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يادداشت
حامد فوقاني ؛  دبير گروه شهري

نگاهي به برنامه نامزدهاي احراز پســت شــهردار 
تهران، گواه آن است كه اولويت تمام برنامه دهندگان 
براي اداره امورات پايتخت، توســعه بيش از پيش 

حمل ونقل عمومي و در رأس آن گسترش شبكه مترو است.
اين واقعيت كه توجــه به حمل ونقــل عمومي، درمان همزمــان 2معضل 
ساماندهي ترافيك معابر سواره رو و نيز كاهش آلودگي هوا تلقي مي  شود، بر 
هيچ كس پوشيده نيست و تمام كارشناسان امور شهري به آن اذعان دارند. اما 
در مرحله عمل، هنگامي كه پاي فراهم سازي  الزامات توسعه و تجهيز شبكه 
راه آهن ريلي زيرزميني به ميان مي  آيد، مشــكالت و موانع هويدا شده وخود 

را نشان مي دهند.
در شرايطي كه درآمدهاي شهرداري كالنشهرها به شدت افت پيدا كرده و البته 
تحقق همين درآمد اندك نيز با فراز و نشــيب هاي فراوان همراه شــده است، 
برآمدن از پس مخارج سنگين صنعت راه آهن ريلي درون شهري به يك معما 

تبديل شده است.
كافي اســت يادآوري كنيم كه هزينه ســاخت هر يك كيلومتر تونل مترو به 
1200ميليارد تومان پول نيــاز دارد  يا تهيه يك رام قطــار 7واگنه، هزينه اي 
بالغ بر 200ميليارد تومان نياز دارد. معناي ساده و عامه فهم مقايسه مخارج و 
درآمدها در همين يك جمله خالصه مي شود كه مثال با وجوه حاصل از فروش 
اوراق مشاركت در سال هاي اخير، صرفا امكان توسعه 2 تا 3كيلومتر مترو و يا 
ساخت حداكثر 10ايستگاه ميسر بوده است؛ اوراق مشاركتي كه در سال هاي 
اخير، منبع اصلي درآمدهاي مترو بوده و اگر آن هم نبود، بسياري از برنامه هاي 

توسعه اي شبكه متروي پايتخت عقيم مي ماند.
بنابراين به نظر مي رسد بايد دنبال راهكارهاي مطمئن و متنوع تري براي تامين 
هزينه هاي گزاف اين شبكه حمل ونقل عمومي بود. بهره مندي از بودجه هاي 
غيرنقد و تهاتر امالك كه البته هم اكنون هم جريان دارد، بايد به شكلي پررنگ  تر 
و عملياتي تر دنبال شود. مسئله مهم ديگر، ايجاد زمينه ترغيب بخش خصوصي 
براي ســرمايه گذاري در اين عرصه است كه البته شــايد تغيير برخي قوانين 

اقتصادي را طلب كند.
اســتفاده از ابزار فاينانس و نيز ظرفيت هاي مترتب بر بودجه ساالنه كشور به 
همراه بهره مندي از منابع مالي صندوق ذخيره ارزي، راهكارهاي ديگري است 
كه بايد پس از قريب به 2دهه غفلت، جدي گرفته شده و ضمانت اجرايي پيدا 

كنند.
دركنار تمام اين مســائل، البته توجه به ظرفيت و توانمندي صنايع داخلي و 
شركت هاي دانش بنيان را بايد مدنظر قرار داد. درشرايطي كه نيروي كار داخلي 
تشنه اشتغال مولد بوده و چرخ بسياري از كارخانجات نيازمند چرخش دوباره 
است، با همتي راسخ و نيز باور اســتعدادهاي پيدا و پنهان نيروي كار ايراني، 
مي توان در زمينه هايي از قبيل تامين ناوگان حمل ونقلي مترو، شاهد جهشي 

چشمگير بود.
به هرحال آنچه عنوان شــده، يادآوري مجدد و چندباره اين واقعيت است كه 
درشــرايط حال حاضر، توسعه شــبكه حمل ونقل عمومي نيازمند روش هاي 
تامين منابع مالي مطمئن تر، نوين و اجرايي تري اســت كه ناديده گرفتن آن، 
امكان تحقق برنامه هاي موجود را از مجريان امر سلب مي كند. ساخت و تجهيز 
شبكه مترو ازجمله صنايع پرهزينه اي است كه بدون پيش  بيني روش  هاي تامين 
منابع مالي مورد نياز، نمي توان در اين عرصه از طرح هاي بلندمدت صحبت كرد 
و در واقع قبل از برنامه ريزي براي توســعه آن، بايد ابتدا به فكر تامين مطمئن 
هزينه هايش بود؛ در غير اين صورت هيچ فكر بلندمدتي نمي توان در اين عرصه 

داشت.

 مترو؛ اولويت برنامه
تمام نامزدهاي شهرداري

نگاه
فريبرز بيات ؛ روزنامه نگار و پژوهشگر اجتماعي

اخيرا طرح محدود سازي  فعاليت شبكه هاي اجتماعي 
و پيام رسان ها، تحت عنوان حفاظت از حريم مجازي 
شهروندان و كاربران، مطرح شــده است. طرح چنين 
مسئله اي با وجود تجربه شكست چندين و چند باره طرح هاي اين چنيني در رابطه 
با ويدئو، ماهواره، تلگرام و ساير پيام رسان ها نشان از» پاسخ هاي كهنه«و ناكارآمد 
به » مسائل جديد« دارد و حاكي از عدم  شناخت و درك و دريافت درست از ماهيت 
عصر ارتباطات و جهان رسانه اي شده، است.»جهاني بودن« و »غلبه بر زمان و مكان« 
به عنوان 2 ويژگي عصر ارتباطات و جهان رســانه اي شــده، فيلترينگ و نگاه هاي 
تهديدانگارانه را پيشاپيش محكوم به شكست مي كند. استقبال از جهان رسانه اي شده 
به عنوان يك فرصت و نه تهديد و همزمان توسعه سواد رســانه اي شهروندان براي 
مواجهه با آسيب ها و مخاطرات احتمالي، تنها سياست كارآمد و مؤثر در اين زمينه 

است.
سواد در دنياي نوين به معني توانايي رمزگشــايي، درك و ارزيابي و ايجاد ارتباط با 
انواع رسانه ها اســت.چنين تعريف و درك و دريافتي از ســواد و سواد رسانه اي طي 
فرايندي 3 مرحله اي منجر به توانمند سازي  شــهروندان عصر ارتباطات در زندگي 

اجتماعي مي شود:
نخست از طريق مشخص كردن ميزان و نوع مصرف رســانه اي: در اين مرحله افراد 
با نوع رژيم رسانه اي كه اتخاذ مي كنند با اراده، اختيار و آگاهي تصميم مي گيرند كه 
چه ميزان از وقت خود را به رسانه ها اختصاص دهند و از كدام رسانه ها چقدر و چگونه 
استفاده كنند؟ آيا نسبت درست و متعادلي در مصرف رسانه اي خود دارند؟ اتخاذ رژيم 
رسانه اي از آن جهت اهميت دارد كه رسانه ها معموال براي ورود ما به دنياي شان منتظر 
نمي مانند و پيام هاي خود را به ما تحميل مي كنند. به همين دليل و از آنجا كه بخش 
قابل توجهي از شهروندان آگاهی ندارند كه تا چه اندازه در معرض پيام هاي رسانه اي 
قرار دارند، رژيم رسانه اي كمك مي كند تا عنان اختيار از دست رسانه ها خارج شده و 

افراد خود، كنترل زندگي و مصرف رسانه اي شان را به دست گيرند.
گام دوم به توانايي شــهروندان براي نقــد و ارزيابي پيام ها و محتواهاي رســانه اي 
برمي گردد.در اين مرحله افراد ياد مي گيرند كه محتواها و  پيام هاي آشــكار و نهان 
رسانه هاي را مورد تجزيه و تحليل و نقد و بررسي  قرار دهند. اينكه چه چيزي در متن 
پيام ها حاضر و چه چيزي غائب اســت، كدام پيام ها برجسته شده و در اولويت قرار 
گرفته و كدام پيام ها به حاشيه رفته و اين گونه شده است، كدام بخش از واقعيت هاي 
اجتماعي دستكاري شده و از چه ترفند هاي هنري براي قلب واقعيت و كوچك نمايي 
يا بزرگ نمايي پيام ها استفاده شده است. اما قدرت و توانايي تجزيه و تحليل شهروندان 
تنها به ظواهر و پيام هاي آشكار رسانه ها محدود و منحصر نمي شود؛ بلكه شهروندان 
قادر خواهند بود تا از ظواهر آشكار پيام هاي رسانه اي فراتر بروند و پيام هاي مكنون 
و به اصطالح بين خطوط رسانه ها را بخوانند؛ اينكه چنين پيام هايي كدام ارزش هاي 

اخالقي و اجتماعي را ترويج و چه الگوهايي از كنش و رفتار را ارائه مي دهند.
گام سوم سواد رســانه اي عميق تر از 2گام قبلي اســت، در اين مرحله شهروندان به 
مالكيت، مديريت و ســازمان و مراجع و مراكز قدرت پشت رســانه ها پي مي برند و 
در مي يابند فرستندگان و توليدكنندگان پيام هاي رســانه اي چه گروه ها، نهادها، 
سازمان ها، شركت ها وافرادي هســتند؟ چه اهدافي را از توليد و انتشار اين پيام ها و 
محتواها دنبال مي كنند؟ آيا هدف مراكز و مراجع قدرت پشت رسانه ها صرفا تجاري 
و منفعت مالي و اقتصادي است يا تغيير و دستكاري اذهان و ارزش ها مدنظر است و 

شايد هردو هدف همزمان دنبال مي شود؟ 
اين شكل از بازنمايي واقعيات اجتماعي به نفع چه گروه هايي است 
و چه كساني از توليد و بازتوليد چنين پيام هايي سود مي برند؟ 

منافع ارزش ها واعتبار اجتماعي كدام گروه ها توسط رسانه ها توليد و بازتوليد مي شود 
و كدام گروه ها طرد و حذف مي شوند؟ 

 شهروندان پرسشگر
و طرح محدودسازي مجلس
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گزارش يك اعتراض

غيرت ايرانی، طالی فرنگی
محمدرضا گرايی در 25سالگی طالی المپيك را گرفت تا دومين طالی کاروان ايران به نام کشتی فرنگی ثبت شود  

 حسن يزدانی هم به فينال رفت تا سومين طال را به نام کشتی آزاد بنويسد، وزنه برداري نيز
يك نقره توسط علي داوودي  دشت کرد

حامــد هاديــان- روزنامه نــگار: همزمــان بــا پايان 
بازي فوتبــال، تيم هاي اســتقالل و پرســپوليس در جام 
حذفي و پيروزي اســتقالل در ضربات پنالتــي، فراخواني 
در شــبكه هاي اجتماعي خوزســتان منتشر شــد. در اين 
فراخوان آمده بود بــا توجه به اهميت ايــن بازي، مي توان 
 به اين بهانه بــه خيابان رفــت و به بي آبي اعتــراض كرد.

صفحه16 را بخوانيد.

گزارشي تحقيقي از اعتراضات 9روزه مردم 
خوزستان به بي توجهي و بي آبي

سوگند هشتمين 
رئيس جمهور

قرار است امروز پس از ادای سوگند رئيس جمهوری ، سيد ابراهيم رئيسی 
فهرست كابينه پيشنهادی اش را به مجلس تقديم كند

 عبور بورس
از مرز 7ماهه

صفحه2

صفحه2

قرارمان كارگردانی 
بود نه بازیگری

ونیز ایران!

با بهمن فرمان آرا، كارگردان 
شاخص ايران به روزهای نخستين 

فعاليت سينمايی اش رفته ايم

تنها روستای آبی ايران  در دو قدمی 
پايتخت است؛  روستای واريان كرج

 افتتاح طرح هاي کم هزينه
نشاط اجتماعی را رقم زد
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شهردار تهران در مراسم افتتاح پروژه های منطقه9  از تغيير رويكرد پرو ژه هاي شهري گفت
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 راه مقابله با 
آسيب اجتماعی، 

 اجتماعی است
نه امنيتی

 گفت وگو با  محمدرضا جوادي يگانه
معاون امور اجتماعي و فرهنگي 

شهرداري تهران
در اين دوره مديريت شهری 

مناسب سازي  كالبدي شهر تهران 
براي امنيت بانوان به صورت جدی 
پيگيری و طرح هايی اجرايی شد

متأسفانه تلويزيون همراه شهرداری 
نبود و در اين شرايط طبيعي است 
كه اقدامات صورت گرفته آن چنان 

كه بايد، ديده نمي شود
سالمندان با ثبت نام در سامانه 
»تهران من« با يك كارت واحد 
مي توانند از خدمات مخصوص 

سالمندي بهره مند شوند
در جلسه با مسئوالن قضايي تهران 
پيشنهاد كرديم به جاي جمع آوري 
كودكان زباله گرد، با خودروهاي 
حامل اين كودكان  برخورد شود

صفحه3
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 مراســم تحليف سيدابراهيم رئيســي امروز، چهاردهم 
ریاست 
مرداد ماه، همزمان با صدور فرمان مشــروطيت برگزار جمهوری

مي شود. او امروز سوگند ياد مي كند كه »پاسدار مذهب 
رســمي و نظام جمهوري اســامي و قانون اساســي« باشد و »همه 
استعدادها و صاحيت خويش را«  در راه ايفاي مسئوليتي كه به عهده 
گرفته است، به كار گيرد. در اين مراسم كه ســاعت 17 امروز برگزار 
خواهد شد، 115مقام رسمي از 73كشور جهان نيز مهمان اين مراسم 
هستند كه از ميان آنها 10نفر از سران كشــورها، 20رئيس مجلس، 
11وزير خارجه، 10 وزير ديگر، فرســتادگان روســاي دولت ها، نواب 
رئيس مجالس، هيأت هاي پارلماني، رؤســا و نمايندگان 11سازمان 
بين المللي و منطقــه اي حضور دارند. البته مقام هــاي داخلي نيز در 
بهارستان حاضر مي شوند اما حضور رئيس قوه قضاييه و اعضاي شوراي 
نگهبان طبق قانون اساسي به اين مراسم رسميت مي دهد. البته طبق 
شنيده ها به دليل شرايط كرونايي حضور مسئوالن داخلي نيز چندان 
پررنگ نيست و به طور مثال، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام از 
غايبان مراسم تحليف به شمار مي روند. از سوي ديگر، حضور مقام هاي 
داخلي و خارجي در بهارســتان، رنگ وبوي خاصی به پايتخت داده و 
ســختگيري هايي براي تردد درنظر گرفته شده اســت. همه ادارات، 
بانک ها و شــركت های خصوصی تهران نيز به همين ســبب تعطيل 
هســتند. اما ببينيم مراســم تحليف چگونه و در چه شرايطي برگزار 

مي شود و مي تواند در بردارنده چه پيام هايي باشد.

سخنراني روساي 3 قوه در مقابل نمایندگان كشورهاي خارجي
مراسم تحليف طبق روال ادوار گذشــته با خوشامدگويي و سخنراني 
رئيس مجلس آغاز مي شود. در ادامه رئيس قوه قضاييه پشت تريبون 
مجلس سخنراني مي كند و سپس نوبت به بخش اصلي مراسم يعني 
ســوگند ياد كردن رئيس جمهور منتخب اســت. طبق عرف، قرآن را 
رئيس قوه قضاييه مي آورد و كنار رئيس جمهور منتخب مي ايســتد. 
سپس رئيس جمهور سوگند ياد مي كند و پس از امضاي سوگندنامه، 
آن را به دبير شــوراي نگهبان تحويل مي دهد. بنابر اصل 121 قانون 
اساسي جمهوري اسامي متن سوگندنامه رئيس جمهور چنين است: 
»من به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران 
به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه پاسدار مذهب رسمي و 
نظام جمهوري اسامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و 
صاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليت هايي كه بر عهده گرفته ام، 
به كار گيرم و خود را وقــف خدمت به مردم و اعتاي كشــور، ترويج 

دين و اخاق، پشتيباني از حق و گســترش عدالت سازم و از هرگونه 
خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون 
اساسي براي ملت شناخته است، حمايت كنم.« در ادامه سوگندنامه كه 
رئيس جمهور هنگام قرائت آن دست خود را روي قرآن مي گذارد، آمده: 
»در حراست از مرزها و استقال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از 
هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسام 
و ائمه اطهار )عليهم السام( قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس 
به من سپرده است، همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را 
به منتخب ملت پس از خود بســپارم.« پس از اين نوبت به سخنراني 
سيزدهمين رئيس جمهوري مي رسد و مراسم تحليف با پايان سخنان 

او تمام مي شود.

محدودیت هاي امنيتي و تعطيلــي فرودگاه هاي تهران و اطراف 
پایتخت

از جمله اخبــاري كه مــورد توجه بســياري قرار گرفتــه تعطيلي 
فرودگاه هاي تهران و اطراف پايتخت شــامل فــرودگاه امام خميني، 
مهرآباد و قزوين است. سخنگوي سازمان هواپيمايي حتي گفته كه از 
ابتداي مرداد از شركت هاي هواپيمايي خواسته شده تا براي تاريخ هاي 
تنفيذ و تحليف در ساعت هاي اعام شده بليت فروشي نداشته باشند. 
به گفته رئيس پليس راهور ناجا، متروي بهارســتان فردا تعطيل است 
و از ساعت 24 چهارشنبه نيز هيچ وسيله نقليه اي نمي تواند در معابر 
اطراف مجلس پارك كند. سردار محمدحسين حميدي تأكيد كرد كه 
در محدوده هاي درنظر گرفته شده تيم هاي گشتي به همراه جرثقيل 
خودروهاي پارك شده را جابه جا مي كنند. همچنين تمام معابر منتهي 
به اطراف مجلس مسدود مي شود و حتي از شــهروندان نيز خواسته 
شده تا از ساعت 13 روز پنجشنبه در اطراف مجلس و معابر پيراموني 
شامل خيابان جمهوري، مصطفي خميني، ابن سينا و مجاهدين اسام 
تردد نكنند. همچنين پمپ بنزين هاي اطراف مجلس نيز در روز مراسم 
تحليف از ابتداي وقت تا پايان مراسم تعطيل هستند و به گفته رئيس 
پليس راهنمايي و رانندگي تردد كاميونت ها، وانت بارها، وانت بارهاي 
مسقف و كاميون  ها در طول روز پنجشنبه از ابتداي وقت تا پايان مراسم 
ممنوع اســت و تردد همه كاميون ها از ساعت 24 چهارشنبه در همه 

خيابان های شهر تهران به جز كمربندي ممنوع خواهد بود. 

تنش زدایي در روابط خارجي از مراسم تحليف آغاز مي شود؟
از جمله مهماناني كه حضور آنها مورد توجه رسانه ها قرار گرفته، نماينده 
وي ژه اتحاديه اروپا است. حضور انريكه مورا در اين مراسم كه در مذاكرات 
وين نيز رياست جلسات كميسيون مشترك را بر عهده داشت، مي تواند 
پيامي براي ادامه مسير ديپلماسي ميان ايران و غرب باشد. مورا ديروز 

در تهران با محمدجواد ظريف، وزير خارجه ديدار كرد. طبق گزارش های 
مورا در اين ســفر با عباس عراقچي، رئيس هيأت مذاكره كننده ايران 
نيز ديدار مي كند. در اين ديدار آخرين وضعيت برجام و موضوع ادامه 
مذاكرات مورد بررســي قرار خواهد گرفت. هرچند سرنوشــت ادامه 
مذاكرات در دولت سيزدهم رقم مي خورد و مشخص نيست كه عباس 
عراقچي كه تاكنون 6دور گفت وگوها را پيش برده، چه نقشي در ادامه 
آن  خواهد داشت. البته از فروردين سال جاري تاكنون 3دور گفت وگو 
ميان هيأت هاي امنيتي 2كشــور در عراق برگزار شده كه هر دو طرف 
نســبت به روند و نتيجه آن ابراز اميدواري كرده اند. برخي كارشناسان 

نيز بر اين باور هستند كه سيدابراهيم رئيسي بايد از آغاز كار سياست 
تنش زدايي با كشورهاي منطقه را پيش بگيرد و پيام صلح و سازش را 
به دنيا بدهد. به اين ترتيب متن سخنراني رئيسي مي تواند از اين منظر 
حائز نكات و پيام هاي مهمي باشد. چشم اميد  بسياري در ايران به دولت 
سيزدهم دوخته شــده است. در شــرايطي كه توافق هسته اي پس از 
6دور مذاكره هنوز احيا نشــده و به گفته حسن روحاني فرصت احياي 
آن از دولت دوازدهم گرفته شد. از سوي ديگر واكسيناسيون عمومي و 
گسترده و تغيير وضعيت اقتصادي از وعده هاي عمده اين دولت است كه 

بايد ديد چگونه و در چه زماني مي تواند آنها را محقق كند. 

کابینه 13 و حضور زنان
سيدابراهيم رئيسي امروز پس از اداي سوگند ریاست جمهوري فهرست اعضاي كابينه دولت سيزدهم را هم به رئيس مجلس خواهد داد. پيش 
از این نيز برخي رسانه ها ازجمله خبرگزاري تسنيم خبر انتصاب محمد مخبر، رئيس ستاد اجرایي فرمان امام را منتشر كردند كه با تكذیب 
دفتر رئيسي روبه رو شد. به این ترتيب تا لحظه تنظيم این خبر گمانه زني  ها درباره معاون اول و اعضاي كابينه رئيسي ادامه دارد. اما نكته اي 
كه در همه این فهرست ها مشترك است، غيبت زنان در پست هاي كليدي و وزارتخانه هاست. اگر زنان در دولت سيزدهم نيز به عنوان وزیر 
حضور نداشته باشند، مرضيه وحيد دستجردي همچنان تنها وزیر زن در تاریخ جمهوري اسالمي خواهد بود. وحيد دستجردي در دولت دهم 
وزارت بهداشت را بر عهده داشت و سال 91 محمود احمدي ن ژاد او را بركنار كرد. او خواهر سردار احمد وحيدي، وزیر دفاع دولت دهم، عضو 
فعلي مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس دانشگاه دفاع ملي است. پس از دستجردي نيز در دولت یازدهم و دوازدهم  همواره زمزمه هاي 
معرفي وزیر زن وجود داشت كه به واقعيت نپيوســت. هر چند به گفته معصومه ابتكار، معاون رئيس جمهور در امور زنان تعداد مدیران زن 
از ۵درصد در سال 9۲ به بيش از ۲۵درصد رسيده است. طبق گزارش معاونت زنان رئيس جمهوري 1۷۰۲۲ مدیر پایه، 3۴9۸ مدیر مياني و 
1۰3مدیر عالي زن در پایان دولت حسن روحاني مشغول به كار بوده اند. حال باید دید كه این روند در دولت رئيسي چطور ادامه پيدا مي كند. 
البته به نظر مي رسد با توجه به هماهنگي و همسویي مجلس با رئيس جمهور سيزدهم چالشي براي رأي اعتماد كابينه وجود نداشته باشد. 
بررسي صالحيت وزرا در مجلس از شنبه آغاز مي شود و به گفته حســينعلي حاجي دليگاني تا روز سه شنبه رأي گيري نهایي انجام خواهد 
شد. حاجي دليگاني تأكيد كرد كه »قطعا در جلسه رأي اعتماد به كابينه سيزدهم تنشي را نخواهيم داشت.« حاجي دليگاني همچنين گفته 

مجلس قطعا به افرادي كه از مجلس به دولت مي روند، رأي اعتماد خواهد داد.

ث
مك

سوگند هشتمین رئیس جمهور 
قرار است امروز پس از ادای سوگند رئيس جمهوری ، سيد ابراهيم رئيسی فهرست كابينه 

پيشنهادی اش را به مجلس تقديم كند

اميرمحمد حسيني
خبر نگار

گزارش

2دستور كار نخستين جلسه دولت با  رئيسي
جلسه هفتگي هيأت دولت چهارشنبه اين 

هفته در حضور ســيد ابراهيم رئيســي، كابينه
رئيس جمهور جديد كشورمان برگزار شد. 
كابينه دولت حسن روحاني، رئيس جمهور سابق تا زمان 
معرفي وزراي جديد به مجلس و جلســه رأي اعتماد 
همچنان در جلســات حاضر خواهند بود. در جلســه 
چهارشنبه هيأت دولت، تأمين كاالهاي اساسي و دارو 
مورد بحث و بررسي قرار گرفت و وزراي جهادكشاورزي 
و صنعت، معدن و تجارت گزارشــي از آخرين وضعيت 
تأمين كاالهاي اساسي، دارو و ذخاير كشور ارائه كردند. 
در ابتداي اين جلسه، اسحاق جهانگيري ضمن تبريک 
مجدد انتخاب رئيســي به عنوان رئيس جمهور، گفت: 
اعضاي دولــت دوازدهم از هرگونه كمک، مشــاوره و 

انتقال تجربه به دولت جديد دريغ نخواهند كرد. در اين 
جلسه ساير اعضاي دولت نيز انتخاب آيت اهلل رئيسي را 

تبريک گفتند.
 رئيسي قبل از اين ديدار در جلسه روساي كميته هاي 
تخصصي ستاد ملي مقابله با كرونا نيز حضور يافت. در 
اين جلســه عبدالرضا رحماني فضلي، فرمانده قرارگاه 
عملياتــي و روســاي كميته هاي بهداشــت و درمان، 
تبليغات و اطاع رســاني و حمل ونقــل گزارش هاي 
مربوط به اجراي مصوبات ســتاد ملي كرونا در مقابله 
و مهار موج پنجم بيماري و همچنيــن تهيه و تدوين 
دستورالعمل هاي مرتبط با برگزاري مراسم سوگواري 
شهادت اباعبداهلل الحســين)ع( در ايام محرم، شرايط 
بازگشايي مدارس و دانشگاه ها در سال تحصيلي جديد 

و همچنين روند اجراي ســند ملي واكسيناســيون را 
ارائه كردند. 

ديدار سه شنبه شــب رئيســي با دبيــركل »اتحاديه 
بوليــواري ملــل آمريــكاي ما«)آلبا( نيــز در حضور 
محمدجــواد ظريــف، وزير امــور خارجه و حســين 
اميرعبداللهيان، مشــاور رئيس مجلس و معاون سابق 
وزير امور خارجه برگزار شد. عبداللهيان محتمل ترين 
گزينــه وزارت امور خارجه در دولت رئيســي اســت. 
نخستين ديدارهاي خارجي رئيسي با دبيركل اتحاديه 
آلبا و وزير امور خارجه بوسني و هرزگوين بود. او عصر 
چهارشــنبه نيز با برخی مهمانان مراسم تحليف )وزير 
امور خارجــه عمان و روســای مجالس ازبكســتان و 

تاجيكستان( ديدار و گفت گو كرد.

