با سینما و 
جاه طلبی هایش در بوكس حرفه ای می گوید 

سینما به آرتیست ها یاد می دهد كه چگونه با ابزار هنر، كاراكتر جدیدی 
بسازند و با آن زندگی كنند. تینا آخوند تبار كه با فیلم »طالق به سبك 
ایرانی«  وارد دنیای پر زرق و برق سینما شــد و به واسطه نقش آفرینی در فیلم هایی همچون 
»رسوایی« و »متل قو« به شهرت رسید را باید در ردیف چنین بازیگرانی دسته بندی كرد. او از 
۶سال قبل و درست در برهه ای كه به انتخاب نخست برخی كارگردان ها بدل شده بود به طور 
كامال ناگهانی به پرده سینما پشت كرد تا در قامت یك بوكسور حرفه ای استعدادش را در رینگ 
بوكس نشان بدهد. تینا آخوندتبار حاال به مسابقات بین المللی بوكس حرفه ای راه پیدا كرده و 
چند روز قبل تا آستانه كسب كمربند طالیی هم پیش رفت. این همان كاراكتر جدیدی است كه 
او برای خلق آن رنج می كشد و فعال عطای سینما را به لقایش بخشیده است. او در این گفت وگو 
به دوری موقت از سینما اشاره می كند و از رؤیای قهرمانی در مسابقات جهانی بوكس می گوید.

مهرداد رسولی
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باركد را اسكن كنید و 
ویدیوی این گفت وگو 

را ببینید



 با هم، به روزهای اول آغاز به كار علی اكبر صادقی
 چهره ماندگار نقاشی ایران رفته ایم

 بهترین نقاشی عمرم 
را در 5سالگی كشیدم

گل خانه 12

هر نام بزرگی كه در عرصه فرهنگ و هنر می بینید، ابتدا 
نامی كوچك بوده است؛ نامی كوچك كه شاید به شروع 

و ادامه مسیر خودش هم مطمئن نبوده اما همینطور 
عالقه اش را دنبال كرده تا تبدیل به نامی ماندگار و بزرگ شــده است. 

نقاش مطرحی چون علی اكبر صادقی هنرمندی بوده كه همین مسیر 
را طی كرده است. او خیلی زود متوجه شد كه برای نقاشی ساخته 
شده است. در روزگار دبیرستان هم 2سال رفوزه شد؛ از فرط عالقه 
به نقاشی. اما بعدها، این مسیر را دنبال كرد تا امروز، در جایگاه یكی 
از بزرگ ترین نقاشان حال حاضر ایران قرار بگیرد. صادقی، متولد 
1316است و در عرصه های نقاشــی، پویانمایی، كارگردانی فیلم و 

تصویرسازی ورود پیدا كرده است؛ هرچند بیشتر او را با نقاشی ها 
و تصویرگری ها به یاد می آوریم و البته نخستین انیمه های 

ایرانی كه به دست او ساخته شده. آثار او در نقاشی 
و تصویرگری و انیمیشــن، جایزه های جهانی 

زیادی برایش به ارمغان آورده. این اســتاد 
نقاشی ایرانی، برایمان از روزهای ابتدایی 

آغاز به كارش می گوید.

موزیك گردی

عیسی محمدی 

اگر در دنیای موســیقی به دنبال 
یك تجربه متفــاوت می گردید، 
آلبوم »لــوت« را گــوش كنید. 
آلبومی بــا آهنگســازی محمد 
نیك و در ژانر موســیقی تلفیقی 
كه به عنوان یكی از تازه ترین آثار 
موسیقایی همین چند روز پیش 
منتشر شده است. در تعریف این 
آلبوم كه در واقع تلفیقی از نواهای 
آشــنای ایران زمین و سازهای 
ایرانی با موســیقی مدرن امروز و 
روایت جدید است، آمده: »آلبوم 
لوت حاصــل ســال ها تحقیق و 
آزمون و خطا پیرامون موســیقی 
مفهومی است. این اثر موسیقایی 
همانند كویر لــوت مجموعه ای 
است ساده و در عین حال سراسر 
رمز و راز همانند ستارگان در شب 
كویــر. كه این قطعــات تك تك 
به صورت حساب شده ای كنار هم 
چیدمان شــده اند تا تجربه ای نو 
همراه با هیجانی درونی به شنونده 

القا كنند«.

یك تجربه متفاوت

این هــم یك خبر خــوش برای 
عالقه منــدان به موســیقی های 
محلی. در ماهی كــه به آخرین 
روزهایش رســیده ایم، آلبومی 
با عنوان »دلبرانه« منتشــر شد 
كه شــامل اجرای چنــد قطعه 
موسیقایی از موســیقی نواحی 
مختلف ایران است و شنیدن آن 
به خصوص در ایــن روزها حال 
همه مان را خــوب خواهد كرد. 
این اثر زیبا كه كاری از مســعود 
نكویی اســت، به گفتــه خالقش 
از هــم آورد »كمــاج«، »لیــل 
لیــل«، »مشــكوله«، »یه پول 
خروس«، »شهر خالی«، »سردار 
گل محمد« و »سراومد زمستون« 
جان گرفته اســت. شنیدن تمام 
قطعات این آلبوم تازه كه هدفش 
بازتاب فرهنگ شفاهی ایران به 
مخاطبان است، كمتر از یك ربع 
وقت شــما را خواهد گرفت، اما 
بدون شك حال تان را به وسعت 
 پهناوری ایــن آب و خاك خوب 

خواهد كرد.

موسیقی نواحی

در ایــن روزهــای كرونایی كه 
بازار موسیقی كشورمان از رونق 
افتاده، خبر انتشــار آلبوم های 
تازه می تواند یــك خبر خوش 
به حســاب بیاید و جانی دوباره 
به دنیای موسیقی تزریق كند. 
یكی از خبرهای خوشی كه در 
هفته گذشــته شــنیدیم، خبر 
انتشــار جدیدترین اثــر گروه 
موسیقی »قمر« با عنوان »ماه 
پشت ابر« بود؛ كاری متشكل از 
5تصنیف با صدای ساالر عقیلی 
و مصطفــی جاللی پور كه گفته 
می شــود روند ضبط و تولیدش 
در سال های 96تا 98انجام شده، 
اما به دلیل همه گیــری كرونا، 
انتشــار آن به تعویق افتاد و سر 
از ســال 1400درآورد. در این 
آلبوم ســاالر عقیلی قطعه های 
»هوای آفتــاب«، »یار و دیار«، 
»وطن« و »از جــان و از دل« را 
خوانده و قطعــه »امان ز هجر« 
با صدای مصطفــی جاللی پور 

منتشر شده است.

ماه پشت ابر

پنجشنبه

شماره 127
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    عالقه به نقاشــی از دوران دبستان در شما 
شكل گرفت؟

در 5ســالگی. عموی من كــه كارمند ســفارت انگلیس بود، 
مدادرنگی برایم آورد كه سه رنگ قرمز و آبی و سبز بود. كاغذی 
برداشتم و امتحان كردم. بعد هم یك نقاشی كشیدم؛ تصویر زنی 
با پیراهنی بلند كه به تن داشت. همیشه فكر می كنم بهترین 
نقاشی عمرم باشــد. عمویم مجله هایی مثل تایم و الیف برایم 
می آورد و با اشتیاق نگاه شان می كردم. بزرگ تر كه شدم رفتم به 
مدرسه جم؛ سه، چهار تا خانه با ما فاصله داشت. مدرسه را آقایی 
به اسم جم كه از دولتمردان بود، براساس مدرسه های فرانسه 
ساخته بود. مدرسه مرتبی بود و همه  چیز داشت؛ ازجمله سالن 
تئاتر. بعدها گفتند اینجا می خواهد دبیرســتان شــود و برای 
خواندن كالس ششــم به جایی دیگر بروید. مــا هم رفتیم به 
مدرســه ای كه قبال گاوداری بود و وقف شده و درستش كرده 

بودند و مدرسه شده بود. كلی ساس و... هم داشت.
    كدام منطقه؟

خیابان دولت كه اكنون كالهدوز خوانده می شود. خالصه ما را 
فرستادند 3-2 روز خانه كه سمپاشی كنند. بعد برگشتیم 
به مدرسه. من مســئول كارهای دستی بودم؛ میز و 
نیمكت های كوچك قدیمی می ساختیم؛ با عده ای 

از بچه ها. بعدش هم رفتم به دبیرستان جم.
    در همین دبیرستان بود كه دو بار به خاطر 

نقاشی رفوزه شدید؟
بله. هنرمندان زیادی مثل مرحوم كیارستمی 
و فنــی زاده و همچنیــن آیدیــن آغداشــلو 
هم مدرســه ای ما بودند. یادش به خیر، یك روز 
معلم، من و فنی زاده را در مدرسه حبس كرد.

    چرا؟
كالس ها از صبح تــا ظهر و از 
2 تا 4 بود. نگذاشت برویم 
خانــه. مادرم هــم آمد و 
وقتی متوجه شــد كه 
معلم نگذاشت، برایمان 
 آش آورد و با هم آن را 

خوردیم.
    دوســتان و 
هم مدرسه ای های 
سینمایی، باعث 
نشدند شما به 
سینما گرایش 

پیدا كنید؟
البتــه بعدها 
بــه زور 

مرا به سینما انیمیشــن بردند. در دبیرستان دو بار رفوزه شدم 
كه پدرم عصبانی شد و وسایل نقاشــی ام را گرفت. البته وقتی 
ناراحتی مرا دید آنها را پس داد. در همین دبیرستان بود كه به 
درخواست مدیرمان، دكور نمایش تئاتر ساختم، درحالی كه نه تا 
به حال سینما رفته بودم و نه تئاتر. در بعضی از این نمایشنامه ها 
نقش های كوتاه هم می گرفتم. در یكی از نمایشــنامه ها هم با 
هنر گریم آشنا شدم و خودم دست به كار شدم و حتی بعدها مرا 
برای این كار به مدرسه های دیگر دعوت می كردند. در همین 
دبیرستان هم بود كه با آقای گرجی كه رئیس تئاتر پارس هم 
بود، آشنا شدم؛ معلم مان بود. حتی به من سفارش كار هم داد 
و پولش را هم پرداخت كرد؛ البته این تابلو در آتش سوزی این 

تئاتر از بین رفت.
    در دوره دبیرستان، كسی بود كه این استعداد 

شما را كشف یا تشویق تان كند؟
در كالس هشتم معلمی داشتیم به نام آقای معین افشار. البته 
اوایل سر كالسش خیلی شلوغ می كردم، چون در كالس های 
هنر و نقاشــی پر و بال در می آوردم. اول مرا بیرون انداخت و 
بعدش با هم دوست شدیم و كتاب های نقاشی می خرید. بعدها 
در شیر و خورشید و جاهای دیگر خیلی با هم كار كردیم. آقای 
گرجی هم خیلی مرا تشــویق می كرد. در سال نهم هم شاگرد 
هایراپتیان شدم كه در حوزه آبرنگ  چهره معروفی بود و من تنها 
شاگردش بودم و با هم كار كردیم و به من سفارش كار می داد. 
نكته جالب دیگر اینكه من در این دوره لكنت زبان داشتم ولی 
وقتی كه سر نمایشنامه ها اجرا می كردم، این مشكلم حل می شد 

كه معلم ها خیلی تعجب می كردند!
    با این وضعیت تحصیلی، چطور شــد كه در 

دانشكده هنرهای زیبا رتبه اول شدید؟
اولین ســالی بود كه كنكور عمومی گذاشته بودند. من هم كه 
شاگرد تنبلی بودم و چیزی نمی دانستم. رفتم و هر چیزی را كه 
بلد بودم، تیك زدم. با كمال تعجب دیدم كه اسم ام را به عنوان 
قبولی پشت شیشه زده اند. باورم نمی شد و فكر می كردم البد 
شماره كارت مرا با یكی دیگر اشتباه زده اند. خیلی از دوستانم كه 
پولدار بودند و معلم خصوصی داشتند، قبول نشده بودند. خالصه 
رفتیم به دانشكده تا یك امتحان دیگر را هم بگذرانیم. دور تا دور 
سالن، سه پایه ها را چیده بودند و مجسمه های ونوس و هركول 
و كله اسب و... را برای كنكور نقاشی آن وسط گذاشته بودند. تا 
ظهر با این مجسمه ها و بوم نقاشی سر و كله زدم. ظهر كه استاد 
دانشكده آمد، نقاشی مرا كه دید گفت بارك اهلل، قبولی و برو؛ من 
هم كه تا ساعت چهار وقت داشتم، كمی روی ریزه كاری هایش 
كار كردم. چنین بود كه شــاگرد اول هنرهای زیبا شدم. البته 
دانشكده را 12سال طول دادم كه سربازی نروم؛ تا اینكه مرا به 

زور بیرون انداختند.
    بعدش كجا رفتید؟

ببینید! نقاشی حرفه اصلی من بود ولی من هیچ كجا استخدام 
نشــدم. فقط دو باری در دانشــگاه درس دادم. یك بار رفتم 
دانشكده هنرهای زیبا كه به انقالب خورد و تعطیل شد. 2سال 
بعد از انقالب هم مرتضی ممیز گفت بیا به دانشــكده و استاد 
تصویرگری نداریم و شما زحمتش را بكش. گفتم حوصله اش 
را ندارم. اصرار كرد و رفتم. ولی وقتی دیــدم بچه ها تنبل اند 
منصرف شدم. چند وقتی هم در كانون پرورش فكری كودكان 

و نوجوانان بودم كه قراردادی بود.
    شروع شما در هنر نقاشــی، به نظر خودتان 

شروع خوبی بود یا شروعی متوسط؟
خیلی مطالعــه می كردم. كتاب هــای نقاشــی را خیلی نگاه 
می كردم. از نگاه من و خانواده ام، من قرار بود كه نقاش موفقی 

بشوم.
    االن با دانشــجوها و عالقه مندان نقاشی در 

ارتباط هستید؟
بله، دانشــجویان بــرای فارغ التحصیلی مرا به عنوان اســتاد 
راهنما انتخاب می كنند. خیلی ها هم نقاشی شان را می آورند 
تا راهنمایی بگیرند و تا جایی كــه بتوانم جوان ها را راهنمایی 

می كنم.
    وقتــی جوانان امروز حوزه نقاشــی و زمان 

خودتان را مقایسه می كنید، كدام موفق ترند؟
زمان در هنر فرقی نمی كند. حتی ونگوگ و رامبراند هم خیلی 
فقیر بودند. رامبراند بچه هایش كه مریض شــدند، پول مداوا 
نداشت. مسئله اینجاســت كه باید عاشق هنر باشی. هنرمند، 
هنر را مانند سراب می بیند و سمتش می رود. بعضی ها وسط راه 
خسته می شوند. بعضی ها ادامه می دهند. حتی داوینچی هم به 
این سراب نرسید. جوان ها باید بدانند كه هنرمند شدن تعطیلی 
و جمعه و شنبه ندارد. من االن هم كه 83سال سن دارم، روزی 

7ساعت بدون هیچ استراحتی كار می كنم.
    پس زیاد برای جوان ها پول ندارد؟

شاید اگر هنرمندی هنرش واقعی باشد و مورد قبول مردم قرار 
بگیرد، در پنجاه سالگی به رفاهی برسد.

    بعید می دانم جوانان امروز بتوانند تا این سن 
صبر كنند...

در این حوزه هنرمندان باید مرتب كار كنند؛ كار و كار و كار. من 
وقتی كارهای انیمیشن را قبول كردم، گاهی 2روز نمی خوابیدم، 
اینقدر كه شوق كار داشتم. نباید به خاطر پول هنر را دنبال كرد. 
متأســفانه گاهی هنرمندان جوان تر و با استعدادها مثال وقتی 
می بینند در حراجی تهران تابلوهایی خــوب دیده و فروخته 
می شوند، به سمت آن سبك می روند، درحالی كه هنرمند باید 
از وجود خودش در هنرش بدمد. وقتی هــم خدا می بیند كه 
شما به خاطر هنر درگیر این كار هستید، بدون شك كمك تان 

می كند.

چند نكته خواندنی درباره ونسان ونگوگ؛ هنرمند بزرگی كه روی خوش زندگی را ندید

دالل، كشیش یا نقاش نابغه؟
در گفت وگویی كه با جناب علی اكبر صادقی داشــتیم، نام ونسان 
ونگوگ هم به میان آمد،؛ یكی از بزرگ ترین نقاشــان 
تاریخ این هنــر و از بزرگ ترین چهره های هنری 
اروپا و هلند؛ هنرمندی كه جوانمرگ شد و از 
نگاه ظاهری، خوب نزیست و خوب زندگی 

نكرد. شاید اگر قیمت یكی از تابلوهای او را كه امروزه قیمت گذاری شده است، 
به خودش می دادند وضعیت اش به گونه ای دیگر رقم می خورد. 

حاال كه حرف از ونگوگ به میان آمد، بد نیســت روایت هایی از زندگی این 
اعجوبه هنر جهان را با هم مرور كنیم؛ ببینیم كه اعجوبه هلندی كه بود و چه 

كرد و چه شد.

نابغه نقاشی در سال 1853در هلند به دنیا آمد و 37سال بعد 
نیز خودكشی كرد. امروزه او را با تابلوهایی چون شب پرستاره، 
گل های آفتابگردان، تراس كافه در شــب و... به یاد می آورند. 
جالب اینكه او هم مثل خیلی دیگر از نقاشان از همان بچگی 
عاشق این هنر شــد. اما باز هم جالب تر اینكه تا 2دهه خبری 
از رفتن به سمت نقاشــی نبود. ماندگارترین آثار او را هم به 
سال های پایانی زندگی اش منتســب می كنند. نسبتاً نقاش 
پركاری هم بوده اســت؛ خلق بیش از 1200اثر در یك دهه، 

نشانه ای از همین پركاری است.

نقاش پركار

می گویند كه درگیر بیماری های دوقطبی و روحی بوده است و همین امر اجازه نداده كه زندگی 
متعادلی داشته باشد. در یكی از نامه هایی كه به تئو، برادر نازنینش هم نوشته چنین آمده است: 
»من در دید اغلب مردم چگونه به نظر می رســم؟ یك فرد متوهم، یك فرد عجیب و غریب یا یك 
انســان نامطبوع، یا كســی كه هیچ جایگاهی در جامعه ندارد و نخواهد داشــت و خالصه اینكه 
بی ارزش ترین موجود ممكن. حتی اگر كاماًل هم اینگونه باشد، یك روز كارهایم نشان می دهد كه 
یك انسان عجیب و غریب و بی هویت چه ها در قلب خود داشته است.« بله خب، او می دانست چه 
اثری در هنر جهان باقی خواهد گذاشــت؛ چیزی كه دیگران نه تنها نمی دانستند، كه حتی آن را 

نوعی توهم می دانستند.

چگونه به نظر می رسم؟

در یكی،دو ســال پایانی عمرش، خودش به اختیار خودش راهی بیمارستان روانی شد تا بستری 
شود. حتی یكی از معروف ترین تابلوهای خودش، یعنی شب های پرستاره، را در همین بیمارستان 
روانی خلق كرد؛ تابلویی كه امروزه میلیون ها بیننده برای دیدنش به موزه می روند. تا اینكه پیكر 
نیمه جانش را در میان كشتزارها پیدا كردند؛ درحالی كه گلوله ای خورده بود. روز بعد هم كه دنیا، 
بزرگ ترین نقاش خودش را از دست داد. می گویند كه شلیك كار خودش بوده است. هرچند باز 
هم در این مورد چند روایت مختلف وجود دارد. جالب اینكه اسلحه ای كه با آن ونگوگ به خودش 

شلیك كرده بود در یك حراجی در پاریس با قیمت باال به فروش رفته است.

شب های پرستاره تیمارستان

درباره تابلوی گل های آفتابگردان، گفته می شود  وقتی كه ونگوگ حالش خوب بوده آن را كشیده 
است، به همین دلیل خوشرنگ به نظر نمی رسد. او البته قصد داشت این تابلو را به استادش هدیه 
بدهد كه آن هم قصه  خودش را دارد اما نكته جالب تر این تابلو آن است كه محققان بلژیكی و هلندی 
تحقیقاتی دوساله انجام دادند تا به این نتیجه برسند كه نقاش در این اثر ماندگار، از تكنیكی جالب 
و منحصر به فرد استفاده كرده است. چه تكنیكی؟ تكنیكی كه در آن رنگ گلبرگ ها و ساقه های 
آفتابگردان به تدریج و طی زمان، به رنگ زیتونی قهوه ای تغییر هویت داده و در نتیجه نقاشــی، 
حالتی افسرده تر به خودش می گیرد. حاال واقعاً این محققان راست می گویند یا یك اتفاق بوده؟ 

دیگر كسی نمی داند.

نبوغ یا اتفاق؟

آیا تابلوهای ونگوگ گران ترین تابلوهای دنیای نقاشی هستند؟ البته اگر خودش زنده بود و چنین 
سؤالی در محضرش پرسیده می شد، كه حسابی از خجالت شما در می آمد؛ چرا كه رنج بسیار می برد 
از اینكه به آثار هنری، نگاهی تجاری و غیرهنری داشته باشیم. اما تابلوهای او، گران ترین تابلوها 
نیستند، هرچند كه جزو گران ترین ها هستند. البته نقاشانی چون مارك روتكو، جكسون پوالك 
و... شاید كه نقاشی های گران تری داشته باشند، اما غالب مردم آنها را نمی شناسند ولی ونگوگ را 
می شناسند. در یك برآورد مالی به قیمت سال 2014، قیمت چند تابلوی معروف او روی هم رفته 
700میلیون دالر تخمین زده شد؛ درحالی كه خودش در روزگار فقر یكی از همین آثار را 400فرانك 
فروخته بود تا بتواند شكمش را سیر كند. ضمن اینكه برخی از این نقاشی ها در زمان خودشان جزو 

ركوردداران قیمت تابلوهای نقاشی تا زمان خودشان بودند.

خالق تابلوهای گران قیمت

از نكته های جالب زندگی ونگوگ، این بــود كه ابتدا كارش 
داللی آثار هنری بود. با برادرش به یك شركت انگلیسی رفتند 
ولی نتوانستند كاری از پیش ببرد. اما چرا؟ او روحیه ای هنری 
داشــت و زیاد درگیر چك و چانه زدن و بازار نبود. به همین 
دلیل موفق نشد در كارش ماندگار بشود. بعدها هم البته نیت 
كرد كه كشیش شود. روحیات مذهبی داشت و می خواست 
كه دیگران را موعظه كند. حتی در برهه ای به میان كارگران 
معدن زغال سنگ هم رفت و با آنها زندگی كرد. بعدها هم كه 
سر از فرانسه درآورد و همان جا بود كه نگاه و جهان بینی اش 

عوض شد.

داللی هنری

از دیگر دانســتنی های جالــب زندگی این نابغــه، ماجرای 
گوش بریده او اســت. می گویند كه او گوش اش را در ســال 
1888میالدی بریده اســت. در طراحــی دكتر فلیكس ری، 
دكتری كه به درمان او شــتافت، تمام گوش او بریده شــده 
تصویر شده. البته بعضی ها می گویند نرمه گوش اش را بریده 
و نباید موضوع را جدی گرفت. اما علت این كار چه بوده؟ در 
این مورد روایت های مختلفی وجــود دارد. یك روایت از آن، 
درگیری اش با پل گوگن نقاش بوده؛ كه ظاهراً ونگونگ بابت 
این عدم همكاری خیلی افسرده شده. روایت دیگر هم ازدواج 
تئو بوده، برادر محبوب او؛ كه خرج زندگی اش را هم می داد. 

یكی، دوتا روایت دیگر هم در این زمینه وجود دارد.

روایت گوش بریده

اشــاره كردیم كه كار این نقاش، در یك دوره ای در لندن خرید و فروش آثار هنری هم بوده؛ یعنی در اصل از طرف عموی خودش به 
آنجا فرستاده شد. اوایل هم كه وضعش خوب بود و حتی گفته می شود در جوانی درآمدی بیشتری از پدرش هم داشت. اما در همین 
دوره بود كه به دختر صاحبخانه اش دل باخت ولی از او جواب رد شنید. همین جواب رد، به تدریج باعث شد تا درونگرایی پیشه كند 
و توی خودش برود. البته دوری های گاه و بیگاه در دوران نوجوانی و جوانی از خانواده، كه به بهانه تحصیل و... صورت می گرفت هم در 
وضعیت روحی او اثرگذار بود. چه بسا اگر آن دخترخانم جواب نه نمی داد، سرنوشت این نقاش عوض می شد اما آیا دیگر همین ونگونی 

كه می شناسیم بود یا نه؟
باورتان می شود كه ونگوگ، مدتی هم در آكادمی های بروكسل و آنتورپ درس خوانده و موفق نبوده؟ استادان او چون نگاه و سبك او 
را دوست نداشتند و خودش هم كاًل اعتقادی به این سبك آموزش های سنتی نداشت، بی خیال این دوره ها شد. بعد از آن، 3ماهی هم 
در پاریس از یك نقاش طراحی از مدل را یاد گرفت. غیر از این هیچ دوره دیگری را ندیده است. پس چطور چنین نقاش بزرگی شد؟ او 
به شدت تمرین می كرد و خط می زد و همچنین كتاب های راهنمایی طراحی و نقاشی را به خوبی مطالعه كرده و اجرا می كرد. به واقع، 

او یكی از نوابغی بوده كه از مدرسه خودآموزی فارغ التحصیل شده.

پاسخ نه و افسردگی هنرمند
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برخیازبرترینزناننویسندهایرانوآثارخواندنیآنهارامعرفیكردهایم

زنانماندگاردردنیاینویسندگی

اگر به بازی هــای فكری، تعادلی 
و تمركزی عالقه دارید، حتما از 
بازی »بزرگراه« لــذت خواهید 
برد. ایــن بازی كــه به اصطالح 
عاشقان بازی، یك بازی رومیزی 
اســت، همزمان برای 2تا 4نفر 
قابل اجراســت و از 4نوع ســازه 
ساختمانی تشــكیل شده است. 
40عدد ماشــین هــم در بازی 
وجود دارد كه در 4رنگ اســت و 
بعد از ســاختن بزرگراه، باید این 
ماشین ها را در بزرگراه بچینید. 
ستون های طوســی، ستون های 
زرد و چوب های جاده سازی هم 
دیگــر امكاناتی اســت كه برای 
ســاخت بزرگراه تان بــه آن نیاز 
دارید. وقتی هر كدام از بازیكن ها 
امكانات الزم برای ساخت بزرگراه 
را در اختیار داشتند، بازی رسما 
شروع می شود و بازیكنان در واقع 
باید سر ساخت جاده های خالقانه 
و قرار دادن تمام اتومبیل هایشان 

با هم رقابت كنند.

بزرگراهخودتانرابسازید

در پشت جعبه بازی نوشته شده: 
»تبریك! شما به تازگی شهردار 
شده اید.« شهر شــما هم اكنون 
فقط یــك مزرعه گنــدم و یك 
نانوایی دارد و شهروندان تان برای 
اینكه زندگی راحت تری داشــته 
باشند، شغل می خواهند، پارك 
علم و فناوری نیاز دارند، كارخانه 
لبنیــات و حتی یك ایســتگاه 
رادیو درخواســت كرده اند. شما 
به عنوان شــهردار فقط یك تاس 
دارید و بایــد بتوانید با كســب 
درآمد از داشته هایتان، شهرتان 
را گســترش دهید. ایــن بازی 
برای 2تا 4نفر طراحی شده و هر 
كدام از بازیكن ها شهر مخصوص 
خودشــان را دارند. هــر كدام از 
بازیكن ها كه زودتــر از بقیه هر 
چهار مكان شــاخص شــهرش 
را بسازد، برنده اســت. این یك 
بازی طوالنی اســت و هر دور آن 
تقریبا یك ســاعت زمان می برد. 
اما جذابیت بازی ارزش صرف این 

وقت را دارد.

شماشهردارشدهاید!

شاه،دزد،وزیر

هر چه درباره بازی »شاه، دزد، 
وزیر« بچگی هایمان شنیده اید، 
فراموش كنید! حــاال یك بازی 
كارتــی به همین نــام آمده كه 
می توانیم آن را در جمع دوستان 
یا خانواده مان بازی كنیم و لذت 
ببریــم. در توضیح ایــن بازی 
اصطالحــا نقش منفــی آمده: 
»دزد یا شــاه؟ جالد یا داروغه؟ 
رعیت یا وزیر؟ چه كســی دروغ 
در آستین دارد و چه كسی راست 
می گوید؟ در مورد نقش تان ادعا 
كنیــد و ادعای واهــی دیگران 
را نقش بــر آب كنیــد. با دقت 
و هوشمندی ســكه ها را از آن 
خود كرده و برنده شــوید«. این 
بازی كه مناســب افراد 12سال 
به باالست، دارای 6برگه كارت 
بازی اســت كه معلوم می كند 
همزمان 6نفر را سرگرم می كند. 
30ســكه فلزی و 2برگه كارت 
راهنما هم دیگر المان های بازی 

به شمار می روند.

با اینكه در میان نام های ماندگار در دنیای ادبیات فارسی، تعداد نام های مردانه بیشتر 
است، اما زنان نویسنده هم توانسته اند در فهرست نویسندگان مطرح ایرانی، بدرخشند 
و آثاری خواندنی به یادگار بگذارند. نخستین رمان تاریخ گرای فارسی با نام »سووشون« 
به قلم سیمین دانشور منتشر شد. به همین دلیل باید گفت نویسندگان زن ایرانی در رمان 

فارسی از همان ابتدای رمان نویسی در ایران درخشیدند. در سال های بعد زنان نویسنده 
روزبه روز بیشتر در این عرصه به موفقیت دست پیدا كردند و بسیاری از رمان های ماندگار 
ادبیات فارسی، زاییده ذهن خالق و قلم توانای زنان است.از میان نویسندگان زن ایرانی، 

برخی از برترین آنها و آثاری خواندنی را كه نوشته اند، معرفی كرده ایم.

سیمیندانشور
سیمین دانشــور متولد اردیبهشت 1300در 
شیراز و در گذشته  اسفند 1390در تهران بود. 
او نویسنده، مترجم و همسر جالل آل احمد بود. 
دانشور نخســتین زن ایرانی بود كه به صورت 
حرفه ای در زبان فارســی داســتان نوشت.
مهم ترین اثر او رمان سووشون است كه نثری 
ساده دارد. این رمان تاكنون به 17زبان ترجمه 
شده  است. داستان سووشــون در شیراز و در 
سال های پایانی جنگ جهانی دوم می گذرد و 
فضای اجتماعی سال های 1320تا 1325مانند 

كودتای 28مرداد را ترسیم می كند.

سووشون
قصه درباره  یوسف و زری است؛ زن و شوهری 
نسبتا ثروتمند در فارس. ولی یوسف سختگیر 
و طمع كار نیست، او رعیت را همچون خانواده 
خود می پندارد و از چاپلوســی نفرت دارد. 
داستان در دهه  20و در زمان سلطه  انگلیس 
بر ایران جریان دارد. آن زمانی كه پیشرفت در 
گروی تملق گفتن بیگانه است و فریاد حق را 
در نطفه خفه می كنند اما یوســف از آنهایی 

است كه حق را فریاد می زند.

بلقیسسلیمانی
بلقیس ســلیمانی متولد 1342در كرمان، 
داستان نویس، منتقد ادبی و پژوهشگر معاصر 
ایرانی است. ســلیمانی در رشته  كارشناسی 
ارشد فلســفه تحصیل كرده  است و بیش از 
80مقاله در مطبوعات نوشــته  است. برخی 
از داســتان های او به زبان های انگلیســی، 
ایتالیایی و عربی ترجمه شــده  اســت. وی 
داوری جایزه های ادبی را هم برعهده داشته  
است؛ ازجمله جشنواره  بین المللی برنامه های 
رادیویــی و جایزه  منتقدان و نویســندگان 

مطبوعاتی.