انتشار راز سر به مهر برجام 
در دولت روحاني

وزير امور خارجه كشورمان در صفحه اينستاگرام 
خــود خبــر از انتشــار مجموعه كتــاب »راز 
ســر به مهر« داد. اين مجموعه به نويســندگي 
محمدجواد ظريف وزير امور خارجه، علي اكبر 
صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي، سيدعباس 
عراقچي و مجيد تخت روانچي مذاكره كنندگان 

برجام منتشر شد.
محمدجواد ظريف در اين ارتباط نوشــت: »ســام 
دوستان راز ســر به مهر توســط مؤسسه اطاعات 
منتشر شد. در بيش از 3هزار صفحه در 6جلد روايتي 
قابل انتشــار از مذاكراتي كه منتهي به برجام شد را 
تقديم ملت دالور ايران كرده ايــم. همراه با برخي از 
متون و اسناد مذاكراتي.« عناوين 6كتاب مجموعه 
راز سر به مهر كه گزارشــي ايراني از روند مذاكرات 
هسته اي و برجام اســت به ترتيب عبارتند از كتاب 
اول »توافق موقت ژنو«، كتاب دوم »از توافق موقت تا 
اتاق نگارش« كتاب سوم »جدال بر سر متن «كتاب 
چهارم »فصل سرد و سخت مذاكرات«كتاب پنجم 
»تولد برجام« و در آخر كتــاب پنجم به اضافه يک 
»پيوست ها« اســت. ظريف در مقدمه اين كتاب كه 
مؤسسه اطاعات آن را منتشر كرد نوشت: مجموعه 
»راز ســر به ُمهر«، گزارشي است توصيفي و مستند 
درباره روند يكــي از مهم تريــن پرونده هاي تاريخ 
ايران كه مي كوشــد قرائت ايرانــي از برهه اي مهم 
در سرنوشــت معاصر را به تصوير كشــد. انگيزه بر 
ســر تدوين اين مجموعه حاصــل ارزيابي روايت ها 
و گزارش هايي بــود كه طرف هاي مقابل - بيشــتر 
آمريكايي ها - به نشــر و ترويج آن طي دو دهه اخير 
مبادرت ورزيدنــد. آنها تاش داشــتند: »اذهان را 
بسازند و تاريخ را آنگونه كه خود مي خواهند گزارش 

كنند.«

جنجال شكایت از ایران به شوراي امنيت
 جنجال سازي سياسي عليه ايران در 

سياست 
ماجراي حمله به كشتي اسرائيلي با خارجی

نامه نگاري اخير 3كشور به شوراي 
امنيــت دنبال مي شــود. اين پــروژه همزمان با 
فضاسازي رسانه اي 2روز اخير بر سر ربايش يک 
كشتي  و نقش ايران در اين حادثه برجسته سازي 
مي شــود. انگليس، روماني و ليبريا در نامه اي به 
شوراي امنيت سازمان ملل به بهانه حمله به كشتي 
مرسر ســتريت، ايران را »تهديدي براي امنيت 
كشتيراني بين المللي« خواندند. كشتي نفتكش 
»مرســر« كه مديريت آن را شــركت اسرائيلي 
زودياك، بر عهده دارد پايان هفته قبل در درياي 
عمان هدف حمله قرار گرفت و 2خدمه انگليسي 
و رومانيايي آن كشته شــدند. همزمان در ميانه 
هفته جاري انتشار 2 خبر مبني بر حادثه ربايش 
يک كشتي حامل آسفالت در آب هاي امارات و از 
كنترل خارج شــدن 4نفتكــش در درياي عمان 

اتهام افكني ها عليه ايران را تشديد كرد.
سخنگوي وزارت امور خارجه ساعاتي قبل تر از اين 
نامه بروز حوادث امنيتي پي در پي براي كشتي ها 
در منطقــه خليج فارس و درياي عمــان را كاما 
مشكوك دانست و نســبت به هرگونه فضاسازي 

كاذب براي اهداف خاص سياسي هشدار داد.
سخنگوي ارشــد نيروهاي مســلح هم با اشاره 
به برخــي جريان ســازي  هاي رســانه اي برخي 
خبرگزاري هاي صهيونيســتي، غربي و سعودي 
مبني بر ناامنــي جريان كشــتيراني در آب هاي 
درياي عمان به فارس گفته بود: اخبار ضد و نقيض 
برخي رســانه هاي غربي، صهيونيستي و سعودي 
مبني بر هرگونه ناامني دريايي و ربايش كشتي در 
آب هاي منطقه، نوعي عمليات رواني و بسترسازي 
بــراي ماجراجويي هاي جديد اســت. نيروهاي 

مسلح جمهوري اســامي ايران ضمن كمک به 
تردد ايمن كشــتي هاي تجاري، نسبت به هرنوع 
تحركات مشكوك، داراي اشراف كامل اطاعاتي 
بوده و در آمادگي كامل هستند. سردار ابوالفضل 
شكارچي تأكيد داشت: نيروهاي دريايي قدرتمند 
سپاه و ارتش ايران اســامي درصورت ضرورت 
و درخواست شــناورهاي خارجي، آماده هرگونه 

كمک رساني و اعزام واحدهاي امدادي هستند.
ســفارت كشــورمان در لندن نيز درباره حادثه 
كشتي آسفالت پرنســس اعام كرد كه تاكنون 
هيچ اطاعاتي مربوط به رخ دادن حادثه جديدي 
براي كشــتي هاي تجاري در منطقه تأييد نشده 
است. صفحه توييتر سفارت كشورمان در انگليس 
نوشت: طبق رابط هاي مســتقيم مان در منطقه 
خليج فارس، هيچ اطاعاتي از حادثه اي جديد براي 
هيچ كشتي تجاري در منطقه تاكنون تأييد نشده 
اســت. گمراه كردن مردم در سراسر جهان براي 
بهره بري ديپلماتيک در نيويورك بازي منصفانه اي 
نيســت. درنهايت نيز آژانس دريانوردي انگليس 
كه مدعــي ربوده شــدن احتمالي يک كشــتي 
نفتكش در آبهــاي نزديک به امارات شــده بود، 
عقب نشــيني و اعام كرد كه ربايندگان، كشتي 
را ترك كرده اند. واحد عمليــات تجارت دريايي 
ارتش انگليس سه شنبه شب گزارش داده بود كه 
احتماال افراد مسلح كنترل يكي از كشتي ها به نام 
آسفالت پرنسس را در اختيار گرفتند. خبرگزاري 
آسوشيتدپرس ساعاتي پس از اين حادثه مدعي 
شده بود ســكان هدايت دســت كم 4كشتي در 
سواحل امارات متحده عربي از كنترل خارج شده 
اســت. رويترز به نقل از منابع امنيتي دريانوردي 
مدعي شد تصور مي شود نيروهاي تحت حمايت 

ايران مسئول توقيف اين نفتكش هستند.

افتتاح طرح هاي كم هزینه، نشاط اجتماعی را رقم زد
شهردار تهران در مراسم افتتاح پروژه های منطقه9  از تغيير رويكرد پرو ژه هاي شهري گفت

مراســم افتتاح پروژه هاي مديريت شهري در منطقه 9 روز 
گذشته با حضور شــهردار تهران برگزار شد. پيروز حناچی 
در اين مراسم گفت: تاش كرديم با هزينه كمتر و بهره وري 
بيشتر شهر را اداره و فروش تراكم و حركت خارج از برنامه را 

اصاح كنيم.
به گزارش پايگاه خبري شهر، او تأكيد كرد: در اين دوره تاش 
كرديم تا جايي كه مي شود از افراد متخصص در حوزه هاي 
تخصصي استفاده كنيم. شــايد امروز تفاوت در پروژه هاي 
افتتاح شده نســبت به دوره گذشــته، نتيجه توجه به اين 
موضوع باشد. حناچي افزود: نقطه ضعف ما در مقايسه با بقيه 
كانشهر هاي جهان اين است كه در آن شهرها مديريت فضاها 
و قلمروي عمومي به شهرداران نواحي سپرده مي شود. از آنجا 
كه اين مسئله نرم افزاري، فرهنگي و هنري است و كساني كه 
اين آموزش را نديده باشند نمي توانند اين انتظار را به وجود 

بياورند، در كشور ما اين اتفاق نيفتاده است.
حناچي ادامه داد: در اين مــدت در حوزه قلمروي عمومي 
مسير باغ راه حضرت فاطمه)س( به طول 9كيلومتر، ميدان 
امام خميني )ره(، پازاي كنار مسجد حضرت علي اكبر)ع( 
افتتاح شد. درواقع فضاهايي كه از جنس فضايي مانند ميدان 
آزادي هستند. شــهردار تهران با بيان اينكه در اين دوره به 
مناطق جنوبي نگاه ويژه تري داشتيم، اضافه كرد: مناطق 9 
و 10 مصداق بارز اين نگاه هستند. در منطقه10 پارك هاي 
مختلف و ميدانگاه بريانک افتتاح شد. او ادامه داد: در منطقه9 
عاوه بر اين مورد، باقيمانده گذر استاد معين، فتح و ادامه 
اســتاد معين )خيابان بدرالزمان قريــب( را افتتاح كرديم. 
همچنين پروژه قريب اين ظرفيــت را دارد كه در دوطرف 
آن طراحي و اقدامات ويژه اي انجام شــود. حناچي اجراي 
كوچه هاي دوستي را يكي از برنامه هاي اين دوره عنوان كرد 
كه به گفته او، از نوع طرح هاي كم هزينه اما پربازده اســت و 
نشاط اجتماعي را به وجود می آورد. اوگفت: در بازديدهاي اين 

طرح اثري از اعتراض نديدم و تنها تأثيرات نشاط اجتماعي آن 
را ديدم كه شخصيت اجتماعي را به محات بخشيد. شهردار 
تهران با بيان اينكه بسياري سعي كردند مشاركت پايين در 
انتخابات را به عملكرد و اقدامات شهرداري ربط دهند، گفت: 
اين درحالي است كه مشاركت پايين در كل كشور اتفاق افتاد 
و در برخي شهرها ميزان رأي باطله از منتخبان بيشتر بود. 
البته اين عامت خطر براي ماست كه نشان مي دهد بايد در 
روش ها تجديدنظر كنيم؛ كمااينكه بزرگ ترين بحران ها در 
دوره معاصر را با حمايت و پشتيباني مردم پشت سر گذاشتيم 
و عملكرد و تأثيرات تفاوت هاي ماهوي ما با دوره هاي قبل را 
آينده بايد مشخص كند. او افزود: با يک تغيير رويكرد جدي 
تعريف پروژه هــاي از پايين به باال را انجــام داديم و 3هزار 
و500پروژه محلي را در سال 1400 كه رضايتمندي مردم 
را نيز در سال گذشته در پي داشت، در دستور كار قرار داريم.

نامه محرمانه رهبر انقالب به شوراي چهارم
رئيس شوراي شهر تهران نيز در اين مراسم گفت: در ابتداي 
دوره به نامه هاي محرمانه اي از رهبر انقاب به شوراي قبل 
برخورديم كه منويات ايشان درباره ضرورت صيانت از شهر 
در حريم و فضاي سبز بود. در دوره پنجم در اين راه حركت 
كرديم و مصوباتي براي حفظ محيط زيســت گذرانديم و با 
بودجه و جريمه قطع درختان، باغ هاي زيادي تملک شــد. 
محسن هاشمي گفت: در انتخابات دوره پنجم شوراي شهر 
ميزان مشاركت نسبت به دوره قبلي 3.5برابر بود و مردم از 
ما انتظار ايجاد تحول داشتند؛ هر چند تمام اين خواسته ها 
برآورده نشد، اما سعي شد تا بعضي از انتظارات مردم در اين 
دوره به نتيجه برسد. او افزود: انتظار اول مردم اين بود كه شهر 
را ارزان تر اداره كنيم؛ بر همين اساس بودجه ها را انقباضي 
بستيم. در بحث نيروي انساني شهرداري بدون اينكه كسي را 
بيكار كنيم، توانستيم در بخش پرسنل رسمي و پيمانكاري 

10هزار نفر از نيروها را كاهش دهيم. شهرداري در اين دوره 
كم كردن از هزينه هاي غيرضروري به قيمت ثابت سال 95 

توانست شهر را 40درصد ارزان تر اداره كند.
هاشــمي با بيان اينكه دومين انتظار از ما شهرنفروشي در 
موضوع شهرسازي بود، ادامه داد: شهرفروشي بعد از جنگ 
تحميلي شروع شــد و در دوره قبل اوج گرفت و حركت در 
چارچوب قانون و طرح تفصيلي در اين دوره هرچند سخت 
بود، اما اتفاق افتاد و در سال 99 اين ميزان به عدد صفر رسيد و 
خارج از طرح تفصيلي، تراكم غيرقانوني در شهر فروش نرفت، 

اميدواريم اين آرامش در شهرسازي ادامه پيدا كند.
رئيس شــوراي شــهر تهران گفت: در كنار اين پروژه ها به 
سمت پروژه هاي محله محور رفتيم و بيش از هزار مورد از آنها 
افتتاح شد. در همين منطقه 9 انواع پروژه هاي فرامنطقه اي 
مانند استاد معين، پروژه منطقه اي كوثر و پروژه هاي محله اي 
مانند پازاي هاشــمي وجود دارد. هاشمي با بيان اينكه در 
حوزه حمل ونقل عمومي نيز از خودرومحوري جدا شديم، 
تأكيد كرد: نسبت بودجه خودرومحوري هفت دهم درصد و 
بودجه بخش حمل ونقل عمومي 3.7درصد بود و اين نگاه ويژه 
شهردار تهران به نحوه هزينه كرد در پروژه ها را نشان مي داد. 

او ادامه داد: همچنين در اين دوره حدود 40ايستگاه مترو 
راه اندازي و در خط 6 حــدود 18كيلومتر به بهره برداري 
رسيد. در مجموع در بخش زيرســاخت هاي حمل ونقل 
عمومي 500 اتوبوس و 130واگن اضافه شــد، اما در اين 
زمينه همچنان بــا كمبود مواجه هســتيم و اميدواريم 
شوراي ششم هر دو مصوبه دولت در زمينه تأمين اتوبوس 
و واگن را دنبال كند. به گفته رئيس شوراي شهر، تهران به 
9هزار اتوبوس برقي، 450كيلومتر و 250ايستگاه مترو 
نياز دارد كه تاكنون به نصف اين ميزان رســيده اســت. 
همچنين متروي تهران 1500واگن دارد كه بايد به 5هزار 

واگن برسد.

 شهردار تهران یكشنبه 
آینده انتخاب می شود

»چمران« رئيس و »سروري« 
نايب رئيس شوراي شهر ششم 

سخنگوي منتخبان شــوراي ششم تهران 
از برگزاري انتخابات هيأت رئيســه شوراي 
ششــم و انتخاب مهدي چمــران به عنوان 
رئيس و پرويز سروري به عنوان نايب رئيس 

شورا خبر داد. 
به گــزارش همشــهري، مهــدي اقراريان، 
سخنگوي منتخبان شــوراي ششم تهران 
با اشاره به جلســه عصر ديروز )چهارشنبه 
13مرداد( منتخبان شــوراي ششم تهران، 
گفت: در اين جلسه كه با دستور كار انتخاب 
اعضاي هيأت رئيســه شــوراي ششم شهر 
تهران برگزار شد، مهدي چمران به اتفاق آرا 
به عنوان رئيس شــوراي شهر ششم انتخاب 
شــد. وي افزود: همچنين پرويز سروري نيز 
به اتفاق آرا به عنوان نايب رئيس شورا از سوي 
منتخبان انتخاب شــد. سخنگوي منتخبان 
شوراي ششــم ادامه داد: در ادامه برگزاري 
انتخابات هيأت رئيسه، سوده نجفي و جعفر 
بندي شربياني به عنوان دبيران هيأت رئيسه 

معرفي شدند.

زاكانی به بهشت نزدیک شد
همچنين برخی خبرگــزاری ها عصر ديروز 
نوشــتند كه اعضای شورای ششم در جلسه 
خود برای انتخاب شهردار تهران هم از بين  
كانديداهــا رأی گيری كرده انــد و عليرضا 
زاكانی رئيس مركــز پژوهش های مجلس 
شورای اســامی و نماينده قم در مجلس به 
عنوان شهردار تهران انتخاب شده است. البته 
مهدی چمران كه در جلســه عصر گذشته 
اعضای شورای ششــم به عنوان رئيس شورا 
انتخاب شد در گفت و گو با خبرگزاری ايسنا، 
اعام كرد:» خبر انتخــاب زاكانی به عنوان 
شــهردار تهران مورد تاييد نيســت.« او در 
پاسخ به اين سوال كه آيا در مراسم تحليف 
شورا شهردار تهران مشخص می شود، گفت: 
» بعيد اســت و روز يكشــنبه هفته آينده 

شهردار مشخص می شود.«
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توضيحاتمعاوناجتماعيشهردارتهراندربارهصورتكحاجيفيروز
 اگر قرار باشــد يكي از كاركردهاي موفق در اين دوره را عنوان كنم، بخشــنامه حاجي فيروز است. 
براســاس آشــنايي با دانش تاريخ و ادبيات معتقدم يك وقت هايي بايد تصميم بگيريم؛ هر چند كه 
به تصميمات نقدهاي جدي بسيار مي شــود؛ به عنوان مثال چرا فضا را از قبل در اين باره آماده سازي  
نكرديد؟ اگر در اين باره فضاســازي صورت مي گرفت، هيچ وقت طرح اجرا نمي شد؛ چون يك سنت 
جاافتاده اســت كه البته نارضايتي افرادي با صداهاي ضعيف را داشته اســت. به عنوان يك مدير با 
پذيرش مســئوليت اين تصميم، آن را ابالغ كردم و البته اين اقدام نخستين اقدام در شنيده شدن 
صداهاي كمتر شنيده شده در شهر نبود. ما در معاونت، تقدير از پاكبان هاي افغانستاني را انجام داده 
بوديم، با دستفروشان مترو صحبت كرده بوديم، كمپين » جان پدر كجاستي«  را اجرا كرديم  و مقدمات 
صدور بخشنامه شهردار درباره زباله گردي را انجام داديم؛ لذا رويكرد التيام جويي بر پايه حس كسي 
 بودن، رويكرد غالب ما در اين دوره مديريت شهري بود و پرهيز از آزردن هم ميهنان با پوست تيره تر

 هم در ادامه آن بود.

تعيين تكليف پرونــده امالك 
نجومي و به خصــوص  واگذاری هزار ملك 
معاونت اجتماعي در دوره قبل چه شــد؟ 
برخی از منتقدان معتقدند گزارش رسيدگی  
به وضعيت امالك دير به شورای شهر رسيد.

 از آنجايي كه بند ۶ ماده 55 قانون شهرداري ها 
كه درباره واگذاري بهره مندي امالك شهرداري 
براي فعاليت هاي عام المنفعه اســت، يكي از 
موضوعات اصلي در شهرداري به شمار مي آيد، 
كميســيوني در اواسط ســال 1398 تشكيل 
شد و رياســت كميســيون امالك بند ۶ ماده 
55 به من محول شــد و اعضاي كميســيون 
شــامل معاون مالي، رئيس ســازمان امالك، 
رئيس سازمان بازرسي و مديركل دفتر شهردار 
بودند. شناسايي امالك به دليل آنكه سازمان ها 
يا مناطق اطالعــات را به راحتــي در اختيار 
نمي گذاشــتند، روند كار را با مشــكل مواجه 
كرد. در نهايت با همه تالش هايي كه شــد در 
تاريخ 15/ 7/ 1399اليحه امالك بند۶ به شورا 
ارســال و چند هفته پيش در صحن تصويب 
شد. براســاس قانون، امالكي كه واگذاري آن 
عام المنفعه و موجه نبوده، پس گرفته شــد و 
براي بازپس گيري نياز به مصوبه شورا نداشتيم 
و حدود هزار ملك را پــس گرفتيم يا در حال 
گرفتن هســتيم. همچنين ســاير امالك )در 
حدود هزار و 500ملك( نيز از امالك  مرتبط 
با حوزه اجتماعي اســت؛ مثل مجموعه هاي 
بهاران، گرمخانه ها، اماكن ورزشــي و سراي 
محله ها. فرق امالك حوزه اجتماعي با امالك 
بند ۶ اين است كه اختيارش به بيرون واگذار 
نمي شود؛  اگر ملكي به خيريه يا مسجد واگذار 
شود، شــهرداري ديگر دخالتي در آن ندارد، 
اما گرمخانه، ســراي محله يا بهاران در اختيار 
شــهرداري تهران اســت؛ بنابراين بخشي از 
آن، امالكي است كه در اختيار حوزه معاونت 
اجتماعي اســت و بخشــي ديگر حدود هزار 
ملك است كه در فهرســت بازپس گيري قرار 
گرفته است. بخشــي ديگر امالك سازمان ها 
و نهادهاســت كه بايد فروخته يا تهاتر شوند 
و مراحل اداري آن در حال طي شــدن است. 
در اليحــه،  اجازه واگذاري حــدود 1۶0ملك 
از شورا درخواست شــده بود كه از اين تعداد 
حدود 40ملك مســجد و 30ملك حسينيه 
اســت و مابقي امالك انجمن هــا، خيريه ها و 
مؤسســه ها بودند. از اين 1۶0ملك، كمتر از 
40مورد واگذاري جديد بود كــه اينها و همه 
واگذاري هاي قبلي براي تعيين تكليف نياز به 
مصوبه شورا داشتند. نهايتا شورا واگذاري 8۶ 
مورد را تأييد كرد، چند مــورد را تأييد نكرد و 
زمين هاي واگذارشده براي ساخت مساجد و 
فضاهاي مذهبي را هــم به نحو ديگري به طور 
كلي تعيين تكليــف كرد. البتــه كل موضوع 
اين امالك واگذارشــده ارتباطــي با ماجراي 
امالك نجومي ندارد. طبق بند ۶ماده 55قانون 
شهرداري ها، شهرداري مي تواند با مجوز شورا، 
بهره برداري بخشــي از امالك خــود را براي 
كار خير و عام المنفعه به رايگان يا با شــرايط 
واگذار كند. برخــي از واگذاري هاي دوره هاي 
قبلي، بدون مجوز شورا انجام  شده اند.  البته در 
برخي از موارد، امالك واگذار شده در راستاي 
منافع عمومي بوده، ولي اخذ مجوز از شــورا 
انجام نشده است. شــوراي جديد در آبان ماه 
139۶مصوب كرد همه امالك موجود و قبلي 
بايد تعيين تكليف شوند و در همان بررسي هاي 
اوليه 1904ملك شناسايي شــد كه به مرور 
زمان به حدود 2هزار و 500ملك رســيد كه 

جزئيات آن را هم توضيح دادم.
 يكي از اقدامات شاخص معاونت 
اجتماعي و فرهنگي در اين دوران، تدوين 
و اجراي طرح تهران 1400اســت. اما آنچه 
سؤال بسياري از مردم شده، ملموس نبودن 
اجراي برنامه هاي خاص در اين قالب است. 

در اين باره توضيح بفرماييد.
 درواقــع نكتــه مهــم و اصلــي در طــرح 
تهران1400تغيير رويكرد اســت كه اين بار 
از جسم شــهر عبور كرديم و ســخن از جان 
شــهر بود كه همه اهالي و شهروندان شهرند. 
همه با تنوع و تكثري كه در عاليق و ســاليق 
دارند مخاطب هستند و قرار بود كه اين تغيير 
رويكرد بــا تغيير قرن همراه باشــد و 3برنامه 
اصلي براي آن تدارك ديده شــد. تعريف يك 
نشــان براي اين طرح مهم بود چــون تهران 
متنوع و بزرگ اســت و بايد در اين نشان تنوع 
فرهنگي و اجتماعي را نشان بدهيم. نمونه بارز 
آن را در لوگوي روزنامه همشــهري مشاهده 
كنيد؛ از نــوروز 1400تا به امروز همشــهري 
لوگوهاي متفاوتي از تهران1400 را متناسب 
با تيتر يا عكس اول روزنامه ارائه كرده اســت؛ 
به عنوان مثال روزي كه برنده مدال طال شديم، 
لوگوي تهران 1400 منقش به پرچم ايران بود 
و روز آغازين واكسيناسيون تاكسيرانان هم با 
لوگويي با تركيب آرم سازمان تاكسيراني. اين 
تنوع، ظرفيتي است كه لوگوي تهران 1400 
داشته است. براي طراحي لوگو، دبيرخانه ستاد 
تهران 1400 به چهره ها و استادان سرشناس 
در حوزه گرافيك و طراحي با يك طرح مسئله 
روشن ســفارش كار داد و هر كدام لوگويي را 
طراحي كردند، اما بعدا يك تيم ديگر، براساس 
مكتب تهران و مشــخصات فرهنگ تهراني، 
دست به تدوين سند اســتراتژي برند زد و در 
نهايت به اين نتيجه رسيد كه بايد براي تهران 
از نشاني اســتفاده كرد كه امكان تنوع و پويا 
شدن را داشــته باشــد. اين نكته اي بود كه از 
ابتدا روشن نبود و خروجي متفاوتي را رقم زد و 
اين تنوع حداقل در اين 40لوگويي كه منتشر 

اينجا اجتماعي به نام تهران است؛ شهري كه برايش تالش 
شده ساكنانش در شــمال، جنوب، شرق، غرب و مركز در 
كنار هم با آرامش زندگي كنند. براي آنكه تهران شــهري 
براي همه باشد، مديران شهري در حوزه هاي مختلف دست 
به اقداماتي برحسب ملزومات و انتظارات و نيازهاي شهري 
زده اند تا اين بستر فراهم شود. بنابر مقتضيات و شرايط، 
مقوله های اجتماعي و فرهنگــي از مهم ترين فاكتورهای 

زندگی  در شهر تلقي مي شود و معاونت اجتماعي و فرهنگي 
شهرداري تهران در اين باره و با تأكيد به شرايط كرونايي از 
هيچ خدمتي به شهروندان در بخش هاي سالمت، ورزش، 
آسيب هاي اجتماعي، توسعه فرهنگي و نشاط اجتماعي 

دريغ نكرده است.
فعاليت پررنگ چنين معاونتي در كالنشهر تهران و نقد و 
استقبال هايي كه تاكنون شهروندان از عملكرد اين حوزه 
داشته اند، سبب شــد ميزبان محمدرضا جوادي يگانه، 
معاون امــور اجتماعي و فرهنگي شــهرداري تهران در 
روزنامه همشهري باشيم. با او درباره اقدامات و عملكردها 

در حوزه هاي مختلف شــهري گفت وگويي داشــتيم. 
جوادي يگانــه، عضو هيأت علمي گروه جامعه شناســي 
دانشــگاه تهران در اين مصاحبه از دغدغه هايش براي 
افزايش نشاط اجتماعي و بي توجهي به بخش هاي فرهنگي 
در شهرها گفت. او براي آنكه توضيح دهد صحبت هايش 
چقدر مبناي علمي دارد و اقدامات پنجمين دوره مديريت 
شهري به چه ميزان مؤثر بوده، پاسخ مفصلي به سؤاالت 
همشــهري مي داد. گفت وگو با معاون امــور اجتماعي و 
فرهنگي شهرداري تهران كه حدود 2ساعت و نيم به طول 

انجاميد را مي خوانيد:

زهرا كريمي
خبرنگار

معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران 
در گفت وگو با همشهري:

راهمقابلهباآسيباجتماعی،
اجتماعیاستنهامنيتی

شد، قابل مشاهده اســت و به تدريج به بخشي 
از فرهنگ عمومي تبديل مي شود. براي مثال، 
در يك كار طنز، در روزهايي كه تهران با قطعي 
برق مواجه شده بود، نون تهران 1400با المپ 
قطع شــده بود؛ يعني نهادينه شــدن چنين 
لوگويي زمانبر است. در هر صورت بخش اول 
كار، طراحي لوگوهــاي متفاوت بود كه حدود 
40لوگو ارائه شد. لوگوي تهران 1400به دليل 
خالقانه بودن و جذابيتش، مهم و به يادماندني 
است. بخش دوم كار تهران 1400، مناسب با 
طراحي دبيرخانه تهران 1400و تأكيد شوراي 
شهر، اين اســت كه هر اقدامي كه شهرداري 
تهران در اين دو ســال انجام مي دهد با نشان 
1400باشد و از آذر سال گذشــته روي بدنه 
اتوبوس يا مترو و هر بناي شــهري انجام شد. 
مبتني بر ايــن طراحي، تصويرســازي هايي 
صورت گرفت كه رنگ و تنوع را به جداره هاي 
شهر و مبلمان شهري آورد. بخش سوم برنامه 
تهران 1400قرار بود كــه در قالب رويداد ها 
باشــد. اجراي اين بخش منوط به 2نكته بود؛ 
نكته اول آنكه براي اجراي رويدادها بايد امكان 
حضور اجتماعي شهروندان وجود داشته باشد 
كه متأســفانه به دليل شــيوع ويروس كرونا، 
برنامه حضور مردم در سطح جامعه به گونه اي 
متفاوت با همه ســال ها به عنــوان تجربه اي 
جديد انجام شــد. از نوروز 1399، در شــهر 
تهران براي نخســتين بار برنامه هاي فرهنگي 
به صورت خالقانه و فعاالنه برگزار شــد؛ مانند 
كنســرت هاي آنالين نوروز 99و تغيير نحوه 
برگزاري نوروزگاه به نوروزخانه. در هر صورت با 
تغيير در برگزاري برنامه ها استقبال به گونه اي 
رقم خورد كه اعداد و ارقام بازديدهاي كنسرت 
آنالين در فضاي مجــازي ميليوني بود؛ البته 
همانطور كه هيچ چيز جاي حضور در كنسرت را 
نمي گيرد، رويدادها هم نياز به فضاي اجتماعي 
دارند، اما باز استقبال قابل تحسيني شد. شيوع 
ويروس كرونا حتي برگــزاري رويداد جهاني 
مســابقات المپيك را به تعويق انداخت و بعد 
از يك ســال تأخير با اصل رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي برگزار شد. امسال تابستان برحسب 
آنكه گروه سالمندان در اولويت واكسيناسيون 
قرار گرفته بودند، شــعارمان اين بود، »شهر، 
دوباره زنده مي شــود و اين بار با سالمندان«. 
اما چون سرعت واكسيناسيون سالمندان در 
تيرماه كنــد پيش رفت، برنامه هــاي اجرايي 
تابســتان امســال هم بــا خلل مواجه شــد. 
درواقع همه گيــري ويروس كرونــا وضعيت 
عادي اجتماعي همه شهرهاي جهان را برهم 
زده و تهران هم از آن مســتثنا نبوده و امكان 
اجراي برنامه هاي رويدادي گســترده نيست. 
برنامه نوروزي امسال با استقبال خوبي از سوي 
شهروندان مواجه شد و قرار بود در فاصله عيد 
قربان تا عيد غدير هم اجرا شود، اما ستاد ملي 
مقابله با كرونا به دليل پيــك پنجم كرونا اين 
اجازه را نداد و ما هــم به دليل حفاظت از جان 
شهروندان اصراري به برگزاري برنامه ها نداريم.