بازیآخربانو
بازی آخر بانو، روایت داســتان زندگی پرمانع 
دختری روســتایی به نام گلبانو است كه قصد 
دارد وارد دانشگاه شود و سرنوشتی را كه جامعه، 
روستا و مادر سرایدار مدرسه برای وی پیش بینی 
می كنند، تغییر دهد. او در زندگی خود عاشق 
می شــود، خواســتگاران را رد می كند، تن به 
ازدواجی می دهد كه منجر به طالق می شــود 
و كودكش توسط شوهر سابق ربوده می شود 

و تجربه های گوناگونی را پشت سر می گذارد.

فریباوفی
فریبا وفی در اول بهمن سال 1341در تبریز 
متولد شــد. او 2فرزند دارد و از سال1377 
در تهران زندگی می كنــد. وی از نوجوانی 
بــه داستان نویســی عالقه  داشــت و چند 
داستان كوتاهش در نشریه هایی مثل آدینه، 
دنیای ســخن، مجله  زنان و چیستا به چاپ 
رسیده است. نخستین داســتان جدی او با 
نام »راحت شــدی پدر« در سال1367 در 
مجله  آدینه به چاپ رســید. فریبا وفی  جزء 
نویســندگان پركار ادبیات و زبان فارسی به 

حساب می آید.

پرندهمن
پرنده من نخستین رمان فریبا وفی بود و در 
سال1381 منتشر شد. این كتاب برنده جایزه 
بهترین رمان سال جایزه سومین دوره جایزه 
هوشنگ گلشیری و جایزه دومین دوره جایزه 
ادبی یلدا شده و از ســوی بنیاد جایزه ادبی 
مهرگان و جایزه ادبــی اصفهان مورد تقدیر 

قرار گرفته است.

گلیترقی
گلی ترقی، متولد مهر 1318در تهران است 
و  اكنون در فرانســه زندگی می كند. او پس 
از به پایان رســاندن ســیكل اول دبیرستان 
به آمریــكا رفت و 6ســال در آمریكا زندگی 
كرد و در رشــته فلســفه فارغ التحصیل شد 
و از آنجا كــه زندگی در آمریكا را دوســت 
نداشت به ایران برگشــت. پس از بازگشت، 
به داستان نویســی روی آورد و 9ســال در 
دانشــكده  هنرهای زیبای دانشگاه تهران به 
تدریس در رشته شناخت اساطیر پرداخت، 

سپس به فرانسه مهاجرت كرد.

خوابزمستانی
رمان »خواب زمستانی« یكی از آثار برجسته  
ترقی است. این داستان در 10فصل تدوین 
شده و در آن خاطرات زندگی پیرمردی تنها 
مرور می شود. پیرمرد در دوران مدرسه با چند 
همكالسی اش عهد كرده اند كه تا آخر عمر در 
كنار یكدیگر باشند اما حاال او تنهاست و هر 
روز منتظر است تا كســی به دیدارش بیاید. 
هر فصل داســتان خاطرات و زندگی یكی از 

دوستان پیرمرد را روایت می كند.

زویاپیرزاد
زویا پیرزاد، متولد ســال 1331در آبادان است. 
او نویســنده  ارمنی تبار ایرانی اســت. پیرزاد در 
ســال1380 با رمان »چراغ هــا را من خاموش 
می كنم« جوایزی مثل بهترین رمان ســال پكا، 
بهترین رمان سال بنیاد هوشنگ گلشیری، كتاب 
سال وزارت ارشاد جمهوری اسالمی و لوح تقدیر 
جایزه  ادبی یلــدا را به دســت آورد و با مجموعه 
داستان كوتاه »طعم گس خرمالو« یكی از برندگان 
جشنواره  20سال ادبیات داستانی در سال1376 و 
جایزه كوریه انترناسیونال در سال2009 شد. پیرزاد 

تمام آثارش را به فرانسوی ترجمه كرده  است. 

چراغهارامنخاموشمیكنم
داستان این رمان كه با نثری ســاده و روان نوشته 
شده ، در شهر آبادان دهه  40خورشیدی می گذرد 
و شخصیت های داستان از خانواده های كارمندان و 
مهندسان شركت نفت هستند كه در محله بوارده جدا 
از بومیان آبادان زندگی می كنند. راوی این داستان، 
زنی ارمنی به نام كالریس آیوازیان است كه در این 
داستان، از روابط خانوادگی خویش، فرزندان دوقلو و 
دنیای عاطفی آنها و از همسایه هایی سخن می گوید 

كه در آبادان در خانه های سازمانی زندگی می كنند.

فهیمهرحیمی
فهیمه رحیمی متولد1331 و درگذشــته 
1392 است. رحیمی را به عنوان نویسنده  
رمان های عامه پســند ایرانی می شناسند. 
او با داشــتن 7كتاب در میــان 47كتاب 
پرفروش پس از انقالب در ایران، ركورددار 
این فهرست است. نخســتین فعالیت ادبی 
جدی وی نوشــتن قطعه ای ادبی با عنوان 
»دلم برای پروانه می ســوزد« در 9سالگی 
بود. او تجربــه كار در زمینــه خبرنگاری 
ورزشی و ادبیات كودكان را هم در كارنامه  

خود دارد.

برجیدرمه
رمان »برجی در مه« یكــی از آثار رحیمی 
است. قصه درباره دختری به نام آیدا و پدرش 
اســت كه با دایی خانواده مشكل دارد و آیدا 
و مادر منتظر نامه دایی هســتند برای اینكه 
تعطیالت عید به پیش او بروند و طبق روال 
هر دو ســال یك بار باالخره نامه به دستشان 

می رسد.

چهلنامهكوتاهبههمسرمبرسدبهدستپورانعزیزم

نامههایسیمینوجالل

نامههایعاشقانهنیما

طاهرهطاهرهعزیزم

مثلخوندررگهایمن

درادبیاتفارسیبرخیمجموعهنامههایعاشقانهبعدها
بهصورتكتابمنتشرشدهاند

سطر به سطر عاشقی
در نامه های ماندگار

آن وقت ها كه رســاندن پیغام به دیگری به این آسانی و با وسایل هوشمند ارتباطی 
ممكن نبود، آدم ها اهمیت خاصی برای پیغام فرستادن قائل بودند و تنها راه حل ممكن 
برایشان، نوشتن نامه بود. شــاید به همین دلیل بود كه نامه نوشتن به كاری ویژه و حساس تبدیل می شد 
و نویسنده تمام تالش خود را می كرد تا آنچه روی كاغذ می آید، از قلبش برآمده باشد. آن روزها از مردم 
معمولی گرفته تا شاعران، نویسندگان و اهل فرهنگ و ادبیات، همه برای گفتن آنچه در قلبشان می گذشت، 
نامه می نوشتند. در تاریخ ادبیات ایران، كتاب هایی از مجموعه نامه های چهره های ادبی منتشر شده است 

كه خواندن آنها برای نسلی كه دیگر نامه نمی نویسد، جذابیت دارد.

نیلوفرذوالفقاری

این كتــاب مجموعه 29نامه ای اســت كه 
علی شــریعتی از پاریس برای همســرش، 
پوران شــریعت رضوی فرســتاده اســت. 
شــریعت رضوی درباره این نامه ها می گوید: 
»پاییز ســال 1337 به خانه خودمان رفتیم 
و شــاید چند ماه بعد بود كه علی برای ادامه 
تحصیل به اروپا رفت. فرستادن نامه ها همان 
زمان شروع شــد. ســال ها بعد، نخستین 
بار آقای زهرایــی یكی از ایــن نامه ها را در 
ماشین سوسن دیده بود و گفته بود كه اینها 
حیف اســت. دخترم هم گفته بود كه مادرم 
می خواهد نامه ها بعد از خودش چاپ شوند 
اما آقای زهرایی معتقد بــود اتفاقا با حضور 
من است كه نامه ها ســندیت پیدا می كند. 
بنابراین نشــر آبان نامه ها را گرفت و موقع 

انتشــار آلبومی از همســرم، نامه ها را هم منتشــر كرد«. كتاب 150صفحه دارد و نثر 
آن، همان نثر آشــنای علی شریعتی اســت كه رنگ و بویی صمیمانه و عاشقانه به خود 
گرفته است؛ »تو شــاید بدانی كه سال هاســت چهار كلمه آزادی، كتاب، پدر و پوران، 
چهار بُعد روح و فكر من اســت. و اكنون كه با همه عشــق و شــوق از یكدیگر بســیار 
دور افتاد ه ایم، ایــن صفحه را كه »دنیا و عشــق ما« نــام دارد، برای تو می فرســتم تا 
وقتی آن را می شــنوی به من آنچنان بیندیشــی كــه من آرزومنــدم.« این جمالت 
بخشــی از یكی از نامه هاســت كه در كتاب »برســد به دســت پوران عزیزم« منتشر 
 شــده اســت. خواندن این مجموعه نامه ها، پرده از بُعد دیگری از شخصیت و روحیات 

این اندیشمند برمی دارد.

نادر ابراهیمی را به نثر عاشقانه و پراحساسش 
می شناسیم و اثر ماندگار »یك عاشقانه آرام«. 
حاال تصور كنید چنین قلم شاعرانه ای وقتی 
تصمیم بگیرد برای نوشــتن نامه به محبوب 
روی كاغذ بیاید، حاصل كار چه می شــود؟ 
نادر ابراهیمی درباره نامه ها گفته است: »آن 
روزها كه تازه تمرین خطاطی را شروع كرده 
بودم، حدود سال های 63تا 65، موقع نوشتن 
در تنهایی، غالبا به یاد همســرم می افتادم 
و می كوشیدم كه به جســت وجو در به امید 
رسیدن ریشــه های گیاه بالنده و سرسخت 
اندوه و دانســتن اینكه ایــن روینده بی پروا 
از چه چیزهایی تغذیه می كند و شــناختن 
شرایط رشــد و دوامش، آن را نابود كنم بل 
زیر ســلطه و در اختیار بگیرم. پس یكی از 

خوب ترین راه های رسیدن به این مقصود را در این دیدم كه متن تمرین های خطاطی ام 
را تا آنجا كه مقدور باشد اختصاص دهم به نامه های كوتاهی به همسرم«. به این ترتیب 
نامه های این نویسنده به همســرش فرزانه منصوری، سال ها بعد در 142صفحه منتشر 
شد. در یكی از نامه ها می خوانیم: »ای عزیز! راست می گویم. من هرگز یك قدم جلوتر از 
آنجا كه هستم را ندیده ام. قلمم را دیده ام چنان كه گویی بخشی از دست راست من است؛ 
و كاغذ را. من هرگز یك قدم جلوتر از آنجا كه هستم را ندیده ام. من اینجا »من« را دیده ام 
كه اسیر زندان بزرگ نوشتن بوده است، همیشه خدا، كه زندان را پذیرفته، باور كرده، اصل 
بودن پنداشته، به آن معتاد شده، و به تنها پنجره اش كه بسیار باالست دل خوش كرده...«.

نامه هایی كه در مدت سفر سیمین دانشور به 
آمریكا بین او و همسرش جالل آل احمد رد 
و بدل شده، در كتابی به صورت یك مجموعه 
جمع آوری شــده و كتاب اول و بخش اول 
و دوم كتاب دوم را تشــكیل داده است. اما 
در كتاب ســوم، نامه هایی را می خوانیم كه 
این زوج اهــل ادبیات در ســفرهای كوتاه 
خود برای یكدیگر نوشــته اند. خواندن این 
نامه ها از دوجنبه جذابیت دارد؛ یكی آشــنا 
شــدن با فضای صمیمانه و شخصی ای كه 
میان دونگارنده نامه ها برقرار بوده و دیگری 
احســاس خواندن ســفرنامه. جلد اول این 
كتاب شامل 200نامه دانشــور و جلد سوم 
شــامل 80نامه این زوج اســت كه دوسال 
بعد از ازدواج در ســال های فــراق از هم در 

دهه 40 برای یكدیگر نوشته اند. این نامه ها در زمستان سال83 به چاپ رسید؛ »جالل 
عزیزم دیروز دومین كاغذت واقعاً پریشــانم كرد... حاال یادم می آید كه تو بعضی وقت ها 
حال روحی خاصی پیدا می كردی و ناگزیر می شدی از خانه بیرون بیایی كه نكند با هم 
دعوایمان بشود... یادت می آید پارسال هر دومان چه الم شنگه ای راه انداختیم. باور كن 
من هنوز خجالت می كشــم. اكنون بگذار كمی از هم دور باشیم و بعد نمی دانی در كنار 
 هم بودن چه لذتی دارد.« این برخی از جمالت سیمین دانشور در نامه ای است كه برای 

همسرش نوشته است.

در سال 68 سیروس طاهباز »مجموعه نامه های كامل نیما یوشیج« را برای نخستین بار 
منتشر كرد. در این كتاب با همان قلم پرتوان نیما كه مانند همیشه شعر را با چشم اندازی 
شورانگیز روبه رو می كند مواجهیم. این كتاب شامل نامه های عاشقانه نیما به همسرش 
عالیه است؛ »می پرسی با كسالت و بی خوابی شب چطور به سر می برم؟ مثل شمع: همین 
كه صبح می رسد خاموش می شــوم و با وجود این، استعداد روشــن شدن دوباره در من 
مهیاست. بالعكس دیشب را خوب خوابیده ام. ولی خواب را برای بی خوابی دوست می دارم. 
دوباره حاضرم. من هرگــز این راحت را به آنچه در ظاهر ناراحتــی به نظر می آید ترجیح 
نخواهم داد. در آن راحتی دست تو در دست من اســت و در این راحتی... آه! شیطان هم 
به شاعر دســت نمی دهد، مگر اینكه در این تاریكی شب، خیاالت هراسناك و زمان های 
ممتد ناامیدی را به او تلقین كند.« غرق شدن در نثر شــاعرانه پدر شعر نوی فارسی در 

گفت وگوهای روزمره، جذابیت این كتاب است.

غالمحسین ساعدی یكی از شناخته شــده ترین چهره های ادبیات فارسی است، پزشك 
بود و نویسندگی هم می كرد. بهترین آثار او را نمایشنامه  هایش می دانند كه با نبوغ نوشته 
شده اند. به گفته خودش اراده ای قوی داشت و رام نمی شد؛ تا اینكه با طاهره آشنا شد و برای 
او نوشت: »تو به چه شكلی مرا اســیر كرده ای نمی دانم«.  این كتاب در واقع روایتگر یك 
عشق ناكام است، عشق غالمحسین ساعدی به طاهره كوزه گرانی كه در 41نامه ثبت شده 
است. نامه ها حال و هوای عجیبی دارند، مثال در یكی از آنها ساعدی صدها بار تنها نام طاهره 
را نوشته است. در بخش دیگري از این كتاب آمده است: این نامه را كه می نویسم، آرامش 
لذت بخشی دارم و مثل ساعات آشتی و دوســتی مان، احساس می كنم كه با هم مهربان 
هستیم و هم دیگر را بخشــیده ایم- و بی توجه به دیگران تنها از خودمان حرف می زنیم. 
من این جوری را خیلی دوست دارم. دفعه ی اول نبود كه تو با مهربانی با من خداحافظی 

می كردی. اما دفعه ی اول بود كه حس می كردم...

15ســال بعد از مــرگ احمد شــاملو، آیدا 
سركیسیان اجازه داد تا نامه های همسرش 
در یك كتاب منتشــر شــود؛ نامه هایی كه 
در سال های 40 تا 50 نوشــته شده اند. این 
كتاب شامل 20نامه است كه تصاویر تعدادی 
از آنها هم در پایان كتاب با خط خود شــاعر 
منتشر شده است. رابطه  عاشــقانه  شاملو با 
همســرش ازجمله مهم ترین وجوه زندگی 
او محســوب می شــود كه تحولی بزرگ در 
زندگی این شــاعر ایجاد كرد. به گونه ای كه 
رد پای حضور آیدا به وضوح در اغلب اشــعار 
شــاملو به چشــم می خورد. این جمالت، 
بیان عاشقانه شاعر از احساسات خود است: 
»نمی دانم. نمی دانم این »بدترین شــب ها« 

را شروع كرده ام یا دارم شــروع می كنم. اما، به هر تقدیر، این ساعات تاریك و بی امید، 
این روزهایی كه دســت كم، اگر هیچ موفقیت دیگری درش نبود، اینش بود كه به امید 
دیدار تو شروع می شــد و حتی اگر هم در آخرین ساعات شــب با نومیدی كامل، مثل 
دفتری بر هم نهاده می شــد، باز این امید كه فردا بتوانم ببینمت زنده نگهم می داشت، 
می دانی؟ از فردا صبح، دیگر این امید را هم از دســت خواهــم داد. امید بزرگی بود كه 
اقاًل روزی یك بار تــو را ببینم. اقاًل این امید بــه من نیروی آن را مــی داد كه صورتم را 
بتراشم و از قبر خودم خارج بشــوم برای آنكه آفتاب وجود تو به جسم رطوبت كشیده 
 من بتابد. می دانســتم كه آیدای من امیــد و حرارت و آفتاب زندگــی من با لبخندش 

در انتظار من است«.



14 پادكستگردی

»چیروك« بــه زبان كردی به 
معنی »قصه« اســت. نام یك 
پادكست هم هست كه كارش 
نقل دوباره داستان های عامیانه 
و شــفاهی ایران اســت. این 
پادكست كه قسمت هفدهمش 
هم منتشر شده، كاری از روزبه 
استیفانی است در این پادكست 
جذاب و دلنشــین می توانید 
قصه »به دنبــال بخت«، »ننه 
خمیره«، »ســعد و سعید«، 
»ســنگ صبور«، »ملوچ خانه 
كاغذی«، »علــی بونه گیر«، 
»ماه پیشــونی«، »مه ریام«، 
»عمو نوروز و ننه سرما«، »كك 
به تنور«، »كره اسب ابر و باد«، 
»ننه بنداز«، »پســر پادشــاه 
كه نفس نداشــت« و »دختر 
نارنج« را بشنوید و لذت ببرید. 
جدیدترین اپیزود این پادكست 
قصه گو، قصه »آســتر رویه رو 
نگه می داره« اســت؛ اپیزودی 
كه در همین ماه و بعد از حدود 
یك سال منتشر شده و دوباره 
دنبال كنندگانش را خوشحال 

كرده است.

قصه های كهن

پیام مقدم، سازنده پادكست 
»مترونوم« درباره پادكستش 
اینطــور توضیــح می دهد: 
»مترونوم پادكســتی اســت 
در مورد موســیقی و داستان 
ســاخته شــدن و پیدایش 
ترانه های مشهور. معروف است 
كه هر ترانه تشــكیل شده از 
یك مثلث سه نفره: آهنگساز، 
ترانه سرا و خواننده. از لحظه ای 
كه ایده و طرح ترانه در ذهن 
یك آهنگســاز یا ترانه ســرا 
به وجود می آید تــا روزی كه 
آن ترانه به دســت مشتری و 
مصرف كننده می رسد، مسیر 
نسبتا طوالنی ای وجود دارد كه 
خیلی از ما از آن بی خبریم.« 
در این پادكســت كه امروز به 
قسمت بیست و پنجم رسیده، 
بــا داســتان ترانه هایی مثل 
اشــك ها و لبخندها، تولدت 
مبارك، با ما بودی بی ما رفتی، 
تو ای پری كجایی، شــب بود 
بیابان بود، مرغ سحر، از خون 
جوانــان وطن اللــه دمیده، 
شــهزاده رویا،  ای ایــران و...، 

آشنا می شویم.

ترانه های ماندگار 

پنجشنبه

شماره 127
24  تیر 1400 

فصل اول
پیمان با اهریمن: 
در یك بازی شطرنج

]گفت و گوكننــده در عنــوان این فصل 
از كلمه »مفیســتوفل« به جای اهریمن 
اســتفاده كرده اســت. مفیســتوفل یا 
مفیستوفلس نام شخصیتی اهریمن صفت 
در ادبیات آلمان اســت. او برای اولین بار 
در افســانه فاوســت به عنــوان نماینده 
شیطان ظاهر شد و پس از آن در آثار دیگر 
هنرمندان، همانند شكســپیر، در قالب 
نقش های شیطانی دیگری مطرح شد. این 
نام در زبان عبــری به معنای دروغگو و در 
زبان یونانی به معنای گریزان از نور است. 

منتقدین بر این عقیده هســتند كه وی 
به دنبال فاســدكردن انسان نیست، بلكه 
برای خدمتگزاری نزد اشخاص نفرین شده 
می رود و پس از به انجام رساندن خدمات، 
روح آنها را به دوزخ می فرستد. او در برابر 
فاوست ظاهر می شود زیرا گمان می كند 
كه وی فاسد شــده یا در خطر فساد قرار 
گرفته است. مفیستوفلس خود در دوزِخ 
خدمت به شیطان گرفتار است و نباید او را 

با اهریمن اصلی اشتباه گرفت. ویكیپدیا[
    انیو موریكونــه: می خواهی 
با هم یك دست شــطرنج بازی 

كنیم؟
الساندرو ِد  روزا: به جای یك دست، شما باید 
به من یاد بدهید اصاًل چطور شطرنج بازی 
كنم )ما بازی را روی یك صفحه شطرنج 
بی نهایت خوش طرح و نقشی كه موریكونه 
همیشــه روی میز اتاق نشیمن خانه اش 

گذاشته شروع می كنیم(.
    خب حركت اول شما چیست؟

من معموالً در شــروع جلــوی وزیر را باز 
می كنم و احتمــاالً این بار هم همین  گونه 
اســت. بماند كه یك بار »استفانو تاتی«، 
شــطرنج باز طراز اول، به من توصیه كرد 
جلوی E4 را باز كنــم كه مرا خیلی به یاد 

»Figured bass« می اندازد.
] Figured bass: در موسیقی قرن 1۸، 
نت نویســی بخش هارپســیكورد یا ارگ 
رهبر كه در نت نویسی استاندارد خط باس 
را مشخص می ســازد و نت های موسیقی 
را با عالمت های عددی آكوردها نشــان 
می دهد تا نوازنده بتوانــد بنا به نیاز جای 
آنها را پر كند. این شیوه به این دلیل پدید 
آمد كه نوازنده  ساز كالویه دار اغلب نقش 
رهبر اركستر را نیز برعهده داشت و هنوز 

نوازندگان از آن استفاده می كنند.[
    پــس برمی گردیم به صحبت 

درباره موسیقی؟
از جهتی بله... من در گذر زمان به كشف 
نقاط ارتباطی قوی بین بازی شــطرنج با 
شیوه و ساختار نت نویســی، كه تقسیم 
شده بود به اســتمرار و تنظیم زیر و بمی 
صدا ها رسیدم. در شطرنج این دوبُعد فضا 
می یابند و بازیكنان بــرای انجام حركت 
درست، زمان را در اختیار دارند. عالوه  بر 
این ما با تركیب افقی و عمودی با نقش ها و 
الگو های گرافیكی متفاوتی طرفیم؛ درست 
مثل نت ها در هارمونی. حتی هنوز می توان 
نقشــه ها و حركات را كنار هــم قرار داد، 
به طوری كه انگار آنها جزئی از موســیقی 
در اركســتر هســتند. بازیگری كه قرعه 
مهره سیاه به نامش خورده و بازی را شروع 
نمی كند بعد از نخستین حركت حریف، 
باید یكی از 10حركت ممكن را برای ادامه 
بازی برگزیند. از اینجا به بعد در طول بازی 
حركات به صورت تصاعدی باال می روند. 
این موضوع برای من یادآور كنترپوان )فن 
تركیب نغمه ها( است.توازی برای كسی كه 
مشتاق به جست وجو و دقیق شدن در این 

زمینه باشد اغلب به پیشرفت در یك حوزه 
و پیشروی دیگری ارتباط می یابد. تصادفی 
نیســت كه ریاضی دانان و موسیقی دانان 
عموما بهترین شطرنج بازان هم هستند. 
برای مثال »مارك تایمانــوف«، نوازنده 
استثنایی پیانو و شطرنج باز، یا »ژان-فلیپ 
رامیو«، »ســرگئی پروكوفیف«، »جان 
كیج«، و دوستانم »اجیستو ماكی« »آلدو 

كلمنتی«.
]آلــدو كلمنتــی )۲011-1۹۲۵(: از 
شاگردان »گوفردو پتراســی« و یكی از 
چهره های شاخص موسیقی آوانگارد اروپا.

اجیســتو ماكــی )1۹۹۲-1۹۲۸(: از 
شــاگردان »رامــون والد« و »هرمــان 
ِشرِشــن« و یكی از چهره های برجسته 
در عرصه موســیقی آوانــگارد ژرومی و 
الكتروآكوســتیك. او برای آثار نمایشی، 
صد ها فیلم مستند و حدود ۲0 فیلم بلند 

داستانی موسیقی ساخته است.[
همان طــور كه فیثاغورث مدعی اســت، 
شــطرنج با علم ریاضی و علــم ریاضی با 
موســیقی رابطه تنگاتنگ دارنــد. و این 
مسئله بیشتر در مورد موسیقی شخصی 
مثل »كلمنتی« هم صادق اســت كه ذاتاً 
وابســته به یك سلســله نت دوازده گانه 
)Tone row(، اعداد، تلفیق و... اســت كه 
همان عناصر كلیدی شــطرنج هستند. 
درنهایت، موسیقی، شطرنج و ریاضیات، 
همگــی فعالیت هایــی خالقانه اند، همه 
آنها در اساس به روشی منطقی و مصور یا 
گرافیكی وابسته اند كه احتماالت و عناصر 

غیرقابل پیش بینی را نیز دربر می گیرند.
    دلیل این اندازه عالقه پرشور 

شما به شطرنج چیست؟
بعضــی وقت هــا پیش بینی ناپذیری اش. 
پیش بینی حركتــی بی انــدازه عادی و 
تكراری، به واقع فوق العاده دشــوار است. 
»میخائیــل تــال«، یكــی از ماهرترین 
شطرنج بازان تاریخ، بسیاری از مسابقات 
را به خاطر حــركات گیج كننده ای برد كه 
وقت دقت و تفكر را از رقبایش می گرفت. 
»بابی فیشــر« -تك خال واقعی و شــاید 
محبوب ترین شــطرنج باز نزد من- مبدع 
حــركات ناگهانی و شــگفت آور بود. آنها 
به صورت غریزی اهل مخاطره بودند. من 
برعكس اهل منطق و حسابگری ام. خب، 
به نظرم شطرنج بهترین بازی است. دقیقاً 
به خاطر اینكه یك بازی صرف نیست. در 
این بازی همه چیز در معرض خطر است: 
قواعد اخالقی، قواعد زندگی، دقت و میل 
به نبــردی بدون خونریــزی ولی به قصد 
پیروزی و به صورت درست و بجا، و رسیدن 
به آن به مدد اســتعداد و نه بخت و اقبال. 
درحقیقت، این پیكره های چوبی كوچك 
در دســت تو آنچنان تنومند می شوند كه 
گویی همه آن نیرویی را كه می خواستی 
به آنها منتقل كنی جذب خود می كنند. 
در شطرنج جدای از زندگی، تقال و مبارزه 
هم هست. به نظرم خشــن ترین ورزشی 
است كه در مخیله كســی می گنجد و از 
این نظر می شــود آن را با بوكس مقایسه 
كرد، بماند كه به مراتب ورزش پیچیده تر 
و سلحشورانه تری است. باید اعتراف كنم 
هنگام ساخت موسیقی هشت نفرت انگیز/ 
هشت پلشت »تارانتینو« وقتی فیلمنامه را 
خواندم متوجه تنشی شدم كه به آهستگی 

بین شخصیت ها شــكل می گیرد و این 
را مثل احساســی یافتم كه حین بازی 
شطرنج رشد و گســترش می یابد. خب، 
برعكس فیلم هــای تارانتینو، خونریزی 
و آسیب جســمانی در این ورزش جایی 
ندارد. بــا این  حال اصــاًل هم یك جنگ 
سرد نیست و كامال برخالف این تصور، در 
شطرنج تنشی خاموش و رعشه آور حاكم 
است. گفته اند كه شطرنج یك موسیقی 
خاموش و بی صداست و بازی آن برای من 
تا حدی حكم ساخت یك قطعه موسیقی 
را دارد. و بــرای ُحســن ختام باید این را 
بگویم كه من حتی سرود شطرنج بازان را 
در سال ۲00۶ برای المپیاد شطرنج شهر 

تورین ساخته ام.
    با كدامیــك از كارگردان ها 
و دوستان آهنگسازتان بیشتر 

شطرنج بازی كرده اید؟
چنددســتی با »ترنس ملیك« شطرنج 
بازی كرده ام و باید بگویم از او خیلی بهتر 
بودم. بازی با »اجیستو ماكی« به مراتب 
چالش برانگیزتر بــود. »آلدو كلمنتی« 
بی برو برگرد رقیب سرسختی بود، حدس 
می زنم او از 10بازی ۶ تا را برنده شــد. او 
قطعاً از من بهتر بود، و هنوز به خاطر دارم 
كه برای من از مسابقه اش با »جان كیج« 
گفت. من شــاهد آن بــازی نبودم ولی 
اتفاق مشهور و خارق العاده ای در دنیای 

موسیقی بوده است.
    مســابقه ای بیــن منطق و 
آشــوب. چگونه دانش  تان را 

درباره شطرنج به روز می كنید؟
شــطرنج بازان حرفــه ای بســیاری را 
می شناســم و هروقــت فرصتــی بیابم 
بازی ها و مســابقات را پیگیری می كنم. 
عالوه  بر این، سال هاســت كه اشــتراك 
 مجله هــای تخصصــی شــطرنج مثل
و  )L’Italia Scacchistica ( 

)Torre & Cavallo - Scacco( را دارم. 
یك بار حتی هزینه اشــتراك ساالنه ام را 
دوبار پرداخت كــردم !و با وجود این همه 
شور و عشق و دلبســتگی و پشتكار، این 
روزها كمتر و كمتر شطرنج بازی می كنم. 
این اواخر هم برنامه رایانه ای مفیســتو را 

برای مسابقه به مبارزه می طلبم.

شطرنجی شیطانی به نظر 
می رسد…

می شود گفت ولی همیشــه می بازم. به 
گمانــم روی هم رفته فقط 10بــار برنده 
شــده ام. بعضی وقت ها هم، اگر به زبان 
اهل فن سخن بگوییم، پات می كنیم اما 
معموالً مفیستو برنده می شود. پیش ترها 
طور دیگری بود. زمانی  كه با فرزندانم در رم 
زندگی می كردم اغلب اوقات با آنها شطرنج 
بازی می كردم. سال ها هركاری از دستم بر 
می آمد انجام دادم تا آنها را همچون خودم 
به این میزان عالقه مبتال كنم. و به مرور 

زمان »آندره آ« بازی اش از من بهتر شد.
    راســت اســت كه شما با 
استاد بزرگ شطرنج »بوریس 

اسپاسكی« مسابقه دادید؟
بله، 10ســال پیــش در توریــن بود. 
آن دوران احتمــاالً در اوج فعالیــت 

شطرنج بازی ام بودم.

    برنده شدید؟
نه، اما مســاوی كردیم. به نظر برخی از 
كسانی كه آن مسابقه را دیدند بازی درجه 
یكی بــود. همه تماشــاگران آن دوره از 
مسابقات پشت سر ما جمع شده بودند، 
تنها ما به بــازی ادامه دادیــم. او بعدها 
اعتراف كرد كه بدون اینكه زیاد فشــار 
به من وارد بیاورد بــازی كرده. همه چیز 
معلوم بــود، وگرنه به چنیــن نتیجه ای 
نمی رســید، با این حال من حســابی به 
آن نتیجه مفتخرم. من هنوز نت آن بازی 

را روی صفحه شــطرنجی 
كه در استودیو هست دارم. 
او بــا حركــت )دو خانه به 
 پیش، سرباز پیش روی شاه 
)King’s Gambit(( شروع 
كرد. یك حركــت افتضاح 
كه من را به دردسر انداخت. 
به خاطــر این حركــت، او 
هدایت بازی را در دســت 
گرفت اما مــن در حركت 
پنجم، ابداع بابی فیشــر را 
كه مربوط به رقابت تاریخی 
 او بود بــه كار بــردم و او را 
به بن بست كشاندم. در این 
زمان ما هر ســه، راهی جز 
تكرار سه حركت نداشتیم 

و به تساوی )پات( رضایت دادیم. بعدها 
تالش كردم نت پایان مســابقه را پیاده 
كنم و حتی از»آلویزه زیكیكی« )استاد 
بین  اللملی شــطرنج( كمك خواســتم 
كه هیچ سودی نداشــت. زمان مسابقه 
بی انــدازه حواســم مغشــوش بــود و 
نمی توانســتم 7-۶حركت آخر را به یاد 

بیاورم. خیلی افسوس برانگیز بود.
    در هر مســابقه، رزم  آرایی 
)استراتژی( تكرارشونده ای را 

به كار می برید؟
برای مدتی شطرنج ســری )Blitz( بازی 
می كردم كه برپایه ســرعت بنا شده. در 
ابتدای امر نتایج خوبی به دســت آوردم 
اما بعد دستاورد مطلوبی نداشتم. خودم 
را بــا غول هایی همچــون »كارپوف« و 
»كاســپاروف« در انداختــم و بــه طرز 
مفتضحانه ای شكســت خــوردم. این 
شكست در مسابقه با »پتر لكو« و »یودیت 
پولگار«، كــه آن زمان حاملــه بود، در 
بوداپست نیز تكرار شد. اینها رویدادهای 
مهمی به حســاب می آمدنــد. وقتی در 
مسابقه با لكو در همان حركت ابتدایی، 
اشتباهی مبتدیانه انجام دادم، او بزرگوارانه 
پیشنهاد مسابقه مجدد را داد. با وجود این، 
من بازی را باختم اما آبرومندانه تر از قبل. 
در طول زمان به  وجود نوعی هوشمندی 
و درایت پی  بردم كه تنها در بازی شطرنج 
جلوه می كرد و ربطی بــه توانایی فرد در 

واكنش به مبانی روزمره نداشت.

یك هوش تخصصی 
)كارشناسانه(...

بله، من معموالً با كسانی مالقات كردم 
كه هیچ زبان مشــتركی با آنها نداشتم 
ولی هنگام مســابقه به شــطرنج بازان 
معركه ای بدل می شــدند. بــرای مثال، 
بوریس اسپاسكی، آدم آسانگیر و راحتی 

به نظر می رســید اما موقع بازی به طرز 
بی رحمانه ای مصمم بود )در همین حین، 

موریكونه تقریبا تمام مهره های مرا زد(.
    اشتیاق بی حدوحصر شما به 

شطرنج از كجا شروع شد؟
كاماًل تصادفی. یك روز در زمان كودكی، 
به صورت اتفاقی به یــك كتاب آموزش 
شــطرنج برخوردم و بعــد از ورق زدنش 
آن را خریــدم. برای مدتــی آن كتاب را 
خواندم و بعد با دوســتانم، »ماریكیولو« 
 و »پوزاتِــری« و »كورناكیونه« شــروع

به بازی شــطرنج كردیم. 
دریــك  دوســتانم 
مجتمع ســاختمانی در 
»تراس تــه وه ره« )محله 
بســیار معروفی در شهر 
رم( زندگی می كردند كه 
پدر و مادر من هم ساكنش 
بودند. ما حتی یك سری 
مسابقه چهارنفره ترتیب 
دادیم. در ابتدا به تحصیل 
موســیقی بی توجه شده 
بودم. یــك روز پدرم كه 
اهمال مرا دیده بود گفت 
كه باید بگذاری اش كنار! 
و مــن هــم از آن زمــان 
شطرنج را كنار گذاشتم. 
به مدت چند ســال دیگر طرف شطرنج 
نرفتم. اما حوالی ســال 1۹۵۵ دوباره آن 
را از ســر گرفتم؛ در ســن بیست وهفت 
یا بیست  وهشت ســالگی ام. امــا این كار 
راحتی نبود. آن زمان برای مســابقاتی 
در »لونگو تــه وه ره ی« رم ثبت نام كردم. 
به این توجــه كنید كه من تــا آن زمان 
یك بار هم طرف شطرنج نرفته بودم. هنوز 
رقیبم را خوب به یــاد دارم كه از منطقه 
»ســن جووانّی« آمده بود با شیوه »دفاع 
سیسیلی« بازی می كرد. من با چند اشتباه 
كه از سر ضعف بود به طرز بدی باختم اما 
یك چیز برایم روشــن شد؛ می خواستم 
شطرنج  را به صورت جدی دوباره فرابگیرم. 
شطرنج را سال ها قبل از »تاتای« آموختم. 
اســتاد و قهرمــان 1۲دوره ایتالیــا كه 
شوربختانه از كسب عنوان ]استاد بزرگ[ 
آن هم با نیم امتیاز در مســابقات ونیز جا 
ماند. بعد از آن فراگیری این موضوع را با 
آلویزه زیكیكی و سرانجام با »یاننیئللو« 
 ادامــه دادم. یاننیئللــو نایــب قهرمان 
»Candidate Master« بود كه شطرنج را 
به من و خانواده ام نیز آموزش داد. جدای 
از این آموزش، او مرا برای مسابقاتی تعلیم 
داد كه از طریــق آن صالحیت حضور در 
دسته دوم مســابقات ملی را پیدا كردم. 
من تقریباً با جمع آوری 1700امتیاز در 
رتبه بندی به جایگاه قابل قبولی رسیدم. 
اگرچه كه امتیاز قهرمانان جهانی تا ۲۸00 
هم می رســد. برای مثــال امتیاز »گری 

كاسپاروف« ۲۸۵1 است.
]سیستم رتبه بندی الو شــیوه ای برای 
اندازه گیری مهارت شــطرنج بازان است 
كه مبــدع آن »آرپاد الــو« فیزیك دان 

مجاری- آمریكایی بود.[
    كامال پیداســت كــه ابداً 
شوخی نداشــته اید. یك بار 
مدعی شده بودید كه حاضرید 
اسكار افتخاری تان را با عنوان 

قهرمــان مســابقات جهانی 
عوض كنید. این ادعا البته این 
روزها هم دیگر خیلی افراطی 
و تكان دهنده نیســت چراكه 
حاال به جای یك تندیس اسكار 
دوتا در خانه دارید )من لبخند 
می زنم(. به هرحال آن جمالت 
مرا تكان دادنــد )موریكونه 

لبخند می زند(.
مــن اگــر آهنگســاز نمی شــدم، دلم 
می خواست شطرنج باز باشم  اما در سطوح 
باال، یــك مدعی عنوان جهانــی. در آن 
حالت بله حاضر بودم حرفه ام را در دنیای 
موسیقی و آهنگسازی رها كنم. اما این 
قضیه امكان نداشــت؛ همان طوری كه 
امكان برآورده شدن آرزوی كودكی ام و 
پزشك شدن میسر نشد. البته من اصاًل 
تحصیل در علوم پزشــكی را شروع هم 
نكرده بــودم اما درباره شــطرنج خیلی 
خواندم، اگرچه كه در آن زمان برای آن 
كار دیر شده بود. در حقیقت وقفه زیادی 
افتاده بود. مقرر شده بود كه موسیقی دان 

بشوم.
    هیچ حسرت و دریغی از این 

تصمیم ندارید؟
از اینكــه در موســیقی موفــق شــدم 
خشنودم اگرچه هنوز از خودم می پرسم 
اگر شــطرنج باز یا پزشــك می شدم آیا 
همین اندازه موفق بودم؟ بعضی وقت ها 
به خودم پاسخ می دهم بله. چون معتقدم 
با تمام وجود خودم را وقف آنها می كردم 
و بــه موفقیت می رســیدم چون خودم 
را مجبــور می كنم و پشــتكار به خرج 
می دهم و عاشــق كارم هستم. شطرنج 
شاید حرفه اصلی من نمی شد اما با شور و 
شوق فراوانی خودم را وقف آن می كردم 
و همین موضوع تردیــد و درنگی برای 
انتخاب شــغلی عماًل خیره سرانه را رقم 

می زد.
    چــه زمــان دریافتید كه 
می خواهید آهنگساز شوید؟ 
مســئله حرفه و امرارمعاش 

درمیان بود؟
نه اینگونه نبود و این مســئله به تدریج 
رخ داد. همان طور كــه پیش تر گفتم در 
كودكی دو آرزو داشــتم: نخست اینكه 
پزشك شوم و بعدش شطرنج باز. در هر دو 
حوزه قصدم رسیدن به اوج بود. اما پدرم، 
ماریو كه نوازنده حرفــه ای ترومپت بود 
مثل من فكر نمی كرد. یك روز، ترومپتی 
در دستم گذاشت به من گفت: »من تمام 
خانــواده را با همین گردانــده ام. تو هم 
همین كار را با خانواده ات می كنی«. او مرا 
در كالس ترومپت مدرسه عالی موسیقی 
و هنــر )Conservatory( ثبت  نام كرد 
و من بعد از چندین سال به آهنگسازی 
روی آوردم. واحد هارمونی با رتبه ممتاز 
قبول شدم و همه معلم هایم به من توصیه 
كردند كه به سمت آهنگســازی بروم. 
درنتیجه، به جای صحبت از امرارمعاش، 
ترجیح می دهم از ایــن قضیه با عبارت 
مسئله ســازگاری با مقتضیات زمان و 
ضروریــات بزرگ تر از خــودم یاد كنم. 
عشق و شور به شغلم؛ اما در طول مسیر و 
به تدریج با پیشرفت هایی كه كردم برای 

من رخ داد.

همشهری، ناشر اختصاصی خاطرات 
انیو موریكونه،موسیقی دان شهیر، در ایران 

هر هفته خاطرات انیو موریکونه ،آهنگساز بزرگ قرن  بیستم را 
به طور اختصاصی در این صفحه بخوانید

 آهنگساز 
شطرنج باز

انیو موریكونه در یادداشــتی بر كتاب »در پی آن نغمه؛ موسیقی 
من، زندگی من« چنین نوشته است: »مشاهده و بازبینی زندگی 
خودت در روندی از این دست كنجكاوی برانگیز است. اگر بخواهم 
صادق باشم باید بگویم هرگز به این فكر نكرده بودم كه چنین كاری 
خواهم كرد. ولی به تازگی الّساندرو را شناختم و این پروژه به تدریج 
و به شــیوه ای پیش بینی نشــده و خود به خودی گسترش یافت. 
به نحوی كه خودم با مواردی مواجه شــدم كه انگار داشتند تازه و 
دوباره برایم نمایان می شدند. تقریبًا اندك اندك و بی  آنكه خودم 
متوجهش باشم. امروز می توانم بگویم كه مواضع تازه ای نسبت به 
برخی رویدادها گرفته ام؛ همان هایی كه فقط در طول یك زندگی 
رخ می دهند، همین. بدون اینكه وقت داشــته باشی تحلیل شان 
كنی و فقط باید آنها را از دور به نظاره بنشینی. شاید این اكتشاف 
درازمدت، این تعمق طوالنی و ایــن نقطه از زندگی من همانگونه 
كه خودم كشــف كردم، ورود به عرصه مواجهه با خاطره هاست، 
نه به معنای مالل از چیزی كه مثل زمان از كف ات می گریزد، بلكه 
به معنای نگریستن به پیش رو هم باشد. و درك این نكته كه هنوز 
هم چیزهایی وجود دارند و خدا می داند چه حادثه ها كه هنوز هم 
می توانند رخ بدهند. و بدون ذره ای تردید این بهترین كتابی است 
كه درباره من نوشته شده. اصیل ترین، جزئی نگرترین، صحیح ترین 
و واقعی ترین كتاب.« در كتاب اصلی، بعد از یادداشت موریكونه، 
مقدمه الّساندرو ِد روزا آمده كه در اینجا-به رغم اینكه ترجمه اش 
كرده بودیم- ناگزیر آن را كنار گذاشتیم تا در این شماره انتشار 
گفت وگوی موریكونه و ِد روزا را آغــاز كنیم. با این حال، بند آخر 
مقدمه ِد روزا دربردارنده نكته ای روشنگر است كه نتوانستیم از 
كنارش به راحتی بگذریم. ِد روزا می نویسد: »این كتاب نمی خواهد 
و نمی تواند از همه چیز ســخن بگوید. تعریف همــه جزئیات از 
زندگی یكی از تأثیرگذارترین شــخصیت های موســیقی قرن 
بیستم غیرممكن است، آن هم شخصیتی پیچیده و غنی همچون 
موریكونه. ولی من فكر می كنم خواننده، خواه موسیقی دان باشد 
خواه نه، نمی تواند پاسخ برخی سؤاالتی را كه به او مربوط می شوند 

را  نیابد. دست كم امید من این است.«

مترجم: مهدی فتوحی -- حامد صرافی زاده

قسمت مسافرخانه
دوم

موریكونه: 
چنددستی با 
ترنس ملیك، 
شطرنج بازی 
كرده ام  و باید 

بگویم از او 
خیلی بهتر 

بودم

انیو موریكونه در سال هاي جواني

شطرنج در استودیو موسیقي شطرنج در وقت هاي فراغت



راه پیشرفت باز است

كمال گرایی ممنوع

پذیرش شرایط اجتماعی

یكی از مهم ترین فاكتورهای رضایت شــغلی این اســت كه فرد احساس كند راه 
پیشرفت برایش باز است. برای افراد شــاغل، موضوع استحقاق شغلی و چگونگی 
تحقق آن می تواند به طور جداگانه مورد بررســی قرار بگیرد. نیاز به پیشرفت باید 
به عنوان یك حق انسانی به رسمیت شناخته شود. گاهی از آرزوهای افراد و جویای 
نام بودن آنها صحبت می شود ولی بیان واقع گرایانه این موضوع، حق طبیعی افراد 
برای ترقی اســت. البته نكته مهم درباره این موضوع، داشــتن تصویری صحیح و 
متناسب با واقعیت از خود است. یكی از نشانه های سالمت روان، ارزیابی درست از 
واقعیت اســت. بعضی افراد تصویری پایین تر از واقعیت از خودشان دارند و برخی 
هم خودشــان را باالتر از آنچه واقعا هســتند، تصور می كنند. وقتی درباره شغل 
صحبت می كنیم، الزم اســت فرد تصویر درســتی از مهارت شغلی خود، تناسب 
دانش و اطالعاتش با شغل و شرایط آن داشته باشد. برای به دست آوردن این تصویر 
هم فرد باید ویژگی های فكری رفتاری یك شغل را آنالیز كند و بتواند به سؤاالت 
درباره دانش پایه و تخصصی موردنیاز، مهارت های عملكردی و تجربه درباره شغل 

خودش پاسخ دهد.

یك فرد برای قدم برداشتن در مسیر پیشرفت شغلی، باید بتواند وضعیت و واقعیت 
موجود را با اهدافش پیوند بزند و تشــخیص دهد كه برای طی كردن مسیر چقدر 
زمان نیاز دارد. یكی از دالیلی كه افراد كمال گرا نمی توانند در این بخش موفق عمل 
كنند این است كه نمی توانند با میل شــدید و غیرواقع گرایانه خود برای پیشرفت 
كنار بیایند و روند طبیعی ماجرا را به هم می زنند. شكل صحیح این است كه افراد 
نیاز دارند كه دیگران شایستگی آنها را بپذیرند اما نباید این نیاز را با كمال گرایی به 
بیراهه برد. ممكن است در یك محیط كاری، اصول شایسته ساالری حاكم نباشد، 
یعنی افراد حس كنند به جایگاهی كه استحقاق آن را دارند نرسیده اند و آن جایگاه 
در اختیار كس دیگری است كه شایســتگی ندارد. این اتفاق ممكن است بیفتد و 
باید آن را بپذیریم؛ یعنی نباید فكر كنیم اگر كســی از جایگاه شغلی خود ناراضی 
است، حق با او نیست. در این شرایط، دلسردی و نشان دادن عكس العمل های منفی 
گره ای را باز نمی كند و فشارهای روانی این ماجرا، می تواند تبدیل به نوعی خودزنی 
روانی شود. افراد باید یاد بگیرند واقعیت ها را با وجود تلخ بودن آنها بپذیرند؛ درست 
مانند كوهنوردی كه روبه رویش صخره را می بیند و باید راهی برای باالرفتن از آن 
پیدا كند، كسانی كه مشغول به كار هســتند هم باید راه از میان برداشتن موانع را 

پیدا كنند.

یكی از راهكارهایی كه به ما كمك می كند كمتر احساس نارضایتی را در شغلمان تجربه كنیم، پذیرش شرایط اجتماعی، 
كمبود شغل و وجود معضل بیكاری است. در سال های اخیر تعداد جوانان تحصیل كرده نسبت به گذشته به مراتب افزایش 
پیدا كرده، این در حالی است كه همه این افراد پس از پایان تحصیالت مایلند وارد بازار كار شوند اما این اتفاق معموال برای 
همه به راحتی نمی افتد و بسیاری از افراد نه تنها در پیداكردن شغلی مرتبط با رشته خود، بلكه در پیدا كردن هر شغل 
دیگری ناموفق هستند. بخشی از این عدم موفقیت به نداشتن خالقیت برمی گردد. افرادی كه خالق و كوشا باشند حتی 
پیش از پایان دوران تحصیل می توانند مشغول به كار شوند. بخش دیگری از این ناموفق بودن به عدم گرایش به انجام 
كارهای گروهی بازمی گردد. دانشجویان یك رشته اگر به كار گروهی  عالقه داشته باشند و قدرت ریسك پذیری خود را 
افزایش دهند می توانند با شروع از پله های اول، مسیر ترقی را طی كنند. تغییرات، بخش جدایی ناپذیر زندگی ما هستند. 
بسیاری از اتفاقات، ما را در شرایط تازه ای قرار می دهند و نحوه برخورد ما با این شرایط می تواند موقعیت را برای ما تبدیل 
به فرصتی جدید كند یا ما را به سختی بیندازد. برخی افراد به استقبال این تغییرات می روند و سعی می كنند با مرور نكات 
مثبت این اتفاقات، هم از مزایای تغییر بهره مند شوند و هم راحت تر به شرایط جدید عادت كنند. اما در مقابل بعضی افراد هم 
هستند كه در برابر هر اتفاق تازه ای موضع می گیرند و به سختی می توانند شرایط جدید را بپذیرند. این امكان فراهم است كه افراد 

وارد یك محیط كاری جدید شوند و باید برای كسب رضایت شغلی، خودشان را برای تغییرات تازه آماده كنند.

چطور در هر كاری كه انجام می دهیم، رضایت شغلی را تجربه كنیم؟

راضی از شغل
از جوانی تا بازنشستگی

15مكتب خانه

از همان روزهای جوانی كه در راه رفتن دنبال آرزوهایمان دنبال كار مناسب می گردیم تا آخرین 
روزهای بازنشستگی، همه ما دوست داریم در شــغلی كه انتخاب كرده ایم، احساس رضایت 
داشته باشیم فرقی نمی كند پزشك باشیم یا معلم، كارگر یك كارخانه بزرگ باشیم یا كسب وكار 
خودمان را راه انداخته باشیم، مهم این است كه با انجام آن كار حس مفیدبودن و قدم برداشتن در 
راه اهدافمان از بین نرود و خودمان را مجبور به انجام كارها ندانیم بلكه برایشان اشتیاق داشته 
باشیم. به دست آوردن رضایت شغلی باید ها و نبایدهایی دارد كه محمدرضا دژكام، روانشناس و 

روان درمانگر درباره آنها برایمان توضیح می دهد.

اپلیكیشن گردی

عزت نفس داشته باش
عزت نفس به معناي احســاس خود ارزشمندي 
یا دوست داشتن خود اســت. وقتي كسي عزت 
نفس یا حرمت نفس دارد، خودش را آنگونه كه 
هست دوست دارد، نســبت به خودش احساس 
خوبي دارد و ارزش هایــش را نادیده نمي گیرد. 
عزت نفس باعث مي شــود كه فرد به احساسات 
و عالیقش اهمیت دهــد و در نتیجه در انتخاب 
نوع روابطش و انسان هایي كه با آنها رابطه برقرار 

مي كند، اهمیت خودش را درنظر بگیرد.
چهار ویژگي در وجود هر انســاني هست كه اگر 
میان آنها تعادل برقرار باشد، مي توانیم بگوییم 

آن فرد داراي عزت نفس قابل قبولي است. 
این چهار ویژگي عبارتند از: 

روح و آگاهی درونی

ذهن و تفكر

بدن و عملكرد جسمانی 

 هیجان ها و احساسات

فردي كه بتواند میان ایــن ویژگي هاي دروني 
خودش تعادل ایجاد كند و تــا حد امكان همه 
را در یك سطح نگه دارد، عزت نفس نیز خواهد 

داشت. 
یك تصور اشتباه كه میان برخي افراد رایج است 
این است كه تمام تالش انســان باید در تقویت 
تفكر و ذهن باشــد، درحالي كه اگر احساسات 
و هیجان ها نیز بــه همان میزان رشــد نكنند، 
فرد دچار مشــكل خواهد شــد. كسي كه عزت 
نفس دارد، بــا باورهاي عمیقــي درباره حقوق 
انســاني خود زندگي مي كنــد؛ حقوقي مانند 
 آزادي كه متعلق به اوســت و كسي حق سلب 

آنها را ندارد.

راهنما

اگر از آن دســته افرادی هســتید 
كه می توانید به صــورت خودآموز 
زبان یــاد بگیریــد و یادگیری و 
تقویت زبانتــان را بــه حضور در 
كالس های مختلف آموزشی گره 
نزده اید، حتما اپلیكیشــن »هلو« 
را نصب كنیــد. این یــك برنامه 
یادگیــری زبــان همراه بــا بازی 
است كه به خاطر همین امكانش، 
از بچه 3ســاله تا افراد بزرگســال 
می تواننــد از آن اســتفاده كنند. 
در اپلیكیشــن هلو چندین و چند 
زبان زنده دنیا ازجمله انگلیســی 
آمریكایی، انگلیســی بریتانیایی، 
تركی استانبولی، آلمانی، فرانسوی، 
ایتالیایی، روسی، اسپانیایی، عربی، 
ســوئدی، هلندی، هندی، چینی، 
كره ای و... به شــكل های مختلف 
آمــوزش داده می شــود و كاربر 
بدون نیاز به تایپ، تنها از راه بازی 
می تواند با اسامی غذاها، ورزش ها، 
وسایل حمل ونقل، میوه ها، رنگ ها، 
اعداد، آب و هــوا و... در زبان های 

مختلف آشنا شود.

ابزار یادگیری زبان

روی گوشی تلفن همراه بسیاری 
از ما، اپلیكیشن »باد صبا« نصب 
اســت؛ تقویم اذان گویی كه یكی 
از محبوب ترین اپلیكیشــن های 
ایرانی به شمار می آید و در همین 
لحظه حدود 10میلیــون كاربر 
فعال دارد! اگــر تصورتان بر این 
اســت كه این نرم افزار فقط یك 
تقویم و برنامــه ای برای یادآوری 
ساعت اذان در شــبانه روز است، 
باید بگوییم كه سخت در اشتباه 
هستید. نسخه های جدید باد صبا 
به امكانات دیگری مثل پیش بینی 
وضع هوا، مشاوره آنالین پزشكی، 
خرید بلیــت هواپیمــا و قطار، 
خدمات پرداخــت قبض، خرید 
شارژ و... نیز مجهز شده اند تا یك 
برنامــه مذهبی صرف نباشــند. 
ضمن اینكه در بخــش مذهبی 
برنامه می توانید از امكانات منحصر 
به فردی مثل قبله نما، ركعت شمار 
و بخش نیكــوكاری هم بهره مند 
شوید. در این بخش با جدیدترین 
كمپین های نیكوكاری و خیریه ها 

آشنا خواهید شد.

تقویم اذان گو »باد صبا«

سالمت بانوان

یكی از اپلیكیشن های تخصصی در 
حوزه زنان، اپلیكیشن »یك زن« 
اســت؛ یك نرم افزار كامل كه در 
آن عالوه بر تمام مسائل مربوط به 
حوزه زنان، تقویم بارداری هفته به 
هفته هم دارد. در این تقویم بانوان 
باردار هر هفته متوجه میزان رشد 
جنین شــده و اطالعاتی كه الزم 
است در هر دوره به دست بیاورند، 
به راحتی كســب می كنند. یكی 
دیگر از امكانات جالب توجه این 
اپلیكیشن، مشاوره با متخصصان 
حوزه زنان اســت. هر سؤالی كه 
در زمینه بهداشت و سالمت برای 
كاربران این نرم افزار به وجود بیاید، 
می توانند آن را مطرح كنند و در 
كوتاه ترین زمان ممكن پاسخ شان 
را از متخصصــان برنامه دریافت 
كنند. تاالر گفت وگو هم این امكان 
را در اختیار كاربران قرار می دهد تا 
بتوانند تجربیاتشان را با ده ها هزار 

خانم دیگر به اشتراك بگذارند.
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محمدرضا دژكام نیلوفر  ذوالفقاری
روان درمان گر

احساس بی فایده بودن
فعالیت های كاری به ما حس مفید بودن و اثرگذاری 
می دهند. وقتی فردی نتواند در یك شــغل مناسب 
فعالیت كند، احساس نارضایتی از خود و بی فایده بودن 
موجب رنج او می شود و این آغاز بروز اضطراب، ناراحتی 
و در نهایت افسردگی است. در چنین شرایطی طبیعی 
است كه فرد احســاس كند اندوهگین است؛ چرا كه 
ناكامی حس ناخوشایندی اســت و نداشتن شغلی 
كه رضایت را به همراه داشــته باشد، یك نوع ناكامی 
محسوب می شود، اما ماندن در این احساس معموال 
دردی را از این فرد دوا نمی كند و الزم است كه بلند 
شود و در راه رسیدن به خواسته هایش قدم بردارد. همه 
ما باید بدانیم برای پاسخگویی به چه نیازی دوست 
داریم كار كنیم. آیا هدف ما از جست وجو برای یافتن 
كار، كسب درآمد مادی است، به علت عالقه دنبال كار 
می گردیم یا می خواهیم شغلی داشته باشیم تا هویت 
خودمان را معنا ببخشیم؟ حقیقت این است كه هیچ 
فعالیت جانبی دیگری نمی تواند به طور كامل جایگزین 
كاركردن شود. این به آن معناست كه كار كردن جزو 
نیازهای اساسی انسان است. در هرم نیازهای انسان، 
در پایین ترین سطح نیازهای اولیه ای مانند خوراك، 
خواب و نیازهای جنسی قرار می گیرند. نیازهایی مانند 
رشد، شكوفایی، عشق و امید در جایگاه باالتری از این 
هرم قرار می گیرند و رســیدن به آنها تنها درصورتی 
امكان دارد كه به نیازهای اولیه پاسخ داده باشیم. اگر 
فردی برای رفع نیازهای اقتصادی با مشــكل مواجه 
باشد و نتواند با پیداكردن كار این مشكل را برطرف 
كند، مسلما توان پرداختن به تامین نیازهای روانی را 
نخواهد داشت. در مرحله بعد باید درنظر داشته باشیم 
كه حتی اگر فردی از نظر اقتصادی تامین باشد، برای 
پاسخ دادن به حس مفیدبودن و ارضای روحی خود، 
عالقه مند است كه شغلی داشته باشد و در آن شغل، 

احساس رضایت را تجربه كند.

شخصیت شناسی مارگارت تاچر، زنی كه چهره تاریخ را دگرگون كرد

بانوی آهنین دنیای سیاست
هرچند در بیشــتر وقایع مهم تاریخی نقش زنان غیرقابل انكار است، اما تعداد زنانی كه نامشان در 
تحوالت مهم تاریخ ماندگار شده چندان زیاد نیست. مارگارت تاچر یكی از این نام هاست. مارگارت 
تاچر، تنها نخست وزیر زن تاریخ انگلیس از سال 19۷9 تا 1990 بود؛ رهبر حزب محافظه كار كه 3بار 
پیاپی بر مسند ریاست دولت نشست و سیاست های او به ویژه برای بازسازی نظام اقتصادی، آغاز فصل 
تازه ای در انگلیس بود. شاید درباره سیاســت های او اطالعات كافی داشته باشید اما زنی كه »بانوی 

آهنین« لقب گرفته بود را چقدر می شناسید؟

مارگارت تاچر در شهر كوچكی واقع در 
150كیلومتری شمال بریتانیا به دنیا آمد. پدر و مادر 

او صاحب یك مغازه خواربارفروشی بودند. پدرش 
پیرو كلیسای پروتستان انجیلی، مبلغ مذهبی و در 
عین حال عضو شورای شهر بود. او در شكل گیری 
شخصیت و سیاست هایی كه مارگارت در دوران 

حكومت خود در پیش گرفت، تأثیر تعیین كننده ای 
داشت. مارگارت عالقه ای به شغل آزاد نداشت، 

بنابراین به دنبال تحصیل رفت؛ ابتدا لیسانس هنر از 
دانشگاه آكسفورد دریافت كرد و سپس در دو رشته 
شیمی و حقوق تحصیالت عالیه را ادامه داد و از هر 

دو فارغ التحصیل شد. بعد از آن به ریاست گروه 
فارغ التحصیالن عضو حزب محافظه كار در دانشگاه 

آكسفورد انتخاب شد.

تاچر در سال های پایانی عمرش از بیماری آلزایمر رنج می برد 
و به همین دلیل در مجامع عمومی كمتر ظاهر می شد. وی 
كه در سال ۲01۲ تحت عمل جراحی برای خارج كردن 
یك غده از مثانه اش قرار گرفت، در صبح سال ۲013 بر اثر 
سكته مغزی در سن 87سالگی در لندن درگذشت. در ژانویه 
۲01۲فیلم »بانوی آهنین« به كارگردانی فیلیدا لوید در 
لندن اكران شد. در این فیلم كه به بخش پایانی عمر سیاسی 
مارگارت تاچر می پردازد نقش تاچر را مریل استریپ، بازیگر 
سرشناس آمریكایی بر عهده دارد كه برای ایفای نقش اش 
برنده اسكار هم شد. تاچر توانست در عالم مردانه سیاست در 
بریتانیا جایی برای خود باز كند و سیاست های اقتصادی و 
شگردهای سیاسی این زن آهنی تحت عنوان »تاچریسم« 
همیشه در یادها خواهد ماند.

بخش چشمگیری از نمایندگان حزب كارگر در 
پارلمان در مورد پیامدهای سیاست های خانم تاچر 
نگران بودند و در برخی از شهرهای بزرگ بریتانیا نیز 
اعتراض به این سیاست ها به حد شورش و ناآرامی 
رسیده بود، اما نخست وزیر حاضر به عقب نشینی نبود. 
او در سخنرانی خود خطاب به كنفرانس ساالنه حزب 
محافظه كار در سال 1۹80 گفت: »خطاب به كسانی 
كه منتظر هستند تا آن جمله مورد عالقه روزنامه ها، 
یعنی چرخش در سیاست، را در مورد من بشنوند فقط 
همین یك جمله را می گویم كه اگر می خواهید شما 
می توانید بچرخید، اما این بانو اهل چرخیدن نیست.« 
در اواخر سال 1۹81 میزان محبوبیت وی به ۲5 درصد 
تنزل پیدا كرده بود. این نازل ترین میزان محبوبیتی 
بود كه تا آن زمان برای یك نخست وزیر ثبت شده بود، 
اما در همان مدت كوتاه وی توانسته بود مسیر اقتصاد 
كشور را دگرگون كند. از اوایل سال 1۹8۲ اقتصاد 
بریتانیا به سمت احیا گام برداشت و به موازات آن 
موقعیت و محبوبیت خانم تاچر میان رأی دهندگان 
نیز بهبود یافت.