درباره قراردادهاي تهران 1400 هم بايد بگويم 
خوشبختانه شهرداري تهران در اين باره شفاف 
اســت و معموال انتقادها دربــاره قراردادها از 
اطالعات ارائه شده در سامانه شفافيت گرفته 
شده كه دســتاورد اين دوره مديريت شهري 
است. البته اي كاش ترتيبي اتخاذ مي شد كه 
در كنار قرارداد، خروجي كار هم در دسترس 

مردم قرار مي گرفت تا قضاوت دقيق تر باشــد. 
ســال 1399حدود 30ميليارد تومان بودجه 
براي تهــران 1400پيش بيني شــده بود. در 
ســال 1399حدود 9ميليــارد از اين بودجه 
هزينه شد كه حدود 4و نيم ميليارد براي كمك 
به برج ميالد براي جشــنواره فيلــم فجر بود. 
در ســال1400 به جز رويداد نوروزي، هزينه 

چنداني براي تهران 1400نشده است.
 برخی انتقادها وجــود دارد و 
می گويند طراحی لوگو در شــرايط كرونا و 
مشكالت اقتصادی چندان ضرورت نداشته 

است، پاسخ شماست؟ 
آنچه تدوين شد برنامه اي براي تغيير و ايجاد 
رويكرد فرهنگي و اجتماعي نســبت به همه 
مسائل شهري اســت؛ يعني مسائل خدماتي 
و كالبدي هم از ايــن نگاه ديده شــود. براي 
تحقق و پيشرفت اين امر لوازم و مقدماتي الزم 
است. شهر نياز به شعار دارد و امسال در يكي 
از برنامه هاي هفته تهران، شــعار »ترانه هاي 
تهران« بود و اين ازجمله شــعارهايي بود كه 
محقق شــد. تهران 1400درواقع يك تغيير 
رويكرد و يك تغيير نگاه اســت. تهران شــهر 
انســان ها و اماكــن و رويدادهــا و چنارها و 
پرنده هاست و تالش كرده ايم تهران 1400فقط 
براي شهرداري تهران نباشد،  بلكه براي شهر 

تهران باشد.
و البته به جز طراحــي لوگو، اقدامات متعددي 
هم انجام شد. ســال 1399همه برنامه ها در 
تابســتان و بهار در قالب نمايشــنامه خواني 
آناليــن، كنســرت و ورزش در خانــه همه 
به صورت مجازي و آنالين برگزار شد، اما نوروز 
امســال را متنوع تر برگزار كرديم و نمونه اش 
برپايي 5۶0كارناوال شادي در محله ها، حركت 
تريلي پيك اميد در اطراف تهران، موســيقي 
نواحي، البته با رعايت پروتكل هــا بود. نوروز 
امسال سعي كرديم در شرايط كرونايي برنامه ها 
را به صورت ميداني برگزار كنيم و كنسرت آقاي 
قرباني در كنار نماد تهران برج آزادي اجرا شد. 
نكته مهم ديگر در برگــزاري برنامه ها كه بايد 
درنظر گرفت اين است كه ظرفيت شهر تهران 
در شرايط كرونايي براي برگزاري برنامه هاي 
اجتماعي و فرهنگي بيش از اين نيست، اما با 
اين حال سعي ما در سال 1400بر اين بود كه 
هزينه ها بيشتر صرف برنامه هاي ميداني شود 
تا برنامه هايي مانند سال گذشته كه به صورت 
مجازي انجام شد. آنچه شهر را زنده مي كند، 
خود شهر است؛ چون شهر اجتماعي است. براي 
شهر زنده بايد برنامه هاي چهره به چهره داشته 
باشيم. تجربه اين سال ها نشان داده است اگر 
قرار است رويدادهاي فرهنگي و اجتماعي در 
شهر به خوبي لمس شود بايد آن رويداد به طور 
گســترده در همه نواحي و محله ها به صورت 
متنوع اجرا شود و برنامه هاي اجرايي اين دوره 

به تعداد ۶00برنامه رسيد.
  همانطور كه مستحضريد، حال 
شهروندان به دليل شيوع ويروس كرونا و 
بيماري چندان خوب نيست و اين نياز ديده 
مي شود كه شهرداري مي تواند با محوريت 
محله ها قدم هايی در بهبود شرايط بردارد؛ 
شــما در معاونت اجتماعی و فرهنگی چه 

اقداماتی در محالت انجام داديد؟
هم اكنون به طور روشــن اجــراي برنامه ها در 
قالب دو رويكرد ناحيه محوري و محله محوري 

است. نگاه ما از ابتدا حفظ همان رويكرد سابق 
بود. بنابراين مناســبت ها بهترين فرجه براي 
چنين نگرشي بود. ســال گذشته در ماه محرم 
با خودروها برنامه كوچه گرداني برگزار شــد و 
مردم مقابل درب منزل  يا پشت پنجره هايشان 
شاهد اين شــيوه از عزاداري بودند. موسيقي 
نواحي را در معابر پر تردد شهر برگزار كرده ايم 
و همچنين يكسري كارناوال هاي شادي را در 
همه شهر و به خصوص در كوچه ها برپا كرديم 
كه بازخوردها بسيار عالي بود. اين بازخوردها ما 
را به هدف شهرداري در كاهش فاصله جنوب 
و شــمال مناطق شــهري تهران كمك كرد. 
البته نكته مهم درباره كاهش فاصله شــمال و 
جنوب، توجه داشته باشــيد كه در اينجا مهم 
 شنيده شــدن صداي كم  شنيده شده هاست. 
مثالــي در اين باره كه مي توان نــام برد، براي 
وقايع تلخ افغانستان 2 ويدئومپينگ اجرا شد و 
در برنامه اول شهرداري خيلي سريع اقدام كرد 
و بازخوردهاي خوبي گرفــت و در برنامه دوم 
كه كشتار كابل بود، حدود 300 تا 400نفر از 
افغانستاني هاي مقيم تهران در برنامه حضور 
داشتند و لزوما فاصله شمال و جنوب به معناي 

فيزيكي مدنظر نيست.
 چرا براي برنامه هاي اجرايي تان 
تبليغات به گونه اي نيست كه تالش هاي شما 

براي شهروندان ملموس باشد؟ 
معتقدم تلويزيون رســانه اول كشــور است، 
متأسفانه اين رسانه عمومي همراه ما نيست و 
تا زماني كه اين رسانه ملي در اجراي برنامه ها 
همســو و همراه در برگزاري برنامه ها نباشد، 
طبيعي اســت كه اقدامات ديده نمي شــود. 
شــهرداري تهران در حد توان بــراي تبليغ 
برنامه هــا وارد ميدان شــد و كليپ هاي يك 
و دو دقيقه اي از مراســم نــوروزي هم هر روز 
تهيه مي شــد و البته مردم هم خودشــان با 
موبايل هاي خود از مراســم فيلم مي گرفتند و 
پخش مي كردند. اين جالب است كه شهرداري 
و مــردم در حد تــوان همكاري و مشــاركت 
داشتند، اما صداوسيما كمتر همراه بود. آنچه 
در اين دوره و در اين شــرايط كمك بسزايي 
در اطالع رساني برنامه هاي شهرداري داشت، 
فضاي مجازي بود و در كنــار همه اين موارد 
نبايد تفاوت هاي تأثيرگذاري رســانه عمومي 
را به لحاظ گستردگي با فضاي مجازي ناديده 
بگيريم. البته وظيفه اطالع رســاني با ما نبوده 
و به مركــز ارتباطات مربوط مي شــود و البته 
اين مركز بسيار با ما همراه بوده است. وظيفه 
ما اجراي برنامه اســت به طوري كه در نوروز 
برنامه هاي خوبــي در خانه مينايــي و خزانه 
موســيقي اجرا كردند. در اين ميان چالشــي 
وجود دارد كه چقدر دنبال ديده شدن هستيم 
 يا قرار است براي مردم كار كنيم كه ما دنبال 
اين هســتيم كه براي مردم كار كنيم تا اينكه 
بخواهيم ديده شويم. شــهرداری تهران براي 
ســتاد كرونا در 5مرحله بيلبــورد تبليغاتي 
اختصاص داد و مي توان گفت شهردارتهران در 
راستاي اهداف اين ستاد از هيچ تالشي دريغ 
نكرده  و تعامالت خوبي داشته است. همچنين 
نبايد فراموش كنيم كه مشــاركت شهرداري 
تهــران در اجراي طرح شــهيد ســليماني يا 
واكسيناســيون خودرويي در اماكن متعلق به 

شهرداري تهران است.
 با توجه بــه آنكــه چيزي به 

فرارســيدن  ماه محرم نداريم و همانطور 
كه به نحوه برگزاري مراسم عزاداري سال 
گذشته به شيوه خودرويي اشاره شد، آيا 
شهرداري بودجه اي براي برنامه هيئت ها 

درنظر دارد؟ 
مشخصا بايد اعالم كنم كه بودجه كمك ها در 
اختيار معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري 
تهران نيســت و مــا تنها امكان مشــاركت 
داريم. شــهرداري تهران هر ساله برنامه هاي 
عزاداري متنــوع را از ابتداي  مــاه  محرم در 
مناطق آغــاز مي كرد. بخشــي از اين برنامه 
برپايي نمايشگاهي با عنوان عطر سيب بود كه 
كاركردش در واقع در اختيار گذاشتن امكانات 
براي هيئت ها بود. اين نمايشــگاه با رويكرد 
متفاوتي ســال 1398 در بوســتان گفتگو و 
سال 1399 در ميدان هاي اصلي تهران برگزار 
شد و در ســال 1400 بر حســب تأييد ستاد 
ملي كرونا در حد يك نمايشــگاه است. اقدام 
ديگر فضاســازي محيطي و سياهپوش شدن 

شهر است.
سال گذشته شهرداري دو برابر سال هاي ديگر 
كالبد شهري را سياهپوش كرد كه متأسفانه 
انتقاداتــي بر اين عملكرد شــد. اما برنامه اي 
كه براي امســال تدارك ديده شد، برگزاري 
جلساتي با اتاق اصناف تهران درباره مشاركت 
آنها در نصب پوستر و كتيبه هايي با مضمون 
عزاداري براي ساالر شهيدان است كه از طريق 
اتاق اصناف براي 300هزار واحد صنفي ارسال 
شده اســت. اقدامات ديگر كمك به مساجد 
شــهر تهران، خانه مداحــان و همچنين در 
اختيار گذاشــتن فضاهاي روباز شهرداري به 
هيئت ها ست و همچنين بودجه مجزايي براي 
فضاسازي محيطي بيشــتر در اختيار مناطق 
شــهر تهران قرار خواهد گرفت. امسال مانند 
هر سال زودتر به استقبال  ماه محرم خواهيم 
رفت و از جمعه صبح اين هفته براي فضاسازي 
و سياهپوش شدن شــهر اقدامات الزم انجام 

مي شود.
 آنچه در اين ســال ها معاونت 
اجتماعي و فرهنگي شــهرداري تأكيد 
فراوان داشته، شــامل 4 محورمهم، شهر 
دوستدار كودك، شهر دوستدار سالمند و 
شهر دوستدار معلول و شهر امن براي زنان 
است. چقدر اين طرح ها به نتيجه اي كه در 

دوست داشتيد رسيده اند؟
اين سياست ها نياز به بودجه مناسب دارند و 
قرار بود براي محقق شدن طرح شهر دوستدار 
كودك در سال 1399 اقداماتي صورت بگيرد 
كه با شرايط كرونايي مواجه شديم، با اين حال 
اقدامات خوبي براي آن با مدرســه تابستاني 
و مسابقه نقاشي انجام شــد و اقدام ديگر كه 
هم اكنون در حال انجام است، مناسب سازي  
شهر و بوستان ها براي دسترسي بهتر كودكان 
اســت   كه دســتورالعمل هاي آن تهيه شده 
اســت. تغيير رويكرد به تدريج در حال انجام 
است. عزم شــهرداري اين است كه تا فضايي 
به طور كامل مناسب ســازي  نشــده، افتتاح 
نشــود. به عنوان مثال، افتتاح پهنه شــهريار 
در منطقــه 11 به مدت يك هفتــه به تعويق 
افتاد تا مناسب ســازي  ها به صورت يكپارچه 
انجام شــود. مناسب سازي  شــهر براي افراد 
داراي معلوليت هم يكي از اهداف شهرداري و 
معاونت اجتماعي است و ما در شهر تهران يك 

سالن مناســب با احوال افراد داراي معلوليت 
نداشــتيم و ايوان شــمس تنها سالني است 
كه عالوه بر صندلي ها، سن آن نيز براي  افراد 

داراي معلوليت مناسب سازي  شد. 
بخــش ديگــر اقدامــات كــه شــورا براي 
مناسب ســازي  ســالمندان انجــام داد، 
يكپارچه شــدن خدمات براي سالمندي است 
و سالمندان با ثبت نام در سامانه »تهران من« با 
يك كارت واحد مي توانند از خدمات مخصوص 
سالمندي بهره مند شــوند. بخش مهمي كه 
امســال به طور جدي در حال پيگيري است، 
مناسب سازي  كالبدي شهر تهران براي امنيت 
بانوان اســت و در منطقه 10 به صورت پايلوت 
انجام شد و پس از آن براي همه شهر انجام شد.

 در اين طرح از زنان شــهر پرسيده شد كه چه 
چيزهايي در شــهر، محيط را براي تردد شما 
نا امن مي كند؟ مواردي كــه از نگاه بانوان مهم 
بود و درخواست رســيدگي داشتند، روشنايي 
بوســتان ها و معابر خلوت شــهر، كوتاه شدن 
شمشــادها و پرچين هاي حاشــيه شهر براي 
پيشگيري از سرقت و ... ساماندهي و حصاركشي 
فضاهاي نيمه كاره شهر و استقرار كانكس هاي 
نيروي انتظامي در برخــي  پارك هاي محلي از 
نمونه اولويت هايي بود كه درخواســت آنها در 
سامانه 137 به گوش مسئوالن در مناطق رسيد. 
يكي ديگر از عملكردهاي ما مناسب سازي  همه 
سراهاي محله است و به تدريج اين روند در حال 

اجرا ست.
معاونت اجتماعــي همچنان در 
حال تامين زيرساخت براي تقويت حضور 
شهروندان و فعاليت اجتماعي آنها در محيط 
شهري است. آيا معتقد هســتيد كه اين 
روند بايد در دوره هاي مديريت بعدي نيز 

ادامه يابد؟
بله، همانطور كه ما روند مديران پيش از خود 
را در اين موضــوع پيگيري و دنبــال كرديم، 
اين نياز ديده مي شــود كه مديــران بعد از ما 
بايد اهتمام به تقويت زيرســاخت براي مراكز 
فرهنگي و اجتماعي را كه مركز ثقل ارتباطات 
مردمي و اجتماعي است، دنبال كنند. مشكالت 
زيرساخت ها بايد مرتفع شود تا ارتباطات محلي 
با مراكز اجتماعي و فرهنگي مانند سراي محله 
تقويت شوند. سراهاي محله بايد مركز تجمع 
محلي باشد در كنار مساجد. هم اكنون در اداره 
سراهاي محله مشكل حقوقي هم وجود دارد 

كه به تدريج در حال رفع است.
 آيا پاكسازي پارك هاي بزرگ و 
پر از آسيب هرندي و شوش طرح كارآمدي 

بوده است؟
مسئله آسيب هاي اجتماعي مسئله پيچيده 
و دشواري اســت. شــهرداري تهران وظيفه 
مشــخصي دربــاره آســيب هاي اجتماعي 
دارد. طرح پاكســازي پــارك هرندي، طرح 
شكســت خورده اي اســت،  هر چند براي آن 
هزينه هاي گزافي شد، بارها در جلسات ذكر 
كردم با بســتن اين پارك ها، بي خانمان ها و 
معتادان به بخش هاي ديگر شهر خواهند رفت؛ 
همانطور كه االن شاهد حضور آنها در حاشيه 
ميدان شــوش و اطراف آن هســتيم. يعني 
درصورت بسته شــدن پارك  شوش، معتادان 
به گرمخا نه خاور شــهر نمي روند، كما اينكه 
وقتي پارك هرندي هم بســته شد، نرفتند. 
نمونه ديگري از پاتوق اين افراد را مي توان در 
دره فرحزاد شاهد بود كه 400نفر در حاشيه 
فرحزاد اسكان دارند و براي در امان بودن آنها 
در سيل نوروزي 1398، چادر در اطراف دره 
زديم چون به گرمخانه نمي رفتند. تالش هاي 
بسياري شد تا در پارك مشرف به دره فرحزاد 
در منطقه 2 گرمخانه احداث شود،  ولي تاكنون 
محقق نشد. درهرحال، چون جمع آوري آنها 
نه ممكن است، نه مطلوب، همانطور تعطيلي 
پارك هرندي و شــوش راهكار معقولي نبود. 
بهترين راهكار در اين محدوده از مناطق كه 
چنين اشــخاص طرد شــده از جامعه حضور 
دارند، برخــورد و رفتار اجتماعــي و در خور 
شخصيت انسان هاست و در كنار آن خدمات 
شهري مناسب ارائه شود و البته امكان حضور 
شبانه روزي آنها در گرمخانه ها ممكن شود كه 

االن دوسالي است محقق شده است.
معضل ديگر ناشي از آسيب هاي 
اجتماعي در شــهر كه همچنان شــاهد 
هستيم، تداوم حضور كودكان كار و زباله گرد 
اســت درصورتي كه خرداد سال گذشته 
بخشنامه منع به كار گيري كودكان توسط 

پيمانكاران شهرداري تهران صادر شد .
جمع آوري كــودكان كار وظيفه شــهرداري 
نيســت و با شــيوه جمع آوري آن به شــيوه 
كنوني هم مخالف هستيم و هيچ وقت با هيچ 
طرحي درباره جمع آوري آنها و انتقال به مركز 
خاصي همراهي نكرده ايــم. اصوال بايد بدانيم 
كه  برخورد با آسيب ديدگان، نياز به ظرافت و 
تخصص دارد، چون در اين ســال ها رفتارهاي 
ناصحيح در كنار هزار دليل ديگر مسبب ازدياد 

آسيب هاي اجتماعي در شهر شده است. شهر 
به گونه اي بايد باشد كه سقفي براي خوابيدن 
همه بي خانمان ها در آن موجود باشــد. باعث 
افتخار ماســت كه در اين يكي دو سال كسي 
بر اثر بي خانماني در خيابان هاي شــهر فوت 
نكرده است. درباره كودكان زباله گرد هم بايد 
به اين نكته اشاره داشته باشم كه مافيايي در 
اين باره وجود ندارد. البته قاعدتا بايد مافيايي 
باشد كه آنها را از افغانســتان به تهران و ساير 
شهرها مي آورد، اما در شــهر نه. چند ده هزار 
مخزن زباله باز در شهر وجود دارد و هيچ وقت 
برداشت زباله از مخزن جرم تعريف نشده است؛ 
يعني زباله گردي جرم نيســت ،  بلكه آســيب 
است . تعيين تكليف جرم به عهده قانون است و 
شهرداري تهران قانونگذار نيست بنابراين، اين 
موارد جرم نيست. اجراي طرح جانمايي مخازن 
زبالــه در كوچه ها و خيابان هــا، هدف خوبي 
داشت كه يا از ابتدا ارزيابي تأثير اجتماعي آن 
انجام نشده بود يا پيامدهاي پيش بيني نشده اي 
بر آن بار شد. هدف شــهرداري كاهش تعداد 
كودكان زباله گرد است و زماني كه عددها اين 
كاهش را نشان دهد، مشخص مي شود كه وضع 
رو به بهبود اســت. زباله گردي و دستفروشي 
مربوط بــه وضعيتي اســت كــه   چند دهك 
جامعه فقيرتر شده اند، طبيعي است كه چنين 
رفتارهايي افزايش پيدا مي كند. وقتي مافياي 
كودكان كار مطرح مي  شــود، جمع آوري هاي 
ضربتي هم توجيه پيدا مي كند،  درحالي كه راه 
مقابله با آســيب اجتماعي، اجتماعي است نه 
امنيتي.  ما در جلسه با مسئوالن قضايي تهران 
پيشــنهاد كرديم به جاي جمع آوري كودكان 
زباله گرد، بهتر اســت با خودروهاي حامل اين 

كودكان  برخورد شود.
  پويش هايي در ايــن معاونت 
براي ارتقاي فرهنگي و تعامالت اجتماعي 
شهروندان در شــهر در حال انجام است. 
چقدر برپايي چنيــن پويش هايي تأثيرات 
الزم را براي رسيدن به اهداف  داشته است؟

3پويش كوچه هاي دوستي)كوچه هاي رنگي(، 
هم سايه هم )درباره زندگي آپارتمان نشيني( 
و موتورســوار خــوب به طور جــدي در حال 
انجام است. رؤيايي نگاه كردن به حل مسائل 
اجتماعي، معموال انتقادي است كه وارد است و 
مشكالت ناگهاني حل نمي شود. نتايج پويش ها 
در درازمدت قابل بررسي است و هيچ پويشي 
در كوتاه مــدت نتايج قابل قبولي را نداشــته 
است. پويش موتورسوار خوب وارد سال سوم 
شده است و يكي از نتايج پويش پيشگيري از 
توقيف 70هزار موتورسيكلت متخلف يا كاهش 
ميزان تصادفات اســت. اعداد و ارقام موجود 
نشان دهنده موفقيت است. امروزه شهروندان 
بســياري در آپارتمان ها و مجتمع هاي بزرگ 
با هم همسايه هستند و شهر نياز به راه اندازي 
پويشي به نام پويش »هم سايه هم« را داشت. 
در اين پويش بســياري از ريز جزئيات زندگي 
در آپارتمان نشــيني به صورت غيرمستقيم به 
ساكنان اين كالنشــهر در حال آموزش است 
و خوشبختانه اين پويش با مشاركت هايي كه 
از شهروندان شــاهد بوديم با استقبال مواجه 

شده است. 
طرح كوچه دوستي هم در راستاي ساير اهداف 
فرهنگي، اجتماعي شــهر است. در اين طرح، 
رنگ كردن كوچه هدف اصلي نيســت، بلكه 
هدف مهم اين اســت كه مردم كوچه به ويژه 
زنان و كودكان  با هم تــالش و كوچه را رنگ 
كنند. نخستين اقدام در كوچه طوطي و كوچه 
زيبا در محله مظاهري در منطقه 15انجام شد 
و به دنبال آن ساير مناطق دست به كار شدند 
و جالب است بدانيد كه برخي از اهالي به جاي 
مشاركت در رنگ آميزي تقاضاي تسهيل گري 

يا توسعه فضاي سبز را داشتند.
 مهم ترين دســتاورد معاونت 
اجتماعي در مديريت شــهري دوره پنجم 

چه بوده است؟
تهــران بــا اشــخاص و زيرســاخت هاي 
اجتماعي شــكل مي گيرد و نبايــد فراموش 
كنيم كه شــهروندان ساكن در شــهر تهران 
مانند كالبــد و رويدادهايش مهم هســتند. 
كســي بودن، آدم حساب شــدن و حاشيه اي 
 شدن در شهر مهم اســت حتي يك نفر بودن

 مهم است. 
نوروز امسال دســتورالعمل عدم اســتفاده از 
عمونوروز ســياه صادر شــد و اين كار خوبي 
بود؛ چون قدمــي در فرهنگســازي  مقابله با 
تبعيض و صورت هاي خفيف نژادپرســتي در 
ايران برداشــته شد. ســاكنان سياه پوست در 
تهران اقليت هستند ولي آنها هم مهم هستند. 
حاجي فيروز ريشه هاي اسطوره اي دارد، ولي 
حاجي فيروز با صورت سياه يك سنت قاجاري 
اســت كه مي تواند به جاي صورت ســياه، با 
صورت ســفيد باشد كه امســال هم با صورت 
سفيد مردم را شــاد كرد و مردم هم از اين امر 

ناراضي نبودند.
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نقد خبر

پيام بنزيني به سياستگذاران
خبر: مصرف بنزين در تيرماه سال جاري و همزمان با شروع موج پنجم 
كرونا در كشور به 10۷ميليون ليتر در روز رسيد كه در مقايسه با تير سال 

۹۹، رشدي 35درصدي را نشان مي دهد.
نقد: رشد 35درصدي مصرف بنزين آن هم در شرايطي كه ايران با موج 
پنجم كرونا مواجه شــده و بســياري از فعاليت ها و خدمات در اقتصاد 
وضعيت مطلوبي ندارند، يك پيام روشــن به سياستگذاران را درون خود 
جاي داده كه بي توجهي به اين روند مصرف آينده امنيت انرژي در بخش 
فراورده هاي نفتي به ويژه بنزين را در معرض خطر قرار مي دهد. نخستين 
پيام اين روند مصرف اين اســت كه اگر شــرايط كرونايــي پايان يابد و 
رفت وآمدها به حالت عادي برگردد، احتمال اينكه ميزان مصرف بنزين 
افزايش يابد، دور از انتظار نخواهد بود. پيام دوم اين است كه دست كم با 
توجه به تجربه هاي گذشته، گزينه اصالح قيمت بنزين نمي تواند گزينه 
مطلوبي براي مصرف كنندگان باشد و پيام سوم اينكه اگر فكري به حال اين 
وضعيت فزاينده رشد مصرف نشود، دوباره ايران به باشگاه واردكنندگان 
بنزين خواهد پيوست. از سوي ديگر تجربه نشان داده اصالح الگوي مصرف 
بنزين و ديگر فراورده هاي نفتي و حامل هــاي انرژی با روش هايي چون 
سهميه بندي يا اعمال محدوديت ها يا افزايش قيمت انرژي با هدف تامين 
كسري بودجه دولت، يك تجربه ناپايدار و شكننده اي است. از اين منظر 
تنها گزينه مطمئن  و پايدار در اصالح مصرف بنزين، پايين آوردن ميزان 
مصرف سوخت در خودروهاســت. اين مسئله نه درخصوص خودروهاي 
فرســوده بلكه در نتيجه توليد و عرضه خودروهاي بنزين سوز پرمصرف 
مشــاهده مي شــود. بنابراين بايد ميزان مصرف بنزيــن در خودروهاي 
موجود و آينده را به حد استانداردهاي جهاني رساند. گزينه ديگر افزايش 
خودروهاي گازسوز يا دوگانه سوز اســت كه تجربه آن را داريم اما دچار 
خطاي سياستگذاري و موازي كاري در سطوح كالن هستيم و گزينه ديگر 
رفتن به سمت خودروهاي هيبريدي كه البته در 4سال آينده سخت بتوان 
شاهد تردد تعداد زيادي خودروهاي هيبريدي و نظاير آن در خيابان ها و 
جاده هاي ايران بود. پس به نظر مي رسد ما در سال هاي آينده همچنان با 
الگوي فعلي مصرف انرژي با استانداردهاي دنيا فاصله خواهيم گرفت مگر 

اينكه الگوها ، جهت ها و برنامه ها دگرگون شود.