از شیمی تا سیاست
مارگارت بعــد از فارغ التحصیلی در رشــته 
شیمی از دانشــگاه آكسفورد در یك كارخانه 
مواد غذایی به نام »جی لیونز« فعالیت می كرد 
و از اعضای گروه تحقیقاتــی بود كه موفق به 
ساخت بستنی نیمه منجمد شــدند. او بارها 
گفته بود كه عالقه چندانی به رشــته شیمی 
نداشــته، اما فعالیت در همین رشته بود كه 
باعث آشــنایی او با همسرش شــد. در سال 
1۹51 مارگارت با »دنیس تاچر« از مدیران 
ثروتمند صنایع نفت انگلیــس ازدواج كرد و 
از آن پس به مارگارت تاچر مشــهور شد. او 
در ســال 1۹51مدتی را به عنوان كارشناس 
دادگستری به فعالیت مشغول شد و در سال 
1۹53با موفقیت به درجه وكالت ارشد رسید و 
همزمان فرزندان دو قلوی او به نام های مارك 
و كارول متولد شــدند. مارگارت تاچر ســال 
1۹51فعالیت های سیاســی خود را با حضور 

در انتخابات پارلمانی پیگیری كرد.

آلزایمر در كهنسالی

عقب نشینی نكرد

هم طراز چرچیل
مارگارت تاچر در سال 1۹75 به رهبری حزب محافظه كار انتخاب شد. این 

نخستین بار در تاریخ انگلستان بود كه یك زن رهبر یك حزب سیاسی عمده این 
كشور می شد. در سوم می 1۹7۹ با پیروزی محافظه كاران در انتخابات پارلمانی، 

مارگارت تاچر به سمت نخست وزیری انگلستان انتخاب شد. از نظر صالبت 
سیاسی تاچر را همطراز وینستون چرچیل، نخست وزیر مشهور و بانفوذ دهه های 

۴0 و 50 بریتانیا می دانند. حمایت تاچر از بازار آزاد، كاهش خدمات دولتی و 
واگذاری سازمان های دولتی به بخش خصوصی، برخی از سیاست های مشهور 
او بود كه به »تاچریسم« معروف است. پافشاری بر سیاست های اقتدارگرایانه 

و محافظه كارانه او كه منتقدان بسیاری داشت و مقابله او با قدرت گرفتن 
اتحادیه های كارگری در بریتانیا او را به »بانوی آهنین« مشهور كرد.

نقش پدر 

صدای مطمئن تاچر شاید ماندگار باشد اما این صدا 
طبیعی نبود. خیز او از عضویت در پارلمان تا دفتر 
نخست وزیری شاید اتفاق نمی  افتاد اگر صدای 
اصلی اش را حفظ می كرد. تاچر حس می كرد كه 
صدای طبیعی اش بیش از حد بم است تا واقعاً 
مقتدر به نظر بیاید، بنابراین با یك مربی صدا از 
تئا تر ملی كار كرد تا تن صدایش را پایین بیاورد. 
بعد از تمرینات متمركز تاچر گام صدایش را تا ۴۶ 
هرتز كاهش داد و در نتیجه صدای او بینابین دامنه 
صدای مردانه و زنانه قرار گرفت.

صدایی كه تغییر كرد

 اینكه 
ارتباط فرد در محل كارش 

با دیگران چه شكل و شرایطی دارد، 
می تواند در میزان رضایت او از شغلش مؤثر 

باشد. مناسبات شغلی، بخش دیگری از یك شغل 
است كه فرد برای موفقیت در آنها باید مهارت های 
ارتباطی را یاد بگیرد. الزم است كه هر كس با افراد 

متخصص در شغل خود مشورت كند و نیازهای آن شغل 
را بشناسد. در مقابل فرد باید از مهارت های خودش 

آگاهی داشته باشد، بداند در كدام بخش ها 
ضعیف است نیاز به تقویت مهارت هایش 

دارد و در كدام بخش ها قوی تر از 
دیگران عمل می كند.
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ادامهاز
صفحهاول

گرافيک: مهدی سالمی

یادداشت

 مبارزه با آتش در زاگرس 
وز هفتم رسید به ر

 گزارش همشهري از نبرد آتش و انسان در جنگل هاي جنوب غربي كهگيلویه و بویراحمد كه پس از 
7شبانه روز همچنان ادامه دارد

آتشبردرختانگچسارانسایهانداختهوتاروزگارمنابعطبيعياینمنطقهراسياهنكند،قصدرفتنندارد.بيشاز170ساعتپسازروشنشدن
نخستينشعلههادرجنگلهايارتفاعاتناركاستانكهگيلویهوبویراحمدگذشتهوهنوزازهرگوشه،زبانهاينوسرميكشد.شهرستانگچسارانیكي
ازمنابعارزشمندبلوطزارهايزاگرسياستكهآتشبههریكازدرختانآنخسارتيسنگينبهمنابعطبيعيكشورمحسوبميشود.یكدرختبلوطدرمنطقهزاگرسبراساس
اعالمرسمينهادهايجهاني،200هزاردالرارزشماليدارداماآتشنفسایندرختانقيمتيوارزشمندگچسارانراگرفتهاست.نخستينبارآتشسوزيجنگلهاومراتعمنطقه
»نارك«گچساراناستانكهگيلویهوبویراحمدازساعت2۳پنجشنبهآغازشدامانبرددلسوزانمحيطزیستوآتشباوجودسختيهايفراوانهنوزبهخاموشيحریقنرسيده
است.وزشبادشدیددربيشترروزهاياینهفتهكاررابرايخاموشكردنآتش،هدایتزبانههابرايدورماندنازدرختانوحتياعزامنيروبهوسيلهبالگردهاراسختكردهاست.
ازطرفياگرچهامكاناتغربكشوربراياطفاياینحریقبسيجشدهاماصعبالعبوربودنمنطقهوشيبتندمناطقجنگلياجازهندادهامكاناتالزمبرايرسيدنبهمحلحریق
بهوسيلهخودرومهياشود.درچنينشرایطيآتشبيشازیكهفتهدراراضيجنگليگچسارانادامهیافتهوپساز4بارخاموششدن،باردیگربهبازگشتآتشانجاميدهاست.

دربابجلباعتمادعموميبهدولتآینده
بيایيد یكي، دو مورد تجربه هاي خيلي نزدیک را 
در این زمينه بررسي كنيم؛ اول برخورد دولت هاي 
نهم و دهم با تشكل هاي صنفي و نفي آنها را به یاد بياوریم و دست یازیدن 
آن دولت به شيوه ارتباط مستقيم با مردم را پيش چشم آوریم. جمع آوري 
نامه هاي مردم در سفرهاي اســتاني و دریافت ميليون ها نامه از طریق 
پســت، در هنگامه نامالیمات هيچ كمكي به دولت نكرد. این درحالي 
است كه دولت یادشده ثروتمندترین دولت در تاریخ سده هاي اخير كشور 
بود. انتخابات سال 92 نشان داد كه عزم مردم براي كنار گذاشتن آن راه 
و روش جدي بود و به نتيجه رسيد. در نقطه مقابل تجربه دیگر، دولت 
فعلي است كه در سخت ترین شرایط اقتصادي كشور، احتماال بيشترین 
افزایش حقوق و دستمزد  را براي كاركنان و مستمري بگيران داشته است، 
اما حاصل این تالش دولت از جهت جلب حمایت مردم به جایي نرسيده 
است. در هر دوي این موارد آنچه دیده نمي شود وجود نهادهاي مدني و 
صنفي است كه رسميت و عموميت داشته باشند، مذاكره كنند، به نتيجه 
برســند و از حاصل این نتيجه، خود را تقویت كنند و به دولت مستقر 
امتياز انجام كار درست را بدهند. نهادهاي مدني و صنفي دقيق ترین 
و ميداني ترین اطالعات را در مورد مشــكالت دارند و در مرحله انجام 
كار و حل مشكل، بيشترین همراهي را با نهاد مجري مي توانند به عمل 
آورند. نهادهاي مدني همچنين بيشترین دلبستگي را به منافع عمومي 
و ملي دارند. فرق هم نمي كند، برآیند خواست هاي نهادهاي صنفي چه 

كارگري و چه كارفرمایي، تأمين منافع عمومي و ملي است.
نهادهاي مدني از جمله ســمن ها و نهادهاي صنفــي نياز به حمایت 
حكومتي به معناي دولتي سازي ندارند. تنها به آزادي ایجاد تشكل نياز 
دارند. آنچه بين جوامع سنتي و مدرن تفاوت ایجاد مي كند، همين فضاي 
مناسب و امكان »ما« شدن من هاي جداگانه است. براي هر حكومتي كه 
در ابتداي این راه باشد، از جمله جامعه ما، شكل گرفتن نهادهاي وسيع و 
قدرتمند صنفي تا حدي ترسناك به نظر مي رسد. دولت آینده اگر بتواند 
بر این ترس فائق آید، مي تواند روي ثبات اجتماعي و شكل گرفتن اعتماد 

واقعي حساب كند.
بنا بر آنچه گفته شد، ایجاد اعتماد عمومي و كسب سرمایه اجتماعي 
بزرگ، ایجاد حس همراهي براي اجــراي طرح هاي ملي و نيز افزایش 
تاب آوري در مقابل شــدائد طبيعي و غيرطبيعي تنها با اتكا به تالش 
شبانه روزي )اگر اتفاق بيفتد(، و داشتن صداقت و نيت هاي خوب ممكن 
نيست. بهترین و خردمندانه ترین كار ارج نهادن به تجربه هاي بشري و 

مطالعه و البته در برخي اشكال بومي سازي آنها ست.
این تجارب، تجارب بشر و از جمله تمدن هاي مؤثري چون تمدن ایراني 
و تمدن اسالمي است. نشانه هاي اینكه دولت آینده به طور جدي و واقعي 
به دنبال كسب اعتماد عمومي و افزایش سرمایه اجتماعي است و این كار 
را از روش درست و تجربه شده آن، یعني ميدان دادن به تشكل هاي مدني 

و صنفي و رایزني با آنها براي پيشبرد امور انجام دهد.

سيدمحمدفخار
روزنامه نگار

۲۸ پرواز بالگردها
طي۳روزاخير،2۸سورتيپروازبراي

انتقالنيروبهجنگلهايگچسارانانجامشده
است.اینتعدادپروازازروزدوشنبهتاكنونبراي

انتقالنيرووتجهيزاتبهمحلآتشسوزيدركوههاي
ناركومنطقهحفاظتشدهگچسارانصورتگرفتهكهعلت
اصليآن،صعبالعبوربودنمنطقهاست.طي2۸سورتيپرواز
۳بالگردتوانستهاند2۳0نفررامستقيمابهمنطقهبرسانندتادر
عملياتاطفايحریقمشاركتكنند.مدیریتبحراناستانداري
كهگيلویهوبویراحمداعالمكردهبهدليلشرایطخاصمنطقه
بالگردهايآبپاشاثرگذاريچندانيبراطفايحریقنداشته

امااعزامنيروبابالگردكمكزیاديبهاطفايحریق
ميكند.همچنينبنابراعالمرسميمدیریت
بحراناستانداريكهگيلویهوبویراحمد

عاملآتشسوزيانسانياست.

اعزام تيم تخصصي 
آتش نشاني ياسوج 

مدیرعاملآتشنشانيیاسوج،مركزاستان
كهگيلویهوبویراحمدازاعزامیكتيم۸نفره

تخصصيبرايكمكبهمهارآتشسوزيجنگلهاينارك
گچسارانخبرداد.هاشمیوسفيبهایسناگفت:یكتيم۸
نفرهتخصصيجهتاطفايحریقكوههايناركگچسارانبا

بالگردبادستورشهرداریاسوجوهمكاريمدیریتبحراناستان
كهگيلویهوبویراحمدساعت6:۳0صبحدیروزچهارشنبه
22تيرماهاعزامشد.ويعنوانكرد:مقررشدباتجهيزاتي
كهازطریقمدیریتبحراناستاندراختياراینتيمقرار

ميگيردهمكاريالزمروداشتهباشند.مدیرعامل
آتشنشانيیاسوجبيانكرد:اینتيماززبدهترین

تيمهايآتشنشانيهستندوقطعاحضور
آنهامثمرثمرخواهدبود.

بكارگيري 
همه ظرفيت ها

همهامكاناتاستانوميزانقابلتوجهياز
ظرفيتهايمليبرايمهارآتشسوزيهايگچساران

بكارگرفتهشدهاست.اینجملهراحسينكالنتري،استاندار
كهگيلویهوبویراحمداعالمكردهوگفت:بخشيازآتشجنگلهاي
كوهناركگچسارانمهارشدهاماپسازچندباركنترلآتشباردیگر
شعلههایآتشبهدليلافتادنكندههاازارتفاعاتفورانميكند.طي

روزهاياخير،همهنيروهايامداديحاضردرصحنهعملياتاطفايحریق
ازجملهامدادگران،نجاتگرانجمعيتهاللاحمر،نيروهايخودجوشمردمي،
انجمنهايدوستدارمحيطزیستوامدادگرانآتشنشاني،بسيجومنابعطبيعي
درتالشبودهاندتاازگسترشآتشجلوگيريكنند.دراینميان،4تيمامداد
ونجاتكوهستانجمعيتهاللاحمرشهرستانگچساران،یكتيمامدادو
نجاتبينشهرياینجمعيتبابهكارگيري4دستگاهخودروامداديپيكابو
آمبوالنسدرصحنهعملياتحضوردارند.همچنينهاللاحمراستان،تاكنون

تعداد600اقالمخوراكيشامل200بطريآبمعدنيو400قوطيكنسرو،
۳0بستهشكر،2بستهچايبيننيروهايحاضردرصحنهتوزیعكرده
و6دستگاهچادربرايشبمانينيروهايامداديهمهارگانهاي

حاضردراطفايحریقبرپاشدهاستو12تختهموكت
نيزجهتاسكانو4دستگاهموتوربرقجهت

روشنایيمورداستفادهقرارگرفته
است.

 وسعت آتش سوزي سال1400 
جنگل هاي گچساران تا هفته سوم تير

    وسعت منابع طبيعي گچساران

 وسعت آتش سوزي كل سال99 
جنگل هاي گچساران 

شمار نيروهاي حاضر در محل حريق

۶0۶هكتار
۲9فقره

300.000
هكتار مرتع

115.000
هكتار جنگل

500هكتار
9فقره

نهادهاي حاضر در محل
  منابع طبيعي    محيط زيست 

  استانداري   مديريت بحران 
  مردم محلي    بسيج  

  سپاه    هالل احمر

خسارت اوليه

  نابودي يك ميليون مترمكعب ذخيرگاه آب
  سوختن 500هكتار بلوط زار زاگرسي

  ۲7۶هزار ميليارد تومان خسارت مالي درختان

گونه هاي جانوري در خطر 

  پلنگ   كل    بز    كبك

گونه هاي گياهي در خطر

  بلوط    بنه    ارژن
 كيكم    زالزالك

اقليم مناطق درگير آتش

  گرمسير 
 نيمه شرقي معتدل و خشك 

 نيمه غربي خشك 

علل طوالني شدن آتش جنگل هاي گچساران

   وزش باد شديد
  دماي هواي 50+ درجه سانتي گراد

  خشك بودن علف هاي كف جنگل
  صعب العبور بودن منطقه 

  شيب تند مناطق جنگلي
  عدم امكان دسترسي با خودرو

امكانات مقابله با آتش

   بيل و كلنگ
 دمنده

 منبع دستي آب
 لباس ضد آتش براي نيروهاي يگان 

حفاظت
 3بالگرد براي اعزام نيرو

350نفر70 درصد كل مساحت شهرستان

جنگل هاي درگير با آتش

    نارك     خامي     فتح
   مارين     گناوه     نيمدور     ديل

اهميت باالي منابع طبيعي زاگرس
40درصدمنابعآبایرانازمنطقهزاگرستامينميشوند.
برآوردهانشــانميدهدهرهكتاردرخــتبلوط2هزار
مترمكعبآبذخيرهميكنــدووقتيایندرختانازبين
ميروند،درواقعمنابعنگهداشتآبنابودميشوند.این
درحالياســتكهدراستانهايخشــكونيمهخشك
كشــور،تنشآبيبهوضوحآغازشدهوابعادخشكسالي،
زندگيساكنانروستاهاوشــهرهايمنطقهراتحتتأثير
خودقراردادهاست.پستيوبلنديهايایجادشدهدرسطح
خاكتوسطدرختبلوطباعثافزایشسرعتنفوذآبدر
خاكميشود.بهطوريكهسرعتنفوذبارشدرخاكهاي
جنگليبلوط40برابربيشترازاراضيبدونجنگلاست.از
سویيهنگامكربنگيريدرختاناز264گرمگازكربنيك
هوامقدار192گرماكسيژنآزادكندكهازایننظرهرهكتار
جنگلبلوطقادراستساالنه2/5تناكسيژنآزادكندكه
اینمقدارتوليداكسيژنميتواندبرايتنفس100انساندر
سالكافيباشد.همچنينهرهكتارازدرختانبلوطقادرند
حدود6۸تنازآالیندههاوریزگردهارارسوبدهد.منطقه
گچسارانبهواســطهقرارگرفتندرجنوبغربياستان
كهگيلویهوبویراحمدوشمالشــرقياستانخوزستان
اهميتباالیيازنظرذخيــرهآبداردوتنشآبيدراین
2استانطيسالهاياخيربهشــدتافزایشیافتهاست.
بدینترتيباهميتحفظمنابعطبيعــيدراینمنطقهاز
زاگرسغربي،نهیكاقداممهمكهاقداميحياتيبرايحفظ

زندگيدرجنوبغربيكشوراست.

آتش امسال كهگيلويه و بويراحمد
21فروردینامسالبودكهنخستينموردآتشسوزيدر
مراتعوجنگلهاياستانكهگيلویهوبویراحمدگزارششد
وطياینمدتآتشسوزيدرنقاطمختلفشهرستانهاي
گچساران،دنا،كهگيلویه،باشت،بویراحمد،چراموبهمئي
رخدادهاست.گزارشسازمانجنگلهانشانميدهدكه
برخيدریكمرحلهمهاروبرخيدیگربهدليلوزشبادیا
سقوطكنندههايباقيماندهازآتشدوبارهشعلهوروطي
چندمرحلهاطفاشدنداماآتشباردیگربهجریانافتاده
است.آتشسوزيدرارتفاعاتمنطقهناركگچساراننيز
ازســاعت2۳،روز17تيرماهآغازشداماهنوزهيچیكاز
نهادهايمتوليگزارشيازعلتوقوعحریقدرمنطقهنارك
ارائهنكردهاندوعلتاینآتشسوزيهمچنانمبهماست
البتهبراساساعالمسازمانجنگلها،مراتعوآبخيزداري
بيشاز90درصدآتشسوزيدرجنگلهايكشورناشياز
عواملانسانياســت.درعينحالتخصيصبهموقعوبه
تعدادكافيبالگردیكمعضلاست.استانداريكهگيلویهو
بویراحمد2ماهپيشازاورژانسهوایيكشورخواستارچند
فروندبالگردشدهبودكهبرايمهارحریقهااستفادهشود
اماهنوزاینمهمبهصورتمستمررخندادهاست.دراین
ميانجنگلهاومراتعمنطقهناركتنهامنطقهاينيستكه
اطفايآنچندروزبهطولانجاميدهاست.آتشسوزيدر
جنگلهايمنطقهحفاظتشده»دیل«اینشهرستاننيز
عصر29اردیبهشتماهآغازودرچندمرحلهمهارامامجددا

شعلهورشدودرنهایتپساز4روزمهارشد.

لزوم شناسايي عوامل آتش سوزي گچساران 
نمایندهوليفقيهدركهگيلویهوبویراحمدازدستگاهقضاخواست
هرچهسریعترعواملآتشسوزيدرگچسارانراشناسایيكنند.
حجتاالسالمسيدنصيرحســينيكهدیروزباتوجهبهوضعيت
آتشسوزيمنابعطبيعيگچســارانبهاینشهرسفركردهبود
درجمعخبرنگارانگفت:اینآتشسوزيخسارتسنگينيبه
بيتالمالواردكرد،عواملاجرایيازمدیریتبحران،منابعطبيعي،
محيطزیستومردمخودجوشپايكارهستندوتالشميكنند،
آتشمهارشود.نمایندهوليفقيهدراستانكهگيلویهوبویراحمد
بااشارهبهحضوراستاندار،معاونينوفرماندارگچسارانوهمه
كسانيكهعالقهمندبهمحيطزیستومنابعطبيعيهستند،گفت:
الزمبوددراینشرایطسختازنزدیكازهمهعزیزانيكهچند
روزياستدراینمنطقهحضوردارندتقدیروتشكركنم.اوافزود:
چيزيكهازدستگاههايذیربطمطالبهداریماینكهعامالنيكهاین
حریقرابهجامعهتحميلكردندشناسایيشونداگرآتشسوزي
عمديبودهبانگاهعمديواگرسهويبودهبانگاهسهويبرخورد
قاطعصورتگيــرد.نمایندهوليفقيهدراســتانكهگيلویهو
بویراحمدخاطرنشانكرد:متأسفانههمهسالهشاهدآتشسوزي
گستردهدرمنابعطبيعيهستيمبهتراستمناطقجنگلياستان
درفصلگرماتقسيمبنديوكســانيبرايحفاظتوحراستاز
جنگلهامشخصشوندتادرموقعآتشسوزيدرنخستينفرصت
مهارشود.ويبابياناینكهاجرايچنينطرحياستانرامتحمل
هزینهكمتريميكند،بيانكرد:ازدســتگاهقضایيتقاضامند
هستمهرچهسریعترعواملدخيلدرآتشسوزيهابهخصوص
آتشسوزيجنگلهايناركوخاميگچسارانراشناسایيكند.

حجمآتشچناناستكهنيروهاپسازچندروزعملياتشبانهروزي
نتوانستهاندبهمحلاعزامخودبرگردند

بالگردهادرروزچهارمبهمحلآتشســوزياعزامشدندامابالگرد
آبپاشهنوزنتوانستهبرايمهارآتشمفيدباشد

حيواناتدراینآتشهمقربانياشتباهانسانيشدهاند.آمارهانشان
ميدهددر90درصدآتشسوزيهايجنگليعاملانسانيمقصراست

شيببااليجنگلهايگچسارانكاررابراياعزامنيروهاومهارآتش
بسيارسختكردهاست

طي۳ســالاخير،كمبــودامكانــاتنقشمهميدروســعت
آتشسوزيهايجنگليمنطقهزاگرسداشتهاست

نقشه مناطق درگير 
آتش گچساران در 
هفته اخير
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اماميتواندهمهفصلقرمزهاراتحتالشعاعقراردهد
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با اعتراضات كاپيتان تيم ملي، محل اسكان و 
تمرين تيم ملي بسكتبال تغيير كرد. در ماه هاي 

اخير چندمين بار است  كه بسكتبال ايران 
به خاطر اخبار جنجالي سر زبان ها افتاده است

پخش صداي ضبط شده فلورنتينو پرس كه در آن 
پشت سر كاسياس و رائول، اسطوره هاي محبوب 

باشگاه بدگويي كرده، رئال مادريد را در آستانه 
فصل جديد الليگا وارد بحران تازه اي كرده است

پيشكسوت فوتبال ايران می گويد 
تاكتيك و نيمكت پرسپوليس
 نمی تواند دليل برتري قطعي

 در داربي باشد

   بسكتبال
 غرق در حاشيه

   سندروم رسول پناه 
در رئال مادريد

   مهاجراني: پرسپوليس
 از پيش برنده نيست

19

استقالل پرسپوليس
19:45
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منهای داربی
جذابیتهاییکهفدایتوجهبهنبردسرخابیهامیشود

بازیپرسپولیسواستقاللآنقدرمســابقهبزرگوجذابیهستکه
معموالهمهدیدارهایهمزمانراتحتالشعاعقراردهد.حاالایندوتیم
دریکچهارمنهاییجامحذفیبههمخوردهاندوطبیعتاکمترکسیبه
3بازیدیگراینمرحلهتوجهمیکند.اماحقیقتآناستکهاینمرحله
غیرازداربیجذابیتهایدیگریهمدارد.دیدار2تیمدستهاولیملوان
انزلیوخیبرخرمآباد10روزدیگربرگزارمیشود،اما2بازیجذابدیگر

همینامروزانجامخواهدشد.

  طعنه نویدکیا و آخرین مهلت نکونام
تقابلفوالدوسپاهاندراینمرحلهبسیارجذاباست.اینبازیدراهواز
برگزارمیشود؛همانجاییکهسپاهان2هفتهپیش2امتیازحیاتیرا
ازدستدادوازکورسقهرمانیعقبافتاد.جالباینجاستکهمحرم
نویدکیاباتمامآرامشومتانتش،بعدازاینبازیوپیشازمسابقهبانفت
آبادانجمالتیبهزبانآوردکهبرخیآنراطعنهبهتیمنکونامدانستند.

محرم،نفتآبادانراتنهاتیمفعلیخوزستاندانستهبودکهفوتبالواقعی
بازیمیکند!ازسویدیگرشرایطبرایفوالدهمدرلیگخیلیایدهآل
نیستواینتیمنیازدارددرجامحذفیجلوتربرود.بنابراینبعیدنیست
شکستاحتمالیفوالددراینمرحله،موقعیتجوادنکونامیاحتیسعید

آذری،مدیرعاملباشگاهرابهخطربیندازد.

  تکرار بازی جنجالی لیگ
امروزدرسیرجانهمگلگهرازآلومینیوماراکپذیراییمیکند.تیم
سیرجانیکههزینهقابلتوجهیدراینفصلانجامداده،درلیگبرتر
شــانسحضوردرجمع3تیماولراازدســتدادوبرایکسبعنوان
چهارمیدرحالرقابتاست.راهآسانتربرایکسبسهمیهآسیاییاما
قهرمانیدرجامحذفیاست.امیرقلعهنوییبعدازسالهاناکامیدرکسب
جام،حتماهمهتوانشرابرایموفقیتدراینمسابقاتخواهدگذاشت،
اماحریفامشباوهمتیمخوبیبهنامآلومینیوماراکاستکهدرمرحله
قبلیتراکتورراحذفکردهاست.تقابلعلیرضامنصوریانباقلعهنویی
هممیتواندجالبباشد؛مخصوصاازآنجهتکهآنها2هفتهپیشدر
لیگبرتربههمخوردندوگلگهــردریکبازیجنجالیبایکپنالتی
بسیارمشکوکدرثانیههایپایانیموفقبهشکستآلومینیوماراکشد.

فرصت آبي ، تهديد قرمز
5 نکته درباره اینکه چرا پیروزي در داربي امروز برخالف استقالل، کمك زیادي به پرسپولیس نمي کند اما  شکست مي تواند همه فصل قرمزها را تحت الشعاع قرار دهد

نکتهبازي

خبر

آماربازي

شماچراگوشميكرديد؟

عجبايدهحكيمانهاي

محمدحســینمیثاقيدربخشياز
برنامهایــنهفتهفوتبــالبرتردر
واکنشبهتحریمصداوســیمااز
سويیحیيگلمحمديحرفهاي
عجیبيزد.اوالبتهبدوناشــارهبه
نامسرمربيپرســپولیسگفت:»این
آدمهاوقتيبهتلویزیوننیازدارندچپوراســتبهتهیهکننده
زنگميزنندکهفالنيرادعوتنکن،چونممکناســتعلیه
فالنيحرفبزندوتیمرابهحاشیهببرد.بعدهمکهنیازشانرفع
شــد،طوردیگريبرخوردميکنند.«اینالبتهنقلبهمضمون
مطالباستادبود.بعضيهاحدسزدندشایدمنظورشیحیي
گلمحمديورسولپناهبوده،امافرقچندانينميکند.پرسش
اینجاستکهآنهاازشماخواستندمهمانخاصيرادعوتنکنید؛
شماچراپذیرفتید؟اینکهخودششدعذربدترازگناه.اگرواقعا
بازیچهدستاهاليفوتبالهستید،همانبهترکهتحریمشوید.

درآستانهداربيحذفيتهران،یکي
ازرســانههامدعيشــدهیحیي
گلمحمديخطاببهبازیکنان
تیمشگفته:»برايجلوگیرياز
پنالتيشــدنرويمهديقائدي،
جلوياوپانیندازید.«نميدانیمیحیي
واقعااینحرفرازدهیانه،امااگرگفتهباشدواقعاایدهحکیمانه
ودرجهیکيبهذهنــشخطورکردهوبایدبــهاوجایزهداد.
قبالزیادشــنیدهبودیمکهوقتيتیميبازیکنانکاشتهزن
داشت،بهمدافعانتوصیهميشداطرافمحوطهجریمهخطا
نکنندوضربهآزادندهند،امااینیکيدیگرنوبراســت.کاش
ميفهمیدیممنظــوراز»پانیندازید«دقیقــایعنيچه؟اگر
مدافعاندیدندقائديپابهتوپبهسمتدروازهدرحالحرکت
استبایدچهکارکنند؟ولشکنندبرود؟یاخمشوندوروي

زمینتوپراباسربزنند؟تکلیفچیست؟

متريكا

ازســاعت19:45امشبحســاسترینبازيمرحلهیکچهارمنهایي
جامحذفيوشایدحســاسترینبازياینرقابتهادرورزشگاهآزادي
تهرانآغازميشود.پرسپولیسواستقاللکهفصلگذشتهدرمرحله
نیمهنهایياینمسابقاتبهیکدیگربرخوردکردند،اینباریکمرحله
زودترودریکچهارمنهایيبازهمبایدبرايبقادرجامحذفيبجنگند؛
مسابقهايکهتساوينداردودرنهایتبایدیکياز2تیمبزرگتهراني
ازجامحذفيکناربرود.اینبــازيدقیقا2ماهبعــدازتقابل2تیمدر
لیگبرتربرگزارميشــوداماتفاوتهايزیاديباآنمســابقهخواهد
داشت.دستاورديکهبابردنآنمسابقهنصیبتیمبرندهميشد،براي
هردوتیممساويبودامابازيامشبیکجایزهمساويبرايهردوتیم
ندارد.بهنظرميرسداستقاللبابردناینبازيبخشزیاديازآنچهدر
اینفصلازدستدادهرایکجابهکیسهاشبرميگردانداماپرسپولیس
سودزیاديازاینپیروزينخواهدبرد.درعوض،باختندراینبازيیک
تهدیدبزرگبرايپرسپولیسيهاســت،چونممکناستهمهچیزرا
یکجاازدستبدهند.امااستقاللچیززیاديبرايازدستدادنندارد.

پرســپولیسدراینفصلداربيرابــردهوبرايبــردنلیگهم 1
شــانسبیشــترينســبتبهرقبادارد.بردنپنجمینلیگمتواليو
کســبگالتقهرمانيبرايرؤیایيکردناینفصلپرسپولیسکافي
بود.تصــورکنیداگراینتیــمدرجامحذفيبهاســتقاللنميخورد،
حتياگــردرهمیــنمرحلهباشکســتمقابــلتیمدیگــريکنار
ميرفت،بازهمفصلموفقیتباريراســپريکردهبود.امابرخوردبه
استقاللکاراینتیمراسختکردهاســت؛اگرقرمزهاداربيراببازند

فقطجامحذفيراازدســتندادهانــد،بلکهدرزمینهبــردنداربيها
برتريبهدســتآمدهدربازي2ماهقبلراازدســتميدهندودرراه
قهرمانــيلیگبرترهــمبهاحتمالفراواندچارمشــکلميشــوند.

داربيتهرانهمبهلحاظفیزیکيوهمازبُعــدروحيروانيانرژي 2
فراوانيازقرمزهاتلفخواهدکرد.کافياستاینخستگيباغموبحران
شکستدرداربيهمهمراهشود،آنوقتبردن3بازيآخرلیگوکسب
قهرمانيخیليخیليسختترخواهدشد؛یعنيشرایطخوبوباثباتي
کهپرسپولیسدرهفتههاياخیرداشته،ميتواندبایکباختدرداربي

امشبکالمتالشيشود.