سهم 32/8درصدي غذا از واردات بهار 1400
در بهار امسال 3.4ميليارد دالر محصول كشاورزي و غذايي 

وارد كشور شده كه ازنظر ارزش معادل 32/8درصد از كل 
واردات كشور است

براساس آمارهاي رسمي، 32.8درصد از كل واردات كشور در فصل بهار 
امسال، محصوالت كشــاورزي و غذايي بوده اســت. ارزش اين بخش از 
واردات به 3.4ميليارد دالر رسيده كه نسبت به بهار سال قبل 34درصد 
افزايش پيدا كرده است. به گزارش همشــهري، بررسي كارنامه تجارت 
بخش كشــاورزي و غذايي در فصل بهار1400 نشــان مي دهد در اين 
فصل ارزش كل واردات و صادرات اين حوزه به 4.6ميليارد دالر رســيده 
كه 1.2ميليــارد دالر از آن به صــادرات اختصاص داشــته و در مقابل 
 3.4ميليارد دالر از آن صرف تأمين كاالهاي كشاورزي و غذايي مورد نياز 

كشور شده است.

وضعيت صادرات غذا
براســاس آمارها، در بهار امســال 1.2ميليارد دالر محصول كشاورزي و 
غذايي از كشور صادر شده كه بخش عمده آن ازنظر ارزش به محصوالتي 
نظير پسته، هندوانه و گوجه فرنگي اختصاص داشته است؛ به گونه اي كه 
اين 3 محصول به تنهايي حدود 30درصد از كل ارزش صادرات محصوالت 
كشاورزي و غذايي در فصل بهار1400 را تشكيل مي دهند. بررسي هاي 
معاونت اقتصادي اتاق تهران نشان مي دهد مجموع صادرات محصوالت 
كشــاورزي و غذايي در بهار امسال در مقايســه با مدت مشابه سال قبل 
1.1درصد كاهش پيدا كرده و درمجموع سهم اين حوزه از كل صادرات 
كشور در بهار1400 معادل 11.4درصد بوده است. واكاوي اطالعات مربوط 
به تجارت محصوالت كشاورزي و غذايي ايران در بهار1400 نيز حاكي از 
اين است كه مهم ترين مقاصد صادراتي اين محصوالت، كشورهاي عراق، 
افغانستان و امارات متحده عربي بوده كه به تنهايي بيش از 53درصد از كل 
ارزش صادرات كشاورزي و غذايي ايران را در اين فصل خريداري كرده اند.

آمار و ارقام واردات غذا
طبق آمارهاي رســمي، در بهار1400 و در شرايطي كه همچنان واردات 
فهرست بلند بااليي از كاالها به كشور ممنوع بوده است، 32.8درصد از كل 
ارزش واردات ايران به محصوالت كشاورزي و غذايي اختصاص داشته و 
درمجموع 3.4ميليارد دالر صرف تأمين اين كاالها شده است. بررسي ها 
نشــان مي دهد مهم ترين اقالم وارداتي محصوالت كشاورزي و غذايي به 
كشور در بهار امسال به ترتيب شامل ذرت دامي، روغن خام دانه آفتابگردان 
و دانه سويا تراريخته بوده است كه درمجموع 45درصد از كل ارزش واردات 
محصوالت كشاورزي و غذايي را در اين فصل تشكيل مي دهند. همچنين 
مهم ترين مبادي واردات محصوالت كشاورزي و غذايي كشور در اين فصل 
كشورهاي امارات متحده عربي، تركيه و سوئيس بوده كه به تنهايي حدود 
4۹درصد از واردات اين محصوالت را طي مدت مورد بررســي تشكيل 
داده اند. البته اين ســه كشــور عمدتاً در فرايند بازرگاني به عنوان مبدأ 
واردات كاال شناخته شده اند و به نظر مي رسد با توجه به فهرست بازيگران 
اصلي بازار غذا و محصوالت كشــاورزي، مبدأ اصلي بارگيري اين كاالها 

كشورهايي نظير برزيل و آمريكا باشد.

صادرات ارزان و واردات گران
بررسي ريزنمرات كارنامه تجارت خارجي محصوالت كشاورزي و غذايي 
ايران در بهار1400 حاكي از اين نكته است كه ميانگين قيمت صادرات 
محصوالت كشــاورزي و غذايي در اين مدت حدود 508دالر به ازاي هر 
تن بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 16درصد كاهش نشان 
مي دهد. اين در حالي است كه در اين بازه زماني، ميانگين قيمت واردات 
اين محصوالت با افزايش 45.2درصدي نســبت به بهار سال قبل مواجه 

شده و ارزش آن به 53۹دالر به ازاي هر تن رسيده است.

تراز تجاري منفي تر شد
از ديگر نكات تجارت محصوالت كشاورزي و غذايي ايران در بهار1400 
اين است كه در اين فصل، تراز تجاري منفي اين محصوالت تشديد شده 
و 2.2ميليارد دالر بيش از ارز حاصل از صادرات اين محصوالت، به واردات 
ديگر اقالم مورد نياز كشــور اختصاص يافته اســت. اين رقم در مقايسه 
با كســري تراز تجاري محصوالت كشاورزي در بهار ســال قبل حدود 
881ميليون دالر بيشتر است. به نظر مي رسد خشك سالي و تالش ناگزير 
دولت براي تأمين هر چه بيشتر خوراك دام و كاالهاي اساسي مورد نياز 
كشور از طريق واردات، اصلي ترين عامل رشد 881ميليون دالري كسري 

تراز تجاري اين حوزه باشد.

شــاخص كل بورس تهران 
ديروز براي دومين بار در يك 
هفته گذشــته با يك رشــد 
پرقدرت به كار خود پايان داد و پس از ۷ ماه از 

مرز يك ميليون و400هزار واحد عبور كرد.
به گزارش همشهري، رشــد بازار سهام 
كه از ابتداي تير ماه آغاز شــده همچنان 
ادامــه دارد. ظــرف يك هفته گذشــته 
شــاخص بورس 2رشــد پرقدرت را در 
كارنامه خود ثبت كرده است. در مبادالت 
ديروز هم شــاخص كل بــورس تهران با 
30هزار واحد افزايش معادل 2.2درصد 
رشــد كرد و بعد از ۷ماه توانســت از مرز 
يك ميليون و400هــزار واحد عبور كند. 
آخرين بار شــاخص بــورس در دي ماه 

پارسال در اين محدوده قرار داشت.
از نظر تكنيكي با عبور شاخص از محدوده 
فعلي، اين پتانسيل وجود دارد كه شاخص 
بورس تا محدوده يك ميليون و550هزار 

واحد افزايش يابد.
ديروز همچنيــن ارزش روزانه معامالت 
به 11هزارو500ميليارد تومان رســيد. 
اين بيشــترين ميزان معامــالت انجام 
شده از ابتداي سال جاري تاكنون است. 
ظرف 2 ماه گذشته 2500ميليارد تومان 
نقدينگي ســهامداران حقيقي وارد بازار 
سهام شده، ميزان بازده بازار سهام از اول 

تير ماه تاكنون به 22درصد رسيده است.

داليل رشد شاخص
تحليلگران مي گوينــد؛ اصلي ترين دليل 
رشد دوباره شــاخص هاي بورس افزايش 
انتظارات تورمي است. تورم در حال رشد 
اســت و هيچ تصوري از كاهش تورم در 
آينده وجود نــدارد به ويــژه آنكه حجم 
نقدينگي به سرعت در حال افزايش است 
و كســري بودجه دولت به باالترين حد 
خود در تاريخ اقتصاد رسيده، اين موضوع 
سهامداران را به اين نتيجه رسانده است 
كه هيچ چشــم اندازي براي كاهش تورم 
وجود نــدارد و چون بازار ســهام يكي از 
بازارهايي است كه مي تواند از سهامداران 
در مقابل تورم محافظت كند سهامداران 
ترجيح داده اند بخشي از دارايي هايشان را 
در بورس سرمايه گذاري كنند. تحليلگران 
در عين حال انتظار دارند قيمت دالر حتي 
با فرض توافق هســته اي تحت تأثير رشد 
تورم با كاهش مواجه نشــود و اين عامل 
هم يكي ديگر از داليل رشد شاخص هاي 

بورس است.
آنهــا همچنين بر ايــن باورنــد كه تيم 

اقتصادي دولــت آينده، بــدون اصالح 
شرايط و زيرســاخت ها نمي تواند تأثير 
خارق العاده اي روي بازار ارز داشته باشد. 
اين روزها موجي در بــازار ارز راه افتاده 
مبني بر اينكه به زودي قيمت دالر از مرز 
30هزار تومان عبور خواهد كرد. تعداد و 
حجم انتشار اين شــايعات در پي تقويت 
احتمال شكســت در مذاكرات هسته اي، 
افزايش يافته است. كارشناسان اقتصادي 
مي گويند؛ شكست در مذاكرات هسته اي 
مي تواند به رشــد قيمت دالر تا ســطح 
40هزار تومان منجر شود. از نظر تكنيكي 
چنانچه قيمت دالر از مرز 40هزار تومان 
عبور كنــد اين احتمال كــه ركوردهاي 
جديدي در قيمت دالر ثبت شــود وجود 
دارد، اين موضوع مي تواند شــاخص هاي 
بورس را به شــدت تحت تأثير قرار دهد و 
حتي به رشــد افراطي بازار سهام منجر 

شود.

كارشناسان چه مي گويند
تحليلگران مي گويند عوامل تورم زا و رشد 
قيمت دالر به عنــوان 2محرك پرقدرت 
مي تواند به تداوم رشد شاخص هاي بورس 
منجر شود به ويژه آنكه اثر اين عوامل روي 
روند درآمدزايي شــركت هاي بورس هم 
نمايان مي شود. همين حاال رشد قيمت 
دالر و افزايش تورم از سال۹۷ تاكنون به 
افزايش اسمي درآمد شركت هاي بورس 

منجر شده است.
روزبه شريعتي، كارشــناس بازارسرمايه 
در اين باره مي گويد: شــواهد از بازگشت 
بازار به روند منطقــي خود حكايت دارد، 

با توجه به نرخ كنوني دالر، انتظار مي رود 
وضعيت ســودآوري شــركت ها در كنار 
روند منطقي بازار قرار گرفته و همچنين 
بازار ســرمايه نيز درسال جاري نسبت به 
سال13۹۹ اميدواركننده تر باشد. يك ماه 
اســت كه تعداد صــف فروش ها كاهش 
يافته و بازار تحليلي شــده است. درواقع 
معامالت در بازار ســرمايه گزارش محور 
شده و سهامداران، بنيادي و تحليلي رفتار 
مي كنند. اين وضع بهتر از شرايط سال۹۹ 
است كه همه ســهم ها باهم داراي صف 

فروش يا صف خريد مي شدند.
به گفتــه او، اين روند منطقــي در بازار با 
توجه به نرخ دالر 26هزار توماني در بازار 
آزاد و بيش از 22هزار توماني در ســامانه 
نيما نشان مي دهد سودآوري شركت ها در 
سال1400 هم ادامه دارد و حتي بهتر از 
سال۹۹ خواهد بود البته نه با اختالفي كه 

در اين دو سال ديده شد.
 ســعيد جعفري، كارشــناس ديگر بازار 
ســرمايه در اين باره معتقد اســت: سود 
خالص شركت ها در ســال1400 باالتر 
از سود خالص شــركت ها در سال13۹۹ 
خواهد بود. اين موضوع فارغ از اين است 
كه احياي برجام صورت بگيرد يا خير. زيرا 
از يك طرف هم قيمت هاي جهاني رشد 
مناسبي را تجربه كرده و افت نكرده اند و 
هم از طرف ديگر قيمت دالر روي 15هزار 

تومان نيامده است.
به گفته او، زمستان سال13۹8 تا مردادماه 
سال13۹۹، بازار ســرمايه رشد زيادي را 
تجربه كرد و اين باعث شد تناسب قيمت 
سهم ها با افزايش سودآوري به هم بخورد. 

اما هم اكنون سود شركت هاي بورس در 
حال افزايش است.

عباس آرگون، نايب رئيس كميسيون بازار 
پول و سرمايه اتاق بازرگاني هم به افزايش 
قيمت ارز در بازار و تأثير آن بر معامالت 
بازار سهام اشاره كرده و مي گويد: افزايش 
قيمت ارز و رشــد نقدينگــي موجود، بر 
نرخ جايگزيني ارزش سهام شركت هاي 
صادرات محــور تأثير مي گــذارد كه اين 
موضــوع ســوددهي باالتــري را براي 
سهامداران رقم مي زند. او با ابراز اميدواري 
نســبت به روي كار آمدن دولت جديد، 
توضيح مي دهد: چنانچــه تغيير دولت با 
تصميمات درست و انتخاب هاي صحيح 
دركابينه همراه باشــد مي تواند فضايي 
جديد در نظام اقتصادي و اجتماعي كشور 

ايجاد كند.
او ادامه مي دهد: بازار ســهام روند خاص 
خود را دارد، ســهامداراني كه وارد بازار 
مي شوند نبايد به صورت هيجاني و به دور 
از تحليل اقدام به ســرمايه گذاري در اين 
بازار كنند. برخي سهام داران با رفتارهاي 
هيجانــي خود، ديد كوتاه مدتي نســبت 
به ســرمايه گذاري در بازار ســهام دارند، 
درحالي كه اگر ســرمايه گذاران ديد خود 
را از ايــن بــازار بلندمدت كننــد به طور 
حتم قادر به كســب بازدهــي معقولي 
از اين بــازار خواهنــد بــود. به گفته او، 
درصورتي كه سهامداران ديد بلندمدت 
و تحليل محوري داشته باشــند، به هيچ 
عنوان از اين بازار متضرر نمي شوند و سود 
بيشــتري  نسبت به ســاير بازارها كسب 

خواهند كرد.

روند صعودي قيمت مصالح و 
نهاده هاي ساختماني در حال 
تبديل شدن به پاشنه آشيل 
طرح ساخت مسكن مشــاركتي بر مبناي 
قيمت واقعي اســت. گرچه دولت در تالش 
اســت با افزايش مبلغ وام مسكن ملي اثرات 
افزايش هزينه ســاخت را جبــران كند؛ اما 
اين مقوله نيز به واســطه تأثير منفي روي 
مبلغ اقساط نمي تواند مشكل ناتواني مالي 

متقاضيان را كامال برطرف كند.
به گزارش همشهري، با احتساب تداوم گراني 
نهاده هاي ســاختماني، به نظر مي رسد هم 
پروژه هاي مســكن ملي و هم طرح مجلس 
براي جهش توليد مسكن به زودي با چالش 
تغيير قيمت تمام شده و به تبع آن با افزايش 
آورده نقدي متقاضيان روبه رو خواهد شد. اين 
مسئله مي تواند احتمال موفقيت توليد مسكن 
مشاركتي را به واســطه ناتواني متقاضيان 

طبقه متوسط كاهش دهد.

گراني مستمر مصالح
فارغ از اتفاقاتي كه در هفته هاي اخير و به دنبال 
قطع برق صنايع براي بازار ســيمان و فوالد 
رخ داده و ايــن اقالم را با گراني شــديدي در 
كوتاه مدت مواجه كرده اســت، وضعيت ساير 
نهاده هاي ســاختماني پرمصرف هم تعريفي 
ندارد و آنگونه كه اطالعات مركــز آمار ايران 
نشــان مي دهد فقط در بهار امسال ميانگين 
قيمــت نهاده هاي ســاختماني 1۹.4درصد 
رشد كرده است. طبق آمار، تورم نقطه به نقطه 
نهاده هاي ســاختماني در بهار1400 نسبت 
به بهــار13۹۹ معــادل 100.۷درصد بوده؛ 
يعني خريــداران نهاده هاي ســاختماني در 
بهار امسال مجبور بوده اند براي خريد سبدي 
يكسان از مصالح ساختماني، به طور ميانگين 
100.۷درصد بيشــتر از بهار ســال قبل پول 
بپردازند. از سوي ديگر آمارهاي بانك مركزي 
از تحوالت قيمت مسكن در بهار امسال، از تورم 
نقطه به نقطه حدود 60درصدي قيمت مسكن 
نسبت به بهار سال قبل حكايت دارد. همسان 

نبودن تورم مسكن و نهاده هاي ساختماني در 
اين دوره زماني مي تواند ناشــي از پيش خور 
شدن افزايش قيمت نهاده هاي ساختماني در 
قيمت مسكن باشــد؛ اما از نظر رواني، جهش 
تورم نهاده هاي ساختماني مي تواند بر قيمت 
مسكن اثرگذار باشد و حداقل از واقعي  شدن 

آن جلوگيري كند.

هزينه واقعي در مسكن دولتي
يكي از محاسن مسكن دولتي در دوره جديد 
در مقايسه با مسكن مهر، واقعي سازي قيمت 
ســاخت در قراردادهاست كه باعث مي شود 
سازندگان در اين طرح ها به واسطه تغييرات 
قيمت نهاده ها متضرر نشــوند اما در مقابل، 
مي تواند شرايطي ايجاد كند كه متقاضيان 
در تامين آورده نقدي يا بازپرداخت اقساط 
تســهيالت بانكي اختصاص يافتــه به اين 
طرح با مشكل مواجه شــوند. در سال۹8 و 
همزمان با آغاز طرح اقدام ملي تامين مسكن، 
ميانگين هزينه ســاخت هر مترمربع زيربنا   
2.3ميليــون تومان برآورد شــده بود اما در 
زمان عقــد قراردادهاي اوليه ايــن مبلغ تا 
حوالي 2.۷ميليون تومان افزايش يافت. در 
ادامه، در ســايه تب تورمي بازار نهاده هاي 
ساختماني و در شرايطي كه قيمت مسكن در 
بازار روند صعودي پرقدرتي داشت، گروهي از 
سازندگان با انتقاد از ثبات قيمت مسكن ملي، 

از رسيدن قيمت واقعي هر متر مسكن ملي 
به 5و حتي 6ميليون تومان خبر مي دهند اما 
متوليان امر اين اظهارات را تكذيب كردند. 
در نهايت، معاون مسكن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازي در اواخر تيرماه و در جريان 
بهره برداري از طرح هاي ملي اين وزارتخانه، 
آخرين جزئيات از قيمت ساخت مسكن ملي 
را ارائه داد كه در آن زمان از حدود 4ميليون 
تومان براي هر مترمربــع در اطراف تهران 
فراتر نمي رفت. محمود محمودزاده در مراسم 
21تير ماه در پاسخ به پرسش حسن روحاني، 
درباره هزينه احداث واحدهاي مسكن ملي، 
گفت: متوسط قيمت خريد و ساخت مسكن 
در پرنــد مجموع ســاخت و خدمات متري 
4ميليون تومان اســت كه درصورت افزوده 
شــدن قيمت زمين، متري ۷00هزار تومان 
نيز بيشتر خواهد شــد. حاال، با لحاظ تورم 
نهاده هاي ساختماني، انتظار مي رود قيمت 
ساخت در آن دســته از قراردادهاي مسكن 
ملي كه پيشرفت پاييني دارند، به روزرساني 

شود و به ارقام باالتري برسد.

بالتكليفي متقاضيان
به دنبال افزايش هزينه ســاخت مســكن 
ملي، دولت تصميم گرفت بــا باال بردن رقم 
تسهيالت بانكي اختصاص يافته به اين طرح 
و افزايش 150درصدي وام مسكن ملي، بار 

مالي تحميل شده به متقاضيان را به اقساط 
20ساله تبديل كند؛ چراكه به دنبال گران تر 
شدن هزينه ســاخت، متقاضيان بايد آورده 
بيشــتری را تامين مي كردند و عمال بخش 
قابل توجهي از آنها امكان آن را نداشــتند. 
در اين شــرايط با وجود تصويب تسهيالت 
250ميليون توماني براي هر واحد مسكوني 
در طرح مسكن ملي، مبلغ اقساط اين وام با 
نرخ سود 18درصد و بازه بازپرداخت 20ساله 
به حوالــي 4ميليون تومان مي رســد كه در 
مقايسه با درآمد و دستمزد طبقه متوسط، 
رقم بااليي محسوب مي شود. البته وزير راه 
و شهرسازي معتقد اســت با انتخاب شيوه 
پلكاني براي بازپرداخت اقساط، متقاضيان 
در ســال هاي نخست اقســاط سبك تري 
مي پردازنــد و به مرور زمان كــه درآمدها و 
دستمزدها باال مي رود، آنها راحت تر مي توانند 
اقســاط بزرگ تري را پرداخت كنند. با همه 
اين تفاصيل، متغير بودن قيمت در مسكن 
ملي كه البته ناشي از واقعيت های اقتصادي 
است، باعث شده متقاضيان مسكن دولتي، 
قادر بــه برنامه ريــزي و تصميم گيري براي 
ثبت نام، واريز آورده يا تداوم مشــاركت در 

ساخت نباشند.
اين معضل، به واسطه شباهت هايي كه ميان 
طرح مسكن ملي و طرح جهش توليد مسكن 
مجلس وجود دارد، مشمول طرح مجلس نيز 
خواهد شد و احتماال تمهيداتي كه براي يارانه 
سود و كاهش هزينه ســاخت در اين طرح 
ديده شده نيز قادر به جبران آن نباشد. به نظر 
مي رســد، همانگونه كه در مسكن دولتي با 
حذف زمين از هزينه اوليه ســاخت مسكن، 
تبعات گراني زمين در خانه دار شــدن قشر 
متوسط حذف شد، بايد تمهيداتي نيز براي 
واقعي سازي قيمت نهاده هاي ساختماني و 
بازگرداندن ثبات به اين بازار انديشيده شود تا 
متقاضيان براساس واقعيت و با توجه به توان 
مالي خود وارد مشاركت در ساخت مسكن 
شوند و در ميانه راه با هزينه هاي غيرمترقبه 

غافلگير نشوند.

شاخص كل بورس تهران ديروز بعد از ۷ ماه از عبور بورس از مرز 7ماهه
مرز يك ميليون و400هزار واحد عبور كرد

بورس

مسكن

گزارش

تكميل زنجيره بازار امالك 
در بورس

 بورس كاال براي عرضه امالك بانك ها اعالم آمادگي كرد

بورس كاالي ايران با ارسال نامه اي رســمي به تمام بانك ها، آمادگي 
خود را براي عرضه امالك مازاد آنها اعالم كرد. براساس قانون؛ بانك ها 
موظفند امالك مازاد خود را به بخــش خصوصي واگذار كنند. به نظر 
مي رسد با عرضه اموال مازاد بانك ها، چرخه عرضه نهاده ها و كاالهاي مرتبط با حوزه 

مسكن در بورس كاال تكميل شود.
به گزارش همشهري، نظام بانكي كه بايد حالل مشكل بخش هاي مختلف اقتصادي 
كشور باشد، در سال هاي اخير به قدري در بنگاه داري و خريد امالك غرق شده كه از 
انجام وظيفه اصلي خود بازمانده است؛ مشكلي كه رهايي از آن جز با فروش اموال، 
امالك و سهام مازاد ميسر نمي شود. بخشي از امالك متعلق به بانك ها تمليكي، يعني 
ناشي از معوقات نظام بانكي است، اما بخشي از اموال مازاد بانك ها نيز ناشي از تملك 

اين دارايي ها به اراده بانك ها بوده است.
در واقع بانك ها در طول ســال هاي گذشــته به جاي اينكه به كار اصلي خود، يعني 
سپرده پذيري و اعطاي تسهيالت بپردازند، با بهره گيري از برخي منابع خود، يا ملك 
خريده اند يا در سهام برخي شركت ها سرمايه گذاري كرده اند. درحالي كه در همه اين 
سال ها مردم و بخش خصوصي، از كمبود شديد منابع مالي رنج برده و نتوانسته اند 
به راحتي از بانك ها تســهيالت دريافت كنند. حتي برخي بانك ها بخش عمده اي 
از نقدينگي خود را صرف پرداخت اعتبار به مالكان اصلي شــان كرده اند، در چنين 
شرايطي دولت و بانك مركزي چند سال است در تالشند بانك ها را به مسير اصلي شان 
بازگردانند. براساس الزامات قانوني، بانك ها موظف بوده اند در يك دوره زماني، بين 
ارديبهشت ۹4 تا ارديبهشت ۹۷، همه سهام و اموال شان را بفروشند. با اين حال، هنوز 

اقدام در خور توجهي انجام نشده و بانك ها همچنان امالك زيادي در اختيار دارند.
پانزدهم تيرماه 13۹8، فرهاد حنيفي، معاون نظارت بانك مركزي از مجازات مديران 
بانك هايي خبر داد كه تا پايان سال ۹8 عملكرد قابل قبولي در خروج از بنگاه داري و 

واگذاري اموال مازاد نداشته  باشند.
براســاس قانون رفع موانع توليد بانك هايي كه همچنان به بنــگاه داري و افزايش 
دارايي هاي خود اصرار مي كنند، بايد بيش از 28درصد ماليات بر دارايي را  بپردازند 
اما با وجود اين مقررات و اولتيماتوم ها، بانك ها اقدام عملي مهمي در اين زمينه انجام 
نداده اند. بر همين اساس بورس كاال كه از سال گذشــته تابلوي معامالت امالك و 
مستغالت خود را تاسيس كرده، در نامه اي به همه بانك ها آمادگي خود را براي فروش 

امالك مازاد بانك ها اعالم كرد.

اعالم آمادگي بورس كاال
مديرعامل بورس كاال با ارســال نامه اي جداگانه به همه بانك هاي ايران اعالم كرد: 
آمادگي الزم را براي اجراي قانون و عرضه اموال مازاد بانك ها دارد. حامد سلطاني نژاد 
با اشاره به فعاليت تابلوي معامالت امالك و مستغالت در بورس كاالي ايران تأكيد 
كرده اســت: تاكنون برخي نهاد ها ازجمله وزارتخانه هــا و بانك ها موفق به فروش 
اموال غيرمنقول خود از طريق اين بســتر شــده اند و برخي ديگر نيز در حال طي 
فرايند هاي پذيرش و عرضه امالك خود هستند. همچنين زيرساخت هاي نرم افزاري، 
ســخت افزاري و مقررات موجود امكان انجام انواع معامالت زمين و ســاختمان با 
كاربري هاي گوناگون را در بورس كاالي ايران با بهره گيري از مكانيسم حراج فراهم 

كرده است.
به گزارش همشهري، برخي برآورد ها نشان مي دهد؛ بانك ها نزديك به 14هزار ملك 
مازاد در اختيار دارند. چند سال پيش ديوان محاسبات كشور اعالم كرد مجموع اموال 
و سهام غيربانكي مازاد بانك ها 65هزار ميليارد تومان است؛ از اين رقم 2۹هزار ميليارد 
تومان به اموال مازاد و 36هزار ميليارد تومان به سهام غيربانكي در شركت هاي وابسته 
اختصاص دارد. از آن زمان تاكنون ارزش امالك در ايران ده ها برابر شده و متناسب با 

آن ارزش امالك مازاد بانك ها هم افزايش يافته است.

تكميل چرخه نهاده هاي مسكن
باعرضه 2 نهاده مهم كه در ســاخت مسكن كاربرد اساســي دارند، يعني سيمان و 
ميلگرد در بورس كاال، به نظر مي رسد درصورت آغاز عرضه امالك مازاد بانك ها در 
تابلوي معامالت امالك و مســتغالت بورس كاال به عنوان يك كاالي نهايي، چرخه 
مبادالت حوزه مسكن در بورس كاال تكميل شود. كارشناســان بر اين باورند كه با 
عرضه نهاده هاي ساختماني در بورس كاال معامالت اين محصوالت شفاف تر  شود و 
تحت تأثير مكانيسم عرضه و تقاضا قيمت هاي رقابتي تري براي اين محصوالت كشف 
خواهد شد. برآورد مي شود عرضه اين محصوالت مي تواند به كاهش هزينه تمام شده 

توليد مسكن منجر شود.

تكانه هاي تورم مصالح در مسكن دولتي
با ادامه دار شدن گراني نهاده هاي ساختماني، تغيير هزينه هاي ساخت مسكن دولتي نيز ناگزير شده و اين 

مسئله عمال متقاضيان را غافلگير مي كند
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پنجشنبه

06
ونیز ایران!

تنها روستای آبی ایران 
در دو قدمی پایتخت است؛ 

روستای واریان كرج

07
كاریكاتور

ضربه گیر من...

همراه با احمد عربانی، كاریكاتوریستی 
كه بیش از نیم قرن است به مشكالت 

جامعه رنگ طنز می پاشد

08

از مارادونا تا 
جزایر پنگوئن ها

درباره آرژانتین 
در آمریكای التین چه می دانید؟

خاطرات در خانه های 
قوطی كبریتی

فاطمه فخار و خانواده اش 
دست سازه های سه بعدی مینیاتوری 

می سازند

پای صحبت های هادی شعبانی كه برای پای 
آسیب دیده  اش زانوی مصنوعی ساخت

پای صحبت های رحیم نوروزی بازیگر سینما، 
تلویزیون و تئاتر به بهانه حضورش 

در یك تله تئاتر متفاوت

ركاب زنی 
با یك پا

زندگی ما 
به نفس تماشاگر 

بند است

12

09

با بهمن فرمان آرا، كارگردان شاخص ایران
به روزهای نخستین فعالیت سینمایی اش رفته ایم

قرارمان كارگردانی بود
نه بازیگری

11

چه با كرونا چه بی كرونا زندگی 
در جریان است و ما جریان عادی 
زندگی را دنبال می كنیم. منهای 
اینكه تئاتر تعطیل شده است. 

دلتنگ آن هستیم. برای اینكه ما 
بیشتر اوقات می رفتیم و تمرین 

می كردیم

رسالت اجتماعی من توانمندسازی 
كودكان دارای معلولیتی است كه قرار 
است مسیری مشابه با مسیر زندگی من 
طی كنند. بیشترین اشتیاق من در زندگی، 
آموزش و توانمندسازی كودكان دارای 
معلولیت از طریق داستان زندگی ام و 
انتقال تجربیات شخصی ام است و انجام 
سایر توانمندی های من در اولویت های 
بعدی قرار دارند

ور
هپ

پنا
ير 

 ام
س:

عك

كارون غمگين است كجايی باشو ؟
كارون غمگيــن و هورالعظيــم 
خشمگين است چون نمي فهمند 
صيانت چيســت و چرا صيانت 
از اينترنت مهم تــر از حمايت از 
آنان است ! آب سواد ندارد چون 
نمي دانــد وقتي غايب اســت 
خوزستان ازتشنگي هالك است 
و مردمان تب كرده در خيابان هاي كرخه و كارون شــكوه از 
ندانم كاري ها سر مي دهند كه چرا جمعي از مسئوالن و مديران 
غافلند وقتي كارون، هامون، كرخه وهيرمند و زاينده رود بي آب 
است، بال وپرها، بي پرواز است و برايشان فرقي نمي كند قناري 
يا سار و گنجشــك يا لك لك در قفس هستند يا آزاد! كارون 

غمگين است تو كجايي باشو؟!
... مي آيد با تبسمي كه اصرار دارد مليح، آشتي جو و دلپذير باشد. 
مي آيد، مي رسد، دستم را در دســت مي گيرد، بغلم مي كند. 
مغفرت در گوشــم زمزمه مي كند. ولي نمي داند سايه مرا در 
آغوش گرفته است. چون او خود خود مرا پاك كرده است. آيا 
كسي نبود پيش ترها به او بگويد درختي كه به تو سايه مي دهد، 
قطع نكن. آيا كس ديگري نبود به او بگويد، اين درخت كهنه 
نمي تواند خم شود، مي شكند. او مرا شكست و حاال آمده است تا 
بگويد اشتباه كردم، يك سوءتفاهم بود يعني اين مدت بلند باال 
سوءتفاهم؟ يعني همه اين مدت كه صدسال طول كشيد و مرا 
بر دار كرد يك سوءتفاهم ساده بود؟ همين؟ او مرا زخمي نكرد، 
نسبت مرا با خيلي چيزها كشت. آيا مي خواست مرا زنده به گور 
كند درست مثل كسي كه غرق گناه است اما من بي گناه بودم. 
او پيش از آنكه حكم صادر كند مي توانست الاقل تلنگري به 
سايه ام بزند تا برگردم و توضيح دهم برگي كه از درخت خانه اش 
افتاد كار من نبود، باد پريشــان شد. البد نمي دانست محكوم 
كردن بي گناهان، مثل كشتن قانون است و البد نمي دانست 
حق حتي باالتر از قانون است. حق من، شكستن من و حبس 
من در من نبود. او اگر مرا نكشته باشــد با اين حال نازك تر از 
خيال من، دســت كم در اين مدت مرا در خودم زنداني كرد. 
مثل كودكي كه پشــت ميله هاي اختالف پدر و مادرش گير 
كرده است. مثل تحمل زندگي با كسي كه دوستش نداريد، اما 
مجبوريد در بند او بمانيد چون نمي خواهيد اميدتان را از دست 
بدهيد. درست مثل همين آقاي زمين پاك كه عاشق درخت 
و باغ است و با سيب، گيالس و گالبي نسبت دور و درازي دارد 
اما حاال بايد زباله ها را  تر و خشك كند. چون باغ مرده است، ده 
متروك شده و شهر بي ترحم است و او فقط مي تواند زمين را 
پاك نگه دارد و ساعات بســياري با بوي غذاي مانده و چوبك 
بستني آب  شده و نايلون چروك سر كند. اما و البته او همچنان 
باغ و سبزه را دوســت دارد. همين است جلو خانه اي كه هيچ 
شباهتي به خانه ندارد چند كاســه و كوزه شكسته را باغ گل 

و گياه كرده است تا روح زندگي را در هر شرايطي حفظ كند.
ليالي من

در اين لحظه كه در اتاقم را به روي آوار گي ام بسته ام
احساس مي كنم به تك درختي مي مانم

كه جنگل را ترك گفته باشد
آن سال هاي دور و دراز هم همينطور بود. كلمات طاليي اغلب 
بعد از رفتار سربي مي آمدند. بار اولي كه سيلي خوردم و حبس 
خانگي شدم تابستان بود. بادبادك دوستم كله زد به پنجره 

همسايه و شيشه را سينه ريز حياط كرد. اما پدر مرا نواخت و 
پس از آن بود من از بادبادك مي ترسيدم. وقتي يك بار، فقط 
يك بار راهي را تا حاشيه بيراهه رفتم چنان سرزنش فيزيكي 
شدم كه نزديك بود براي هميشه راه رفتن را گم كنم. همان 
روز بود كه پدرم يك جوري مرا دلداري داد و به شوق و ذوقم 
آورد كه حالم شكرپنير شد. اما كلمات طاليي پدر تا مدت ها 
داغ سرزنش هاي سربي را از گونه ام پاك نكرد. آن هزار سال 
پيش كه پســتچي ها پركار بودند و در كوچــه ما فقط خانه 
آقاي وحدت تلفن داشت. در همان روزگار پير، مرد كم بنيه  
و بي كس و كاري ناچار شــد قبول كند تيري كه در تاريكي 
سر به سر آوازخواني جوان گذاشت از تفنگ او رها شده است. 
درحالي كه او مداد هم نداشت چه برسد به تفنگ! بعدها شنيدم 
آوازخوان به خاطر دلبري از ليال، سرش به تير پدر ليال خورده 
است. اما از آنجايي در بيماري هاي سخت، طبيب خداست بعد 
از چندين زمستان در بهاري كه پرباران بود مرد كم بنيه آزاد 

شد. اماقيافه اش پاييز بود.
بيشه اي مي بينم در رگ هاي يك برگ

دريايي را در قطره اي آب
سرزميني را در سنگريزه اي

همه آسمان را نيز
در چشمان تو

حاال و همين اكنون ها، همين هفته هاي پيش و همين روزها 
كه سيل بي آبي راه افتاد روستا به روستا و شهر به شهر مردمان 
معصوم تر از گنجشــك را به ساحل خشك رودها وبركه هاي 
فرسوده برد، جانوراني جان باختند و تعدادي از آنان خود را 
به گل والي بخشيدند؛ نامشان فالمينگو، ماهي و گاو ميش 
بود! روزگار غريبي است و ما رنجورتر از كارون و كرخه، قانع 
به باريكه آب حقيري درپهنه اي از سيستان، يزد و خوزستان 
هستيم اما دريغ و درد از بي تدبيري ها كه مغفرت و پشيماني 
را بي اثر  يا كم اثر كرده است! بسان روزگار مرد سياه پوستي كه 
پس از 23سال و 7ماه و چند روز حبس به جرم قتل، آزاد شد، 
چون بي گناه بود. آمدند و گفتند ببخشــيد حق با شماست. 
شما بي گناهيد، شما آزاديد. بفرماييد برويد. وقتي در زندان 
به رويش باز شد نمي دانســت از كدام طرف برود. او بيش از 
8500شــبانه روز در رؤياي آزادي، شب ها كابوس مي ديد و 
روزها اميد را دنبال مي كرد. او حاال آزاد اســت. اما با آزادي 
چگونه سر كند. وقتي 23سال و 7ماه در هيچ كوچه و خياباني 
راه نرفته است و همه ديوارها سيم خاردار بر سر داشته اند. او 
چگونه آن 8500روز گمشــده را پيدا كند. پدرش مي گويد: 
دوچرخه قديمي ات را تعمير كن و دنيا را ركاب بزن، آزادي 
گذرنامه خوشبختي است. آيا شما دوچرخه سواري مي دانيد. 
آقاي خوزستان خانم سيستان و بلوچستان، خانم و آقاي يزد 
و اصفهان ! چون من درخت سيبي ديدم از دست جفاي آب 

داشت پوست خودش را مي كند.
سبدي از آواز و پروانه

يك بغل اندوه و ماهتاب
دسته اي بوسه هراسيده مضطرب

اتاقي انباشته از انتقاد
همگي اينها را جلوي روي اين روزگار نهادم

فریدون صدیقی

استادروزنامهنگاری

یادداشت 

  همه شعرها از 
شيركو  بی كس با ترجمه نيروان رضايی

مهندسی مزه ها 
با خلق طعم تازه

سرآشپز این هفته 
پیشنهادهای جذابی دارد
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روستایی با 18محله

شروع جذابیت از دهه30

روستایی بكر و جذاب

بازدید با قرار قبلی!

ساعت كار قایق های روستا

باغ های مشترك اهالی

گل خانه 6

همه ما در سفرهایی كه تا به امروز داشتیم، جاهای 
عجیب و غریب و جذاب زیادی دیده ایم. غارهای 
مرموز، مناطق باستانی، نقاط بكر گردشگری و... اما واقعیت این است كه 
در فهرست نقاط گردشگری جذابی كه دیده ایم، جای تنها روستای آبی 
ایران خالی است؛ روستایی در دو قدمی پایتخت كه نامش واریان است و 
تنها روستای آبی ایران به حساب می آید. یعنی برای رسیدن به این روستا 
فقط باید سوار قایق شد! از آنجاكه این روستای منحصربه فرد از یك طرف 
به كوه منتهی شده و از طرف دیگر به دریاچه سد كرج می رسد، برای رفتن 
به آن یك راه بیشتر پیش روی مان قرار ندارد؛ سفر با قایق. اگر دلتان پر 
كشید كه این روستای جذاب را كه در قرن 21 پای هیچ خودرویی به آن 

نمی رسد، از نزدیك ببینید، با گزارش این شماره ما همراه شوید.

خانه گردی

پرنیان سلطانی

»حملــه ارواح، 5دقیقه به 12«. 
این اســم یك فیلم ســینمایی 
ترسناك نیســت، بلكه اسم یك 
بازی فكری و سرعت عملی جذاب 
است كه قرار اســت حسابی در 
محیط خانه ســرگرم مان كند! 
داســتان این بازی كه برای 2 تا 
8بازیكن طراحی شــده، درباره 
»بالدویین«، روح خوش پوشــی 
است كه قرار اســت با یك روح 
دیگر آشنا شود! این بازی دارای 
9آیتم اســت كه شــامل شیشه 
عطــر، آیینه، كلید، چــراغ قوه، 
ســاعت، كاله و... بــا رنگ هایی 
مشخص است. هربار یك كارت 
رو می شود و بازیكن ها باید آیتم 
درست روشده، یعنی آیتمی كه 
در تصویــر روی كارت، بــا رنگ 
اصلی خــودش دیده می شــود، 
تشــخیص دهند و ســریع آن را 
برای خودشان بردارند. درنهایت 
هر بازیكنی كه بیشــترین كارت 

را داشته باشد، برنده بازی است.

بازی فكری حمله ارواح

بازی »پشت پرده« حول محور 
ســرقت از بانــك می چرخد. 
یكــی از كارمندهــای ارشــد 
بانك با كمك چنــد نفر دیگر، 
به گاوصندوق اصلی دســتبرد 
می زننــد و پول هــا بین شــان 
تقسیم می شود. همین تقسیم 
پول آغــاز اختالفی اســت كه 
بازی را ساخته است. این بازی 
تخته ای و كارتــی برای بیش از 
4بازیكن طراحی شده و دارای 
كارت هــای بــازی، راهنمــا، 
سردســته، ته صندوق، پول و 
مأمور مخفی و همچنین ژتون 
است. بازی شركت »زینگو« در 
3مرحله انجام می شود؛ مرحله 
اول تقسیم پول توسط سردسته 
اســت. مرحله دوم مذاكرات و 
اقدامات اســت كــه بازیكن ها 
باید نظــر خودشــان را درباره 
این تقســیم پول اعالم كنند و 
همه تالش شــان را به كار ببرند 
تا پول بیشتری به جیب بزنند. 
در مرحله آخر هــم كارت ها رو 
می شود و هركس پول خودش 

را برمی دارد.

پشت پرده یك دزدی!

بازی »جنگا« را كــه حتما بلد 
هستید. همان بازی برج هیجان 
كه باید به نوبــت قطعات چوبی 
آن را برداریم، بدون اینكه باعث 
تخریب برج شویم. حاال یك بازی 
جدیدتر به بازار آمده كه تقریبا 
یــادآور همان بازی اســت. این 
بازی كه »بوم بــال« نام دارد، از 
یك تاس، 3تا پایــه، 9تا میله و 
یك بادكنك تشكیل شده است. 
ابتدا باید بادكنك داخل سه پایه 
را باد كنیم و میله ها را با احتیاط 
داخل سوراخ های پایه ها تنظیم 
كنیم. بعد تــاس بیندازیم. عدد 
روی تــاس نشــان می دهد كه 
چندبار باید میله ها را به داخل، 
یعنی به ســمت بادكنك فشار 
دهیم! هركســی كــه زودتر از 
بقیه بادكنك را سوراخ كرده یا 
بتركاند، از بــازی بیرون می رود 
و این بــازی آن قــدر ادامه پیدا 
می كند تــا درنهایت یكی برنده 

شود.

بازی برای همه سنین

پنجشنبه

شماره 128
14  مرداد 1400 

تنها روستای آبی ایران در دو قدمی 
پایتخت است؛ روستای واریان كرج

ونیز ایران!

داستان ماجرای واریان این است كه این روستا هم تا همین چنددهه پیش مثل دیگر روستاهای 
كشور بود. این روستا كه در دهستان »آدران« بخش »آســارا« كرج قرار دارد، سال های سال 
پیش دارای 18محله بود و بیشــتر از 500خانوار در این روستا زندگی می كردند. در آن زمان 
هر طایفه ای در یكی از محله های واریان سكونت داشتند كه كیانی های ساكن در محله كیان، 
بزرگ ترین خاندان این روستا به حساب می آمدند. محله های عبادان، پسه ده، توكالن، آهنگران، 
شاگیان، ساربان، جیرین سران، باغ خلیل ایسیوول، باغ محله، قدمان، قیاسان، گریان، دوماالن، 

مسگران، آنطرفآب و میون سرا هم دیگر محله های این روستا را شكل می دادند.

ساكنان روستای واریان ســال های سال به همین منوال 
روزگار می گذراندند تا اینكه از ابتدای دهه30 طرح سد 
كرج كلید خورد. درست ســال1334 بود كه سنگ بنای 
سد امیركبیر گذاشــته شــد و بخش زیادی از روستای 
واریان زیر آب رفت. همان زمان بســیاری از ساكنان این 
روستا از ده آبا و اجدادی شان كوچ كردند و راه شهر كرج را 
درپیش گرفتند. آنهایی هم كه ماندند، خانه و زندگی شان 
را به نقاط باالدست روستا بردند. به همین دلیل اگر امروز 
پای صحبت قدیمی های این روستا بنشینید، عبارت های 
واریان قدیــم و واریان جدید را زیاد می شــنوید. واریان 
قدیم همان روستای 18محله ای تا قبل از دهه30 بود كه 
امروز بیشتر آن زیر آب رفته، واریان جدید هم محله های 
باالدست این روستاست كه بعد از كوچ كردن اهالی واریان 
به مناطق باالدست ساخته شده و شامل 7محله جدید به 
نام های خراسانیان، كافر دره، خش دره، كل دره، دره وانو، 
دیمان جار و هاقوری است. البته درباره محله هاقوری ذكر 
این نكته خالی از لطف نیست كه این محله توسط دولت 
خریداری شده اما با وجود داشتن دو درخت گردوی بسیار 
قدیمی، به آن رسیدگی چندانی نمی شود و درنتیجه یكی 
از 7محله جدید روســتای واریان جدید، تقریبا از رونق 

افتاده و زمین های كشاورزی اش عمال از بین رفته اند.

تنها راه عبور و مرور
از همان روزهــای اولی كه بخش 
زیــادی از روســتای واریان در 
پی ساخت ســد كرج به زیر آب 
رفت، قایقی برای اهالی باقیمانده 
این روســتا درنظر گرفته شد تا 
دسترســی آنها به جــاده اصلی 
فراهم شــود. ســال1359 طی 
قراردادی كه بین جهاد سازندگی 
با ســازمان آب و فاضالب تهران 
بسته شد، قرار شــد برای اتصال 
روستای واریان به جاده اصلی یك 
پل ساخته شود تا اهالی آن بتوانند 
به راحتی و با استفاده از خودرو، به 
روستایشــان رفت وآمد كنند. اما 
این پل هیچ وقت ســاخته نشد تا 
امروز بعد از حدود 70سال هنوز 
راه رسیدن به این روستا فقط گذر 

از دریاچه به وسیله قایق باشد.

شــرایط موجود واریان اگر چه از این روستا یك محیط 
گردشگری بكر و جذاب ساخته اما باعث كوچ كردن اهالی 
این روستا طی دهه های گذشته شده است. شاید برایتان 
جالب باشد بدانید براساس سرشماری سال 1395، فقط 
39نفر در قالب 15خانوار در این روستا زندگی می كنند 
كه به نظر می رسد همین تعداد هم بیشتر روزهای سال 
را در محل دیگری می گذرانند. حاال این روستا عمال یك 
روستای كامال گردشگری به حساب می آید. اما رفتن به این 
روستا و گشت و گذار در آن به همین سادگی ها هم نیست!

در حالت عادی فقط كســانی می توانند به روستای 
واریان سری بزنند كه آنجا فامیل یا آشنا داشته باشند. 
سایر گردشگران برای بازدید از این روستا 2راه پیش 
رو دارند؛ یا باید با تورهای گردشگری همراه شوند، یا 
اگر قصد مراجعه به صورت شخصی دارند، باید از قبل با 
مراجعه به محدوده قایق های واریان یا همان نگهبانی 
سازمان آب، هماهنگی های الزم برای بازدید از روستا 

را انجام دهند.

اگر عزم تان برای رفتن به روستای واریان جزم است، 
بهتر است بدانید هم اكنون حدود 10قایق در دریاچه 
ســد كرج وجود دارد كه به نوعی حكم تاكسی آبی 
روستای واریان را دارند! این قایق ها هر روز از ساعت 
7:30تا 13 و 15 تا 23 در این محدوده در تردد هستند 
و گردشگران را از حاشیه دریاچه سد كرج به روستای 
واریان می برند و از آنجا به ماشین های پارك شده شان 

در كنار سد برمی گردانند.

حاال كه همه چیز را درباره چگونگی رسیدن به تنها 
روستای آبی ایران دانستید، بد نیست كمی هم درباره 
جاذبه های گردشگری روستای واریان برایتان بگوییم. 
اول اینكه چه جاذبه ای بهتر از هوای فوق العاده پاك 
این روستا؟! همین كه پای هیچ خودرویی به روستای 
واریان نمی رســد، یعنی هوای پاك این روســتای 
جذاب را هیچ جای دیگر تجربه نخواهید كرد. نكته 
بعدی باغ های به هم پیوسته اهالی است. یعنی حیاط 
خانه های واریان هیچ حصاری ندارند و باغ هایشــان 
به هم پیوسته اســت. ضمن اینكه در این روستا هیچ 
مغازه و ســوپرماركتی وجود ندارد! یعنی همه  چیز 
در این روســتا بكر بكر است. كشــاورزی، باغداری، 
دامداری، زنبــورداری، كرباس بافی و گیوه ســازی 
هنوز در این روســتا وجــود دارد و درختان میوه به 

جذابیت های واریان اضافه كرده است.

فصل واریان گردی
به نظر كه بهترین راه بازدید از واریان، همراه شدن 
با تورهای گردشــگری اســت. اما اگر قصد سفر 
شــخصی به تنها روستای آبی كشــور را دارید، 
باید راه جــاده چالوس را در پیــش بگیرید و در 
25كیلومتری جاده، با گذر از جاده كوتاه با شیب 
تند، خودتان را به نگهبانی سازمان آب برسانید. 
راســتی این نكته را هم اضافه كنیم كه حتی اگر 
بدون هماهنگی به این محدوده بروید، ممكن است 
امكان بازدید از روستا را پیدا نكنید اما به هر حال 
قایق سواری در فضای زیبا و بكر دریاچه سد كرج 
را تجربه خواهید كرد. فقط یادتان باشد كه بهترین 
زمان ممكن برای قایق ســواری و گشت و گذار در 
روستای واریان، همین روزهای گرم تابستان است. 
كمی كه بگذرد و به بارش های پاییزی و خنكای 

هوا برسیم كمی سخت خواهد شد.

درباره وجه تسمیه محله زرگنده چه می دانید؟

آكنده از زر!
تهران پر از محله های قدیمی است؛ محله هایی با نام های مختلف كه پشت اسم هركدام از آنها داستانی 
نهفته است. یكی از این محله ها محله »زرگنده« است؛ محله ای در محدوده شمیران كه بین بزرگراه 
صدر، خیابان شریعتی و محله قلهك قرار گرفته است. در لغتنامه دهخدا درباره این ده قدیمی آمده 
است: »قصبه ای است از بخش شمیران شهرستان تهران كه در 3هزار گزی جنوب تجریش و بر سر راه 

تهران- تجریش و متصل به قلهك واقع است و در حدود 4هزار تن سكنه دارد. مقر تابستانی سفارت 
روسیه شوروی در این قصبه واقع است«. این محله قدیمی كه به داشتن بقعه امامزاده اسماعیل)ع( 
و باغ سفارت روسیه شهرت دارد، روزگاری از زر آكنده بود و به همین دلیل نامش زرگنده شده است! 

اگر می خواهید داستان این محله و وجه تسمیه آن را بدانید، این گزارش كوتاه را از دست ندهید.

محله زرگنده ای كه امروز ما می شناسیم، فقط بخشی از 
محله زرگنده روزگار نه چندان دور است. آن زمان كه هنوز 

تقسیم بندی های شهری به این شكل و شمایل نبود و زرگنده 
همان طور كه در لغتنامه دهخدا آمده، قصبه ای از بخش شمیران 
بود، این محله از حوالی پل رومی آغاز می شد و باغ سفارت روسیه 

هم در آن قرار داشت. اما حاال و در تقسیم بندی های جدید 
شهری، بخشی از این محله جزو منطقه یك و محله الهیه شده 

است و به همین دلیل زرگنده ای كه امروز می شناسیم، كوچك تر 
از محله سال های پیش است. همچنین سفارت روسیه طبق 

تقسیم بندی های جدید در محدوده محله الهیه است. زرگنده امروز 
از غرب بزرگراه آیت اهلل صدر و جنوب غربی الهیه شروع می شود و تا 
حسن آباد ادامه پیدا می كند. شرق این محله هم تا خیابان شریعتی، 

در مجاورت محله قلهك است.

جز اصطالح زركندن از كوه، زبان شناسان و تهران پژوهان زرگنده را 
برگرفته از عبارت »آكنده از زر« هم می دانند و می گویند از آنجاكه 
از این محله سكه ها و كوزه های طال بیرون می آمد، محلی ها معتقد 
بودند این محدوده زرآكنده است؛ یعنی از طال پر و سرشار است! 
همین زرآكنده به مرور زمان به زركنده و بعدها زرگنده تغییر پیدا 
كرد.

قنات زرگنده
زرگنده یك قنات خیلی معروف هم داشت كه سال ها پیش مردم محله برای تامین آب 
مورد نیاز خانه هایشان به این قنات مراجعه می كردند. كوچه ای كه در آن قنات زرگنده 
وجود داشــت، هنوز هم باقی مانده و اتفاقا نامش هم كوچه قنات است. این كوچه كه 
پله های فراوانی دارد و خانه های آن هنوز بافت قدیمی اش را حفظ كرده اند، نشانی از 

محله قدیمی زرگنده دارد و می توان در آن ردپای زرگنده سال های دور را دید.

یكی دیگر از داشته های منحصربه فرد محله زرگنده، باغ سفارت 
روسیه است كه باعث شده از گذشته نام زرگنده با اتفاقات مهم 
تاریخی گره بخورد. به عنوان مثال در ماجرای استبداد صغیر، 
زمانی كه مجاهدین به تهران آمدند، محمدعلی شاه قاجار از كاخ 
سلطنتی گلستان فرار كرد و در همین سفارتخانه روسیه پناهنده 
شد یا احمدمیرزا، آخرین شاه قاجار از همین سفارتخانه به مراسم 
تاجگذاری اش رفت.

تا این قسمت همه روایت ها یكی است و وجه تمایز 
آنها از این به بعد است. هركدام از این روایت ها زرگنده 

را از تركیب واژه های مختلف به دست می آورند. عده ای می گویند سال ها بعد از اینكه اهالی این 
محله سفالینه های طالی خودشان را در تپه ها مخفی كردند، كسانی كه به این كوه ها می رفتند، 
با كندن زمین های این روستا به زر و طالهای دفن شده دست پیدا می كردند. به همین دلیل اسم 

این روستا از كندن زمین و پیداكردن زر به وجود آمد و زركنده شد. هرچند كه در گویش مردم 
به مرور زمان به نام زرگنده تغییر كرد.

اما بشنوید از وجه تسمیه این محله قدیمی در 
شمال شهر تهران. درباره اینكه چرا نام این محله 
زرگنده شده، 3روایت وجود دارد كه البته هر سه 

آنها مشخص می كند این محله در گذشته آكنده از 
زر بوده است! ماجرا از این قرار است كه می گویند 

محله زرگنده به دو قسمت محله پایین و محله باال 
تقسیم می شد. اهالی محله باال از آنجاكه روی تپه 

زندگی می كردند و از اماكنی مثل بانك و مراكز 
نگهداری پول و اموال دور بودند، شبانه به كوه های 

محدوده محل زندگی شان می رفتند و پول و 
طالهای خودشان را در آنجا دفن می كردند.

روایت دیگری كه درباره وجه تسمیه این روستا وجود دارد، به اصطالحی برمی گردد كه بین 
اهالی روستا رایج شده بود. همان طور كه پیش از این هم گفته شد، در روزگاران گذشته، كسانی 
به طمع دست یافتن به گنج راهی تپه های محله زرگنده امروزی می شدند و اتفاقا دست پر هم 

برمی گشتند. آن موقع بین مردم اصطالحی به وجود آمده بود كه این طور مواقع می گفتند 
فالنی از تپه ها زر كنده است. به همین دلیل نام این روستا زركنده و در ادامه زرگنده شد.

محله ای بزرگ تر از امروز

جایی برای دفن طال

فالنی زر كنده

زركنده، نه زرگنده!

حاال كه درباره دلیل نامگذاری محله زرگنده 
صحبت شد، بد نیست از داشته های این 
محله هم بگوییم. بی شك مهم ترین داشته 
محله زرگنده، بقعه امامزاده اسماعیل)ع( 
است؛ بنایی كه حدود 150سال قدمت 
دارد و بعد از چند نوبت بازسازی، از سال 
1330دست نخورده باقی مانده است. در 
شجره نامه امامزاده اسماعیل)ع( آمده كه 
پدر این امامزاده، ابراهیم ابن موسی فرزند 
عبداللطیف بوده و درنهایت او از نوادگان امام 
زین العابدین)ع( به حساب می آید. امامزاده 
اسماعیل در سال 850هجری قمری وفات 
یافته و مقبره اش به محلی دنج و آرام برای 
زیارت كنندگان تبدیل شده است.