اگرپرسپولیســيهاداربيامشــبراببرند،چهچیزيبهدســت 3
ميآورند؟آنهابردنداربيرا2ماهقبلتجربهکردندودبلکردندرلیگ
وحذفيرا2سالقبل؛تکرارهیچیکازاینافتخاراتبهریسکبزرگيکه
اینمسابقهبرايقرمزهاداردنميارزید.ضمناینکهبازيامشباحتماال
آنقدرپرازدعواودرگیريخواهدبودکهپرســپولیسحتيدرصورت
پیروزيهمممکناستباچندمحرومروبهروشودودرهفتههايپایاني
لیگبهمشکلبخورد.اینمسابقههرطورکهحسابکنید،یکتهدید
برايسرخپوشاناست.شــایدحتيهوادارانپرسپولیسهمترجیح
ميدادندافشینپیروانيدرجلسهقرعهکشيعدددیگريرابهجايعدد

2بیرونميکشیدوپرسپولیسرادچاراین»تهدید«نميکرد.

4چنددقیقهخودمانراجاياستقالليهابگذاریم،ببینیمدراردوي

اینتیماوضاعبهچهشکلاست.2ماهقبلوقتياستقاللداربيلیگرابه
قرمزهاباختفرهادمجیديدرنشستبعدازبازيحاضرشدوگفت:»با
ایننتیجهشانسقهرمانيدرلیگکامالازدسترفت.حاالباتمامتوان
بهدنبالجامحذفيخواهیمبود.«براياستقاللفقطجامحذفيباقي
ماندهاماجایزهبردناینبازيبراياستقالليهافقطجامحذفينیست.
آنهابرايبردنجامباید2مرحلهدیگرهمپیشبرونداماجایزهاصليرا
بعدازبردنهمینبازيخواهندگرفت.ازدسترفتنلیگوشکستدر
داربياردیبهشتماه،ناکاميهاياینفصلاستقاللهستندکهبردناین
داربيهردويآنهاراميشویدوميبرد.کفهترازودرداربيهايرودررو
دوبارهبهسمتاستقاللخواهدچرخیدوقهرمانيلیگهمدرگردوخاک
بعدازاینبازياحتماالازدستپرسپولیسخواهدرفت.حتيآنبخشاز
هوادارانيکهدائماازتبعیضحرفميزنندوپرسپولیسرابهخاصبودن
متهمميکنند،توجیهمناســبيپیداميکنندتاتیمشانرابهاستناد

همینیکبازيبرترازپرسپولیسبدانند.

5اگراســتقاللببازدچهچیزيراازدستميدهد؟استقاللبخش
زیاديازآنچهميتوانستهازدستبرودراقبلازاینبازيازدستداده
اســت؛هملیگراباختهوهمداربيرا.آبيهااگرامشــبببازند،فقط
جامحذفيراازدستميدهندامااگرببرندرقیبسنتيراکامالدرچند
جبههبهدردسرمياندازند.بازيامشبهرچقدرکهبرايپرسپولیسيها
»تهدید«است،براياستقالليهایک»فرصت«بهشمارميرود.طبیعي
همهستکهقرمزهابیشترازحریفبایدازاینبازيبترسند،چوناساسا

کسيميترسدکهچیزيبرايازدستدادنداشتهباشد.

باوجوداینکههمیشــهدربارهلیگگفته

ميشــودامتیازگرفتندرنیمفصلدوم28
خیليســختترازنیمفصلاولاستاما
مدعیاناینفصلدرنیمفصلدومخیلي
بهترامتیازگرفتهاند.12هفتهازنیمفصلدومگذشتهوطياین12بازي
پرسپولیسوسپاهانهرکدام28امتیازگرفتهاند.استقاللهمبا24
امتیازسومینتیمموفقنیمفصلدوماست.امادرنیمفصلاولتاهمین
مقطعهیچتیميبیشتراز22امتیازنگرفتهبود.درپایانهفتهدوازدهم
ازدوررفت،استقاللوسپاهانبا22امتیازدرصدربودندوپرسپولیسبا
21امتیازسومبود.یعنيمعدلامتیازگیريهر3تیمدرنیمفصلدوم
بیشترشدهاست.پرسپولیس33درصد،سپاهان27درصدواستقالل

9درصدبیشترازنیمفصلاولامتیازگرفتهاند.

وامادرمقایسهجدولهاينیمفصلاولو

دوممشخصميشودبیشــترینتحول20
مثبتراتیمنساجيداشتهکهازرتبه14در
دوررفتبهرتبه4دردوربرگشترسیده
است.بلهرتبه4راباورکنید؛نساجينیميازبازيهايدوربرگشترابرده
وبا20امتیازاز12بازيدرجدولنیمفصلدومرتبهچهارمرابعداز3تیم
صاحبناِمصدرجدولدارد.اینتیمدردوررفتبعداز12بازيصاحب
2برد،3مساويو7باختبودوبا9امتیازفقطذوبآهنوماشینسازيرا
پایینترازخودشميدید.امادردوربرگشــتباساکتالهاميبیشاز
دوبرابردوررفتامتیازگرفتهاست.نســاجياینهفتهپدیدهرابردکه
خودشازتیمهايموفقدوربرگشتبودهوبا19امتیازدررتبهپنجم

نیمفصلدوماست.

اماتیمهایيکهبیشترینســقوطرادر

نیمفصلدومداشتهاندنفتهايخوزستان10
وسایپاتهرانهستند.نفتآباداندردور
رفتتاهمینمقطعبهاندازهپرسپولیس
امتیازگرفتهبودوازتیمهايصدرنشینهمفقطیکامتیازکمترداشت.
اینتیماز12بازيدوررفت21امتیازگرفتهبوداماازهمان12بازيدر
دوربرگشتفقط10امتیازگرفتهاست.نفتمسجدسلیمانهممثل
هماستانياشدرنیمفصلدوم10امتیازياستدرحاليکهنیمفصلاول
ازهمین12بــازي16امتیــازداشــتودررتبههفتمجــدولبود.
مسجدسلیمانيهاباتغییرسرمربيبهاینروزافتادنداماآبادانيهاباهمان
کادرفنيدچارایننزولشدند.سایپاهماز12بازيدوررفت16امتیاز
گرفتهونهمبودامادردوربرگشــتفقط6امتیازگرفتهاســت؛یعني

10امتیازکمترازدوررفت.

امیرحسین اعظمي|  پرســپولیس و استقالل امشب در مرحله 
یك چهارم نهایي جام حذفي برابر یکدیگر قرار خواهند گرفت. 
این در حالي است که سرخپوشان تهراني در بازي برگشت لیگ 
برتر استقالل را شکست دادند و حاال قطعا آبي پوشان تهراني در 
جام حذفي دنبال انتقام از پرسپولیس هستند. حشمت مهاجراني 
سرمربي پیشــین تیم ملي فوتبال ایران بر این عقیده است که 
پرسپولیس و استقالل شــانس برابري براي پیروزي در داربي 
دارند و هر کدام از دو تیم فاکتورهاي مثبتي براي شکست دادن 
یکدیگر دارند. مهاجراني در گفت وگو با همشهری به چند نکته از 

این بازي اشاره مي کند: 

 فوتبال مقابل کرونا تسلیم نشد
فوتبالدردنیاهمچنانباشــوقوهیجانخاصيدنبالميشودوحتي
بیماريکروناهمنتوانستهاینرشتهورزشــيراشکستبدهد.بااینکه
هوادارانمدتهادراستادیومهاغایببودندواینشرایطهمچناندرفوتبال
ایرانوجودداردوليپلارتباطيهوادارانوفوتبالقطعنشدهواینرشته
ورزشيبدونهوادارانشلطفيندارد.داربيتهرانهمیکداربيمهمبراي
هوادارانفوتبالدرایرانمحسوبميشودوفکرميکنماینبازيفراتراز
یکمسابقهفوتبالباشد.همیشهبازيهايایندوتیمحساسیتهايخاص

خودشراداردونتیجههمچندانارتباطيبهجدولیاشرایطفنيدوتیم
ندارد.اینیکبازيخاصاستونميتواننتیجهآنراپیشبینيکرد.

  قائدي و مطهري خطرناك هستند
خطحملهاستقاللبابازیکنانيمثلمهديقائديوارسالنمطهريميتواند
هردفاعيرااذیتکندوآنهاواقعامهاجمانخطرناکيهستند.ازطرفيفکر
ميکنماستقاللباآمدنفرهادمجیديمتحولشدونتایجبسیارخوبي
گرفت.ایندرستاستکهدرمدیریتباشگاهاستقاللشرایطخاصيایجاد
شدهوليمجیديميخواهدباروشهايخاصخودشبهخوبيتیمراجلو

ببردوتااالنهمنتایجخوبيگرفتهاست.

  پرسپولیس کمتر از 75درصد نیست
پرسپولیسهمدرشرایطبسیارخوبيبهسرميبردونکتهقابلتوجهاین
استکهآنهاهمیشهحداقل75درصدخودشانهستندوهیچوقتازاین
پایینترنميآیند.پرسپولیسهمیشهباالنسخوبيداشتهودراینمدت
فرازونشیبکميراازسوياینتیمدیدهایم.آنهاباوجودبازیکنانيمثل
شهریارمغانلوومهدیترابیدرخطحملهخطرناکهستندوطبیعتادراین
بازيهمشانسخوبيبرايبردخواهندداشت.یحیيگلمحمديهممربي

باشخصیتياستکهبهخوبيتیمشراادارهميکند.

 پیش بیني سخت است
برخيبراینتصورهستندکهپرســپولیسبهدلیلشرایطتاکتیکيو
سرمربيباتجربهايکهداردبهاحتمالفراوانبرندهداربيخواهدشد.
منامامعتقدمکههربازيشــرایطخاصخــودشراداردوتاکتیک
پرسپولیسونیمکتاینتیمدلیلبرتريقطعيسرخپوشاننیست.
ایندرستاستکهپرسپولیسبازيقبليرابابردپشتسرگذاشت
وليهربازيشــرایطمتفاوتخودشرادارد.طبیعتاهردوتیمسعي
ميکنندبرتريهايخودشانرادرزمینمسابقهدیکتهکنندوبازیکنان
هردوتیمباتعصبوانگیزهبسیارزیاديبازيخواهندکرد.منهماین
فوتبالراخواهمدیدوامیدوارمکهبهحاشیهکشیدهنشودوشاهدیک

فوتبالنابباشیم.

 کم اشتباه کردن مهم است
قیاسدوتیمنميتواندچندانمنطقيباشد.طبیعتاهردوتیمبازیکنان
تاثیرگذاريدارندونکتهجذاباینبازيایناستکهداربيحتماباید
برندهداشتهباشد.درچنینمسابقاتيکماشتباهکردنبسیارمهماست
وهرتیمياشتباهکندممکناستدیگرفرصتيبرايجبراننداشته
باشد.امیدوارمکهیکبازيزیباراازسويهردوتیمببینیموهواداران

پرسپولیسواستقاللازتماشاياینمسابقهلذتببرند.

مهاجراني: پرسپولیس از پیش برنده نیست
پیشکسوتفوتبالایرانمیگویدتاکتیکونیمکتپرسپولیسنمیتوانددلیلبرتريقطعيدرداربيباشد

برنامه

سهشنبه 29 تیر 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  بیست و هشتم

21:15

پنجشنبه 24 تیر  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

11 شهریور 1400

1۶ شهریور 1400 

15 مهر 1400

20 مهر 1400

20 آبان 1400 

25 آبان 1400 

7 بهمن 1400

12 بهمن 1400 

4 فروردین 1401 

9 فروردین 1401

ايران - سوريه

 عراق - ايران

امارات - ايران

ايران - کره جنوبی

لبنان - ايران

سوريه - ايران

ايران - عراق

ايران - امارات

کره جنوبی - ايران

ايران - لبنان

مقدماتي جام جهاني2022

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

271610137132458پرسپوليس1

27168348232556سپاهان2

27148531161550استقالل3

2791262417739فوالد4

2710982624239تراکتور5

138-27115112829گل گهرسيرجان6

137-2610792627پديده7
437-2781362428آلومينيوم اراک8

135-2681172526پيكان9

433-2789102125صنعت نفت آبادان10

831-2687111826مس رفسنجان11

628-26610101723نفت  مسجدسليمان12

726-2675142128نساجی مازندران13

823-26411112432ذوب آهن14

1123-27411121728سايپا15

2214-2728171840ماشين سازی تبريز16

وریا در داربي؛ 50- 50
وریاغفوريدوسهروزياســتکهبااستقالليهاتمرینميکنداماتا
دیروزوضعیتشبرايبازيمشخصنبود.کاپیتاناستقاللکهچند
هفتهمصدومیتداشــت،درروزهايگذشتهدر
تمریناتگروهيتیمشــرکتکردامااینکهدر
داربيحذفــيمقابلپرســپولیسفیکسبازي
کند،50-50است.یکيازنزدیکاناینبازیکن
باتأییداینخبربههمشهريگفت:»بازي
کردنوریابهنظرفرهادمجیديبســتگي
دارد.امــاطبیعياســتکهاوشــانس
زیاديبراي90دقیقهحضوردرزمین
نداشتهباشــد.ممکناستبازيبه
وقتهاياضافهبکشــد.قطعاوریا
شرایطحضوردریکبازيپرفشار

120دقیقهايراندارد.«
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در هفته بيســت وهفتم ليگ برتر، 
نفــت مسجدســليمان در يــك 
بازي عجيب با نتيجــه 3بر 2 برابر 
ذوب آهن شكســت خورد. بنابراين ذوب 26امتيازي شــد و در پله 
چهاردهم، خودش را بــه فاصله 2امتيازي نفت مسجدســليمان 
رساند. حاال نفت كه اين هفته ها خوب نتيجه نمي گيرد و در 4بازي 
اخير 3باخت و يك تساوي داشته، با 28امتياز روي پله سيزدهم قرار 
گرفته و خطر سقوط را احســاس مي كند. اما چرا گفتيم بازي اين 
تيم برابر ذوب عجيب بود؟ چون نماينده مسجدسليمان نيمه اول 
را با نتيجه 3بر صفر به حريف واگذار كرد، اما در نيمه دوم مســابقه 
2گل به ثمر رســاند و حتي در دقيقه 92تير دروازه تيم اصفهاني را 
هم لرزاند. چه بسا اگر آن توپ گل مي شد، شاهد يكي از باشكوه ترين 
بازگشت هاي تاريخ ليگ برتر مي بوديم. با اين همه شگفتي هاي اين 
مســابقه بيرون از زمين هم ادامه يافت؛ جايــي كه محمود فكري، 
سرمربي نفت مسجدســليمان صراحتا نمايش بازيكنانش در وقت 

نخست را »مشكوك« ارزيابي كرد.

   فكري در مسير كمالوند
همين چند روز قبل بود كه فراز كمالوند، ســرمربي ســايپا بعد از 
شكست تيمش برابر استقالل مدعي شد برخي بازيكنانش از بيرون 
زمين خط مي گيرند. او گفته بود از اين به بعــد صرفا از بازيكناني 
اســتفاده مي كند كه به آنها اعتماد دارد. حاال هــم محمود فكري 
حرف هاي مشــابهي زده و تلويحا بازيكنان نفت مسجدسليمان را 
متهم به كم كاري كرده است. فكري بعد از بازي سه شنبه شب گفت: 

»بايد چندين بار از مردم مسجدسليمان عذرخواهي كنم، بابت بازي 
مشكوك تيمم. هيچ تيمي يا هيچ بازيكني در مهدكودك هم اينقدر 
به راحتي فرصت به حريف نمي دهد تا به گل برســد. مسابقه اي كه 
مي توانستيم مثل نيمه دوم سالم بازي كنيم و بازي را با پيروزي به 
پايان برسانيم، اينطور نبود و در نيمه اول همه كار كرديم كه حريف 
برنده از بازي خارج شود. مســائلي در فوتبال ما هست و متأسفانه 
قدرتي يا نيرويي نيست كه جلوي اين اتفاقات را بگيرد. من نمي توانم 
قبول كنم كه بازيكنانم اينقدر راحت اجازه دهند كه گل بخوريم و 
موقعيت به حريف بدهيم. صحبت ديگري ندارم. فقط من از فوتبال 
پاك و مردم مسجدســليمان عذرخواهي مي كنم و اميدوارم ديگر 
فوتبالي اين چنيني در كشــورمان نبينيم.« كامال مشــخص است 
فكري چه مســئله اي را مطرح مي كند و چطــور عملكرد بازيكنان 

تيمش در نيمه اول را ناسالم مي خواند.

   او در استقالل چه گفته بود؟
محمود فكري ليگ بيستم را در استقالل شروع كرد و بعد از كسب 
نتايج نه چندان مطلوب از اين تيم جدا شد. جالب اينجاست كه او بعد 
از جدايي از استقالل هم بازيكنانش را به برخي مسائل متهم كرده 
بود. اصال خودتان متن دقيق حرف هاي فكري را بخوانيد: »روز اول 
همه را به مبارزه جوانمردانه دعوت كردم. فوتبال فقط امتيازگرفتن و 
قهرمان شدن نيست. بايد انسانيت و مردانگي و شرافت را حفظ كنيم. 
به بازيكنان ياد بدهيم مرد باشند، شرافت داشــته باشند و با تمام 
توانشان تالش كنند. همه  ما بايد ياد بگيريم كه زندگي بعد از مرگ 
هم هست. خيلي ها بعد از مرگ از خودشان نام نيكو و خيلي ها هم نام 

بد به جا گذاشتند.« فكري بعدتر مدعي شد در استقالل عليه او كودتا 
كردند و در نتيجه كنار رفتنش چندان فني و طبيعي نبوده است.

   وقتي فكري از بازيكنانش تمجيد كرد
جالب است بدانيد اوايل حضور فكري در مسجدسليمان، وقتي هوا 
آفتابي بود و او با نفت از 3بازي اول 7امتيــاز گرفته بود، اين مربي 
طور ديگري در مورد بازيكنانش فكر مي كرد. بد نيســت گوشه اي 
از صحبت هاي محمودخــان را بعد از پيروزي برابر ماشين ســازي 
بخوانيد: »از اينكه مربي چنين بازيكناني هستم خيلي خوشحالم. 
اين بازيكنان بايد ديده شــوند و مي توانند در تيم هاي بزرگ و تيم 
ملي هم بازي كنند. از تك تك آنها دوباره تشكر مي كنم.« خب حاال 

چه شده كه همان بازيكنان به ارائه فوتبال ناسالم متهم مي شوند؟

   اين راهش نيست
آيا فوتبال ايران صددرصد پاك است؟ مطمئنا نه. آيا در استقالل يا 
نفت مسجدسليمان به محمود فكري خيانت شده؟ نمي دانيم. آنچه 
مي دانيم فقط اين است كه اگر هر مربي بعد از باخت و ناكامي تمام 
تقصيرات را گردن بازيكنانش بيندازد، كم كم حناي او بي رنگ خواهد 
شــد. يك جا هم مربي بايد بگويد: »من باختم، من اشتباه كردم.« 
حتي اگر توطئه و خيانتي در كار باشد، اين مربي است كه بايد بتواند 
رختكن تيمش را از هر نظر كنترل كند و بازيكنان را در مشت داشته 
باشــد. در غيراين صورت ضربه خواهد خورد. نفت را نمي دانيم، اما 
الاقل در اســتقالل فاصله فكري با بازيكنانش زياد بود و او از همين 

شكاف آسيب ديد.

من، محمود فكري، هرگز نمي بازم
دومين اتهام كم كاري آقاي مربي به بازيكنانش؛ اين بار در مسجدسليمان

مرگ شهروند درجه 2
 ماشين سازي تبريز زير سايه تراكتور
 به اندازه كافي ديده نشد و سقوط كرد

با پايان مســابقات هفته بيست وهفتم 
ليگ برتر، سقوط ماشين سازي تبريز 
به دسته اول مسجل شــد. البته از 
مدت ها قبل همه مي دانستند كه 
اين تيم شانسي براي بقا ندارد اما 

به هر حال روي كاغذ چيزي نهايي 
نشده بود كه نهايتا اين اتفاق هم رخ داد. 

ماشين سازي از جمله باشگاه هاي ريشه دار و دوست داشتني فوتبال 
ايران است. آنها 53ســال قدمت دارند و در ســال هاي نه چندان 
دور، از هواداران پرشــماري در تبريز بهره مي بردند، اما كم كم زير 
سايه تراكتور قرار گرفتند و موقعيت شان را از دست دادند. آنها در 
مقابل همشهري سرخپوش، عمال به شــهروند درجه دوم تبديل 
شــده بودند. كمتر بودجه مي گرفتند، امكانات پايين تري داشتند، 
در سطح نازل تري از اين تيم حمايت مي شــد و حتي گاهي ناچار 
بودند داشته هاي حياتي شان را به ســود تراكتور از دست بدهند. 
اوج اين اتفاق امسال زماني رخ داد كه پيمان بابايي، بهترين گلزن 
نيم فصل اول ماشين ســازي در پنجره زمستاني بدون چك و چانه 
راهي تراكتور شــد. حضور بابايي در تراكتور موفقيت آميز نبود، اما 
غيبت او كمر ماشــين را شكست. شــايد اگر در همين حد هم به 
سبزپوشان تبريزي بها داده مي شد و آنها مي توانستند الاقل بازيكن 
موفق خودشان را در اختيار داشته باشند، اين تيم سقوط نمي كرد 

و سهميه فوتبال تبريز كاهش نمي يافت. افسوس.

بهروز رسايلي
خبرنگار

كاسياس
دروازه بان اسطوره اي رئال مادريد چهره 
دوگانه اي دارد. هواداران او را مي پرستند 
و لقب ايكر مقدس را بــه وي داده اند و 
مورينيو و پرس روي ديگر چهره اش را 
عيان كرده اند. مورينيو قبال ادعا كرده 
بود كه كاســياس دورو اســت و اخبار 
رختكن را به رسانه ها مي دهد. ايكر در 
سال هاي آخر حضورش در رئال مادريد 
از نظر فني هم خوب نبود و به خاطر قد 
كوتاهش گل هاي زيادي به خصوص در 
ال كالسيكوها دريافت مي كرد و بازي با 
پايش هم روزبه روز بدتر مي شد. پرس 
در زمان خداحافظي كاسياس خصوصي 
به رسانه ها گفته بود: »به مدت 2۵سال 
او احترام و محبت ما را داشت، بهترين 
دروازه بان تاريخ رئال مادريد و اسپانيا، 
هيچ كس از او نخواسته باشگاه را ترك 
كند و آرزو مي كنم كاش او بازنشســته 
شــود.« اما فايل صوتــي روي ديگر 
حرف هاي پرس را فــاش كرد. او درباره 
كاسياس به صورت خصوصي گفته بود: 
»كاسياس بيچاره! او واقعا كوتاه است. او 
را به خوبي مي شناسم. 2 انگشت اشاره 
ندارد. نمي تواند درست ببيند و وقتي كه 
در كنار نامزدش )سارا كاربونرو( است، 
شبيه يك عروسك كوچك است. رفتار 
سارا روي بازي اش تأثير مي گذارد. آن 
دختر، ســارا كاربونرو كاسياس به هيچ 
وجه مورد اعتماد من نيست. مي دانيد 
كه از چه مدل دختراني هســت، آنها 
ديوانه شهرت و پول هستند. آن دختر 
فكر مي كند كه ستاره تلويزيوني است... 
ايكر شبيه يك پسربچه است. كاسياس 
را همه دوســت دارند و اين ترسناك 
است، واقعا ترســناك است. به وكيل او 
گفتم كه او را نزد چشــم پزشك ببرد 
چون ديد خوبي نــدارد. روي كرنرها با 
خودم مي گويم اين بچه مسافت دور را 
به درستي نمي بيند. قسم مي خورم كه 
همينطور اســت.« البته پرس در زمان 
اين صحبت ها،  در باشگاه رئال مادريد 
سمتي نداشت و جاي خودش را به رامون 
كالدرون داده بود. پرس و مورينيو معتقد 
بودند رسانه ها با تحريك سارا در حال جا 
انداختن اين موضوع بودند كه كاسياس 
پسر خوبي است اما كريستيانو رونالدو 

خيلي مغرور است!

توطئه
برخي انتشار اين صداها پس از يك ونيم 
دهــه را به توطئــه يوفا و همدســتي 
رسانه هاي اسپانيايي براي از بين بردن 
پروژه ســوپرليگ تعبيــر و پيش بيني 
كرده انــد كه بــه زودي عليــه آنيلي 
)يوونتــوس( و الپورتا )بارســلونا( هم 
به عنوان تنها مديران باشگاه هايي كه در 
سوپرليگ مانده اند افشاگري هايي صورت 
بگيرد. الپورتا در همان شــب انتخابات 
رياست باشگاه با دختر نوجواني خوش و 
بش داشت و به او اشاره كرد كه بعدا تماس 
بگيرد. اگر آن موقع يوفا مي دانست الپورتا 
هم به پروژه سوپرليگ وفادار است، شايد 
از همان آتو عليه رئيس بارســا استفاده 
مي كرد تا او را به زمين بزند. رئال مادريد 
در حال بررسي احتمال اقدام قانوني عليه 

الكونفيدنشيال است.

زيدان
رئيس باشــگاه رئال مادريد درباره زيدان و 
بكام به خوبي حــرف زده. البته آن موقع و 
معلوم نيست اخيرا و پس از نامه خداحافظي 
زيدان كه به زيان رئيس باشــگاه بود، چه 
موضعي گرفته و فايل صوتي آن كي درمي آيد: 
»بازيكنان خودخواهند و فقط به خودشان 
فكر مي كنند. اصال نمي شود به پاكي نيت شان 
اعتماد كرد. كارهايــي مي كنند كه باعث 
مي شود گاهي مجبور به دروغ گفتن شوي.... 
زيدان آدم بسيار بزرگي است درست مثل 
بكام. اينها تنها كساني هستند كه مي شود به 
حرف شان گوش داد... بكام واقعا پسر خوبي 
است و نيز بسيار باهوش. سالي 30ميليون 
يورو درآمد براي باشــگاه مــي آورد. مثل 
رونالدوي برزيلي. اما رائول هيچ سودي ندارد 
و حتي پيراهن هايش هم به فروش نمي رود. او 

حتي ارزش رسانه اي هم ندارد.«

بيانيه
فلورنتينو پرس به سبك مسئوالن ايراني 
به اين موضوع واكنش نشــان داده و گفته 
حرف ها قطعه قطعه شــده و بخشي از آنها 
ساختگي اســت. بيانيه پرس به اين شرح 
است: »صداي ســاختگي منتسب به بنده 
توســط آقاي آنتونيو آبيان درست شده و 
سال هاست ســعي دارد با اين صدا از من 
اخاذي كند ولي موفق به اين كار نشده. اين 
صدا از كنار هم قــرار گرفتن كلماتي كه در 
مكالمه هاي طوالني مدت استفاده مي كردم 
ساخته شده است. حاال مي فهمم دليل انتشار 
اين صدا بعد از اين همه سال مشاركت من در 
پروژه سوپرليگ است، موضوع را به وكاليم 
خواهم سپرد.« شايد مثل بعضي پرونده ها 
كه گيرنده فيلم و منتشركننده آن دستگير 
مي شوند و فرد متخلف آزادانه راه مي رود، 
اين پرونده هم به همين شكل مختومه شود. 
فعال كه پرس قصد استعفا ندارد. او به تازگي 
و براي دوره اي ۵ســاله در سمت خود ابقا 

شده است.

فايل جديد
 حرف هاي ديگري هم ديــروز از او پخش 
شد: »كريستيانو يك ديوانه است! اين پسر 
احمق و مريض است! شــما فكر مي كنيد او 
عادي است ولي آدم عادي اين كارها را انجام 
نمي دهد. مندس )مدير برنامه هاي رونالدو( 
هيچ دســتوري به او نمي دهد و حتي براي 
مصاحبه ها هم هيچ تذكري نمي دهد. كريس 
و مورينيو فقط خودشــان را مي بينند و به 
واقعيت توجهي ندارند. آنها آنرمال هستند. 
اگر جور ديگري بودند مي توانســتند پول 
بيشتري درآورند؛ داريم در مورد پول بسيار 
زيادي كه در زمينه حــق پخش وجود داره 
صحبت مي كنيم... )درباره كوئنترائو، مدافع 
چپ پرتغالي سابق رئال( هم اكنون او افتضاح 
است و مورينيو هم يك احمق است! كوئنترائو 
بدون گواهينامه رانندگــي مي كند... ژرژ 
مندس نماينده رئيس پورتو است. آنها با هم 
از انتقال مورينيو، كارواليو، فررا و... از روس ها 
)چلســي( پول چاپيدند! يكي بايد آدرس 
حساب بانكي آنها را در سوئيس به ما بدهد!«

ديگران
   درباره خوســه آنتونيو ره يس كه 
سال قبل بر اثر رانندگي با سرعت زياد 
درگذشت و پسرش هم عضو تيم هاي 
پايه رئال اســت: »ونگر مي خواست 
او را از آرســنال بيرون كند و كاپلو و 
هيچ كس ديگري او را نمي خواست اما 
كالدرون با اين بازيكن قرارداد بست.« 
البته ره يس در شب پاياني ليگ 2 گل 
براي رئال زد و يكي از عوامل قهرماني 

تيمش شد.
   درباره بوفون: »خواستم دروازه بان 
يوونتوس را بخرم. مي دانم كه شــما 
خبرنگاران خيلي كاسياس را دوست 
داريد اما من مي خواستم بوفون را بخرم 
كه خريدنش ارزان بود چرا كه كاسياس 

در سطح رئال مادريد نبود.«
   رونالدوي برزيلي: »بكام و رونالدو 
سالي 30ميليون يورو از نظر تبليغات 
درآمدزايي مي كردند و زيدان نيز سالي 

2۵ميليون يورو درآمدزايي داشت.«

واكنش ها 
اكثر هواداران رئال به ســود اسطوره هاي 
مغضوب موضع گرفته اند. بازيكنان قديمي 
هم همينطور. هــواداران از پرس به خاطر 
رفتاري كه با رونالدو، راموس و زيدان كرده 
و آنها را فراري داده هم از دستش ناراحتند. 
پرس تقريبا ۵00روز است كه هيچ بازيكني 
را نخريده و در اين مدت ستاره هاي زيادي 
را از دست داده يا اســتعدادهاي باشگاه 
را قرض داده. خريدهــاي برزيلي اش هم 
صداي همــه را در آورده. او براي بازيكنان 
متوسط يا ضعيف مثل وينيسيوس، ميليتائو، 
رودريگو و...  ميليون ها هزينه روي دست 
باشگاه گذاشته. حتي براي رينير كه در حد 
ذخيره هاي دورتموند و تيم المپيك برزيل 
هم نيســت، 30ميليون يورو خرج كرده. 
عده زيادي از هواداران فلورنتينو پرس را 
شخصيتي دورو خطاب كرده اند و حرف هاي 
ضدونقيضش درباره رائول و كاســياس را 
كنار هم گذاشته اند تا بر درستي گزاره خود 

تأكيد كنند.

ويكي ليكس
اين مكالمات مربوط به 1۵سال پيش است كه 
توسط سايت ال كونفيدنشال و  خبرنگاري به 
نام خوسه آنتونيو آبيان كه سابقه كار در كوپه 
و كادناسر را دارد، منتشر شده. آبالن گفته: 
»تمام چيزهايي كه پخش شده اند را من قبال 
در كتابم در سال 201۵نوشته بودم. فلورنتينو 
در بيانيه اش هيچ توضيحي نداد و هيچ دفاعي 
از خودش نكرد. او فقط مي خواهد كسي كه 
حرف هايش را ضبط كرده، بكشد!« آلفردو 
رالني، مدير مسئول ســابق آس درباره اين 
خبرنگار گفته: »آبيان قبل از آن هم كالدرون 
را تعقيب كرده بود. او با چيزهايي كه ضبط 
كرده بود كتابي را نوشت كه كسي نخواند چرا 
كه در اسپانيا بهترين روش براي نگهداري از 
يك راز اين است كه آن را در كتاب بنويسي 
اما حاال آن صحبت ها به الكونفيدنشــيال 
كشيده شده است و پرس خودش را قرباني 
ماجراي سوپرليگ مي داند. اما به نظرم اشتباه 
مي كند. او قرباني رفاقت هاي گذشــته اش 

است.«

رائول
رائول كه به پسر نيك برنابئو معروف است 
هم اكنون هدايت تيم دوم باشــگاه يعني 
كاستيا را به عهده دارد و پس از جدايي زيدان 
گزينه جانشيني سرمربي تيم اصلي هم بود 
اما در نهايت آنچلوتي به اين پست برگشت. 
حاال با حرف هايي كه پرس عليه رائول زده، 
ممكن است اسطوره باشگاه از هدايت تيم 
دوم كناره گيري كند. پرس درباره او گفته: 
»رائول مي دانست دورانش در رئال تمام  شده 
اما مي گفت قبل از اينكه بروم، اين مجموعه 
را نابود مي كنم! او آدم خودخواهي است كه 
روحيه بازيكنان را خــراب مي كرد و باعث 
مي شد همه بگويند رئالي ها متحد نيستند... 
كاسياس دروازه بان مادريد نيست، او نبوده 
و هرگز نخواهد بود، او يك شكست بزرگ 
براي ماست- خب، او و يكي ديگر هم رائول، 
2 كالهبردار بزرگ مادريد هستند!« رائول 
هم در كنار راموس، كاسياس و ديگران جزو 
افرادي بود كه پرس دربــاره آنها مي گفت 
بايد در رئال بازنشسته شوند اما پشت پرده 

حقيقت چيز ديگري بود.

پخش صداي ضبط شده فلورنتينو پرس كه در آن پشت سر كاسياس و رائول، اسطوره هاي محبوب باشگاه بدگويي كرده، 
رئال مادريد را در آستانه فصل جديد الليگا وارد بحران تازه اي كرده است

سندروم رسول پناه در رئال مادريد
اخيرا يك فايل صوتي قديمي از فلورنتينو پرس منتشــر شــده كه او در اين فايل پشت سر برخي از 
اسطوره هاي باشگاه بدگويي كرده است اين روزها رئال مادريد دوران سختي را سپري مي كند؛ سرخيو 
راموس و زيدان محبوب با دلخوري از تيم رفته اند، هيچ خريدي انجام نشده، پروژه سوپرليگ روي هوا 

رفته و حاال هم كه اين صداهاي ضبط شده عليه چهره هاي محبوب پخش شده است. اتفاقي كه در مادريد 
افتاده تقريبا شبيه همان چيزي است كه سال گذشته در پرسپوليس افتاد و منجر به كنار گذاشته شدن 

مهدي رسول پناه از مديرعاملي اين باشگاه شد.
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توكيو  بدون غول مي ماند؟

بســكتبال آمريكا در جام جهاني گذشــته، بــا بازيكنان 
تازه كارش به مسابقات رفت و خب چيزي هم عايدش نشد. 
امسال براي المپيك اما ســتاره هاي زيادي اعالم آمادگي 
كردند كه مي خواهند تيم ملي كشورشان را همراهي كنند. 
شما فقط در ميان اينها كوين دورانت را هم در نظر بگيريد 
كافي است. و اين خبر براي ايران اســت. چرا؟ چون ما با 
همين تيم آمريكا در يك گروه هســتيم. اما در يك هفته 
اخير، آمريكا در 2 بازي دوســتانه،  برابر نيجريه و استراليا 
شكست خورده است. واقعا همه شوكه شده اند. بازي ها در 
آمريكاست و 2 شكست متوالي، اين سؤال را مطرح كرده 
آيا دوران سلطه آمريكا در بسكتبال ملي به پايان رسيده؟ 
اين سؤال البته دردي از ما دوا نمي كند، ما بايد به هر حال 
فكري به حال خودمان كنيم. در همين بازي هاي دوستانه، 
2 روز پيــش آمريكا با درخشــش همين آقــاي دورانت، 
آرژانتين را 108 به 80 شكســت داد. 28امتياز اختالف با 

آرژانتين؟ خدا به بقيه، ازجمله ما رحم كند.

كانر مك گرگور، مبارز سرشناس يو اف سي، قبال هم خيلي 
كل كل مي كرد و حرف مفت مي زد اما چون معموال برنده 
مي شد كســي متوجه حال به هم زن بودن صحبت هايش 
نمي شــد اما حاال، خيلي ها روزبه روز بيشــتر از او دلزده 
مي شوند. در مبارزه با داستين پويريه، مك گرگور باخت و با 
پاي شكسته راهي بيمارستان شد. اما صحبت هايش قبل 
و حتي بعد از مسابقه، خيلي ها را از اين مدل كل كل كردن 
و رجزخواني شوكه كرده است. مك گرگور كه پيش از اين 
مبارزه، به حبيب نورمحمد وف، مبارز بازنشسته اي اف سي 
هم بند كرده بود، به خانــواده پويريه رحم نكرده و درباره 
آنها هم صحبت كرده بود. دليل حمله او به نورمحمدوف 
كه بيشــتر با نام حبيب مورمگمدوف شناخته مي شود، 
شكست سنگين برابر اين مبارز مسلمان است كه حسابي 
در دنيا سروصدا كرد و هرگز از خاطر هواداران اين رشته 

فراموش نخواهد شد.
اصال مي گويند مك گرگور از فرداي آن مســابقه حسابی 
پرخاشگر شده اســت. به هر حال  خيلي ها كه قبال براي 
مك گرگور هورا مي كشيدند حاال ديگر از اين ميزان لفاظي 

بي مورد و رقت انگيزبودن كفري شده اند.

رقابت هاي تنيــس توكيو، حاال از حضــور دومين غول 
زنده و سرپاي دنياي تنيس هم محروم شده است؛ راجر 
فدرر سوئيسي، اعالم كرده كه به خاطر عودكردن دوباره 
مصدوميت زانويش در المپيك شــركت نمي كند. بعد از 
رافائل نادال، او دومين اســطوره تنيس دنياست كه در 
اين رقابت ها شركت نمي كند. با توجه به سن و سال فدرر 
)39(،  احتماال المپيك هرگز ديگر از نعمت زيبايي تنيس 
او برخوردار نخواهد شد. المپيك،  حاال بي صبرانه منتظر 
تصميم نواك جوكوويچ مرد شماره يك تنيس دنياست 
كه همين هفته گذشته، موفق شد همچون نادال و فدرر، 
 به بيستمين گرند اســلم خود برســد. او قبال گفته بود 
مي خواهد حتما در توكيو بــازي كند، اما بعد از قهرماني 
در ويمبلدون گفته كه احتمال حضــورش در المپيك، 

 50-50 است.

بسكتبال غرق در حاشيه 
 با اعتراضات كاپيتان تيم ملي، محل اسكان و تمرين تيم ملي بسكتبال تغيير كرد. در ما ه هاي اخير چندمين بار است

 كه بسكتبال ايران به خاطر اخبار جنجالي سر زبان ها افتاده است

جهان در يك ستون 

آمريكا كه مي گفتند، اين بود؟

يك روز بعد از اعتراض صمد نيكخواه بهرامي، محل تمرين تيم ملي بســكتبال 
تغيير كرد.

كاپيتان تيم، 2 شــب پيش در صفحه اينتساگرامش اســتوري كرد: »نمي شه 
تو سوناي خشك بســكتبال تمرين كرد«؛ اعتراض او به تهويه نامناسب سالن 

بسكتبال آزادي بود.
ديروز فدراسيون خبر داد محل تمرين به سالن زيتون منتقل شده تا تيم با آرامش 
براي المپيك تمرين كند اما به نظر مي رسد اين آرامش ظاهري است. نزديكان به 
فدراسيون مي گويند شرايط بسكتبال آشفته تر از چيزي است كه به نظر مي رسد. 

آنها خود صمد را در اين آشفتگي بي تأثير نمي دانند.
صمد هم كاپيتان تيم ملي اســت و هــم پرچمــدار كاروان. خيلي ها به او حق  
مي دهند كه نسبت به اتفاقات تيم بي تفاوت نباشد و نسبت  به كمبودها معترض 

باشد، اما در عين حال معتقدند بعضي وقت ها مغرضانه رفتار مي كند.
انتقاد به رامين طباطبايي، رئيس فدراسيون كم نيست اما به نظر مي رسد اين بار 
مشكل از مديريت او نبوده است. موتورخانه مركزي 5سالن با مشكل روبه رو شده 
و به همين دليل تهويه سالن بســكتبال به مشكل خورده؛ مشكلي كه فقط يك 

روز طول كشيده است.
يكي از افراد نزديك به فدراسيون از استوري صمد شاكي است. او مي گويد: »صمد 
هر شب به خانه اش  مي رود و در اردو نمي ماند، او چرا معترض است؟ مشكل هم 
از فدراسيون نبود. كل 5 سالن مشكل داشتند. هم كشتي ، هم وزنه برداري و هم 

واليبال براي المپيك تمرين مي  كنند، آنها چرا اعتراض نكردند؟«
گفته مي شود انتقال تمرينات تيم ملي از ورزشگاه آزادي به سالن زيتون به خاطر 
فشــارهايي است كه به فدراســيون وارد شده است. فدراســيون روزهاي قبل 
المپيك تيم را در هتل اسكان داده است تا شايد اعتراضات كمتر شود. براساس 
شنيده ها بعضي از بازيكنان تهديد كرده اند كه بعد از المپيك حرف هايي دارند 

كه رسانه اي مي كنند.

مســئله اصلي بازيكنان، رفتار رئيس فدراســيون در فرودگاه اســت. تيم ملي 
كه براي انجام بازي هاي دوســتانه به ژاپن رفته بود، در بازگشــت به مشــكل 
 خورد. در فرودگاه مشــخص شــد كه 3بازيكن اجناس غيرقانوني وارد كشور 

كرده اند.
 همزمان با ورود تيم ملي به كشور، تيم جوانان در فرودگاه بود تا راهي مسابقات 
جهاني ليتواني شود. طباطبايي در اين سفر تيم جوانان را همراهي كرد. اعتراض 
بازيكنان اين است كه چرا رئيس فدراسيون براي حل مشكل تيم ملي، سفر به 
ليتواني را كنسل نكرد. گفته مي شود اگر رضا صالحي اميري، رئيس كميته ملي 
المپيك به مسئله ورود نمي كرد شايد هنوز چند بازيكن در بازداشت بودند. شايد 
به خاطر همين است كه بعضي از بازيكنان ازجمله صمد از هر فرصتي استفاده 

مي كنند تا از مديريت فدراسيون انتقاد كنند.
يكي ديگر از داليل اعتراض، نداشتن امكانات مناسب است. كساني كه شرايط 
اردوهاي تيم ملي را ديده انــد، حق مي دهند بازيكنان معترض باشــند. گفته 
مي شود امكاناتي كه تيم دارد در  شأن تيم المپيكي نيست؛ نه محل اسكان، نه 
محل تمرين و نه تغذيه اي كه دارند. شــايد براي جبران روزهاي قبل است كه 

فدراسيون تيم را به هتل برده است.
فقط بازيكنان نيستند كه از شرايط بسكتبال ناراضي هستند، عملكرد فدراسيون 
جامعه بسكتبال را نااميد كرده است. در چند ماه گذشته چند اتفاق نارضايتي ها 

را افزايش داد:
1   بازي هاي ضعيف تيم ملي 3 نفره زنان و از دست رفتن سهميه المپيك،

 2  بازي هاي ضعيف تيم جوانان در مسابقات جهاني،
 3  بازي هاي ضعيف تيم ملي در مسابقات تداركاتي.

به همه اين اتفاقات بايد عملكرد ضعيف سرپرست تيم را اضافه كرد؛ خارج شدن 
مسئوالن از حباب قرنطينه در قطر، شماره پيراهن بازيكني كه برعكس چسبيده 

بود و اتفاقات فرودگاه كه حرف و حديثش هنوز ادامه دارد.
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  ايران؛ باالتر از آمريكا
در اين وضعيت آشفته مي شود به تيم ملي 
در المپيك اميدوار بود؟ افشــين رضاپور، 
كارشناس بسكتبال مي گويد: »بله مي شود. 
بايد مسائل حاشــيه اي را كنار بگذاريم. در 
اينكه تيم بايد در بهترين شــرايط تمرين 
كند، حرفي نيست اما فعال بايد تمركز روي 
المپيك باشــد. درست اســت در المپيك 
نمي شود به نتيجه فكر كرد اما مي شود بازي 
خوب انجام داد. در تركيــب تيم 3بازيكن 
تجربه بازي در المپيــك را دارند. 3بازيكن 
ديگر محمد حسن زاده، جمشيد يخچالي و 
ارسالن كاظمي هم دو سه مسابقه جهاني 
را ديده اند. تيم اگر درســت مديريت شود، 
مي شود اميدوار بود كه بازي هاي خوبي در 

المپيك انجام مي دهد.«
رضاپور معتقد است شرايط آماده سازي تيم 
ايران در دوران كرونا حتــي بهتر از آمريكا 
بوده: »در شــرايط كرونايي همه كشورها 
بازي تداركاتي كم داشته اند اما در جدولي 
كه فيبــا از بازي هاي تداركاتــي تيم هاي 
المپيكي منتشــر كــرده، جايــگاه ايران 
باالســت. تيم ما 4بازي تداركاتي رسمي و 

يك بازي غيررسمي داشته اما آمريكا فقط 
3بازي تداركاتي انجام داده است. هم اكنون 
هم بيشــتر تيم ها يا اســتراحت مي كنند 
يا در بازي هاي ســاده، تكنيك هــا را مرور 
مي كنند.«آيا اين 5بازي تداركاتي تيم را به 
شرايط ايده آل رسانده است؟ جواب رضاپور 
منفي است: »ما به چيزي كه مي خواستيم 
نرسيده ايم. اين هم به خاطر نفراتي است كه 
داريم. مثال در پوينت گارد ما بازيكناني مثل 
مهدي كامراني و ســجاد مشايخي را داريم 
كه خيلي باتجربه هستند ولي به جاي آنها 
فيليپ جالل پور در تيم ملي بازي مي كند 
كه براي ما حكم هندوانه دربســته را دارد. 
در بازي هاي تداركاتي مشــكل اصلي تيم، 
بازيگرداني و بازيســازي بود. مسئله ديگر 
حامد حدادي است. او هنوز به فرم ايده آلش 
نرسيده است. شرايط حامد خيلي مهم است 
و در بازي تيم تأثير مي گذارد. اگر حامد به 
شرايط ايده آلش برسد مي شود اميدوار بود 
كه تيم در توكيو خيلي بهتر از بازي هايي كه 
مقابل ژاپن و اسپانيا )بازي هاي تداركاتي( 
انجــام داد، بازي كند.« ايــران در المپيك 

توكيو با فرانسه، آمريكا و چك بازي دارد.
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  اخذ اجاره بهاي سنگين از كاسبان پالسكو
تعدادي از كسبه قديمي پالسكو، واقع در ضلع غربي اين ساختمان، كه 
در آتش سوزي خسارت زيادي نديده بودند با هزينه خودشان مجددا 
اقدام به بازسازي مغازه ها كردند. قبل از آتش سوزي و ازبين رفتن بناي 
قديمي، بنياد مستضعفان مبلغي به عنوان اجاره بها دريافت مي كرد اما 
بعد از بازسازي اين رقم چند ده برابر شده است كه پرداخت آن براي 
كسبه پالسكو و در اين كسادي بازار كار سختي است. با توجه به اوضاع 
اقتصادي فعلي و متضررشدن كسبه اين ساختمان به علت آتش سوزي، 
از مسئوالن تقاضا داريم در مورد اين رقم تجديدنظر كنند و شرايط را 

براي كسبه، از اين سخت تر نكنند.
هدايتي از تهران

  گران كردن راه اعمال صرفه جويي نيست
اگر قرار بود با جريمه و گران كردن پول آب و برق مشــكل اسراف و 
بد مصرفي آب و برق حل شــود، تا به حال شده بود. بنابراين ضروري 
است بعد از اين همه سال طرح جديدي درنظر گرفته شود كه متمركز 
بر آموزش مردم و حساس كردن به كم بودن منابع و ضرورت نگاه به 

آيندگان باشد.
دوستي از شاهرود

  كدام قانوني رأفت به حيوانات را جرم مي داند
درست است كه زندگي جوامع، شهري شــده است و جاي حيوانات 
شايد در دل شهرها نباشد اما نگه داشتن حيوانات اهلي و رسيدگي به 
آنها چرا جرم تلقي شده كه شاهد باشيم با يك جوان كه سگي را حمل 
مي كرده برخورد زننده و نابهنجار شود كه هم موضوع توجه به حيوانات 
زيرسؤال برود و هم پليس خدمتگزار. كشور موضوعات بسيار مهمي 
بابت حل وفصل دارد و درحالي كه سرقت و زورگيري و خفت گيري هر 
روز افزايش مي يابد برخورد با كســاني كه سگ يا گربه دارند دغدغه 

كمتر شهروندي است.
زين العابديني از تهران

  چرا ثبت نام مدارس در آبادان حضوري است 
در اين دماي 50درجه اي هوا و با وجود وضعيت قرمز كرونا در استان، 
مســئوالن مدارس در آبادان اصرار دارند ثبت نــام بچه ها به صورت 
حضوري باشــد. از ترس كرونا و گرمازدگــي در خانه هايمان حبس 

شده ايم و مسئوالن بي توجه به شرايط، هر روز يك دستور مي دهند.
ليوارجاني از آبادان 

  عيوب چراغ هاي راهنمايي و رانندگي رفع شود
از عزيزان پليس راهور تقاضا داريم چراغ هاي چهارراه ها را رفع عيب 
و نقص كنند، به خصــوص اين موضوع در مورد تايم چراغ ها بســيار 
مشكل ساز است. بعضا ديده مي شود تايمر چراغ از عدد 30 به 5نزول 
مي كند كه باعث مي شود برخي رانندگان نتوانند از چراغ عبور كنند 
و مشمول پرداخت جريمه شوند و از سوي ديگر بعضا عابران پياده در 
حال عبور از چراغ هستند كه چراغ طرف مقابل سبز مي شود كه در 
هر دو صورت به ضرر مردم و جامعه است و خطرات جاني را نيز متوجه 

رانندگان و عابران مي كند.
خطيبي از تهران 

  پيگير حقوق كارگران بيكار به خاطر بي برقي باشيد
10روز است به دليل تعطيلي و كاهش ساعات كار، خط توليد ما را به 
مرخصي اجباري فرستاده اند اما مي گويند اين مرخصي بدون حقوق 
است. از رسانه ها و مسئوالن تقاضا داريم پيگير حقوق كارگران بيكار 

به خاطر بي برقي باشند.
شوقي از شيراز

  زباله گردها همه شهر را گرفته اند
چرا زباله گردها در شــهرتهران اين قدر زيادند و چرا هر طرف ســر 
مي چرخاني يك آدم گوني بر دوش مي بيني كه يا در حال حمل است 
يا در حال جست وجو در زباله ها. ديگر پياده روهاي باصفا و تميز كمتر 
ديده مي شــوند و هر جايي هم كه رفتگران مرتب كرده اند به چشم 
برهم زدني زباله گردها با چپ كردن سطل هاي زباله آلوده مي كنند. 
از شهرداري تقاضا داريم به اين موضوع ورود كرده و مديريت پسماند 
در تهران را از دست زباله گردها و پيمانكاران و سودجويان خارج كند.

سعيدي از تهران 

  بيمارستان افضلي پور كرمان در بخش كرونا فقط پنكه دارد
همسر بنده در بخش كروناي بيمارســتان افضلي پور كرمان بستري 
است. اين بيمارستان كولر و تهويه يا ندارد و يا براي جمعيت بستري 
كافي نيست. در نتيجه مجبور شده ايم براي خنكي اتاق همسرم و چند 
هم تختي اش پنكه به بيمارستان ببريم. برخي بخش ها هم پنكه دارند. 
اين درست است كه وضعيت سرمايش بيمارستاني در منطقه گرمسير 

اينگونه باشد؟ حاال كرونا به كنار.
اوليايي از كرمان 

  مسافران آزارگر در متروي تهران
به عنوان كسي كه زياد از مترو اســتفاده مي كند اخيرا شاهد مردان 
آزارگر در كوپه خانم ها هستم كه مزاحمت هايي را ايجاد مي كنند و 
حتي باعث درگيري لفظي مي شوند. چرا نبايد حتي سر جمع سه كوپه 
را مختص خانم هــا بدانند. وقتي اعتراض مي كنيــم مي گويند مگر 
خانم ها وارد كوپه آقايان نمي شوند، درحالي كه بايد توجيه شوند كه 
باقي كوپه ها خانوادگي و سه كوپه اختصاصا متعلق به خانم هاست. از 

مسئولين مترو درخواست نظارت و پيگيري دارم.
 عبادي از تهران

  آب روستاي فيض آباد از يك ماه پيش قطع است
آب شرب روستاي فيض آباد از توابع شهرســتان جوين در خراسان 
رضوي از يك ماه قبل قطع است. حمل ونقل آب از نزديك ترين مسيري 
كه آب شرب هست براي اهالي سخت است و خريد آب معدني براي 
رفع نياز، از آن هم سخت تر. از مسئوالن تقاضا داريم به داد روستاييان 

ساكن در فيض آباِد جوين برسند.
شيخ زاده از جوين

  متروي آيت اهلل كاشاني چه زماني راه اندازي مي شود
مســئوالن اطالع رســاني كنند كه متروي آيت اهلل كاشاني كه جنب 
مسجد و درمانگاه نظام مافي اســت چه زماني راه اندازي مي شود تا 
مردم اين مناطق كه به هيچ ايستگاه مترويي دسترسي نداريم از دست 
سوارشدن اجباري به اتوبوس هاي اسقاطي و كثيف براي دسترسي به 

متروي صادقيه خالص شوند.
آب نيك از تهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

  در تعقيب 
 قاتل مأمور اداره برق

با كشــف جســد مأمور اداره برق در پارك، 
تحقيقات براي كشف اسرار اين جنايت آغاز 

شده است.
به گزارش همشهري، روز شــنبه، نوزدهم 
تير مــاه رهگذراني كه از پاركــي در حوالي 
جنوب شرق تهران عبور مي كردند چشم شان 
به جسد خونين مردي جوان افتاد كه روي 
زمين افتاده بود. او نفس نمي كشيد و به نظر 
مي رسيد كه با ضربات چاقو به قتل رسيده 
است و شــاهدان ماجرا را به پليس گزارش 

كردند.
طولي نكشيد كه تيمي از كارآگاهان جنايي 
تهران همراه با بازپــرس ويژه قتل در محل 
حاضر شــدند و تحقيقات آغاز شــد. جسد 
متعلق بــه جواني حدودا 27ســاله بود كه 
هيچ گونه مدركي كه هويت او را مشــخص 
كند همراهش نبود. نبود آثار خون در محل 
پيداشدن جسد و شــواهد موجود در آنجا 
از اين حكايت داشــت كه مقتول در جاي 
ديگري به قتل رسيده و قاتل يا قاتالن پس از 
جنايت جسد او را به پارك منتقل و در آنجا 

رها كرده اند.
كارآگاهان در گام نخســت، تحقيقات براي 
شناســايي هويت مقتول را آغاز كردند و به 
بررسي پرونده افراد گمشده اي پرداختند كه 
گزارش ناپديدشدن شان در روزهاي اخير به 

پليس اعالم شده بود.
تالش تيم تحقيق نتيجه داد و آنها در ادامه 
موفق شــدند هويت مقتول را شناســايي 
كنند. او مأمور اداره برق بــود كه در اطراف 
تهران زندگي مي كرد. به گفته خانواد ه اش، 
وي آخرين بار براي رفتن بــه محل كارش 
از خانه خارج شــده اما ديگر بازنگشته بود و 
خانواده اش كه نگران او شده بودند گزارش 

گم شدن وي را به پليس اعالم كرده بودند.
به گفتــه آنها مقتــول آخرين بار ســوار بر 
خودروی خود خانه را ترك كرده بود و شواهد 
نشــان مي  داد كه خودرو، موبايل و مدارك 
شناسايي او ســرقت شده اســت. در ادامه 
مشــخصات خودروي او به تمامي تيم هاي 
گشتي مخابره شــد تا اينكه اين خودرو كه 
در نزديكي پرند رها شــده بود كشف شد. 
هم اكنون گروهــي از كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي تهران در تالشند با بررسي هاي 
تخصصي عامــل يا عامالن ايــن جنايت را 

شناسايي و آنها را دستگير كنند.

  دختر 3 ساله قرباني
 تيراندازي در عروسي شد

رسم غلط تيراندازي در مراسم عروسي اين 
بار در شهرســتان بويراحمد قرباني گرفت 
و باعث جان باختن دختري 3 ســاله شد و 

عروسي را به عزا تبديل كرد.
به گزارش همشهري، اين حادثه تلخ در يكي 
از روستاهاي شهرســتان بويراحمد، اتفاق 
افتــاد و به دنبال آن مأمــوران كالنتري 14 
واليت و اكيپــي از كارآگاهان پليس آگاهي 
به همراه بازپرس دادسراي عمومي و انقالب 
ياسوج، براي بررســي موضوع راهي محل 

حادثه شدند.
در تحقيقات مقدماتي مشــخص شــد كه 
جواني 1۹ ساله در مراسم عروسي كه در حال 
برگزاري بود با اسلحه ساچمه زني به صورت 
هوايي شليك كرده اما به دليل سهل انگاري 
ساچمه ها به سر، ســينه و پهلوي دختري 
3 ساله كه در جشــن حضور داشت برخورد 
كرده است. هرچند كه اين كودك بالفاصله 
به بيمارستان منتقل شد اما شدت جراحات او 
به حدي بود كه روي تخت بيمارستان جانش 
را از دست داد. در اين شرايط بود كه ضارب 
شناسايي شــد و اعضاي خانواده اش او را به 
پليس تحويل دادند و سالحي كه از آن براي 

تيراندازي استفاده شده بود نيز كشف شد.
سرهنگ سعيد بالش زر، رئيس پليس آگاهي 
كهگيلويه و بويراحمد در اين باره گفت: متهم 
همراه صاحب اســلحه و حمل كننده سالح 
پس از تشــكيل پرونده براي ســير مراحل 
قانوني به مرجع قضايي معرفي و روانه زندان 
شدند. وي ادامه داد: انتظار مي رود بزرگان 
قبايــل و طايفه ها و همچنين رســانه ها با 
اقدامات فرهنگي خود خطرات اســتفاده از 
سالح در مراسم ها را به شهروندان يادآوري 
كنند تا شاهد حوادث تأسف آور اين چنيني 

نباشيم.
براساس اين گزارش، در آيين هاي عروسي 
برخي روستاها و شهرهاي استان كهگيلويه 
و بويراحمد و بعضي استان هاي ديگر كشور، 
چند تير هوايي بــراي عــروس و داماد به 
شكل نمادين شليك مي شــود. دادستاني 
مركز اســتان كهگيلويه و بويراحمد پيش 
از اين اعــالم كرده بود؛ دســتگاه قضايي با 
عوامــل تيرانــدازي در مجالس شــادي 
به ويژه جشــن هاي عروســي با قاطعيت 
برخورد مي كند تا اين شــيوه و سنت غلط، 

ريشه كن شود.

كالهبرداري  8ميلياردي با فروش يك آپارتمان به 4نفر
مرد شياد با فروش يك آپارتمان به 4نفر 80ميليارد ريال 

كالهبرداري كــرد. او هنگام انجام معامله، بي ســيم داخلي
به دست مي گرفت و وانمود مي كرد فرد بانفوذي است، 

اما همه اين كارها تالشي براي فريب طعمه هايش بود.
به گزارش همشهري، تحقيقات در اين باره از روز اول خرداد ماه امسال 
در پايگاه چهارم پليس آگاهي شروع شد. شاكي مردي بود كه مدتي 
قبل آپارتماني را در شرق تهران خريده بود، اما مدتي بعد متوجه شده 
بود كه فروشنده سرش را كاله گذاشته و همين خانه را به چند نفر ديگر 
هم فروخته اســت. او درباره آنچه اتفاق افتاده بود به مأموران گفت: 
مدت ها به دنبال خريد خانه بودم تا اينكه موفق شدم خانه مورد نظرم 
را پيدا كنم. روز 18ارديبهشت بود كه با فروشنده براي انجام معامله قرار 
گذاشتم. او مردي بود كه ظاهر موجهي داشت، يك بيسيم در دستش 
بود كه وانمود مي كرد شغل مهمي دارد و من هم به دليل رفتارش به 
او اعتماد كــردم و با خيال راحت مبلغ 22ميليارد ريــال به او دادم و 
مبايعه نامه تنظيم كرديم. قرار بود مدتي بعد خانه را تحويل بگيرم و 
اما وقتي با فروشنده تماس گرفتم جوابم را نداد. به خانه اش رفتم اما 
فهميدم از آنجا رفته و درحالي كه ترسيده بودم به خانه اي كه خريده 
بودم رفتم و در آنجا بود كه فهميدم فروشنده برخالف ظاهرش نه تنها 
فرد موجهي نبود بلكه كالهبرداري كرده و خانه را عالوه بر من به چند 

نفر ديگر هم فروخته و فراري شده است.
با ثبت شكايت اين مرد تحقيقات پليس در اين باره آغاز شد. با اينكه 
شاكي اطالعات چنداني از متهم نداشت، اما مأموران با انجام اقدامات 
فني موفق شدند مخفيگاه متهم را در حوالي خيابان پيروزي شناسايي 
كنند. آنها وقتي مطمئن شــدند متهم در آنجا حضــور دارد با مجوز 
قضايي وي را دستگير كردند. در بازرسي از مخفيگاه متهم بيسيمي كه 
او هميشه همراه داشت كشف شد و بررسي ها نشان داد بيسيم را بدون 
مجوز در اختيار دارد. وقتي متهم در پايگاه چهارم تحت بازجويي قرار 
گرفت به كالهبرداري اعتراف كرد و گفت: مدتي قبل فكر فروش خانه 
به چند نفر به ذهنم رسيد و با فراهم كردن مقدمات كار، طعمه هايم 
را انتخاب كردم و از 4نفرشان بابت فروش خانه مبالغ كالني گرفتم و 
بعد از مدتي هم خانه ام را تغيير دادم و ديگر به تماس هاي آنها جواب 

ندادم. قصد داشتم خودم را مخفي كنم، اما پيش از آن دستگير شدم.
سرهنگ ســعيد مجيدي، رئيس پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران 
بزرگ با اعالم جزئيات اين پرونده گفت: در تحقيقات پليسي مشخص 
شد بيسيم همراه متهم مسروقه است. به گفته وي كارشناسان ارزش 
ريالي اموال كالهبرداري شده را 80ميليارد ريال محاسبه كرده اند و 
هم اكنون متهم با قرار قانوني در بازداشت به سر مي برد و تحقيقات در 

اين خصوص ادامه دارد.