كشف سكه ها و كوزه های طال

باغ سفارت روسیه

امامزاده اسماعیل



رمان گردی7كتاب خانه

نظرتان درباره یــك رمان تاریخی 
چیست؟ رمانی كه داستان آن در 
زمان حكومت قاجار روایت می شود 
اما ســال 1398به بازار نشر آمده 
است. نام این رمان »دیلماج« است؛ 
رمانی كه آن را حمیدرضا شاه آبادی 
نوشته و در آن شخصیتی خیالی به 
نام »میرزا یوسف خان مستوفی« 
ملقب به »دیلمــاج« را خلق كرده 
اســت! این رمان با شــرح دوران 
كودكی و تحصیل میرزا یوســف 
آغاز می شود و در ادامه به نشست 
و برخاست قهرمان قصه با چند نفر 
از استادان و روشنفكران زمانه اش 
می پردازد كه باعث می شود میرزا 
یوسف خان به شخصیتی متجدد و 
آزادیخواه تبدیل شود. این رمان كه 
با حضور افتخاری شخصیت های 
تاریخی مثــل محمدعلی فروغی، 
میــرزا ملكم خــان ناظم الدولــه، 
ناصرالدین شاه قاجار، عباس میرزا 
و... شكل گرفته، كاری از نشر افق 

است.

دیلماج؛ رمانی تاریخی

چیســتا یثربی، نویسنده، شاعر، 
مـترجـــم و فیلمنامه نویــس 
نام آشــنایی اســت كــه همه ما 
دســت كم نامش را شــنیده ایم 
و در حد یكی دو اثــر از آثارش با 
او آشنایی داریم. شــاید یكی از 
بهترین كارهای چیســتا یثربی 
كه خیلی هایمان آن را خوانده ایم، 
داســتان »پســتچی« است كه 
درواقــع نمایــی از زندگی خود 
اوست. اگر از این اثر خانم نویسنده 
خوشتان آمده، پیشنهاد می كنیم 
رمان »معلم پیانو« را هم بخوانید؛ 
رمانی كه آن را نشــر كوله پشتی 
منتشــر كرده و در آن با فضایی 
روانشناسانه، روابط میان 2نسل 
روایت می شود. مرجان، قهرمان 
این داســتان بعــد از جدایی از 
همســرش، سرپرستی دخترش 
كیمیا را برعهده می گیرد. كیمیا از 
طریق اینترنت با پسری كه معلم 
پیانو است، آشنا می شود و همین 
آشــنایی اتفاقات عجیب و جالب 

داستان را رقم می زند.

اثر چیستا یثربی

عشق  هرگز فراموش نمی كند

دختری بــه نام »آنا فراســتر« 
كه در 38ســالگی بــه آلزایمر 
دچار می شــود، راهش به یك 
مؤسســه نگهداری از بیماران 
مبتال به آلزایمــر می افتد و آنجا 
با پسری هم سن وسال خودش 
به نام »لوك« آشنا می شود. این 
آشنایی منجر به شكل گیری یك 
رابطه عاطفی اثرگذار می شــود 
و داستان رمان متفاوت »عشق 
هرگــز فرامــوش نمی كنــد« 
 شــكل می گیرد. ایــن رمان اثر

ســالی هــپ ورث، نویســنده 
استرالیایی است كه آن را فاطمه 
باغستانی به فارسی ترجمه كرده 
و زحمت نشرش را هم انتشارات 
»كوله پشتی« كشیده است. در 
بخشی از این رمان می خوانیم: 
»دفترچه یادداشتم را از كشوی 
میز درمی آورم. این بار نامه ای به  
خودم می نویسم؛ به آینده خودم. 
آنای عزیز، امروز تو به مرد جوانی 
كه چشمانی میشی و براق دارد 
قول دادی كه تــا آخر زندگی با 

او بمانی.«

پنجشنبه

شماره 128
14  مرداد 1400 

همراه با احمد عربانی، كاریكاتوریستی كه بیش از نیم قرن 
است به مشكالت جامعه رنگ طنز می پاشد

كاریكاتور، ضربه گیر 
من در برابر سختی ها

اگر فقط كمی در دنیای كاریكاتور ایران قدم زده باشید یا فقط به قدر تورق چند 
صفحه از مجله »گل آقا« و دیدن بخش مربوط به كاریكاتورهای روزنامه های 
مختلف، این هنر طناز را دنبال كرده باشید، حتما نام احمد عربانی را شنیده اید. 
كسی كه بی شك یكی از ستون های اصلی كاریكاتور ایران به حساب می آید و 

حضور 50ساله اش در دنیای كاریكاتور و انیمیشن از او نامی ماندگار ساخته 
است. عربانی كه سال 1347با مجله »توفیق« قدم به عرصه كاریكاتور 

گذاشت و حاال تبدیل به استاد بی چون و چرای این رشته شده، برای رسیدن به جایگاهی كه 
امروز دارد سختی های فراوانی كشیده است. خودش با خنده می گوید شهید این راه است 
و اگر نگاه طنزآمیزش به سختی ها و مشــكالت، همواره همراهش نبود، شاید هیچ وقت 
نمی توانست به سالمت از این راه سنگالخی و پر پیچ و خم عبور كند. با استاد احمد عربانی 
در تجربه منحصر به فرد قرنطینه خانگی اش در این روزها همراه شد ه ایم و با او كه عالوه 
بر كاریكاتور، مدتی است با اجرای برنامه طنز اینترنتی »دم خروس« سعی در بهبود حال 
جامعه دارد، درباره نقش طنز و كاریكاتور در سالمت روان آدم ها صحبت كرده ایم كه نتیجه 

آن را در ادامه می خوانید.

    استاد برای شروع می گویید كاریكاتور چقدر 
كمك تان كرده كه نگاه تان به اتفاقات زندگی 
طنز باشــد و در واقع مشكالت را خیلی جدی 

نگیرید؟
خیلی خیلی زیاد. این روحیه طنزی كه من داشتم و با كاریكاتور 
شكوفا شــد، در تمام تنگناهای زندگی حكم ضربه گیری را 
داشت كه نمی گذاشت ضربه نهایی به من بخورد و نابودم كند. 
به عنوان مثال در دوران سربازی یا زمانی كه در یك مبل سازی 
كار می كردم، هر وقت شــرایط برایم سخت می شد، شروع به 
تخیل می كردم؛ خیال پردازی باعث می شد تا رنج آن لحظه ها 
برایم كمرنگ تر شود و چون این خیال پردازی همیشه با یك 
چاشــنی طنز همراه بود، ضربه گیری بود كــه اجازه نمی داد 
چرخ دنده های بی رحم حوادث من را خرد كنند. در واقع این 
نگاه تخیلی و طنزآمیز در همه زندگی من حكم ایربگ ماشین 

در تصادف ها را داشت و دارد.
    امروز هم كه همه ما در حال تجربه روزهای 
سختی هستیم، حتما همین نگاه باعث می شود 
كمتر به مشكالت و ناراحتی ها فكر كنید. درست 

است؟
بله، قطعا همینطور اســت. عالوه بر تخیل كه همواره بخش 
غالب من اســت، ذهن ما كاریكاتوریســت ها 24ســاعته در 
حال پیدا كردن ســوژه های طنز از دل سختی ها و مشكالت 

است. همین فكر كردن مدام به سوژه و با این 
سوژه ها تفریح كردن، اجازه نمی دهد فكرمان 
درگیر مسائل و مشكالت مختلف بماند. این 
روحیه طنز نمی گذارد سختی ها به عمق ذهن 

و جان مان نفوذ كند و آنها را خنثی می كند. حاال 
اگر بتوانیم سوژه خوب پیدا كنیم و آن را به درستی 

با دیگران شریك شــویم، خواه ناخواه این حس به 
آنها هم منتقل می شود. در واقع در عین حال كه حال 

خودمان را خوب نگه داشــته ایم، به یك وظیفه بشری 
هم عمل كرده ایم و باعث شده ایم دیگران هم مثل ما 
كمتر زهر سختی ها را بچشند و بتوانند دشواری های 
روزگار را تاب بیاورند. و خب طبیعتا این موضوع بسیار 

ارزشمند است.
    اتفاقا سؤال بعدی من هم همین بود. 
اینكه كاریكاتور اساســا چه تأثیری 
روی مخاطب می گذارد و تا چه اندازه 
می تواند جلوی خشــم و ناراحتی را 
گرفته و به آرامش روان ما و در نهایت 

جامعه كمك كند؟
قطعا خیلی می تواند مؤثر باشــد. به نظر من كاریكاتور، 

مشكالت را قابل تحمل تر می كند، اما به شرطی كه به معنای 
واقعی كلمه »هنر« در آن وجود داشته باشد. یعنی كسی 

كه نقش هــای كاریكاتــوری را قلم می زنــد، قوانین طنز را 
بداند و خالق باشــد. دیده اید بعضی ها در تعریف كردن 
لطیفه ها چقدر بد عمل می كنند؟ یعنی آن 
جوك یا لطیفه را طوری تعریف 
می كنند كه اصــال خنده دار 
به نظر نمی آیــد؟ برعكس 
عده ای هم هستند كه حتی 
مطالب عــادی را طوری 
بیان می كننــد كه در 
جای درســت، ضربه 
طنز را وارد كرده و 
حال اطرافیان  را 

خوش می كنند. كاریكاتور هم دقیقا همین است. صرف كشیدن 
چند خط بدون آگاهی و علم و تجربه، كاریكاتوری اثرگذار و 
حال خوب كن نمی سازد. متأسفانه هم اكنون در نتیجه نبود 
سختگیری های الزم و احتماال نبود دانش كافی در این حوزه، 
شاهد این موضوع هستیم كه بسیاری از كارها تكرار مكررات 
شده است و در آنها خبری از خالقیت نیست. به دلیل دسترسی 
آســان به كار بزرگان كاریكاتور دنیا در اینترنت و دستیابی به 
هر سوژه با چند كلیك، شاهد افزایش كپی كاری در این حوزه 
هستیم. درحالی كه در زمان ما، استادان كاریكاتور به ما فرصت 
فكر كردن می دادند و اینطور یادمان داده بودند كه صرفا خط 
خطی نكنیم، بلكه فكرمان را به كار بیندازیم و آنقدر به مغزمان 
فشار بیاوریم كه از آن سوژه های ناب و دست اول به دست بیاید. 
اما متأســفانه هم اكنون خیلی از كارهای این حوزه به خاطر 
كپی كاری، خالق نیســتند و در نتیجه طنــز ضعیفی دارند. 
این كاریكاتورها كه به اصطالح نمك ندارند، هیچ هیجانی در 
مخاطب شان ایجاد نمی كنند. درحالی كه اگر كاریكاتور خالق 
باشد، خط قوی داشته باشد و تكنیك داشته باشد، می تواند 
نقش مهمی در آرامش روان جامعه ایفا كند و مثل یك تئاتر 
موزیكال یا فیلم كمدی، جامعه را ســر حال بیــاورد و حال 

مردمانش را خوب كند.
    هدفــی كه به نظر می رســد شــما چه با 
كاریكاتورهای تان و چه اخیــرا با برنامه طنز 
آنالین دم خروس در پی دســت یافتن به آن 
هستید. كمی برای مان درباره رسانه آنالین طنز 

دم خروس می گویید؟
حدود یك ســال و نیم، دو سال اســت كه برنامه دم خروس 
در فضای مجازی منتشر می شــود و من هم كار اجرای آن را 
برعهده دارم. در این برنامه درباره اتفاقات مهم روز و همچنین 
اتفاقات مهم تاریخی و شخصیت های مطرح تاریخ با زبان طنز 
توضیحاتی را بیان می كنیم كه توانسته در این مدت مخاطبان 
بسیاری را جذب كند. اگر چه این روزها به دلیل رفتن نویسنده 
برنامه و نداشتن نویسنده قوی و خالق، كمی فعالیت های مان 
در این رسانه كمرنگ تر شده، اما به هر حال دم خروس رسانه ای 
آنالین است كه با زبان طنز، مخاطبان خاص خودش را به ویژه 
در حوزه تاریخ به دست آورده و با بازخورد بسیار خوبی از سوی 

مردم مواجه شده است.
    به عنوان آخرین ســؤال، در این روزهای 
منحصر به فرد كرونا كه همه ما یك خانه نشینی 
اجباری را تجربه می كنیم، روزهای تان را چطور 
می گذرانید و بیشــتر به چه كاری مشــغول 

هستید؟
حقیقتا این تجربه، تجربه بی ســابقه ای برای همه ماست. اما 
من سعی كرده ام از همین فرصت استفاده كرده و به كارهای 
عقب افتاده ام برسم. در روزهایی كه آموزش ها تعطیل شده و 
وقت بیشتری در اختیار دارم، بیشتر كتاب می خوانم و نقاشی 
می كشم. دوره های مجله های كاریكاتور را هم كه كمتر وقت 
كرده بودم ببینم، نگاه می كنم. چون واقعیت این اســت كه 
من هیچ وقت از آموزش طراحی و كاریكاتور سیر نمی شوم و 
همواره در حال یادگیری هستم. سفارش هایی هم دارم كه آنها 
را انجام می دهم. اما به طور كلی این روزها بیشتر وقتم صرف 
نوشتن خاطراتم می شود؛ خاطراتی كه چون وجهه طنز دارند 
فكر می كنم برای جوان ها هم جذاب باشد. قصد دارم به امید 

خدا به زودی این خاطرات را در قالب یك كتاب منتشر كنم.

پرنیان سلطانی

ذهن ما كاریكاتوریست ها 24ساعته 
در حال پیدا كردن سوژه های طنز 
از دل سختی ها و مشكالت است. 
همین فكر كردن مدام به سوژه و با این 
سوژه ها تفریح كردن، اجازه نمی دهد 
فكرمان درگیر مسائل و مشكالت 
مختلف بماند

نگاهی به كتاب های مجموعه كارتون و كاریكاتور بزرگان این هنر در كشور

از »كاریكاتورهای عشقی« تا »شهر هرت«
عالقه مندان به هنر كاریكاتور مدام در حال جست وجوی آثار بزرگان 
این حوزه در رسانه های مختلف هســتند. از دنبال كردن صفحه های 
شخصی اســتادان كاریكاتور بگیرید تا باال و پایین كردن سایت های 
مختلف، آرشیو كردن روزنامه ها و مجالتی كه بخش كاریكاتور دارند 
و... . اما بی شك یكی از حرفه ای ترین جســت وجوها در این زمینه، 

دنبال كردن كتاب های مجموعه كاریكاتور اســتادان این حوزه است؛ 
جایی كه خالقان این آثار طنز، خودشان با انتخاب خودشان كارهای شان 
را گلچین كرده و بهترین هایش را منتشــر كرده اند. اگر شما هم جزو 
عالقه مندان به هنر كاریكاتور هستید، پیشنهاد می كنیم حتما نگاهی 

به این كتاب ها بیندازید.

مجموعه آثار كاریكاتور شجاعی طباطبایی
نمی شود اهل كاریكاتور بود و سیدمسعود شجاعی طباطبایی را نشناخت. این كاریكاتوریست و گرافیست 
ایرانی كه مدیر خانه كاریكاتور ایران است، سال 1396چهره سال هنر انقالب شد. این مدرس دانشگاه و مسئول 
واحد كاریكاتور حوزه هنری كه كارهای اجرایی مختلف ازجمله دبیری پنجاه و هشتمین دو ساالنه كاریكاتور 
تهران و داوری مسابقات بین المللی كاریكاتور را در كارنامه فعالیت هایش دارد، سال 1389كتابی با عنوان 
»مجموعه آثار كاریكاتور سیدمسعود شجاعی طباطبایی« را منتشر كرد كه دارای 160صفحه است. این كتاب 
كه شجاعی طباطبایی در آن به انتشار بهترین آثارش در حوزه كاریكاتور دست زده، كاری از انتشارت سوره مهر 
است.

دنیای وارونه من
این هم یك كتاب دیگر در حوزه مجموعه كاریكاتور: »دنیای وارونه من«. این كتاب كه انتشارات سوره مهر آن 

را در سال 1397منتشر كرده، مجموعه كاریكاتورهای فخرالدین دوست محمدی است. این كاریكاتوریست، 
عكاس و تصویرگر جوان در كتاب دنیای وارونه من، از طریق كارتون یا همان طنز ترسیمی، به بیان آسیب ها و 

ناهنجاری های اجتماعی، فرهنگی و رفتاری، نبود عدالت جهانی در دیدن مشكالت جامعه و عقب ماندگی فكری 
كه هر كدام نشان دهنده وارونگی دنیای اطراف است، می پردازد. این كتاب 187صفحه دارد و اگر با مطالعه 
كتاب های پی دی اف مشكلی ندارید، می توانید نسخه الكترونیك آن را از طریق برنامه های كتابخوان تهیه 

كنید.

برگزیده آثار كارتون و كاریكاتور علیزاده
 جواد علیزاده یكی از پیشكسوتان كاریكاتور ایران است كه از سال 1369تا همین امروز، مجله ای به نام 
»طنز و كاریكاتور« را منتشر می كند. او كه از سال 1350كشیدن كاریكاتور را در مجله ای به مدیریت محسن 
دولو، پدر كاریكاتور ایران آغاز كرد و در كارنامه هنری اش فعالیت در روزنامه كیهان، بهلول، فانوس، نمكدون، 
مشغولیات، فكاهیون و... به چشم می خورد، سال 1397كتاب برگزیده آثار كارتون و كاریكاتورش را روانه بازار 
كتاب كرد. این كتاب 152صفحه ای را نشر تاش در قطع وزیری و به صورت چهاررنگ با روكش مستقل منتشر 
كرده كه قیمت پشت جلد آن 59هزار تومان است.

گزیده آثار هادی حیدری
هادی حیدری، روزنامه نگار، نقاش و كارتونیست جوان مطبوعاتی است كه در كارنامه هنری اش همكاری با 
مجله »گل آقا« هم دیده می شود. این كارتونیست نام آشنا تاكنون دو بار با همكاری نشر نظر آثار خودش در 

حوزه كارتون و كاریكاتور را منتشر كرده كه نخستین بار سال 1392بوده. »مجموعه آثار )كارتون و كاریكاتور( 
هادی حیدری« نخستین كتاب منتشر شده از هادی حیدری است كه در قطع جیبی منتشر شده و 112صفحه 

دارد. دومین كتاب او نیز »زندانی بند هشت« نام دارد كه آن هم مانند كار نخست، مجموعه كارتون ها و 
كاریكاتورهایش است. این كتاب 60صفحه ای در قطع خشتی سال 1395به بازار كتاب آمد.

شهر هرت
»شهر هرت« نام كتابی است كه بزرگمهر حسین پور، كاریكاتوریست جوان و نام آشنا آن را منتشر كرده است. 
این كتاب مجموعه ای از كمیك استریپ های طنزآمیز بزرگمهر حسین پور است كه در فاصله سال های 1390تا 
1392در هفته نامه چلچراغ منتشر شده است. شهر هرت كه دارای طنزی تلخ است، داستان پسرك نوجوانی 
است كه همراه دوستش -تقی- ملقب به »پروفسور«، نسخه ای از یك كتاب قدیمی با نام گنج های شهر هرت 
را پیدا می كند و در جست وجوی شهر هرت برمی آید. این كتاب 88صفحه ای كه آن را نشر مثلث منتشر كرده، 
متشكل از 70اثر بزرگمهر حسین پور است كه به آدم ها و تعاملی كه با خودشان، با طبیعت و با حیوانات دارند، 
اعتراض می كند.

»كارا« آثار برگزیده جشنواره ملی كاریكاتور
یكی از كتاب های حوزه كاریكاتور، كتاب »كارا« است؛ كتابی كه درباره آثار برگزیده نخستین جشنواره ملی 
كاریكاتور، داغ داغ همین امسال منتشر شده است. این كتاب كه از سوی مركز روابط عمومی و اطالع رسانی 

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی با همكاری انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده، شامل آثار برگزیده و آثار 
راه یافته به نخستین مسابقه ملی كاریكاتور است. همچنین در این كتاب كه از تازه های نشر به حساب می آید، 

مقاله هایی با عنوان های »كاریكاتور، زبانی گویا برای به تصویر كشیدن مفاهیم اجتماعی«، »گفتمان سازی 
اجتماعی با زبان كاریكاتوری« و »گام مهم در خود انتقادی« نیز به چاپ رسیده و درباره داوران این مسابقه 

ازجمله احمد عربانی، جواد علیزاده و علی درخشی نیز مطالبی وجود دارد.

كاریكاتورهای عشقی
كامبیز درمبخش در دنیای كاریكاتور آنقدر چهره شناخته شده ای است كه نیاز به هیچ توضیحی ندارد. او كه 
برنده چندین جایزه معتبر جهانی است، از 14سالگی همكاری اش را با نشریات ایرانی مثل توفیق شروع كرده و 
در كارنامه هنری اش همكاری با دیگر مطبوعات ایرانی و خارجی ازجمله نیویورك تایمز، اشپیگل، نیل اشپالتر 
و... به چشم می خورد. درمبخش كه 65سال از عمر 79ساله اش را صرف كاریكاتور كرده، كتاب های متعددی در 
زمینه تصویرسازی و كاریكاتور منتشر كرده كه یكی از آنها، كتاب »كاریكاتورهای عشقی« است. این كتاب را 
كه دربرگیرنده چندین اثر ماندگار استاد درمبخش است، نشر افق منتشر كرده است.

كاریكاتور گل آقا
فرقی نمی كند هر كدام از ما تا چه اندازه به هنر كاریكاتور عالقه مند باشیم. به هر حال همه ما نام مجله »گل آقا« 

را شنیده ایم. این هفته نامه طنز كه در اواخر دهه 60و اوایل دهه 70به تیراژ 120هزار نسخه رسید، حاصل 
مدیریت مرحوم كیومرث صابری فومنی بود و در آن بزرگان عرصه كاریكاتور ازجمله كامبیز درمبخش، منوچهر 
احترامی، احمد عربانی، ابوالفضل زرویی نصرآباد و... فعالیت داشتند. اینها را گفتیم كه بگوییم سال 1380كتاب 

»كاریكاتور گل آقا« به همت پوریا عالمی، علی مرادی و بزرگمهر حسین پور منتشر و در آن بهترین آثار چاپ 
شده در این نشریه، گنجانده شده است.



پابهپایدلفینها

طبیعت وحشی پنینسوال والدس نیز در نوع خودش 
جاذبه هــای حیرت انگیــزی دارد. در این منطقه 
می توانید در طول ســال موجوداتی چون نهنگ 
جنوبی، دلفین، پنگوئن، فیل، شــیر دریایی و... را 
مشاهده كنید. دلفین ها به قدری در منطقه زیادند 
كه هر طرف از آب های آن چشم بگردانید، می توانید 
آنها را مشاهده كنید. به این سیاهه، آبشار ایگواسو 
در شمالی ترین نقطه این كشور را هم اضافه كنید؛ 
نمونه ای بی نظیر از چشم نوازی طبیعت. آبشارهای 
عظیم در كنار پوشش جنگلی و استوایی، باعث شده 
تا این منطقه برای خود آرژانتینی ها هم از اهمیت 
زیادی برخوردار باشد. این آبشارها از معروف ترین 
جاذبه های این كشور است. جالب اینكه این  آبشار 
حتی از ویكتوریــا در آفریقا و نیــاگارا هم خیلی 
بزرگ تر است و در دل پارك  ملی جا خوش كرده 
است. این آبشار در مرز برزیل و آرژانتین واقع شده. 
جزایر فالكند، پنگوئن های زیادی هم دارد و همین 
باعث شده تا گردشگران زیادی را به سمت خودش 
جذب كند. البته از دوره ای به بعد، جمعیت میلیونی 
این پنگوئن ها كاهش پیدا كرد. اما چرا؟ باز هم پای 
انسان ها در میان بود؛ درست مثل هر جای دیگر. 
قصه به آن جا بازمی گردد كه آدم ها تصمیم گرفتند 
نهنگ ها را صید كنند. اما نهنگ های به این بزرگی 
به چه دردی می خوردنــد؟  ظاهرا روغن خاصی از 
نهنگ ها می گرفتند كه تجارت خوبی محســوب 
می شد. شــكارچی ها فالكلند را جایی خوب برای 
استقرار و شــكار نهنگ یافتند. اما نكته این جا بود 
كه این  جزایر درخت نداشتند. برای گرفتن روغن 
نهنگ، باید چربی های این موجود را روی ظرف های 
بزرگ و پر از آب روی آتش قرار می دهند. اما وقتی 
درختی نبود، چطور باید آتش روشن می كردند؟ 
جور نداشتن درخت را، پنگوئن ها كشیدند. ظاهرا 
چربی زیر پوست این موجودات قابلیت اشتعال زایی 
داشــت و به كار شــكارچی ها می آمد. در نتیجه 
جمعیت پنگوئن ها به شدت كاهش یافت. وقتی كه 
شكارچی ها سوخت شان برای گرفتن روغن نهنگ 
تمام می شــد، پنگوئن های نگون بخت را در آتش 
می انداختند. تا قبل از اینكه اروپایی ها به این جزایر 
برسند، 10میلیون پنگوئن در این جغرافیا زندگی 
می كردند؛ االن 95درصد آنها از بین رفته اند و البته 
همان 5 درصد باقیمانده، حسابی گردشگران را به 

این منطقه می كشانند.

موردعجیبفالكلند
جزایر فالكلند در جنوب اقیانوس اطلس واقع 
شده اند و 500كیلومتر با مرزهای آرژانتین 
و شیلی فاصله دارند. در سال 1982میالدی 
بود كه بر ســر مالكیت این مناطق، جنگی 
میان انگلیس و آرژانتین درگرفت كه البته 
انگلیســی ها پیروز جنگ بودند. این جنگ 
در زمان مارگارت تاچر، سیاستمدار معروف 
انگلیسی درگرفت. اما چیزی كه باعث شده 
تا این جنگ و این جزایر و منطقه بیشــتر 
در یادها بماند، جام جهانی 1986میالدی 
بود. همان دوره ای كــه آرژانتین با مارادونا 
قهرمان شد و بیشــتر از همه نیز، بازی تیم 
ملی این كشــور و انگلیس مورد توجه قرار 
گرفــت. آرژانتینی ها كه بابت شكســت در 
این جنگ بســیار ســرخورده بودند، عمال 
 همه  چیز را در زمین بازی جبران كردند؛ با 
دو گلی كه مارادونا به انگلیس زد و یكی از آنها، 
جاودانه ترین گل همه ادوار جام جهانی لقب 
گرفته است. جالب اینكه این جزایر 13هزار 
كیلومتر با خاك بریتانیا فاصله دارند و در سال 

1833توسط این كشور اشغال شدند.
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همین چند هفته پیش بود كه در رقابت های فوتبال كوپاآمریكا، كه همان جام ملت های آمریكا باشد، 
باالخره آرژانتین بعد از 3 دهه ناكامی در رقابت های ملی مهم، توانست قهرمان شود. آخرین قهرمانی 
این تیم به سال 1990میالدی و با مارادونا بازمی گردد. البته یك بار هم با مسی به فینال جام جهانی برزیل رفتند كه یك   بر هیچ 
باختند. دو بار هم در فینال همین رقابت های كوپاآمریكا مغلوب دیگر تیم ها شدند. این قهرمانی، آن  هم در خاك برزیل كه رقیب 
قسم خورده این كشور در فوتبال این قاره محسوب می شود، باعث شد تا طلسم ناكامی های این كشور در فوتبال ملی شكسته 
شود. با این قهرمانی، یك بار دیگر نام آرژانتین بر سر زبان ها افتاد. اما آرژانتین كجاست و چگونه كشوری است و چه جاذبه هایی 

دارد؟ با هم و به این بهانه، نگاهی گذرا به این كشور انداخته ایم تا با یكی از فوتبالی ترین كشورهای دنیا بیشتر آشنا شویم.

انیمیشن گردی

عیسیمحمدی

اگر به دنبال یك انیمیشن جذاب 
می گردید، حتما »میون، نگهبان 
مــاه« را ببینید؛ این انیمیشــن 
فرانســوی اگرچه قدیمی است و 
سال2014 تولید شده، به تازگی 
در پلتفرم هــای ایرانــی مانند 
فیلیمو قرار گرفته است. داستان 
این انیمیشــن در یك سرزمین 
خیالی می گذرد؛ جایی كه در ابتدا 
حتی خورشید و  ماه هم نداشت و 
انسان های نخستین این سرزمین 
برای اینكه دنیایشــان گرم شود 
و شــب و روز در آن شكل بگیرد، 
خورشــید و  ماه سرزمین شان را 
خودشان خلق كردند! حاال فردی 
به نام »میــون« وظیفه مراقبت 
از  ماه را بر عهــده دارد كه البته 
به صورت ناخواســته اتفاقاتی را 
رقــم می زند كه باعث می شــود 
خورشــید و  ماه ســرزمینش در 
معرض نابودی قرار بگیرند. رتبه 
این انیمیشن در ســایت معتبر 

IMDB، 2/7  است.

میون،نگهبانماه

یكی از شخصیت های انیمیشن 
»اژدهــای آرزوها«، پســر بچه 
نوجوانی به اســم »دین« است 
كــه آرزو دارد بتوانــد بهترین 
دوست دوران كودكی اش را پیدا 
كند. اما بدون شك اصلی ترین 
شخصیت این انیمیشن، اژدهای 
آرزوهاست كه همان طور كه از 
اسمش مشخص است، توانایی 
برآورده كردن آرزوهــا را دارد. 
حاال این اژدهــای رؤیایی قرار 
اســت به دین كمك كنــد و با 
برآورده كــردن آرزویش، كاری 
كنــد تا پســربچه داســتان ما 
بتوانــد بهترین دوســت دوران 
كودكی اش را ببیند. برای اینكه 
ببینید سرانجام دین و اژدهایش 
چه می شود، انیمیشن اژدهای 
آرزوهــا را ببینید. انیمیشــنی 
جدید كه داغ داغ همین امسال 
یعنی در ســال2021 به همت 
آمریــكا و چین تولید شــده و 
كارگردانش »كریس آپلهانس« 
است. راستی رتبه این انیمیشن 
كمــدی و ماجراجویــی هم در 

سایت IMDB، 2/7  است.

اژدهایآرزوها

از اســم انیمیشــن »ناتسومه و 
دوستان« مشخص است كه كار 
كشورهای آسیای شرقی است. 
این كارتون ژاپنی را هایدكی ایتو 
كارگردانی كرده و آن قدر خوب 
این كار را انجام داده كه رتبه آن 
در سایت IMDB، 2/8  شده است؛ 
یعنی یك رتبه خیلی خوب برای 
یك انیمیشن غیرانگلیسی. این 
كارتون كه محصول سال2021 
اســت و در ژانــر ماجراجویی 
ســاخته شــده، دو داســتان 
»ایشی اوكوشــی« و »ایاشیكی 
رایوهوشا« را روایت می كند كه 
در هركدام از آنها یك داســتان 
جذاب و پركشش گنجانده شده 
اســت. اگر كنجكاو شده اید این 
انیمه ژاپنی را ببینید، می توانید 
به پلتفرم »فیلیمو« سری بزنید. 
فیلیمو به تازگی این انیمیشــن 
را، هم به صورت دوبلــه و هم با 
زیرنویــس فارســی در اختیار 

كاربرانش قرار داده است.

ناتسومهودوستان

پنجشنبه

شماره 128
14  مرداد 1400 

دربارهآرژانتیندرآمریكایالتینچهمیدانید؟

ازمارادوناتاجزایرپنگوئنها

ازكشفتااستقالل

آرژانتین كشوری است كه در آمریكای التین جا خوش كرده است. بعد از برزیل، 
بزرگ ترین كشور این منطقه محسوب می شود. اگر هم كل قاره آمریكا را مدنظر 
داشته باشید كه می شود چهارمین كشور بزرگ؛ بعد از كانادا و آمریكا و برزیل. و 
البته هشتمین كشور وسیع دنیا؛ كشوری كه كمی بیشتر از یك سوم برزیل مساحت 
دارد. این منطقه توسط اسپانیایی ها و در قرن شانزدهم میالدی و بعد از آن كشف 
شد؛ وقت هایی كه اسپانیا برای خودش یك امپراتوری بود و همینطور به همه جا 
دست اندازی می كرد. تا اینكه در دهه های اول سده 18میالدی، انقالبی معروف به 
انقالب می اتفاق افتاده و در سال 1816 هم این كشور اعالم استقالل كرد. برخالف 
مكزیك و برزیل و آمریكا هم، جمعیت زیادی ندارد؛ نزدیك چهل پنجاه میلیون. شاید 
یك چیزی شبیه به كانادا. زبان شان هم كه مثل بیشتر كشورهای آمریكای التین، 

همان اسپانیولی است؛ به یادگار مانده از روزگار استعمارگری.

كشوریباطبیعتبكر

آرژانتین در كل كشوری زیبا و حیرت انگیز اســت. البته این ویژگی را در 
بیشتر مناطق و كشورهای آمریكای التین می توان سراغ گرفت. در آرژانتین، 
عالوه بر جاذبه های تاریخی، می توانید جاذبه های طبیعی و بكر زیادی را هم 
مشاهده كنید. این كشور البته بیشتر محبوب طبیعت گردان است. در مورد 
همسایه غربی این كشور، یعنی شیلی، طنز جالبی وجود دارد؛ اینكه هر جای 
این كشور باشید در كمتر از یك ساعت به ساحل می رسید. شیلی كشوری 
دراز است كه از شمال تا جنوب آمریكای التین كش آمده و به نزدیكی های 
قطب جنوب هم می رســد. البته آرژانتین هم دست كمی از شیلی ندارد 
و كشوری طوالنی محسوب می شــود؛ هرچند بین این كشور و آب های 
اقیانوس منجمد جنوبی، ادامه كشور شــیلی وجود دارد. همین عریض و 

طویل بودن است كه باعث شده تا در آن، با طبیعتی بكر روبه رو باشیم.

كوههاییخی

زیستندرمیدانمین

ماجرا از این قرار اســت كه در زمان جنــگ آرژانتین و 
انگلیس، آرژانتینی ها برای اینكه دســت انگلیس به این 
منطقه نرســد، كل نوار ســاحلی را مین گذاری كردند. 
البته در جنگ شكست خوردند و جزایر به اختیار مجدد 
انگلیسی ها درآمد. خنثی سازی این مین ها برای انگلیس، 
هم خطرناك و هم هزینه زا بــود. در نتیجه تابلوی خطر 
زدند و فنس كشی كردند. هیچ گردشگری از ترسش به 
این مناطق نمی رود. نتیجــه؟ پنگوئن ها كه متوجه این 
قصه شدند، به این مناطق رفتند و در آنجا زندگی آرامی را 
سپری می كنند. گفته می شود این موجود زنده به واسطه 
سبك بودن، حتی اگر روی مین هم برود طوری نمی شود. 
به همین دلیل جمعیت آنها كم كم زیادتر هم شد. حاال 

جمعیت آنها به یك میلیون هم رسیده.

یكی از مناطق دیدنی این كشور را ال كاالفاته و ال كالتن 
می دانند. این مناطق در نزدیكی لبه پهنه كوه های یخی 
جنوبی قرار دارند. خاطرتان مانده باشــد گفتیم كه این 
كشــور، نزدیك به آب های اقیانوس منجمد جنوبی هم 
هست. گردشــگران غالبا برای اینكه كوه های یخی را از 
نزدیك مشاهده كنند، به این مناطق سفر می كنند. تماشای 
كوه های یخی كه از این منطقه آغاز شده اند در فاصله چند 
ده متری، واقعا تجربه ای است كه در وصف نخواهد گنجید. 
از دیگر جاذبه های این كشور تاالب استروس دل ایبراست؛ 
دومین منبع آب های شــیرین در جهان. حیات وحش و 
خود این تاالب، جزو مناطق حفاظت شده آمریكای التین 
محسوب می شــود. از دیگر جاذبه های این كشور باید به 
باغ های مندوزا اشاره كرد؛ تاكستان هایی بزرگ و سرسبز كه 
با وجود شگفت انگیز بودن شان، در منطقه ای بیابانی وجود 
دارند؛ شاید مثل سرسبزی های اطراف كرمان خودمان ولی 

با مقیاس بیشتر و بزرگ تر.

آمریكای جنوبی، منطقه ای در قاره آمریكاست كه كشــورهای جنوب مكزیك را شامل می شــود. البته در یك طبقه بندی دیگر 
آمریكای التین و مكزیك را هم قاطی این ماجرا می كنند. اما در كل و به طور عمومی، آمریكای پایین تر از كشور مكزیك را در این حوزه 
طبقه بندی می كنند. كال منطقه ای عجیب و نیز خاص است؛ چه در جغرافیا، چه در فولكلور و فرهنگ عمومی، چه در ورزش و چه در 
ادبیات و هنر و شــبیه آن. زبان های رایج در این منطقه هم غالبا اسپانیولی و پرتغالی و همچنین انگلیسی و فرانسوی و شبیه و البته 
بخشی هم زبان های محلی سرخپوستی است. نكته جالب درباره این منطقه، كه گاهی تحت عنوان یك قاره هم از آن یاد می شود، قرار 
داشتن همزمان آن در نیمكره شمالی و جنوبی است؛ كه البته بیشترش در نیمكره جنوبی واقع شده است. حاال با حساب اینكه آمریكای 
التین را می توانیم پایین تر از مكزیك حساب كنیم و حتی گاهی خود مكزیك، درباره این منطقه كمی بیشتر می گوییم تا بیشتر بدانید.

مكزیك/سرزمینآزتكهاومایاها
این كشور به نام ایاالت متحده مكزیك هم معروف است و جمعیت نسبتا زیادی هم دارد؛ 
نزدیك 130میلیون نفر. طی 20سال اخیر 62زبان بومی سرخپوستی در این كشور ثبت 

شده است. جالب است بدانید كه این كشور را، پرجمعیت ترین كشور اسپانیایی زبان دنیا هم 
می دانند؛ یك سوم كسانی كه اسپانیایی صحبت می كنند نیز در این كشور زندگی می كنند. 

اما مهم ترین نماد شناسایی این كشور را باید تمدن باستانی آزتك ها و نیز تمدن مایاها بدانیم. 
تمدن مایاها تا 900سال پس از میالد هم وجود داشتند، اما كسی نفهمید چرا از بین رفتند. هر 

از چندی اسناد تاریخی مایاها نیز كشف می شود.

پاناما/كشوركانالمعروف
پاناما هم كشوری كوچك در میانه قاره آمریكاست؛ همانجایی كه یك جورهایی شمال و جنوب 

قاره آمریكا را به هم وصل می كند. اما چیزی كه پاناما را شهره آفاق كرده، كانالی است كه در 
این كشور ساخته شده است. در اصل تا قبل از ساخت این كانال، ارتباطی بین دو اقیانوس 

آرام و اطلس وجود نداشت و هر كسی قصد داشت این مسیر را طی كند، یا باید به جنوب قاره 
آمریكا می رفت یا اینكه بارش را در ساحل پیاده كرده و آن طرف تر و بعد از طی مسیر زمینی، 
بار كشتی های دیگر می كرد. اما ساخت این كانال، همه این مشكالت را حل كرد و حاال كانال 

پاناما، از خود كشورش هم معروف تر شده است.

برزیل/نمادیبهنامماراكانا
سرزمین فوتبال، آمازون یا قهوه؟ برزیل را بیشتر با فوتبالش می شناسند. موفق ترین تیم 
همه ادوار جام های جهانی فوتبال با 5قهرمانی؛ كه سه تای آن برای جام های ژوریمه و قبل از 
1970بوده و دو تای آن هم برای 1994و 2002. یكی از نمادهای فوتبالی برزیل را هم استادیوم 
ماراكانا می دانند. البته برزیلی ها از این نماد خودشان خاطره ای تلخ دارند؛ باخت دردناك مقابل 
اروگوئه در سال1950. این استادیوم مشهور در شهر ریودوژانیرو قرار دارد. تا به حال هیچ 
استادیومی در تاریخ نتوانسته به اندازه این استادیوم تماشاگر در خودش جا بدهد؛ 200هزار 
نفر. البته این استادیوم دیگر عظمت گذشته اش را ندارد.

دومینیكن/یادیازتروخیو
كشوری كوچك در حاشیه دریای كارائیب كه 11میلیون نفر جمعیت دارد. اگر می خواهید 
این كشور را بهتر بشناسید، باید به سمت یكی از شاهكارهای ادبیات داستانی جهان بروید؛ 
شاهكاری به نام »سور بز«. كال آمریكای التین به دیكتاتورهایش خیلی معروف بوده است و 

 بخش بزرگی از ادبیات داستانی این منطقه، وصف روزگار و حال و روز این افراد بوده. 
رمان سور بز درباره تروخیو، دیكتاتور دومینیكنی و 31سالی است كه بر این كشور حكم راند. 

تروخیو، از بدنام ترین دیكتاتورهای آمریكای التین است. حتی یكی از شخصیت های این كتاب 
از او با عنوان »از دستیاران باكفایت شیطان« یاد كرده است.

اروگوئه/فرارشبانهازبرزیل
كشوری كوچك در جنوب شرقی آمریكای التین است. هم مساحت كمی دارد و هم جمعیت 
كمی. اما آیا می دانستید كه اروگوئه، تا به حال دوبار فاتح جام جهانی فوتبال شده است؟ یعنی 
حتی بیشتر از انگلیس و اسپانیا و هم اندازه آرژانتین و فرانسه. اما جام جهانی 1950كه اروگوئه 
فاتح آن شد، چیز دیگری بود. بازی در برزیل برگزار شده و آنها موفق شدند میزبان را در حضور 
200هزار تماشاگرش، شكست بدهند. ما كه ندیده ایم، ولی می گویند بازیكنان اروگوئه شبانه 
از این كشور رفتند تا یك وقت دچار خشم عمومی ناشی از این باخت نشوند؛ به عبارت دیگر 
فرار كردند.

پرو/كشورآقاییوسا
پرو كشوری است كه پیشینه فرهنگی و تاریخی پر و پیمانی دارد؛ چرا كه وطن اولیه امپراتوری 
اینكا بوده است. اما وقتی كه صحبت از پرو می شود، حیف است كه یادی از نویسنده شهیر این 
كشور هم نداشته باشیم؛ ماریو بارگاس یوسا. همان نویسنده ای كه كتاب سور بز را هم نگاشته 

است. او در سال 1936در آركیپای پرو متولد شد. او جایزه نوبل ادبیات را هم برده و نویسنده آثار 
درخشانی چون »عصر قهرمان«، »زندگی واقعی آلخاندرو مایتا«، »چه كسی پالومینو مولرو را 

كشت«، سور بز، »جنگ آخرالزمان« و... است. او از رفقای نزدیك ماركز هم بود كه البته كارشان 
به اختالف هم رسید؛ چرا كه ماركز را به دلیل دوستی نزدیك با كاسترو، چاپلوس دانسته بود.

ونزوئال/گنجهایپنهان
یكی دیگر از كشورهای آمریكای التین را باید ونزوئال بدانیم؛ كه این روزها برای ایرانی ها هم 
زیادی آشناست؛ اول اینكه روابط خوبی با ایران دارد، دوم اینكه نفتكش های ایرانی بنزین 
به این كشور می فرستند و سوم اینكه مدام ما را از اینكه داریم شبیه این كشور می شویم 
می ترسانند. ونزوئال كشوری است كه درگیری باالیی با فقر دارد. اما آیا می دانستید كه این كشور 
بزرگ ترین ذخیره نفت اوپك و جهان را دارد؟ می دانستید كه معادن این كشور چه اهمیتی 
دارند؟ می دانستید كه زمانی كه نفت شان را می فروختند چه كشور زیبا و پر رفت وآمدی بود؟ 
بزرگ ترین دارنده نفت جهان، اما امروز به شدت درگیر مشكالت ناشی از فقر است.

كوبا/سواحلبهشتی
كوبا به دلیل كاسترو، انقالب و انقالبیون معروفش، جغرافیایش و البته بخشی هم به دلیل نظام 

سالمت كاملی كه دارد معروف است. اما همه كوبا همین  چیزهایی كه گفتیم نیست و دیدنی های 
دیگری هم دارد. بزرگ ترین كشور حوزه كارائیب، از تاریخ و فرهنگ خوبی هم برخوردار است. 
جاهایی مثل محله هاوانای قدیم كه وقتی در آن و روی سنگفرش ها قدم می زنید، به 200سال 

قبل پرت می شوید. از دیگر جاهای دیدنی این كشور سواحل وارادرو است كه جزو بی نظیرهاست 
و كلی هم هتل دارد. شهر ترینیداد هم كه ثبت میراث جهانی یونسكو شده است. كوبا كال به 

كشور ساحل های بهشتی معروف است و همین، شده است مزیت بزرگ گردشگری آن.

كلمبیا/سرزمینماركز
كلمبیا را این اواخر با كی روش به یاد می آوریم كه رفت و مربی تیم ملی این كشور شد. بعد هم 
كه با گابریل گارسیا ماركز، نویسنده معروف این كشور و بعدتر با كارتل های مواد مخدر و.... 
برای كسانی كه می خواهند بیشتر با كشوری به نام كلمبیا و تاریخ و سرگذشت آن در چند دهه 
گذشته آشنا شوند، بهترین گزینه ها می توانند كتاب های ماركز باشند، كه در آنها به بطن جامعه 
خودش رفته است. در آثاری چون »زنده ام تا روایت كنم« و »گزارش یك آدم ربایی« و حتی آثار 
داستانی او مثل »صد سال تنهایی« و... به راحتی می توانید به تصویری كامل از سرگذشت این 
كشور برسید.

9كشور؛9نكته دربارهكشورهایآمریكایالتین
بیشتربدانیم



سریال گردی9تماشا خانه

اگر جزو عالقه منــدان به فیلم و 
سریال های ژانر كمدی هستید، 
پیشــنهاد می كنیــم ســریال 
»تالش كــردن« را ببینید. این 
سریال محصول شركت اپل است 
و انتشار آن از سال گذشته آغاز 
شده است. سریال تالش كردن 
كه تا كنون 2فصل 8قســمتی 
از آن منتشر شــده، درباره زن و 
شوهری به نام جیسون و نیكی 
اســت كه بچه دار نمی شوند اما 
از آنجــا كه خیلی دلشــان بچه 
می خواهد، تصمیم می گیرند از 
یك مشاور كمك گرفته و بچه ای 
را به سرپرستی قبول كنند. جیم 
اوهانلون، كارگردان این سریال 
كمدی و خانوادگی اســت و در 
آن ریف اسپال، نقش جیسون و 
استر اسمیث، نقش نیكی را بازی 
می كند. افلیــا الویبوند، اولیور 
كریس و شــین بروك هم دیگر 
بازیگران این ســریال جدید و 

جذاب هستند.

تالش برای بچه

سریال »خانه پیش از تاریكی« 
)Home before dark( یــك 
داســتان واقعی دارد. داستانی 
برگرفته از زندگی روزنامه نگاری 
نوجوان بــه نام هیلــد لیزیاك 
كه از بروكلین به شــهر كوچك 
دریاچه ای نقل مكان می كند و 
آنجا متوجه پرونده ای قدیمی و 
جنایی می شــود كه همه اهالی 
شهر حتی پدرش ســعی دارند 
آن را مخفــی نگه دارنــد. این 
سریال معمایی و كارآگاهی كه با 
محوریت یك دختر 9ساله پیش 
می رود، محصول ســال2020 
آمریكاســت و این روزها فصل 
دوم آن در حــال پخش اســت. 
كارگردانان این سریال روزمری 
رادریگوز و كت كندلر هســتند 
و در آن بازیگرانــی چون جیم 
اســترجس، بروكلین پرینس، 
ابی لی میلر، كیلی راجرز، مایكل 
وســتون و جولی كارتــر ایفای 
نقش كرده اند. رتبه این سریال 
رازآلود در سایت IMDB، 5/7  از 

10 است.

خانه پیش از تاریكی

مینی سریال بیگانه

با یك ســریال معمایی و رازآلود 
چطورید؟! ســریالی كه خیلی 
هم طوالنی نباشــد و خیلی زود 
به نتیجه برســد. اگر موافقید، 
تماشای مینی سریال »بیگانه« 
را در برنامه تــان جــا بدهیــد. 
یك ســریال جذاب كه اقتباسی 
از رمان استیفن كینگ به همین 
نام اســت و حول محــور مرگ 
مرمــوز و فجیع یك پســربچه 
11ســاله می گــردد. درواقــع 
داستان این سریال 10قسمتی از 
جایی شروع می شود كه »فرانكی 
پیترسن« به قتل رسیده و پدرش 
كارآگاهی به نام »هالی گیبنی« 
را اســتخدام می كند تا پرده از 
معمای مرگ پسرش بردارد. در 
این سریال هالیوودی، جیسون 
بیتمن، نقش »تــری میتلند«، 
مربی بیســبال فرانكی را بازی 
می كند كه اتفاقا متهم ردیف اول 
قتل اوســت و باید تالش كند تا 
خودش را از این جریانات خارج 

كند.

پنجشنبه

شماره 128
14  مرداد 1400 

پای صحبت های رحیم نوروزی، بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر 
به بهانه حضورش در یك تله تئاتر متفاوت

زندگی ما به نفس 
تماشاگر بند است

نقش فرخ سریال »پس از باران« را چنان خوب و با صالبت بازی كرد كه تبدیل 
به چهره  ای كاربلد در این حرفه شد. نقش آفرینی اش در فیلم های سینمایی و 
سریال ها هم مهر تأییدی بر این اســتعداد هنری اش بود اما انصافا بازی او در 
نقش آخناتون با آن گریم جالب در سریال »حضرت یوسف)ع(« را نمی توان 
از یاد برد. گرچه نقش های منفی رحیم نوروزی به مراتب از نقش های مثبتش 
كمتر است اما اغلب او را با نقش های خاكستری  اش یاد می كنند. خودش درباره 
علت این موضوع می گوید چون شخصیت های منفی خنثی نیستند و فاعلیت دارند، قابلیت و چالش 
بیشتری برای بازیگر ایجاد می كنند. او كه دانش آموخته ادبیات نمایشی و كارشناسی ارشد تئاتر از 
دانشگاه هنر است، فعالیت خود را از سال ۶۹ با بازی در نمایش های صحنه ای آغاز كرد و این روزها هم 
با تله تئاتری متفاوت به قاب تلویزیون بازگشته است. البته خودش تعریفی مجزا از آنچه این روزها 
به عنوان تله تئاتر در حال پخش است ارائه می كند. با ما همراه باشید تا صحبت های این هنرمند را كه 

كمتر اهل گفت وگوست بخوانید.

    این روزها با مجموعه »ضد  نور« شــاهد 
بازگشت دوباره تله تئاتر به تلویزیون هستیم. 
به نظر شــما در این روزهای بحرانی كرونا و 
محدودیت های ناشــی از آن، تله تئاتر تا چه 
اندازه می تواند به فعاالن این رشته هنری كه 
بیشترین آسیب را از كرونا دیده اند كمك كند؟

ما در خانــه تلویزیون نداریم؛ بنابراین از آنچــه این روزها از 
تلویزیون پخش می شــود اطالع دقیقی ندارم. اگر بخواهم 
برنامه  ای را ببینم به زحمت در قاب كوچك تبلت و از طریق 
شبكه های اینترنتی تماشا می كنم. مهم ترین رویدادهای قابل 
تماشا برای من، مسابقات ورزشی در سطح ملی و به خصوص 
بازی های تیم ملی فوتبال است. من نمی دانم چه تله تئاترهایی 
از تلویزیون در حال پخش است كه از آن به عنوان یك موج یا 
بازگشت نام برده شده و این رویداد را به شرایط كرونا منتسب 
می كنند. حتی نمی دانم مجموعه ضد  نور در چند قســمت 
ساخته شده و پخش می شــود. البته چند قسمت از آن را با 
تبلت دیده  ام كه در این قسمت ها نقش محوری هم نداشتم. 
همكاران شما از رسانه های مختلف برای گفت وگو پیرامون این 
سریال تماس گرفته  اند و چون من از مصاحبه و گفت وگوی 
مطبوعاتی تجربه خوبی نــدارم از این بزرگواران عذرخواهی 
كردم و حاضر به مصاحبه نشدم. اما چون این تماس ها ادامه دار 

شده است، الزم دیدم این توضیحات را بدهم.
    تا چه اندازه فضــای اینگونه تله تئاترها با 
نمایش های زنده روی صحنه مقابل تماشاگران 

متفاوت است؟ 
در تمام سطوح جامعه، اقشار، رســانه ها، سیاست، هنر و... 

با مشكل تعاریف و كاربرد نابجا و غلط واژگان روبه رو 
هســتیم. تعریف تله تئاتر چیســت؟ البد پاسخ 

می دهید كه تله تئاتر یعنی تئاتر تلویزیونی؛ یا 
نمایشی كه می توانیم در خانه بنشینیم و آن 
را در تلویزیون تماشا كنیم. در حقیقت تئاتر 
كلمه ای است كه از معماری آمده و اطالق 
به بنای تئاتر اســت نه هنر اجرا. تله تئاتر 
گونه ای از برنامه های نمایشی و داستانی 
است كه براساس نمایشنامه یا درامی كه 
برای صحنه تئاتر نوشــته شده، ساخته و 
از تلویزیون پخش می شــود. در تله تئاتر 
نمایش را از زاویه دید تماشاگر و در نمای 
النگ شات نمی بینیم بلكه با اضافه شدن 
شــخصی به عنوان كارگردان تلویزیونی و 
بهره مندی از دكوپاژ یــا خردكردن نماها 
به جای تماشــاگر تصمیم می گیریم كه از 
كدام زاویه به نمایش نگاه كنیم. محدودیت 
مكان )لوكیشن بسته( كه دوربین اغلب از آن 
مكان بیرون نمی رود ما را اغلب به یك تعریف 

از تله تئاتر نزدیك می كند. پس عمده تعریف ما 
مربوط به مكان است. نشانه های دیگری هم هست كه 
مخاطب با تماشای اثر، آن را نوعی اجرای تئاتری قلمداد 

    كمی درباره مجموعه تله تئاتر ضد  نور كه 
برگرفته از داستان های واقعی است برایمان 
بگویید. شــما نقش ثابت این تئاتر را بازی 

می كنید.
نمایش صحنه  ای در لحظه اكنون در پیش روی تماشــاگر 
اتفاق می افتــد و فاقد عنصر روایت و راوی اســت. مگر آنكه 
گونه  ای خاص از نمایش را شاهد باشیم كه آن را تئاتر روایی 
می نامیم. در هر قسمت از مجموعه ضد  نور یك یا دو شخصیت 
محوری وارد می شــوند و برای ما قصه تعریف می كنند. در 
واقع رویدادهایی كه در گذشته برایشان اتفاق افتاده را بازگو 
می كند. نخ تسبیح این خرده قصه ها هم مكان قهوه خانه و آقا 
رضای قهوه چی به عنوان شخصیت ثابت داستان هاست. البته 
یك قصه پررنگ هم برای خودش دارد كه در دو سه قسمت 
بازگو می شود. بازی ها، لباس و دكور كاماًل واقع نمایانه و  حتی 
ناتورالیستی است. اغراقی در كار نیست. بازیگران برای لنز تله 
بازی می كنند. توضیح و بررسی فنی این اثر را به منتقدان و 
كارشناسان و قضاوت نهایی را به مخاطبان می سپارم. فقط 
نتیجه می گیرم كه بنا بر آنچه گفته شد مجموعه ضد  نور یك 
تله تئاتر نیست سازندگان آن بیشتر دغدغه های آسیب شناسی 
اجتماعی و روانكاوانه داشتند تا پر كردن خأل تولید تئاتر در 

شرایط كرونا. این كار هیچ ربطی به تئاتر نداشت.
    اجازه دهید كمی از این فضا فاصله بگیریم 
و به دیگر فعالیت های هنری خودتان اشــاره 

كنیم. هم اكنون مشغول چه كاری هستید؟
هم اكنون بــرای بازی در ســریال آقای محمــود معظمی 
صحبت هایی انجام شــده اما این كار هنوز كلید نخورده و 
جلوی دوربین نرفته ام. به تدریس مشــغول هستم، كاری 
كه در ســال های گذشــته همواره به آن پرداخته  ام و فكر 
می كنم ضرورت دارد و خأل آن در فضای آموزشی احساس 
می شود. كوششم این است كه تجربیات عملی و انطباق آنها 
را با خواننده ها و یافته هایم را به هنرجویان و دانشــجویانم 

منتقل كنم.
    اتفاقی در چند ســال اخیر در سینمای 
ایران رخ داده است و آن هم شیوه های 

می كند. این نشــانه ها عبارتند از اغراق در گریم، پوشش و 
بازی های بازیگران و تصنع در دكوراســیون. عالوه بر این 
وقتی با چنین خوانش و ساختاری به سراغ درام های آشنا 
می رویم كه شهرت جهانی دارند، امر بر ما مشتبه می شود 

كه در حال تماشای تله تئاتر یا تئاتر هستیم.
نمونه های زیادی از این آثار در دهه های گذشته در تلویزیون 
تولید و پخش شــد كه تماشــای آنها برای ما اهالی تئاتر 
بسیار لذتبخش اســت اما اغلب این آثار كیفیت درخشانی 
ندارند و نداشــتند و انــگار در مرحله آزمــون و خطا باقی 
مانده اند. كســانی كه در تئاتر نام های بزرگی داشتند هم، 
كارهای مالل آور و ضعیفی نظیر »دشمن مردم« و »به سوی 
دمشق« را ســاختند و با اینكه بازیگران ورزیده  ای هم در 
این آثار حضور داشتند كارهای خوبی از آب در نیامده اند. 
زیرا آن كارگردان ها زبان تلویزیون را بلــد نبودند با اینكه 

كارگردان های كاربلد تلویزیونی كنار دستشان بودند.