نجات ١۵ نفر از آتش سوزي ساختمان اداري

وقتي عكس سلفي زوج جوان در 
غرب تهران، راز جسد مردي را كه پيگيري

پايين تپه اي افتاده بود فاش كرد، 
تحقيقات براي كشــف راز اين جنايت آغاز شد. 
كارآگاهان موفق شــدند، هويت مقتول و قاتل را 
شناسايي كنند تا اينكه اســتوري خانم بازيگر 
پرونده را وارد مسيري تازه كرد. خانم بازيگر عكسي 
از خودش در كنار مقتول كه لباس روحانيت به تن 
داشت منتشر كرد، اما بررسي هاي پليس نشان داد 

كه مقتول روحاني نبوده است.
به گزارش همشــهري، تحقيقات در اين پرونده 
جنايي از شــامگاه هفدهم تيرماه آغاز شد. آن 
روز زوجي جوان كه بــراي تفريح و كوهنوردي 
به انتهاي بزرگراه شهيد خرازي رفته بودند، روي 
تپه اي عكس ســلفي گرفتند و زماني كه روي 
عكسشان زوم كرده بودند تا با دقت آن را ببينند 
چشمشان به جســدي افتاد كه داخل عكس و 
درست پشت سر آنها افتاده بود. با تماس اين زوج، 
پليس در جريان حادثه قرار گرفت و راهي آنجا 
شد. مقتول مردي جوان بود كه لباس ورزشي به 
تن داشت و با ضربات چاقو به قتل رسيده بود و 
حدود 12ساعت از مرگ وي مي گذشت. هر چند 
هيچ سرنخي براي شناسايي هويت اين مرد وجود 
نداشت اما يكي از اهالي منطقه اطالعات مهمي را 
در اختيار پليس قرار داد. وي گفت كه چند ساعت 
قبل تر از پيداشدن جسد، خودروي پژويي را در 
اطراف محل حادثه ديــده بود كه لكه هاي خون 
روي آن وجود داشــت. بازپــرس جنايي تهران 
دســتور بازبيني تصاوير دوربين هاي مداربسته 
را صادر كرد. جســد براي مشخص شدن هويت 

مقتول به پزشكي قانوني انتقال يافت.

استوري خانم بازيگر 
كارآگاهان جنايي در ادامه موفق شــدند هويت 
مقتول را شناســايي كنند.درحالي كــه آنها با 
به دســت آوردن ســرنخ هايي در اين پرونده به 
كشف اســرار اين جنايت نزديك تر شده و عامل 

اين جنايت را شناسايي كرده بودند، روز سه شنبه 
يك بازيگر زن، با انتشار يك استوري، موجي در 

فضاي مجازي ايجاد كرد.
اين بازيگر عكس خودش را در كنار مردي جوان 
كه لباس روحانيت به تن داشت منتشر كرده و 
نوشته بود كه اين مرد از فن پيج هاي درجه يك 
و فعال او بوده كه توسط منشي شركتش و شوهر 
وي به خاطر پول به قتل رسيده و مأموران پليس 
موفق شده اند قاتل او را دستگير كنند. مردي كه 
لباس روحانيت به تن داشت و در استوري خانم 
بازيگر ديده مي شد، همان جواني بود كه جسد 
غرق خونش پاييــن تپه اي در اطــراف بزرگراه 
خرازي كشــف شــده بود. اين در حالي بود كه 
برخالف ادعاي خانم بازيگــر، هنوز عامل اصلي 
جنايت دستگير نشده بود. از طرفي مشخص شد 
كه مقتول روحاني نبوده و فقط در برخي مواقع 
لباس روحانيــت به تن مي كرده كــه دليل اين 
اقدام عجيب وي هنوز معلوم نشــده و در دست 

بررسي است.

در تعقيب قاتل 
اما متهم به قتل كه همان مرد پژو ســواري بوده 
كه يكي از اهالي محل او را هنگام فرار ديده بود، 
هنوز دستگير نشــده و بررسي ها نشان مي دهد 
كه بر ســر اختالفات مقتول و همسرش دست 
به اين جنايت زده است. مقتول مديرعامل يك 
شــركت بود و چون خانواده اش در شهرســتان 
زندگي مي كنند يكي از اتاق هاي شركت را تبديل 
به محل اســتراحتش كــرده و همانجا زندگي 
مي كرد. او از مدتي قبل با منشــي شركت خود 
دچار اختالف شده بود و عامل جنايت نيز شوهر 

خانم منشي بود.
با دســتور قاضي محمد وهابي، خانم منشــي 
بازداشت شد و در بازجويي ها گفت: مدتي قبل 
با مردي به نام محسن ازدواج كردم. اما او مردي 
شكاك و بدبين بود. به من سوء ظن داشت و مدام 

مرا زيرنظر مي گرفت.

وي ادامه داد: من منشي شركتي بودم كه مقتول 
مديرعامل آن بود. براي انجام كارهاي شركت با او 
مراوداتي داشتم اما همين مسئله باعث شده بود 
كه شوهرم به من مشــكوك شود. هرچه برايش 
توضيح مي دادم كه رابطه ما كاري است باورش 
نمي شد. ناچار شدم موضوع را به مديرعامل بگويم 
و او خيلي از اين ماجرا عصباني شــد. مي گفت 

همسرم حق ندارد به او تهمت بزند.
زن جوان گفت: اختالف آنها ادامه داشت تا اينكه 
يك روز براي انجام كارهاي شركت با مقتول قرار 
گذاشتم. شوهرم وقتي متوجه اين موضوع شد 
جنجالي به پا كرد و مي گفت حق ندارم ديگر به 
ســركار بروم. من از مقتول خواستم تا با شوهرم 
قراري بگذارد و با او صحبت كند و بگويد كه رابطه 
ما كامال كاري است و شك همسرم را برطرف كند. 
درواقع مي خواستم شــوهرم از نزديك با مقتول 
حرف بزند و قانع شود كه اشتباه مي كرده است 
تا من هم راحت تر بتوانم بــه كارم ادامه دهم. به 
اين ترتيب روز حادثه شوهرم و مديرعامل شركت 
حوالي غرب تهران قرار گذاشــتند تا با صحبت 
اختالفاتشان را كنار بگذارند اما پس از قرار آنها 
ديگر شوهرم را نديدم و از مخفيگاه او بي اطالع 
هستم. از سوي ديگر شنيدم كه مديرعامل به قتل 

رسيده است و قاتل او شوهرم بوده اما من نقشي 
در اين جنايت ندارم.

درحالي كه تحقيقات براي بازداشــت عامل اين 
جنايت از ســوي كارآگاهــان اداره دهم پليس 
آگاهي تهران ادامه دارد، خانم بازيگر كه با انتشار 
استوري، جنجالي در شبكه هاي مجازي به پا كرده 
بود ساعتي بعد آن اســتوري را حذف كرد. او در 
ادامه فيلمي در پيج خود قرار داده و توضيح داد كه 
مقتول ادمين پيج وي نيست. خانم بازيگر گفت 
كه مقتول يكي از فن پيج ها و طرفداران قديمي 
وي است و او اطالع نداشــته كه مقتول روحاني 
نبوده و چون هميشــه با لباس روحانيت وي را 
مي ديده تصور مي كرده كــه وي واقعا روحاني 

است.
به گفته قاضي محمد وهابي، بازپرس اين پرونده، 
انتشار تصوير جرم نيست اما اگر اين انتشار باعث 
شود كه مســير تحقيقات ما تغيير كند و يا در 
پروسه دستگيري مجرم اخالل ايجاد شود جرم 
محسوب خواهد شــد. به گفته بازپرس جنايي 
تهران، اگرچه خانم بازيگر استوري را حذف كرده 
اما با وجــود اين پيج وي از طريــق پليس و قوه 
قضاييه رصد خواهد شد و درصورتي كه او مرتكب 
تخلف شده باشد با وي برخورد قانوني خواهد شد.

دستگيري 269سارق در شرق استان تهران 
پليس شرق استان تهران با اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي، موفق به دستگيري 
26۹سارق شد. سردار كيومرث عزيزي، فرمانده انتظامي شرق استان تهران گفت: 
اين طرح به مدت يك هفته با هدف كشف مواد مخدر، كاالي قاچاق و اموال مسروقه 
و مبارزه با اراذل و اوباش به اجرا درآمد و در جريان آن مأموران موفق شــدند بيش 
از 282كيلو انواع مواد مخدر كشــف و 122خرده فــروش و 1۹0معتاد متجاهر را 
دستگير و جمع آوري كنند. وي با اشاره به انهدام 2باند قاچاق مواد مخدر در اين طرح 
ادامه داد:  مأموران همچنين موفق به دســتگيري 26۹سارق حرفه اي شدند كه با 
دستگيري آنها 24خودرو و 30موتورسيكلت مسروقه كشف شد. مبارزه با قاچاق 
كاال از ديگر اهداف اين طرح بود كه طي آن مأموران موفق شــدند كاالهاي قاچاق 
شامل بيش از 18هزار ليتر سوخت قاچاق، پوشاك، پارچه، پتو، چاي، لوازم آرايشي 
و بهداشتي، كاالي دخاني و لوازم خودرو به ارزش 167ميليارد و 5۹0ميليون ريال 

كشف و 22قاچاقچي حرفه اي را دستگير كنند.

آتش سوزي در ساختماني اداري در مركز پايتخت 15نفر را در ميان 
دود و آتش گرفتار كرد اما حضور به موقع آتش نشــانان باعث نجات 

آنان شد.
به گزارش همشهري، اين حادثه ساعت12:31 ديروز در ساختماني 
اداري در خيابان شــهيد مطهري، خيابان ميرعمــاد اتفاق افتاد و 
دقايقي بعد نخستين گروه از آتش نشــانان خود را به محل حادثه 

رساندند.
سيدجالل ملكي، سخنگوي آتش نشــاني تهران در اين باره گفت: 
بالفاصله 2 ايســتگاه آتش نشــاني با امكانات كامل ازجمله نردبان 
هيدروليكي و خودرو حامل تجهيزات تنفسي به محل اعزام شدند. 
محل آتش سوزي ساختماني چهار طبقه و اداري بود كه همه طبقات 

آن دفاتر شركتي بودند. در راهرو ها و راه پله هاي طبقه منفي يك كه 
كاربري انباري داشت مقداري لوازم و ضايعات نگهداري مي شد. اين 
قسمت كامال شعله ور بود به طوري كه دود به طبقات بااليي نيز سرايت 

كرده بود و از پنجره طبقات باالتر نيز بيرون مي آمد.
ملكي ادامه داد: افرادي كه در اين ساختمان حضور داشتند در اين 
وضعيت نا ايمن گرفتار شده بودند كه آتش نشانان ضمن نفوذ به طبقه 
منفي يك و خاموش كردن آتش، با دستگاه هاي تنفسي به طبقات 
باالتر رفتند و افرادي كه در محل محبوس بودند را نجات دادند. وي 
در ادامه گفت: در نهايت 15 نفر نجات داده شــدند كه چند نفرشان 
دچار شوك و دودزدگي شــده بودند كه به عوامل اورژانس تحويل 

داده شدند.

اسرار قتل فن پيج بازيگر معروف 
در اعترافات خانم منشي

تصوير استوري خانم بازيگر
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منتقدانخارجيازقهرمانميگويند
اسكرين ديلي درباره فيلم »قهرمان« نوشته است: در 

عصري كه شبكه هاي اجتماعي مي توانند 15دقيقه نقد
از شهرت را تبديل به هديه اي سخاوتمندانه كنند، 
قهرمان واقعي بودن چه معنايي مي تواند داشته باشد؟ اگر شما باور 
داشته باشيد كه كار درستي انجام داده ايد، آيا اشكال ندارد قدري 
واقعيت را تغيير دهيد و براي مدتي نقش بازي كنيد تا ديگران به 
اصل بودن هويت شما پي ببرند؟ اما اگر دفاع از آبروي خود به طور 
اجتناب ناپذيري باعث ســلب آبروي ديگران شــود، چه كار بايد 
بكنيد؟ اينها پرسش هاي اخالقي هستند كه اصغر فرهادي در قالب 
داستان فيلم جديد خود مطرح مي كند؛ فيلمي جالب كه گيرايي و 
جذابيتش با بازي درخشــان امير جديدي تكميل مي شود. امير 
جديدي در»قهرمان« مردي است كه زندگي اش به دليل »وايرال 
شدن« ژست انسان دوستانه اي در شبكه هاي اجتماعي در حال تباه 
شدن است. فيلم »قهرمان« دوباره اين مسئله را اثبات مي كند كه 
اصغر فرهادي نه تنها يك كارگردان و نويســنده بزرگ است كه 
هنرمند بااستعدادي اســت كه مي تواند اســتادانه ملودرام هاي 
پيچيده اي بسازد كه در آن مســائل و موارد احساسي و اخالقي با 
يكديگر در اصطكاك هســتند. فيلمنامه هــاي فرهادي از چنان 
استحكامي برخوردارند كه مي توان براساس طرح فيلمنامه هاي وي 
در ساير نقاط دنيا نيز فيلم ساخت. دبورا يانگ در هاليوود ريپورتر 
درباره فيلم »قهرمان« نوشته اســت: اصغر فرهادي برنده جايزه 
اسكار، با فيلم »قهرمان« كه روايتي واقعي از افتخار و هزينه آزادي 
است به زادگاهش ايران بازگشته اســت. فرهادي به دليل تجربه 
تئاتري كه دارد، مي تواند كاراكترهاي فيلم خود را در دنياي واقعي 
قرار دهد؛ دنيايي كه در آن شخصيت هايش با مشكالت احساسي 
زيادي روبه رو مي شوند. او پس از فيلم »همه مي دانند« با بازي »پنه 
لوپه كروز« و »خاوير باردم« در اسپانيا با فيلم »قهرمان« به كشور 
خود بازگشته اســت؛ فيلمي خوب درباره صداقت، افتخار و بهاي 
آزادي. در فيلم »قهرمان« فرهادي نشــان داده كه هرچه از 
كارهــاي روي صحنه تئاتــر فاصله مي گيرد، در ســاخت 
فيلم هاي واقع گرا مهارت بيشــتري پيــدا مي كند.  اوئن 
گاليبرمن در ورايتي نيز نوشته است: در برخي از صحنه هاي 
فيلم »قهرمان« ما با صحنه هايي مواجه هستيم كه يادآور 
برخــي از صحنه هاي تعليــق دار فيلم هــاي »جدايي« و 
»فروشنده« اســت، اما اين صحنه هاي تعليق دار 
به خوبي صحنه هــاي فيلم هاي ديگر فرهادي 
نيستند و پراكنده تر و ضعيف تر هستند.  ديود 
اهرليچ در ايندي واير اما فيلم »قهرمان« را 
بهترين ساخته اصغر فرهادي پس از فيلم 
»جدايــي...« دانســته اســت. او درباره 
»قهرمــان« نوشــته اســت: فرهــادي با 
»قهرمان«، توانايي خود را به كار مي گيرد، به 
اين صورت كه او از يك داستان كالسيك بهره 
مي گيرد و آن را با قدرتي زياد به اين سو و آن سو 
مي چرخاند تا همزمان با برانگيختن حس همدردي 

بيننده، وي را ميخكوب كند. 

در هفته اي كه گذشــت كتاب »خمسه به 
روايت خمسه« جزو معدود آثار مكتوب در بازيگری

عرصه ادبيات سينمايي بود كه انتشار خود 
را آغاز كرد. اين اثر كه توسط انتشــارات »خط و طرح« 
مرحله چاپ را پشت سر گذاشته شــامل مجموعه اي از 
يادداشــت ها، مقاله ها، شــعرها، متن هاي نمايشــي و 
همچنين فيلمنامه هايي اســت كه در طــول چند دهه 
گذشته توسط عليرضا خمسه نوشــته شده.گردآوري و 
تنظيم نهايي ايــن مطالب بر عهده اميد نجــوان بوده و 
يادداشت هايي از ســه نفر از دوستان و همكاران قديمي 
خمســه )فاطمه معتمدآريا، كيومرث پوراحمد و خسرو 

دهقان( بخش مقدمه كتاب را تشكيل داده  است.
اين كتاب با بخش سال شــمار زندگي عليرضا خمســه 
آغاز مي شود كه مي توان گفت شامل كامل ترين كارنامه 
فعاليت اين بازيگر از هنگام تولد تا ابتداي ســال جاري 
اســت. كارنامه اي مشــروح و با جزئيات بسيار كه حتي 
رد پاي گفت وگوهاي مطبوعاتي خمســه را نيز مي توان 
در آن پيدا كرد. اميد نجوان كه كتاب »خمسه به روايت 
خمسه« به كوشش او گردآوري شده، درباره نحوه تحقيق، 
تكميل و تنظيم اين كارنامه عريــض و طويل مي گويد: 
»وقتي ايده اين كتاب مطرح شــد، آقاي خمســه حجم 
قابل توجهي از اطالعات مربــوط به  خود را در اختيار من 
و ناشر گذاشت؛ اطالعاتي شامل دست نويس ها، مطالب 
چاپ شــده، نامه هاي شخصي و غيرشــخصي و حتي 
بريده هاي پراكنده اي كه از ايشان در نشريات مختلف به 
چاپ رسيده بود و بيش از هر چيز نشان مي داد ايشان از 

مدت ها قبل به انتشار چنين كتابي فكر مي كرده است«.
نجوان مي گويد در حقيقت، آنچه به عنوان سال شــمار 
زندگي اين بازيگر مطرح ســينما و تلويزيون استخراج و 
در اين كتاب تحت قالب يك مقاله تحقيقي بلند به چاپ 
رسيده، شامل رعايت توالي زمان وقوع فعاليت ها، نگارش 
مطالب و همچنين مجموعه اي از حاشــيه هاي حرفه او 
است كه به مدد توجه و همكاري خود خمسه فرصت ارائه 
پيدا كرده؛ »در توليد اين بخش تالش بســياري صورت 
گرفت تا نتيجه، كاماًل دقيق و دست كم به عنوان يك منبع 
تحقيق براي محققان و افراد عالقه مند به نگارش بخشي 
از تاريخ سينما، تئاتر و تلويزيون ايران، قابل ارائه و   البته 
قابل دفاع باشد. اما با تمام اين حرف ها ممكن است در اين 
زمينه هنوز نكته  يا نكته هاي ديگري از محل رصد ما دور 
مانده باشد؛ نكته هايي كه هم اكنون به طور حتم مي توان 
گفت چندان مهم يا قابل توجه نبوده اند؛وگرنه حتماً مورد 

استفاده قرار مي گرفته اند.«
اين نويسنده و منتقد سينما همچنين مي گويد: »در مورد 
گردآوري اين كتاب آنچه براي خود من غافلگيركننده بود 
سروده هاي آقاي خمسه و همچنين ترجمه ها ي ايشان از 
برخي شعراي بزرگ و مطرح جهاني )نظير: ژاك پره ور، 
پابلو نرودا و شاندور پتوفي( بود كه از لحاظ گرايش هاي 
ادبي مي توان گفت چهره تازه و بي سابقه اي از اين هنرمند 

پرسابقه به نمايش گذاشته است.«
چاپ نخست كتاب »خمسه به روايت خمسه«اين روزها با 
شمارگان پانصد نسخه و قيمت 95هزار تومان در دسترس 

عالقه مندان و افراد اهل مطالعه قرار گرفته است. 

ديروز كنفرانــس خبري فيلم 
»قهرمــان« با حضــور اصغر جشنواره

 فرهادي، امير جديدي، بازيگر
و الكساندر ماله گي، تهيه كننده و پخش كننده 

جهاني فيلم برگزار شد.
اصغر فرهادي در اين نشســت به ابهامات و 
پرسش هايي كه درباره مضامين فيلم هايش 

وجود داشت، پاسخ داد.
او در ابتداي اين نشســت، درباره محور قرار 
دادن خانواده در فيلم »قهرمان« گفت: انتقاد 
دوشكل دارد؛ وقتي شما يك سيستم را نقد 
مي كنيد و مقابلش هستيد و وقتي كه جامعه 
را نقد مي كنيد و در كنارش هستيد. نگاه من 
در اين فيلم نگاهي در اين قالب است.  اصغر 
فرهادي در بخش ديگري از ســخنانش در 
پاسخ به سؤاالت مطرح شده درباره اينكه آيا 
قصد داشته به شبكه هاي اجتماعي به عنوان 
موضوع اصلي بپردازد و همچنين قصد داشته 
روايتي منفي از رواج شبكه هاي اجتماعي در 
فيلمش ارائه دهد، گفت: شبكه هاي اجتماعي 
موضوع اصلي فيلم »قهرمان« نيســت. اين 
ســوژه بســتري بود كه قصه راه بيفتد. اين 
اعتقاد را ندارم كه ما مي خواســتيم بگوييم 

شبكه هاي اجتماعي خوب يا بد هستند. 
فرهادي با اشاره به برداشــت مشتركي كه 
برخي از منتقدان درباره فيلم هايش دارند و 
تصورشان بر اين است كه فيلم هاي فرهادي 
داراي مضاميني نظير قضاوت و دروغ است، 
گفت: فكــر نمي كردم برداشــت بقيه از اين 
فيلم هــم »قضاوت« باشــد. آنقــدر اين را 
درباره فيلم هايي كه ســاخته ام، گفته اند كه 

درباره قضاوت و دروغ اســت، كــه وقتي باز 
هم مي شنوم، متعجب مي شوم. در كنار اين 
دو كلمه البته آبرو هم هســت و اين حتي از 
2كلمــه دروغ و قضاوت مهم تر اســت. آبرو 
به معنــاي تصوير جمعي ديگران از ماســت 
و اين نه در فرهنگ ما، كــه در همه جا مهم 
اســت. او به همكاري با الكســاندر ماله گي 
به عنوان تهيه كننده فيلم »قهرمان« نيز اشاره 
 كرد و گفت: ما بيشــتر دو دوست هستيم تا 
دو همكار. يكــي از شــانس هاي بزرگ من 
همكاري با الكساندر است. نگاه ما به سينما 

خيلي به هم نزديك است.
فرهادي با اشاره به برخي ابهاماتي كه درباره 
موضوع فيلمش وجود دارد، گفت: اين فيلم 
مخالف با خودكشــي اســت، اگر فيلمساز 
صادقي باشــيد و به دنبال حواشي نباشيد، 

فيلم شما مسير درستي را مي رود.
او همچنين بــه اين نكته اشــاره كرد كه در 
فيلم هايش بخش هايي را گنجانده تا بتواند 
تماشــاگران عادي را نيز ترغيــب به ديدن 
آثارش كنــد. فرهادی بخشــي از موفقيت 

فيلم هايش را مرهون تماشاي اين فيلم ها از 
سوي تماشاگران عادي دانست.

اصغر فرهــادي همچنين دربــاره اظهارات 
منتســب به خود در مجله ورايتي كه باعث 
بروز يك ســري ابهامات در پاره اي از محافل 
شــده بود، گفت: با احترام به مجله ورايتي 
بايد بگويم اين تصور كســي بــود كه ديروز 
صحبت هــاي مرا ترجمــه كرد. مــا درباره 
موضوعي صحبت كرديم كه شــايد در اروپا 

نباشد، اما در ايران وجود دارد.
مردم خــارج از ايران فكــر مي كنند فضاي 
مجازي در ايران وجود ندارد؛ بنابراين كسي 

كه با من مصاحبه كــرد از وجود فضاي 
مجازي تعجب كرد و مــن هم گفتم 
البته كه هست، حتي شايد پررنگ تر از 
كشورهاي غربي باشد و از من پرسيد 
چرا؟ كه من گفتم زيرا فضاي بسته اي 
براي بيان نظرات وجــود دارد. پس 

مردم براي ابــراز نظرات از 
فضاي مجازي استفاده 

مي كنند.

خمسه  
خمسه

کتاب»خمسهبهروايتخمسه«
منتشرشد

شبكه هاي اجتماعي موضوع »قهرمان« نيست
اصغر فرهادي در كنفرانس خبري فيلم »قهرمان«: 

»قهرمان« اصغر فرهادي و »جاده خاكي« پناه پناهي در فهرست بهترين فيلم هاي كن
فيلمقهرماناصغرفرهاديدرردهچهارم،فهرست»فيلمهايخيليخوبکن«ازنظرمنتقدانقرارگرفتهاست.فيلم
»جادهخاکي«ساختهپناهپناهيهاکهبرايکسبدوربينطالييکنرقابتميکندنيزدرصدرفهرستفيلمهاي
خوبکنازنظرمنتقدانجايگرفتهاست.بااحتسابمجموعردههايايندوفهرست،فيلم»جادهخاکي«دررده
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 مكس بوت
ستون نويس واشنگتن پست

كيوسك

 استان هاي جنوبي عراق از 
از خاورميانه شــاهد  گذشــته  روز 

سرگيري اجتماعات خياباني 
و بر پا شدن خيمه هاي شهروندان معترض 
اين كشــور بوده اند. جرقه اين اعتراضات، 
فاجعه دردنــاك آتش ســوزي در يكي از 
بيمارستان هاي اختصاص يافته به بيماران 
كرونا در شهر ناصريه استان ذي قار است؛ 
فاجعه اي كه تعــداد قربانيــان آن از مرز 
100تن عبور كرده است. اين در حالي است 
كه تنها يك ماه قبل، نزديك به 130شهروند 
عراقــي در جريــان حادثه اي مشــابه در 
بيمارستان ابن الخطيب بغداد جان خود را از 
دســت داده بودند. كميته مشتركي كه از 
سوي نخست وزيري و پارلمان عراق براي 
بررســي جزئيات اين فجايع تشكيل شده، 
اهمال در رعايت مالحظات امنيتي و فساد 
مالي وزارت بهداشــت را 2علت اصلي اين 
حوادث عنوان كرده است. معترضان عراقي 
كه طي 24ســاعت گذشــته مجــددا به 
خيابان ها بازگشــته اند خواستار استعفاي 
دولت و محاكمه تمامي مديران عالي رتبه 
وزارت بهداشــت طي ســال هاي گذشته 
هستند. اين نخســتين اعتراضات فراگير 
شهروندان عراقي در چندين شهر جنوبي 
طي 6 ماه گذشته است. شــبكه العربيه در 
اين باره گــزارش مي دهــد: اگرچه بحران 
كرونا فرايند اعتراضات فراگير مردم عراق 
عليه فقر و فســاد را مختل كــرده بود اما 
پيش بينــي مي شــود حادثــه دردآور 
بيمارســتان ناصريه، به فاصلــه يك ماه از 
حادثه اي مشــابه در بغــداد، مجددا آتش 
خشم عمومي را عليه ناكارآمدي دولت هاي 
اين كشور شعله ور كند. در جريان آخرين 
اعتراضات فراگير مردم عراق، دولت وقت به 
رياست عادل عبدالمهدي ناچار به استعفا 
شد. تمام اينها در حالي اســت كه انفعال 
دولــت در زمينه مقابله با شــيوع ويروس 
كرونا، قطعي هاي مكرر بــرق و البته موج 
گسترده گراني به دليل سقوط ارزش دينار 
مقابل دالر، خشم و نااميدي بي سابقه اي در 
جامعــه عراق نســبت به تغييــر عملكرد 
دولت هاي متوالــي حاكم بر اين كشــور 

به وجود آورده است.

انتخابات پارلماني و بحران سياسي
شــرايط بحراني عراق در حالي ادامه دارد 
كه تنها 85روز تا پايان عمر پارلمان فعلي 
و موعد برگزاري انتخابات جديد زمان باقي 
اســت. برخي از نيروهاي سياســي عراق 
با اشاره به شــرايط نامســاعد اين كشور، 
خواهان تعويق در زمان برگزاري انتخابات 
شده اند؛ درخواستي كه از سوي رقباي آنها 
به عنوان نشانه اي مبني بر نگراني از نتايج 
انتخابات تفسير شده است. مقتدي صدر، 
رهبر جريان صدري ها كه طي ســال هاي 
اخير صعود قابل توجهي در صحنه سياسي 
عراق داشته، روز يكشنبه در سخنان تندي 
از عملكرد رقباي سياسي خود انتقاد كرده 
و نســبت به تعويق موعد انتخابات هشدار 
داده اســت. صدر ضمن انتقاد از عملكرد 
دولــت الكاظمي گفــت: نيروهايي كه در 
اين سال ها با فســاد و عملكرد غيرشفاف 
خود، مردم را نااميد كرده اند به طور طبيعي 
نســبت به برگزاري انتخابــات و تضعيف 
موقعيت شان در پارلمان نگران هستند. او 
همچنين هشــدار داد هرگونه برنامه ريزي 

براي تغيير موعد انتخابات، خيانت به مردم 
شناخته شده و مورد پذيرش جامعه عراق 
نخواهد بود. حيدر العبادي، رئيس ائتالف 
نصر نيز در سخناني مشابه، پارلمان كنوني 
عراق را يكــي از ضعيف ترين پارلمان هاي 
اين كشــور طي 2دهه گذشــته توصيف 
كرده و گفته اســت: ميــزان تأثير گذاري 
نيروهــاي غيررســمي بر پارلمــان فعلي 
عراق غيرقابل قبول است و براي تغيير اين 
وضعيت، گزينه اي غيراز برگزاري انتخابات 

در موعد مقرر پيش روي ما نيست.

دور جديد مذاكرات بغداد و واشنگتن: 
نزاع بر سر خروج آمريكا

همزمان بــا تمام ايــن تحــوالت، هفته 
گذشــته يك هيأت ديپلماتيــك عراقي 
براي رايزني هاي مقدماتــي، پيش از آغاز 
چهارمين دور گفت وگوهاي اســتراتژيك 
عــراق و آمريكا عازم واشــنگتن شــدند. 
براساس اعالم نخســت وزيري عراق، اين 
گفت وگوها قرار اســت تا پيش از پايان ماه 
ميالدي جاري برگزار شود. بدون شك يكي 
از مهم ترين و جنجالي ترين محورهاي اين 
گفت وگو، مســئله خروج نيروهاي نظامي 

آمريكا از عراق اســت؛ موضوعي كه اگرچه 
به تصويــب اكثريت نماينــدگان پارلمان 
عراق رســيده، اما در عين حال مخالفين 
جدي نيز در اين كشور دارد. پيش از اين، 
وزراي خارجــه عراق و آمريــكا در جريان 
ســومين دور از اين گفت وگوهــا از طريق 
ويدئوكنفرانــس، بر محدوديــت فعاليت 
نيروهاي آمريكايي در خاك عراق به توافق 
رســيده بودند. به گفته فواد حسين، وزير 
خارجه عراق، پــس از ايــن مذاكرات كه 
در ابتــداي خرداد ماه برگزار شــد، دولت 
آمريكا تعهد داده از نيروهاي خود در خاك 
عراق صرفا براي ماموريت هاي آموزشــي 
و اطالعاتي اســتفاده كند. امــا اين توافق 
شكننده پس از حمله مجدد جنگنده هاي 
آمريكايي به مواضع نيروهاي حشد شعبي 
در مرز عراق و ســوريه به چالش كشــيده 
شد. از سوي ديگر، مخالفت رسمي دولت 
اقليم كردســتان با خروج كامل نيروهاي 
آمريكايي، مانعي ديگر بر ســر راه اجراي 
قطعنامــه پارلمان عراق افزوده اســت. به 
نوشــته روزنامــه العربي الجديــد، به نظر 
مي رسد رياست هيأت عراقي در دور جديد 
مذاكرات با قاسم االعرجي، مشاور امنيتي 

نخست وزير باشد. تا كنون اطالعاتي مبني 
بر احتمال حضور مصطفي الكاظمي در اين 

دور از مذاكرات منتشر نشده است.

افزايش تنش هاي نخست وزيري و حشد 
شعبي

مصطفي الكاظمي، نخست وزير عراق هفته 
گذشــته با صدور مجموعه اي از فرمان ها، 
اختيارات جديدي براي سازمان مبارزه با 
تروريســم، ارتش و پليس به منظور حفظ 
امنيت پايتخــت تعريف كرد. بخشــي از 
اين اختيارات، شــامل فعاليت  گروه هاي 
وابسته به حشــد شــعبي براي مبارزه با 
تروريسم مي شود. رســانه هاي عراق اين 
فرمان ها را پيامي از ســوي نخســت وزير 
براي اعمــال محدوديت هاي بيشــتر بر 
فعاليت نيروهاي نزديك به حشــد شعبي 
تفســير كرده اند. همزمان با اين تحوالت، 
روزنامه الشرق االوسط در گزارشي مدعي 
شده طي ماه هاي اخير، بيش از 40درصد 
نيروهاي سازمان مبارزه با تروريسم با ترك 
مواضع خود در نقاط مختلف عراق به طور 
گســترده در بغداد و حواشــي آن مستقر 
شده اند. اين ســازمان به رياســت ژنرال 
عبدالوهاب الســاعدي، ازجمله مؤسسات 
نظامي-امنيتي نزديك به نخســت وزيري 
و ارتش آمريكا شــناخته مي شود. پيش از 
اين عادل عبدالمهدي، نخســت وزير وقت 
عراق در ســال 2018ژنرال الســاعدي را 
به دليل روابط نامتعارف با سفارتخانه هاي 
خارجي از فرماندهي اين ســازمان بركنار 
كرده بود اما با روي كار آمدن الكاظمي، بار 
ديگر الساعدي به رياست سازمان مبارزه با 
تروريسم منصوب شد. شبكه االتجاه عراق 
افزايش گسترده اختيارات اين سازمان را، 
بخشي از برنامه هاي دولت الكاظمي براي 
تحت فشار گذاشــتن نيروهاي نزديك به 
حشد شــعبي توصيف كرده است. افزايش 
تنش ميان نيروهاي دولتي و نظامي عراقي 
در حالي رخ مي دهد كه گروه داعش براي 
نخستين بار طي 3سال گذشته موفق شده 
بخشي از شبكه هاي ارتباطي و ميداني خود 

در مناطق صحرايي را احيا كند.

فاجعه آتش سوزي بيمارستان ناصريه با بيش از 100قرباني، بار ديگر معترضان عراقي را روانه خيابان ها كرد

آتش خشم در خيابان هاي عراق

شورش هاي بي سابقه در آفريقاي جنوبي، سوژه 
گزارش يك روزنامه استار است. شورش ها بعد از 
آن باال گرفت كه جيكوب زوما، رئيس جمهور سابق 
اين كشور زنداني شد. هواداران او، در اعتراض به 
اين اتفاق، دست به شورش سراسري در كشور 
زدند و فروشــگاه ها را غارت كردند. نزديك به 

80نفر در اين شورش ها كشته شده اند.

روزنامه گاردين ]انگليس[

روزنامه استار  ]آفريقاي جنوبي[

خشم عمومي از دولت 

مرگ و ويراني

روزنامه گاردين چاپ لندن، گزارش يك خود را 
به عصبانيت عمومي از قطع كمك هاي خارجي 
دولت انگليس اختصاص داده است. براساس اين 
گزارش، نمايندگان مجلس از طرح قطع 4ميليارد 
پوند بودجه كمك خارجــي حمايت كرده اند. 
رهبران سياسي انگليس هم از اين اقدام پارلمان 

انتقاد كرده اند.

نگاه

آيا طالبان آمريكا را شكست داده است؟

بعد از ســقوط ويتنام جنوبي در سال 
1975، بحثي در واشنگتن درگرفت بر 
سر اينكه مقصر اصلي شكست آمريكا 
در جنگ ويتنام كيســت. نظاميان و حزب جمهوريخواه معتقد 
بودند كه از پشت خنجر خورده اند و سياســيون جناح مقابل و 
رسانه ها به آنها خيانت كرده و باعث شده اند ارتش آمريكا نتواند 
از پس نيروهاي ويتنام شمالي بربيايد. در سمت ديگر، ليبرال ها 
مي گفتند كــه آمريكا از اســاس نبايد وارد جنگي مي شــد كه 

نمي توانست پيروز آن باشد.
افغانستان هنوز سقوط نكرده اســت اما همچنان كه نيروهاي 
طالبان در مناطق مختلف اين كشور پيشروي مي كنند، دعوا در 
واشنگتن باال گرفته است. سؤال اين است كه مقصر اصلي وضعيت 
كنوني افغانستان كيســت؟ جمهوريخواهان كه گويي فراموش 
كرده اند دونالد ترامپ بود كه روند خروج نيروهاي آمريكايي از 
افغانستان را آغاز كرد، جو بايدن را مقصر مي دانند. بايدن مي گويد 
كه آمريكا به اهدافي كه در جنگ افغانســتان داشته - نابودي 
القاعده و رهبر آن اســامه بن الدن - رسيده و اكنون نوبت مردم 
افغانستان است كه در مورد سرنوشت خود تصميم بگيرند. ژنرال 
مك مستر، مشاور امنيت ملي ترامپ، پا را فراتر از اينها گذاشته و 
رسانه ها را به خاطر »ايجاد جو شكست« مقصر مي داند؛ غافل از 
اينكه گزارش هاي منفي كه از افغانستان مي آيد، انعكاس واقعيت 

است نه جوسازي رسانه اي.
مقصر اصلي بحران كنوني در افغانستان، سياستمداران و ژنرال ها 
هستند - هم آمريكايي ها و هم افغان ها- روساي جمهوري آمريكا 
يكي پس از ديگري اشتباه كردند. به اعتقاد من، حمله جورج بوش 
به افغانستان كار درســتي بود، اما حمله به عراق و تغيير تمركز 
نيروها بر اين كشور اشتباه بود. باراك اوباما با اكراه و براي دوره اي 
كوتاه، تعداد نيروهاي آمريكايي در افغانســتان را افزايش داد؛ 
طالبان فقط كافي بود صبر كند تا دوره حضور اين نيروها به پايان 
برسد. ترامپ توافقنامه اي را امضا كرد كه در قبال خروج نيروهاي 
آمريكايي، هيچ امتياز مهمي از طالبان طلب نمي كرد. بايدن به 
جاي اينكه بپذيرد طالبان همچنان با القاعده در ارتباط است، در 

حال اجراي برنامه خروج به هر قيمتي است.
ارتش آمريكا هــم در به وجود آمدن اين وضعيت مقصر اســت. 
آمريكا طي تمام اين سال ها نتوانست يك نيروي كارآمد ارتش 
و پليس براي افغانستان ايجاد كند. خروج ناگهاني نيروي هوايي 
آمريكا كه هميشه در عمليات ها، ارتش افغانستان را پشتيباني 
مي كرده، ضربه سنگيني به افغان هاست. اين مسئله نه فقط از بعد 
عملياتي، بلكه از بعد رواني نيز براي نيروهاي نظامي افغانستان 
مخرب بوده اســت. عقب نشــيني هاي روزهاي اخير گواه اين 

موضوع است.
سياســتمداران و نظاميان افغان بدتر از همتايان آمريكايي شان 
بوده اند. دليل اصلي شكســت هاي پي در پي ارتش افغانســتان 
مقابل نيروهــاي طالبان، مديريــت و فرماندهي ضعيف ميدان 
جنگ و البته فســاد گســترده اســت. حتي االن كه طالبان به 
دروازه هاي كابل رســيده است، سياســيون افغان در پايتخت 

مشغول كشمكش بر سر قدرت هستند.
در چنين وضعيت بحراني، ســاده ترين كار اين است كه آمريكا 
بگويد، خب ما به اندازه كافي كار كرده ايم، االن ديگر نوبت خود 
آن هاست. شايد اين حرف در واشنگتن خريدار داشته باشد، اما از 
نظر افغان ها، آمريكا خود در اين فاجعه اي كه در حال وقوع است، 

دست داشته است- درست مثل جنگ ويتنام.
آمريكا طي 20سال گذشته ميلياردها دالر در افغانستان هزينه 
كرده اســت؛ پول هايي كه بخش قابل توجهــي از آن به جيب 
سياســتمداران و جنگ ســاالران فاســد افغان رفته است. در 
همه اين ســال ها، ارتش و ديگر نيروهاي نظامي افغانستان در 
عمليات هاي خود به شدت به نيروهاي آمريكايي وابسته بوده اند؛ 
اكنون حمايــت نيروهاي آمريكايي به كلي از آنها گرفته شــده 
است. آمريكا با چنين خروج شــتابزده اي، هيچ لطفي به مردم 
افغانســتان نمي كند؛ فقط فضا را براي قرباني شدن آنها در يك 

جنگ بي پايان مهيا مي كند.
طالبان با فرسايشي كردن جنگ، آمريكا را در افغانستان به زانو در 
آورده است. شايد اين گروه هنوز دولت مستقر در كابل را شكست 
نداده باشد اما بدون شك دولت مستقر در واشنگتن را شكست 
داده است. اگر رويدادها به همان سبك و سياق جنگ ويتنام پيش 
برود، تا دهه ها در واشنگتن به دنبال مقصر شكست در افغانستان 

خواهند گشت.

آنگال مركل، صدراعظم آلمان، امروز براي 
آخرين بار به صورت رسمي با جو بايدن گزارش

رئيس جمهــور آمريكا در واشــنگتن 
مالقات مي كند و اميدوار اســت در آخرين مالقات، 
ميراث خود را نجات دهد. به گزارش دويچه وله، مركل 
كه قرار نيست در انتخابات انتهاي تابستان در آلمان 
شركت كند، در اين سفر درباره موضوعات مختلفي  از 
افغانستان گرفته تا امنيت ســايبري با بايدن مذاكره 
خواهد كرد. بخشي از اين مذاكرات، تالش هاي آخرين 
لحظه اي براي همراه كــردن دولت بايــدن با پروژه 
جنجالي خط انتقال گاز نورد اســتريم 2خواهد بود؛ 
طرحي كه مــركل اعتبار خــود را خــرج آن كرده و 
نمي خواهد قدرت را در حالي ترك كند كه اين پروژه 
حيثيتي، زمين مانده باشد.اين سفر، احتماال آخرين 
ســفر رســمي مركل به خارج از آلمان هم به شمار 
مي رود.در اين سفر، او و بايدن با اشتياق بر سر راه هاي 
افزايش همكاري هاي دو سوي آتالنتيك با هم مذاكره 
خواهند كرد. دونالد ترامپ، به تنهايي چنان ضربه اي 
به روابط متحدان قديمي زده اســت كه در اين زمينه 

فضاي بسيار زيادي براي همكاري دوجانبه  وجود دارد.
2 رهبر همچنين در مالقات امروز خود، درباره شرايطي 
كه همه گيري كرونا ايجاد كرده صحبت خواهند كرد. 
عالوه بــر كرونا، به گفته برخي منابــع دولتي آمريكا، 
»تهديد تغييرات اقليمي« هم روي ميز مذاكره دوطرف 
خواهد بود. ماركــوس كايم از مؤسســه آلماني امور 
امنيتي و بين الملل، درباره اين سفر به دويچه وله گفته 
است: »آنگال مركل در آخرين مرحله از دوره خود است 
و چنين سفري، سفر وداع اوست. آمريكا به شدت نگران 
خأل سياسي اي است كه مركل پشت سر خود خواهد 
گذاشت.« به همين خاطر كايم معتقد است كه مركل 
به دنبال تغييرهاي كالن نيســت و سياست هاي كلي 
را كنار خواهد گذاشت و بر مســائل كوچك تري كه 
امكان تغيير آنها وجود دارد تمركز خواهد كرد. يكي 
از اين مســائل، كاهش محدوديت هاي سفر از اروپا به 

آمريكاست.

اختالف در اوج دوستي
با وجود اميدواري و تعهد دوطرف به بهبود روابط در 

دوران بعد از ترامــپ، وضعيت چندان بدون چالش 
هم نيســت. آمريكا، همچنان خواهان اين اســت 
كه آلمان 2 درصد از توليــد ناخالص داخلي خود را 
در راستاي اهداف تعيين شــده در ناتو خرج مسائل 
دفاعي كند و نقش فعال تري در بحران افغانســتان 
داشته باشــد. در مقابل، مركل شخصا اميدوار است 
كه آمريكا به پروژه نورد استريم 2در درياي بالتيك 
كه گاز روســيه را به اروپا مي رســاند روي خوش 

نشان دهد.

اين پروژه، كه با وجود مخالفت هاي شديد در اتحاديه 
اروپا و آنسوي اقيانوس اطلس، به اصرار مركل پيش 
برده شده، براي صدراعظم آلمان نمادي از تجارت با 
همه و راهي عملي براي حل مشــكل انرژي است. در 
مقابل اين ديدگاه، كشورهاي شرق اروپا و دولت هاي 
متوالي آمريكا قــرار دارند كه نگــران افزايش نفوذ 
روســيه در اروپا هســتند. از نظر آمريكا، اين پروژه، 
اروپا و به خصوص آلمان را بيش از اندازه به روســيه 

وابسته مي كند.

آخرين مالقات
آنگال مركل، در آخرين سفر خود به عنوان صدراعظم آلمان، در واشنگتن با جو بايدن مالقات مي كند 

برخي رسانه ها گزارش داده اند كه مركل اميدوار است 
در اين سفر، سرانجام موافقت دولت بايدن با افتتاح اين 
پروژه كه عمال كار عمراني آن به پايان رسيده را جلب 
كند و واشنگتن را متقاعد كند كه نگاهي تجاري به اين 

پروژه داشته باشد.
دليل اصرار مركل به اين پروژه اين است كه او اين خط 
لوله را يكي از ميراث هاي 16سال زمامداري خود در 

آلمان مي داند.
ارتباط با روســيه، تنهــا اختالف نظر بيــن برلين و 
واشنگتن نيست و در اين سفر، مواضع متفاوت 2 كشور 
برسر چين هم احتماال به چشــم خواهد آمد. مركل، 
در اينجا هم نگاهي معطوف به تجارت به چين دارد و 

همين مسئله، آمريكا را عصباني مي كند.
با اين حال هر دوطرف به سختي تالش كرده اند كه اين 
اختالف نظرها در مالقات 2 رهبر چندان به چشم نيايد 
و محور اصلي مذاكرات، مسائلي باشد كه 2 كشور برسر 

آن با هم توافق دارند.
2 رهبر احتماال با همان سطح از روابط عمومي كه در 
اجالس گروه 7 در انگليس داشتند با هم ديدار خواهند 
كرد، يا دست كم به رسانه ها فقط رفتارهاي دوستانه و 
مهربانانه خود را نشــان خواهند داد. اين كاري است 
كه در انگليس انجام دادند و تصاويري كه از آن ديدار 
منتشر شده، نشان دهنده دوســتي و صميميت بين 

2رهبر است.

مركل و بايدن، ديداري صميمانه در اجالس گروه 7 در انگليس داشتند.
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   در ســتايش صبر بسيار 
گفته اند امــا اينكه چگونه سينا قنبرپور 

گفته ها را مي توان به عمل 
تبديل كرد خود حكايت بسيار پيچيده اي است و در همين باب 
هم گفته اند »دو صد گفته چون نيم كردار نيست.« شايد به 
جرأت بتوان گفت يك راهكار عملي و مؤثر آموختن صبوري و 
عمل به مفهوم اين واژه آشپزي است. شايد با خود بگوييد حاال 
يكسري مواد غذايي را مي ريزيم داخل قابلمه اي و مي گذاريم تا 
بپزد و كمي هم از چاشني هاي مختلف به آن اضافه مي كنيم تا 
مزه بگيرد و اين ديگر اين حرف ها و اداها را ندارد كه قابليت 
آموختن صبر داشته باشد! واقعيت اين است كه آشپزي بدون 
صبوري اصالً امكان پذير نيست. در آشپزي است كه مي توان به 
مفهوم »زمان مناسب« دست يافت و در عمل آن را تجربه كرد. 
زمان مناسب محقق نمي شود مگر به صبوري. مصداق اين كار 
را با طاليي كردن پياز مي توان تجربه كرد.  در بسياري از غذاها 
و به ويژه ايراني هايش الزم است كه پياز را خرد كرده و سرخ 
كنيم تا بعد با آن مرحله بعدي طبخ غذا را عملي كنيم. پياز داغ 

درست كردن جزو نخستين هنرهاي آشپزي است زيرا بايد 
حواس جمع باشيد و صرفاً با كم كردن شعله گاز نمي توان از 
عمل آمدن چنين چيزي خاطرجمع شد. لحظاتي حياتي 
وجود دارد كه در آن پيازها به رنگ دلخواه نزديك شده اند اما 
بايد كمي بيشتر صبر كرد و يا لحظه اي كه ديگر بايد از سرخ 
كردن بيشــتر دل كند. دقيقاً همين زمــان را درك كردن، 
اهميتي حياتي دارد؛  زيرا يك لحظه بيشتر از آن، پيازداغ ها را 
مي سوزاند و همه زحمت خردكردن و ســرخ كردن را هدر 
مي دهد؛ روز از نو روزي از نو. بنابراين حتي اگر شعله گاز را كم 
كنيد و ماهيتابه پيازهاي خردشده را روي آن بگذاريد نتيجه 
مطلوبی را رقم نمي زند. اين مرحله در بسياري از غذاها هركسي 
كه دل به آشپزي بدهد را به آموختن نوعي از صبوري كه در آن 
زمان مناسب را درك مي كند منجر مي شود. اما بخش اعظم 
آموختن صبر در آشپزي به طي مراحلي است كه با اجراي آن 
طعم اصلي حاصل مي شود. اين تجربه به ويژه در عمل آوردن 
خورش ها دست مي دهد. اساساً پختن خورش آن بخشي از 
آشــپزي اســت كه تركيبي از »هنر« و »مهارت« است و 

»مهارت« چيزي جز »صبوري« نيست. براي پختن خورش 
سبزي يا همان قرمه سبزي شما بايد با حوصله سبزي مناسب 
تهيه و آن را پس از خردشدن و سرخ شدن به مجموعه اي كه از 
پيازداغ و گوشت قطعه قطعه شــده است بيفزاييد. چه موقع 
فلفل سياه و زردچوبه اضافه كنيد يا چه موقع ليمو اماني ها را به 
اين مجموعه بيفزاييد يك سويه ماجراست ولي اينكه چقدر 
منتظر بمانيد تا اين خورش جاافتاده و محصول نهايي حاصل 
شود همان بخشي اســت كه پاي دل در ميان مي آيد و هنر 
آشپزي را به فلسفه »صبر« گره مي زند. در اين ميان چه تعداد 
را سراغ داريد كه براي يك وعده غذايي چنين حوصله اي به 
خرج دهند و چنين زماني را صرف كنند؟ ممكن است بگوييد 
خسته و كوفته از سر كار برمي گرديم مگر چنين فرصتي هست 
و هنر آن است كه چيزهايي را سرهم كني و مرهم گرسنگي 
كني! اين هم البته توانايي خاصي مي طلبد و خودش هنري 
است اما درست در زمان طبخ غذايي چون خورش سبزي است 
كه مفهوم انتظار و صبوري و نتيجــه آن را مي توان در قالب 

طعم هايي به خاطرماندني زير زبان آورد.

آشپزی و صبوری 

نوستالژيديالوگها

اغلب زندانبان هــا مي دانند كه اگر 
5 متهم بــا تيپ هاي شــخصيتي و 
تجربه هاي متفاوت زندگي را در يك 
ســلول واحد حبس و پس از چندي 
كه در سلول را باز كنيد با اتفاق هاي 

متفاوتي روبه رو خواهيد شد.
 يكي شــان ممكن اســت به شدت 
ضعيف شــود، ديگري بــا ورزش 
قوي تر مي شــود، يكــي دور تا دور 
ديوار هــاي اطرافش را با داســتان 
جديدش پر مي كند و حتي ممكن 
است يكي شــان خودش را كشته 
باشــد. حبــس و قرنطينــه اي كه 
پاندمــي كرونا به انســان تحميل 
كرده اگرچــه شــباهت اندكي به 
زنــدان دارد اما به لحــاظ برخورد 
آدم ها با ايــن محدوديت، از قوانين 
مشــابهي پيروي مي كنــد. نمونه 
تاريخي برخــورد مثبت با قرنطينه 
آيزاك نيوتن است كه شايد همانقدر 
كه قانون جاذبه برايش جذاب بود از 
قرنطينه هم پديده  جذابي ساخت 
كه طي آن دوره، كشــفيات علمي 
بسياري انجام داد. با شيوع طاعون 
خياركي در ســال 1665ميالدي 
آيزاك نيوتــن در طول يك ســال 
قرنطينه به درك بيشتر »منشور« 
پرداخت. او ســوراخ هاي كوچكي 
را در پشــت دِر اتاقش ايجاد كرد و 
منشــور را در موقعيتي قرار داد كه 
فقط يك نوار باريــك از نور بتواند 
از آن عبور كند. اين آزمايش نشان 
داد كه نور سفيد از 7 رنگ مختلف 
تشكيل شده كه با چشم غيرمسلح 
قابل رويت اســت. اين پديده ها به 
نيوتن كمك كردند تــا طرح اوليه 

تلسكوپ نيوتني را توسعه دهد.

نيو تن و قانون 
جاذبه قرنطينه 

هيس دختر ها قمه نمي كشند
دغدغه

چوب خط
آسايشگاه فقط پيام بهاري از پنكه سقفي 
صداي ترق تــروق مي آمــد و كاربرد ديگري 
نداشت اما در تقابلش، گرما، پست روزانه خود را 
درست و بدون لحظه اي غفلت انجام مي داد. 
همانند ســربازان جنــگ جهانــي دوم كه 
چوب خط ها را خط مي كشيدند من هم روزهاي 
باقيمانــده ســربازي را روي مجلــه فيلــم 
حساب وكتاب مي كردم كه ناگهان صدايي من 
را از عالم وهم دوركرد: »ناصري«. هيتلر آمد! نه 
ســرگرد اميني دوست داشــتني من بود. او 
جوان تر از آن بود كه يك ستاره درخشان روي 
دوشش بدرخشد. من را به مأموريت فراخواند. 
به ســرعت لباس شــخصي خود را پوشيدم؛ 
آگاهي اســت ديگر. با لباسي منظم و باتومي 
به دست همانند جيمزباند خوش تيپ شدم و 
خودم را براي يك مأموريت سهل آماده كردم. 
من و دوستم-حسيني- دوطرف يك متهم، 
عقب ماشين نشســتيم. متهم جثه اي بزرگ 
داشت با چشمان غمگين و مهرباني كه به طور 
يقين با هيكل ِسترگ او همخواني نداشت. جرم 
او چه بود؟ نمي دانستم؛ شايد سرقت كوچكي 
كرده بود. در هرصورت، ما براي بازسازي صحنه 
بايد به محل مي رفتيم. هيكل بزرگ او و تنگي 

جا باعث شد من و حسيني 
صورتمان به شيشه ماشين 
برچسب شود. در ذهنم اين 
فكر را نشخوار مي كردم كه 
رژيم چيز بدي نيست آقاي 
متهــــم. از كـــــوچه 
پس كوچه هاي تهران عبور 
كرديــم و بــه شــوش 
رسيديم؛ من به محله هاي 
بســـــيار  قديمــي 
عالقه مندم. كمي جلوتر 
چند نفر بــه جان هم 
افتاده بودند، گردهمايي 
فلســفي با طعم دود و 
چند ســرقت جلوي 
چشــمانمان؛ حرف 
خود را پس مي گيرم. 
به خانه اي بــا دري 
زنگ زده رسيديم و 
وارد شديم. سرگرد 

صدايم كرد تا به آشپزخانه بروم و نگذارم متهم 
به چاقو نزديك شــود. با خودم مــرور كردم، 
ناصري صبور باش، همه پُســت هاي سربازي 
روزي تمام مي شوند. راستي چرا پُست چاقو؟ 
يك متهم به ســرقت؟ پس از گذشــت زمان 
سرگرد من را فراخواند: »ناصري«. با دستورش 
روبه روي متهم ايستادم و به جاي چاقو، كنترل 
تلويزيون را به دست متهم داد. متهم چشم به 
من دوخت و خرناسي كشــيد و تف را حواله 
صورت من كرد و در آني كنترل را بر سينه من 
كوفت و كشان كشــان داخل اتاق برد و روي 
تخت خواباند. اميدوار بــودم به جواني ام رحم 
كند. ســرگرد گفت كثيف نشوم و من چشم 
چرخاندم. در تخت، سيالب خون جاري بود. 
كاشف به عمل آمد غول مهربان، همسرش را 
كشته بود و من نقش زن قاتل را ايفا مي كردم. 
به جايزه بازيگري فكر مي كردم كه از حال رفتم. 
خيلي شيك، روح ابرمردهاي كاله شاپويي را در 
قبر لرزاندم. قندآِب خانه قاتل، لحظه اي حالم را  
جا مي آورد اما دوباره از هوش مي رفتم. من را به 
آسايشگاه برگرداندند. درحالي كه صداي پنكه 
زهوار دررفته گوشم را كر مي كرد، چوب خط 
آن روز را كشيدم. چه كسي گفت سربازي برويم 
مرد مي شويم؟من ُمردم قبل از اينكه َمرد شوم.

داستان تابستان

سواري پسر، لبخند پدر/  تبت - عكس: گاردين اول آخر

گرينويچ

خاطرات صددرصد واقعي يك سرخپوست 
پاره وقت

چون كلمات، خيلي بوقلمون صفتند. شرمن الكسي  يك بند كاريكاتور مي كشم. مي كشم 
مي كشــم چون كلمات خيلي خيلي محدودند. اگر به انگليسي يا 
اسپانيايي يا چيني يا هر زباِن ديگري حرف بزنيد و بنويسيد، فقط 
درصد معيني از آدم ها منظورتان را مي فهمند اما وقتي تصويري 
مي كشيد، همه مي توانند منظورتان را بفهمند. اگر كاريكاتور گلي 
را بكشم، هر مرد و زن و كودكي توي دنيا نگاهش مي كند، مي گويد: 
»اين ُگله«. پس تصوير مي كشم چون مي خواهم با مردم دنيا حرف 
بزنم و مي خواهم مردم دنيا به حرفــم توجه كنند. وقتي قلم توي 
دستم است احساس مي كنم آدم مهمي هستم. احساس مي كنم 
وقتي بزرگ شدم شايد آدم بزرگي بشوم. مثاًل يك هنرمند مشهور. 
شايد هم يك هنرمند ثروتمند. براي من اين تنها راه ثروتمندشدن 

و مشهورشدن است.

مسافران
بهانه ها بهرام بيضايي   خوبــه گاهي با  اينجــور 
مي شه قوم و خويش رو ديد. بفهميم كي هست... 
كي نيســت. بچه ها رو نمي شناسي چون بزرگ 
شدن. بزرگا رو نمي شناسي چون پير شدن. همه 
كســم مــردن، ولي نــه بــراي من. هــر روز 
مي بينمشون، پدر اونجا نشسته بود، مادر اونجا و 
من بچه بودم. تو نبودي، پــس معنيش اينه كه 

مرده بودي؟ نه!
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فكر بلبل همه آن است که گل شد يارش

گل در انديشه که چون عشوه کند در کارش

شهــروند مهديا گل محمدی از نگاه يك 
عــادي )کــه تخـــــصصي در 
جامعه شناسي  و روانشناسي ندارد و 
فقط مي تواند از مشــاهدات خود 
سخن گفته يا قلم بزند و در نهايت 
براي اثبات  برخي از آنها به چند آمار 
و ارقام رســمي اســتناد کند( در 
سال هاي گذشته خشونت عليه زنان 
هرچنــد اندکی کاهــش يافته اما 
خشونت در رفتار زنان افزايش يافته 
است. قمه کشيدن دختر اصفهاني 
بهانه اي شــد تا برخي دور ميز اين 
بحث بنشينند که چرا رفتار زنان در 
حال تغيير اســت. کم کم بايد با اين 
واقعيت روبه رو شــويم که شــمار 
زن هايي که سيگار کشيدن خود را 
پنهان نمي کنند، سوار موتورسيكلت  
و دوچرخه مي شوند، با حفظ حجاب 
گاهي مردانه لباس مي پوشــند و 
هنگام تصادف هم دســت به قفل 
فرمان مي برند، بيشتر شده است. از 
ارزشگذاري اخالقي و تفاوت ماهوی 
اين رفتارها  که بگذريم به نظر مي رسد 
زن پيش از يدك کشيدن پيشوند زن 
بودنش قصد دارد پيشــوند انسان 
بودنش را در اولويت قرار دهد. به اين 
معني که اگر اشتباهي از او سر مي زند 
دلش مي خواهد بــا او به عنوان يك 
انسان خاطي برخورد کنند نه يك زن 

خاطي. در هنجار هاي سنتی جامعه 
ايراني، خشــونت و ابزار هاي آن در 
انحصار جامعه مردان است و اگر زني 
به آنها دست درازي کند افزون بر قبح 
خشونت، قبح سرقت اين ابزار مردانه 
هم بر دوش اش ســنگيني مي کند. 
هنجارهاي جامعه انواع و اقســام 
کاپ ها و مدال هاي لطافت، عشق، 
مادرانگي و ميانجيگري را در حالي به 
جامعه زنان داده که آنها احســاس 
مي کنند اين القــاب دهان پرکن در 
ازاي سكوت به آنها اهدا شده  است. 
پيشينه تاريخي ممدوح بودن سكوت 
زنانه را مي توان تــا دوره قاجار هم 
دنبال کرد. مي گويند زنان حرمسراي 
شاهان قاجار در اندروني نزاع هاي 
خونيني بــه راه انداخته و گيس و 
معمــول  روال  گيس  کشــي 
هرازچندگاهي آنها بوده اما در بيرون 
از اندروني آنها به هيچ عنوان حق نزاع 
و دعوا نداشته اند. در پايان و پس از 
طرح مسائلي که راستي آزمايي آنها 
نياز به نظر کارشــناس هاي حوزه 
روانشناسي و جامعه شناسي دارد اين 
پرســش جاي طرح دارد که تفاوت 
دختري که پس از تجربه حس ضعيف 
بودن در باشــگاه رزمي نام نويسي 
مي کند با دختري که از روي عالقه به 
همان باشــگاه رزمي مــي رود در 

چيست؟

كمتر كسي است كه »كاله قرمزي و پسر خاله« را  نشناسد، با »خواهران غريب« اشك توي چشم هايش فاطمه عباسي
جمع نشده باشد، با »قصه هاي مجيد« نخنديده باشد، يا »سفر جادويي« پسري را 
كه رفت توي ماشين لباسشــويي و از دنياي ديگري ســر درآورد به ياد نياورد. 
يادآوري فيلم هايي كه دنياي كودكي مان را رنگي كرده بودند و حاال بخشــي از 
خاطراتمان را ساخته اند، هميشه جذاب و شيرين است. براي همين هم مديران 
شهري و فرهنگي شهر اصفهان كه سال هاست مسئوليت برگزاري جشنواره فيلم 
كودك و نوجوان را برعهده دارند، دست به ابتكار جالبي زده اند و امسال پيش از 
آغاز اين جشنواره، قرار است ديالوگ هاي خاص فيلم هاي مطرح كودك و نوجوان 
 روي 300تابلــوي تبليغات شــهري اصفهــان در خيابان هــاي مختلف نقش

 ببندد. 
فيلم هايي مثل ســفر جادوئي، كاله قرمزي و پسرخاله، پشــت پرده مه، پدِر آن 
ديگري، خواهران غريب، جعبه موســيقي، تنهاي تنهاي تنها، بچه هاي آسمان، 
كيسه برنج و قصه هاي مجيد كه از آثار معروف جشــنواره بين المللي فيلم هاي 
كودكان و نوجوانان در دوره هاي قبلي بودند و تماشاگران زيادي داشتند. مديران 
اصفهاني معتقدند كه اين فيلم ها مي توانند مفاهيمي مثل آموختن انسانيت، وقت 
گذاشتن براي كودكان، پرهيز از خشونت، عذرخواهي كردن، تهمت نزدن، احترام 
به مادر، فراموش نكردن آرزوها و… را كه ازجمله مفاهيم اخالق شهروندي هستند 
در قالب ديالوگ هاي منتخب به افراد يادآوري كنند. حاال كه تا جشــنواره فيلم 
كودك زمان زيادي مانده، بد نيست اين روزها موقع رفتن به سركار يا برگشتن از 
بيرون و عبور كردن از خيابان هاي شهر، در كنار اين تابلوهاي تبليغاتي براي چند 
لحظه بايستيد و بگذاريد كلمات، ديالوگ ها و تصاوير شما را ببرد به گذشته. همان 

وقتي كه دنيا رنگ بهتري داشت.
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