چه با كرونا چه بی كرونا 
زندگی در جریان 
است و ما جریان 
عادی زندگی را دنبال 
می كنیم. منهای 
اینكه تئاتر تعطیل 
شده است. دلتنگ آن 
هستیم. برای اینكه ما 
بیشتر اوقات می رفتیم 
و تمرین می كردیم

غلط ورود بازیگران جوان به سینماســت. 
مثال با سرمایه گذاری روی فیلم ها، خودشان 
بازیگر فیلم می شــوند یا دعوت از شاخ های 
اینستاگرامی در فیلم ها. به نظرتان این موضوع 

هنر ما را تهدید نمی كند؟
درست و غلط سینما و نحوه ورود بازیگران به این حرفه را من 
تعیین نمی كنم و نمی توان گفت كه درست یا غلط كدام است. 
آنچه هست برایند ضروریات این جامعه است؛ از این كشتگاه 
همین محصول برمی آید. چیزی كه هست واقعیت موجود 
هست و حتما الزم اســت كه اینگونه باشد. زمانی سینما به 
قول معروف چشــم رنگی ها را دوست داشت، االن سینما به 
چهره های معمولی گرایش پیدا كرده است. البته باید فیلمساز 
سرمایه  اش را از هر جایی كه مشروع و اخالقی به نظر می رسد 
تامین كند. نظری هم راجع به بازیگر اسپانسر كه بخشی از 
سرمایه یك فیلم را تامین و در آن كار بازی می كند ندارم. نه 
غلط می دانم نه صددرصد درست. اما به نظرم اتفاق عجیب و 
غریبی در جامعه امروزی ما نیست كه بخواهیم از ریشه بزنیم 

و به عنوان یك خطا و نابهنجار به آن نگاه كنیم.
    با كرونا و محدودیت ها و اســترس های آن 

چطور كنار آمدید؟
چه با كرونا چه بی كرونا زندگی در جریان اســت و ما جریان 
عادی زندگی را دنبــال می كنیم. منهای اینكه تئاتر تعطیل 
شده است. دلتنگ آن هســتیم. برای اینكه ما بیشتر اوقات 
می رفتیــم و تمریــن می كردیــم. تئاتر برای ما همیشــه 
 جنبه آموزشی و زنگارزدایی دارد. همیشــه بازیگر را آماده 
نگه می دارد. زندگی ما به نفس تماشــاگر بند است و وقتی 
این را از ما گرفتند یك مقدار زیادی خانه نشــینی و عزلت 

اذیتمان می كند.
    در این ایام كه اغلب توصیه ماندن به خانه 
می شود توصیه برای تماشای فیلم یا خواندن 

كتاب خاصی دارید؟
بله، این خانه نشینی باعث شد كه تعداد زیادی از كتاب های 
نخوانده را بخوانــم. اتفاق خوبی بود كه كمی بیشــتر برای 
زبان انگلیسی وقت بگذارم. به كارهایی كه از قلم افتاده بود 
رسیدگی كنم. اغلب كتاب خاصی به كسی توصیه نمی كنم 
هر كس با توجه به ضرورت و نیاز و پرسش هایی كه در زندگی 
دارد می تواند به كتابفروشی ها مراجعه كند و آنچه الزم دارد 
مطالعه كند. خود من این روزها یك مقداری تخصصی كتاب 
می خوانم و كتاب هایی كه می خوانم چندان برای توصیه كردن 
به دیگران مناسب نیست. اما همواره وقتی از من می پرسند، 
پیشــنهاد می كنم از آثار ژان ژاك روسو ازجمله كتاب های 
»قرارداد اجتماعی« و »امیل« و چند كتاب از نیچه را بخوانند. 
كتاب »تسلی بخشی های فلسفه« اثر آلن دو باتن هم كتاب 

كارآمدی است، به خصوص در این شرایط.
    و به عنوان ســؤال پایانی از ماندگارترین و 
دوست داشتنی ترین نقشی كه بازی كرده اید 

برایمان بگویید؟
از میان كارهای اخیــرم، نقش هایی را كه در ســریال های 
»وارش«، »بوم و بانو« و نقش كوتاهی را كه در سریال »خانه 
امن« بازی كردم، دوســت دارم. كارهای قدیــم را هم از یاد 
می برم تا در گذشته زندگی نكنم. كارهای قدیم را به خاطرات 
مخاطبان می ســپارم و همواره مدیون لطف و همراهی شان 

هستم.

الناز عباسیان

معرفی ۱۰ فیلم كمدی خارجی

فیلم های حال خوب كن
از قدیم گفته اند »خنده بر هر درد بی درمان دواست« و این درمان در این 
روزهای پراسترس و كرونایی، یك نعمت است. پس بیایید اوقات فراغت 
خودمان را با تماشای فیلم های طنز و حال خوب كن سپری كنیم. تعداد 
فیلم های سینمایی كمدی كم نیست اما در این گزارش ما شما را با ۱۰ فیلمی 
كه مقبولیت بیشتری دارند آشنا می كنیم. در فرصت های دیگر فیلم های 
محبوب دیگری هم معرفی خواهند شد. شــما می توانید این فیلم ها را از 

پلتفرم های نماوا، فیلیمو و... تماشا كنید.

یكی دیگر از فیلم های جدید خارجی در ژانر كمدی-اكشن »سرزمین 
عجایب والی« )Willys Wonderland( است. این فیلم به كارگردانی 
كوین لوئیس در سال 2021 ساخته شده و محصول كشور آمریكاست. 
در این فیلم نیكالس كیج، امیلی توستا، بت گرانت، ریك ریتز، كریس 
وارنر و كای كادلك به هنرمندی پرداخته اند. داستان این فیلم درباره 
فردی بی خانمان و بی نام و نشان و تنها با بازی نیكالس كیج است كه 
می پذیرد در ازای تعمیر خودرویش مركزی تفریحی را پاكسازی كند 
اما از نیروهای شــیطانی این مكان آگاه نیست. چند نوجوان در این 

خصوص به او هشدار می دهند اما او خود را در موقعیت مرگ و زندگی می یابد و باید برای بقا در 
مقابل موجوداتی بجنگد كه به شكل مرموزی حیات پیدا كرده اند. این روبات /عروسك های شیطانی 

حقه هایی نیز در آستین دارند. درگیری ها شدت می گیرند و تنها یك سمت زنده خواهد ماند.

 سرزمین عجایب والی

اگر عالقه مند به فیلم های اكشن و البته رزمی هستید و همچنین 
دوست دارید فضای كمدی و طنز را تجربه كنید پیشنهاد می كنیم 
»ببرهای كاغذی« یا )The Paper Tigers( را تماشا كنید. این اثر 
فیلمی در ژانر اكشن - كمدی به كارگردانی باو ترن و محصول 
سال 2020 كشور آمریكاســت. ببرهای كاغذی با شركت در 
جشنواره های مختلف بین المللی و داخلی موفق شد نامزد دریافت 
۵ جایزه شود كه در این میان سه جایزه »بهترین فیلم داستانی«، 
»بهترین فیلم بلند« و »بهترین مونتــاژ« را با خود به خانه برد. 

در این فیلم ستارگانی چون پیتر آدرین سودارسو، یوجی اوكوموتو و ران یوآن به ایفای نقش 
پرداخته اند. این فیلم حول محور سه اعجوبه كونگ فو روایت می شود كه استادشان به قتل می رسد 
و تالش می كنند كه برای گرفتن انتقام او از كارهای دیگرشان دست بكشند، كینه هایشان را 
كنار بگذارند و توانایی هایشان را ارتقا دهند. اما اتفاقی در این مسیر پیش روی آنها قرار می گیرد.

 ببرهای كاغذی

»خیابان جامپ شــماره 22« یا )Jump Street22( فیلمی در ژانر 
كمدی-اكشن، به كارگردانی فیل لرد و كریستوفر میلر، محصول 
سال 201۴ سینمای آمریكاست. این فیلم با حضور در جشنواره های 
معتبر داخلی و بین المللی، موفق شــد نامزد دریافت ۳2جایزه در 
بخش های مختلف شود كه در این میان، ۷ جایزه همچون »بهترین 
موزیك فیلم« و »بهترین فیلم كمدی« را با خود به خانه برد. در این 
فیلم كه در دنباله فیلم »خیابان جامپ شماره 21«، فیلمی بسیار 
موفق و پرفروش، منتشر شده است، بازیگرانی چون چنینگ تیتوم، 

جونا هیل و آیس كیوب به هنرنمایی پرداخته اند. داستان این فیلم درباره دو افسر پلیس با نام های 
اشمیت و جنكو است كه بعد از ماموریت موفقیت آمیزشان در دبیرستان، اكنون موقعیتی برایشان 

به وجود آمده كه برای حل یك پرونده، به عنوان مأمور مخفی وارد یك كالج محلی می شوند.

 خیابان جامپ شماره ۲۲

فیلم »استوبر« )Stuber( به كارگردانی مایكل دووس در سال 2019 
ساخته شده است. این فیلم محصول كشور آمریكا و در ژانر كمدی _ 
اكشن است. در این فیلم دیوید باتیستا، كمیل نانجیانی، میرا سوروینو، 
ناتالی مورالس و ایكو اویس به هنرمندی پرداخته اند. داستان از این قرار 
اســت كه یك مأمور پلیس به نام ویك )دیوید باتیستا( بعد از تصادف 
خودرو خــود، یك راننده تاكســی اینترنتی اوبر به نام اســتو )كمیل 
نانجیانی( را استخدام می كند تا یك فروشنده مواد را دستگیر كند اما 
حوادثی پیش روی آنها قرار می گیــرد و فیلم را جذاب تر می كند. فیلم 

استوبر نخستین بار در تاریخ 1۳ مارس 2019 در جشنواره جنوب از جنوب غربی به نمایش درآمد و 
سپس در ژوئیه 2019 روی پرده سینماهای آمریكا رفت. این فیلم از نظر عملكرد بازیگران نقش اصلی 

مورد توجه منتقدان قرار گرفت و در جشنواره گلدن تریلر اواردز 2019 نامزد دریافت یك جایزه شد.

فیلم »مردن در تیراندازی«)Die in a Gunfight(  روایت عشق  استوبر
دختر و پســر جوانی از دو خانواده ثروتمند است كه دشمنی 
دیرینه ای با یكدیگر دارند؛ هر دو خانواده با ازدواج آنها مخالفند 
و تالش می كنند هر طور شده آنها را از یكدیگر دور نگه دارند. اما 
زمانی كه آنها از این اختالف ها چشم پوشی می كنند و با یكدیگر 
می مانند، اوضاع از قبل هم بدتر می شــود و نبردی سرشار از 
عشــق، نفرت، انتقام و خیانت آغاز خواهد شــد. فیلم در ژانر 
اكشن-كمدی و جنایی، به كارگردانی كالین شیفلی و محصول 

سال 2021 سینمای آمریكاست. در این فیلم دیگو بونتا، الكساندرا داداریو، تراویس فیمل، 
جاستین چتوین، وید الین ماركوس، امانوئل چریكی و جان رالستون به هنرمندی پرداخته اند. 
نخستین بار در اول جوالی سال 2021 در كشور روسیه منتشر شد و در سینماهای كشور 

آمریكا و چندین كشور دیگر به صورت همزمان اكران شد.

فیلم »جولت« )Jolt( به كارگردانی تانیا وكســلر در سال 
2021 ساخته شده است. این فیلم محصول كشور آمریكا 
و در ژانر كمدی و اكشن است. در این فیلم كیت بكینسیل، 
جای كورتنی، استنلی توچی، بابی كاناوله، الورن كاكس، 
كنســتانتین گرگوری، اری ففر، دیوید بردلی و ســوزان 
ساراندون به هنرمندی پرداخته اند. داستان این فیلم جذاب 
و مهیج، درباره زنی به نام لیندی است كه دچار یك اختالل 
عصبی نادر است و باعث می شود تا گاهی خشم، تمام وجود 
وی را فرا بگیرد و تنها راه مقابله او با این مشكل، وارد كردن شوك به  خودش است. پس از 
قتل مردی كه پلیس لیندی را مظنون اصلی آن می داند، تالش می كند تا برای پیدا كردن 
قاتل، از این مشكل و اختالل به نفع خودش اســتفاده كند. پیشنهاد می كنیم این فیلم 

سینمایی كمدی و اكشن را از پلتفرم های نمایش آنالین فیلم ها تماشا كنید.

 مردن در تیراندازی

 جولت

اگر دختر نوجوان در خانه دارید پیشنهاد می كنیم این فیلم را تماشا كنید تا 
با دغدغه های نوجوانان امروزی بیشتر آشنا شوید و البته كمی هم با دیدن 
این فیلم كمدی بخندید. »خرخون« )BookSmart( محصول 2019 است 
و فیلمنامه آن تركیبی مدرن از فیلم های خنده دار خارجی و كمدی های 
بی شمار دیگری اســت كه درباره لحظات خوب و بِد دوستی های عمیق 
و باكیفیت صحبت می كنند. داســتان فیلم نیز درباره دختران باهوش و 
تجربه های بد و البته خنده دار دوران دبیرســتان آنهاست. مولی )با بازی 
بنی فلداستین( و ایمی )با بازی كیتلین دیور( بهترین دوستان یكدیگرند. 
آنها در تمام سال های دبیرستانشان در هیچ گونه گردهمایی اجتماعی ای شركت نكرده اند و فقط با درس 
خواندن سرشان را گرم كرده اند. در اصل، آن دو همه امید و انرژی شان را برای گرفتن بهترین نمره كالس 
مصروف می كردند. به تدریج متوجه می شوند كه بقیه هم كالسی ها هم برنامه ها و اهدافی مشابه دارند، 

اما به اندازه آن دو سختی نمی كشند. حال آنها تالش می كنند فرصت های ازدست رفته را جبران كنند.

  خرخون

 )The Dead Don't Die( با تمام انتقادهایی كه به فیلم »مرده ها نمی میرند« یا 
شده اما در كل نمی شــود این فیلم را فیلم بدی به حســاب آورد. چون در 
اصلی ترین پیام های خود به كره زمین، طبیعت و همه بالهایی كه انسان بر سر 
آن آورده است، اشاره می كند. در این فیلم برخالف اكثر آثار زامبی محور كه در 
آنها همه چیز با یك ویروس آغاز می شود، آخرالزمان به خاطر تغییری كوچك 
در اكوسیستم كره زمین از راه می رسد. وقتی به عنوان یك مجموعه آنها را 
می بینیم، می توانند نمادی از مردم حاضر در سراسر جهان باشند؛ آدم هایی 
كه كمدی فیلم درون تصویرسازی زیبای فیلمساز از حماقت اكثر آنها در برخورد با همه چیز متولد می شود. 
فیلم مرده ها نمی میرند به كارگردانی جیم جارموش در سال 2019 ساخته شده است. این فیلم محصول 
كشور آمریكا و در ژانر كمدی و خانوادگی است. در این فیلم بیل موری، آدام درایور، تام ویتس، كلویی 

سونی، استیو بوشمی به هنرمندی پرداخته اند.

 مرده ها نمی میرند

تماشای فیلم »عالءالدین«  )Aladdin( را به چندین گروه پیشنهاد می كنیم. نخست 
كودكان و نوجوانانی كه عالقه مند به آثار موزیكال هستند. همچنین بزرگسال هایی 
كه با انیمیشن های كالســیك عالءالدین خاطره دارند. گروه دیگر تماشاگران 
عالقه مند به قصه های فانتزی ســرگرم كننده  اند كه از پیاده ســازی پرجزئیات 
میزانسن های ســطح باالی فیلم ها لذت می برند. عالوه بر اینها به هر كسی كه 
دوست دارد یك فیلم عاشقانه، ماجراجویانه، خانوادگی، كمدی و موزیكال خوب را 
تماشا كند، این فیلم را پیشنهاد می كنیم. داستان فیلم عالءالدین داستان پسری 
فقیر و سرگردان است كه در خیابان های شهر آگرابا از مغازه ها دزدی می كند. اما 
پس از اینكه به طور اتفاقی یك چراغ جادوی اسرارآمیز را پیدا می كند، زندگی اش دگرگون می شود. این فیلم 
به كارگردانی گای ریچی در سال 2019 ساخته شده است. این فیلم محصول كشور آمریكا و در ژانر خانوادگی 

و كمدی است. در این فیلم ویل اسمیت، مینا مسعود، نیومی اسكات و نسیم پدراد به هنرمندی پرداخته اند.

 عالءالدین

فیلم »بیمار بزرگ« )The Big Sick( محصول 201۷، داستان عاشقانه 
دلخراشی است كه به خوبی به یك فیلم كمدی متفاوت و دلچسب تبدیل 
شده است. زیرا در اصل، ارتباط عاشقانه در این فیلم، با دعوا بر سر تهاجم 
فرهنگی شكل می گیرد؛ با وجود این، رابطه جان سالم به در می برد. در 
این فیلم، زویی كازان نقش زن جوانی را بازی می كند كه عاشق كمدینی 
پاكستانی-آمریكایی )با بازی كمیل نانجیانی( می شود. از قضا این كمدین 
راننده اوبر است. در ادامه فیلم می بینیم زویی كازان در بیمارستان بستری 
می شود. نقش پدر و مادر زویی را هالی هانتر و ری رومانو بازی می كنند. كمدین در طول دوران بستری 
زویی سختی های زیادی می كشد، تمام مسئولیت ها را بر عهده می گیرد و حتی اجازه نمی دهد كه پدر 
و مادر او دچار استرس شوند. پدر و مادر زویی بسیار قدردان این لطف و مهربانی می شوند. سازنده های 

این فیلم با هدف كمك به زوجین و برطرف كردن مشكالت آنها این فیلم طنز را ساخته اند.

 بیمار بزرگ



مطبخ خانه 10 كتاب گردی

»بزرگ شــدن در تركیــه« یك 
زندگینامه خودنوشــت اســت. 
نویسنده این اثر »ازگه سامانچی«، 
طراح و اســتاد دانشــگاه نورث 
وسترن آمریكاست كه در تركیه 
متولد شده و رشد كرده. او با تلفیق 
قصه، طنز، طراحی و كاربرد خاص 
رنگ در این كتاب، زندگی خودش 
و هم نسالنش در تركیه را در قالب 
یك خودزندگینامه مصور تعریف 
می كنــد. این كتــاب آن قدر نثر 
روان و خودمانی ای دارد كه شما را 
به راحتی با خودش همراه می كند و 
با خود به تركیه می برد؛ به جایی كه 
سامانچی تمام روزهای پرتالطم 
تاریخ معاصر تركیه را با داســتان 
زندگــی خودش تلفیــق كرده و 
برایتان روایت می كند. این كتاب 
كه كاری از انتشــارات »اطراف« 
است و همین سال گذشته منتشر 
شده، توسط حسنا مهرمحمدی به 

فارسی ترجمه شده است.

بزرگ شدن در تركیه

حدود 200سال پیش كه ایران 
درگیر جنــگ با روســیه بود، 
عباس میــرزا نایب الســلطنه، 
6جــوان ایرانــی را بــه لندن 
فرستاد تا دانش روز دنیا ازجمله 
اسلحه سازی، نقشه برداری، طب 
و زبان انگلیسی را كسب كنند و 
با دست پر به ایران برگردند. حاال 
نویســنده ای به نام نایل گرین 
كه استاد دانشــگاه لس آنجلس 
اســت، بعد از 9ســال پژوهش 
روی اســناد وزارت امور خارجه 
بریتانیا و خاطرات سیاستمداران، 
دانشــمندان و دانشــگاهیان 
انگلیســی و البتــه بــا تكیه بر 
ســفرنامه فارســی میرزا صالح 
شیرازی، كتابی درباره سرنوشت 
دانشــجوهای ایرانی نوشته كه 
خواندنش خالی از لطف نیست. 
كتاب »عشــق غریبه ها« را كه 
امیر مهدی حقیقت به فارســی 
ترجمه كرده، نشــر »چشمه« 
منتشر كرده است. این كتاب كه 
یكی از تازه های نشــر به حساب 
می آید، همین امســال منتشر 

شده.

دانشجوهای ایرانی

نام كتاب این است: »پروژه پدری«! 
یك كتاب تازه كه به تازگی توسط 
نشــر »اطراف« منتشــر شده و 
ویرایش و دبیــری اش با »فاطمه 
ســتوده« اســت. چرا می گوییم 
ویرایــش و دبیــری؟ چــون این 
كتاب حاصــل كار 15نویســنده 
اســت؛ 15پدر جوان كه هركدام 
از آنها از منظر خودشــان به پروژه 
پدری نگاه كرده انــد و از ترس ها، 
دغدغه ها، نگرانی ها و به طور كلی 
مواجه شدن شان با مقوله پدرشدن 
نوشته اند. پدری كه متوجه می شود 
فرزندش سندروم داون دارد، پدری 
كه نخســتین بار با ســقط جنین 
مواجه می شــود، پدری كه نگران 
مسائل مالی خانه بعد از به دنیا آمدن 
فرزندش اســت و...، همــه و همه 
روایت های این كتاب متفاوت را رقم 
زده اند؛ روایت هایی به قلم پدرانی 
مانند سیداحسان عمادی، حسام 
اســالمی، مهدی حمیدی پارسا، 

حسین جمشیدی گوهری و... .

تجربه پدران جوان

پنجشنبه

شماره 128
14  مرداد 1400 

سرآشپز این هفته 
پیشنهادهای جذابی دارد

هنر آشپزی به حدی جذاب و شیرین 
است كه افراد را از رشته های مختلف با 
گرایش های متفاوت به سمت خود می كشاند. آشپز جوان این 
هفته گرچه فوق لیســانس معماری دارد اما همواره در رؤیای 
كشف مزه های جدید ســیر می كرد. همین عالقه موجب شد 
تا او پس از مدتی فعالیت در حوزه معماری، به ســوی عالقه و 
رؤیاهایش در دنیای آشپزی بیاید. از آنجاكه تجربه عملی كار 
در حوزه آشپزی را نداشت، به سختی توانست در این عرصه 
پا بگذارد. ابتدا كار را در یك كافه رســتوران شروع كرد و به 
این واسطه به پخت كیك و دســر هم روی آورد. بعد از آن در 
قنادی هتل شروع به كار كرد و به واســطه پخت انواع نان، به 
این حوزه نیز عالقه مند شد. به گفته هدی شهركی مقدم، پخت 
نان بسیار اسرارآمیز است چون به دلیل وجود خمیرمایه، نان 
تا قبل از پخت یك موجود زنده محسوب می شود و تا زمانی كه 
تغذیه داشته باشد رشد می كند. او معتقد است پخت نان چنان 
حساس است كه حتی احساسات شما می تواند روی كیفیت 
كار نهایی تأثیر گذار باشد؛ حتی از پخت نان به عنوان یك نوع 
مدیتیشــن و مراقبه یاد می كند. همچنین شروع كار صفحه 
اینستاگرام او با ورود كرونا به كشور، همسو بود. از آنجاكه در 
دوران قرنطینه محدودیت های فراوانی بر مردم حاكم شد، او 
تصمیم گرفت صفحه خود را بــرای آموزش انواع نان و كیك 
ایجاد كند تا دیگران نیز از این فرصِت در خانه ماندن بهترین 

استفاده را ببرند.

سحر  غفوری 

نان موزنان شیرمال

نان نارگیلی

ما معموال نان شــیرمال را از فروشگاه های نان فروشــی تهیه می كنیم. حاال كه 
فرصت پخت آن فراهم شده است، بیایید با هم پخت این نان خوشمزه و لطیف را 
تجربه كنیم. این نان خوش عطر و طعم به دلیل داشتن شیر و شكر در تركیبات 

خود، انتخاب خوبی برای وعده صبحانه و عصرانه شماست.

كیك موزی ازجمله كیك هایی اســت كــه دارای عطر و طعمی 
بی نظیر است. این كیك با تركیب طعم های متنوعی تهیه می شود 
و ما در ادامه دســتور كیك خوشــمزه و عالی موزی را برای شما 

توضیح داده ایم.

نان های حجیم و فانتزی یكی از انواع نان های پرطرفدار به حساب 
می آید. گاهی نان ها را با فیلینگ و مغزهای متنوع طبخ می كنند و 
گاهی روی نان را از مواد مختلف پوشش می دهند. در این دستور 

تهیه نان، پودر نارگیل به كار رفته و بسیار مقوی و مفید است.

ابتدا خمیرمایه فوری را به همراه نصف قاشــق غذاخوری 
درون آب ولرم بریزید و 5دقیقه كنار بگذارید تا مایع حباب 
بزند و كف كند. ســپس آب ولرم، تخم مرغ، وانیل، شكر و 
شیرخشك را به مخلوط خمیرمایه و شیر اضافه كرده و خوب هم بزنید تا كامال 
مخلوط شــوند. حاال نوبت اضافه كردن آرد است پس كم كم آرد را به مواد اضافه 
كنید. همیشه موقع اضافه كردن آرد این نكته را درنظر داشته باشید كه جذب آب 
آرد مناطق مختلف با هم فرق دارد پس زمانی كه نان درست می كنید تا جایی 
آرد اضافه كنید كه نهایتا خمیر لطیف باشد و به دست نچسبد. بعد از اضافه كردن 
آرد، كره نرم به دمای محیط رسیده را اضافه كرده و در حدود 5 دقیقه شروع به 

ورزدادن كنید تا خمیر منسجم شود. حاال خمیر را چانه گرفته و داخل كاسه  ای 
برای یك ساعت اســتراحت قرار دهید. روی ظرف پارچه بیندازید تا در تاریكی 
قوام بیاید. بعد از یك ساعت، خمیر دوبرابر می شود و حاال می توانید خمیر را به ۳ 
الی 5قسمت تقسیم كنید. روی سطح میز كار را كمی آردپاشی كنید سپس هر 
قسمت را با دست رول كرده و به هم ببافید. نوع بافت خمیر كامال سلیقه ای است. 
در این مرحله باید نان را رومال كنید. برای این كار، تخم مرغ را كه با وانیل و پودر 
هل معطر شده است، با برس به نان بزنید و حدود 20 الی ۳0دقیقه در فر از قبل 
گرم شده با دمای 1۸0درجه و المنت پایین بگذارید. احتمال دارد روی نان شما 

طالیی نشود، برای این منظور 2دقیقه آخر، پخت گریل را روشن كنید.

طرز تهیه

  آرد: ۵۰۰ گرم       نمك: ۲قاشق چایخوری
  شكر: یك سوم لیوان فرانسوی
  مخمر فوری: ۴قاشق چایخوری

  شیرخشك قنادی: ۳قاشق غذاخوری سر پر
  كره به دمای محیط رسیده: ۵۰گرم

  تخم مرغ: یك عدد      وانیل: یك قاشق چایخوری
  شیر ولرم: سه چهارم لیوان فرانسوی

  آب ولرم: نصف لیوان فرانسوی

مواد الزم

  آرد شیرینی پزی: ۲پیمانه
  خمیرمایه: یك قاشق چایخوری

  نمك: یك چهارم قاشق چایخوری
  شكر: یك چهارم پیمانه

  تخم مرغ: یك عدد
  شیر: نصف پیمانه

  روغن مایع: یك هشتم پیمانه

  وانیل: یك قاشق چایخوری
مواد الزم برای كراست روی نان:

  كره: ۲۰ گرم
  شكر: یك چهارم پیمانه

  سفیده تخم مرغ: یك عدد
  پودر نارگیل: نصف پیمانه

مواد الزم

  موز: ۲عدد
  آرد: ۲۰۰گرم

  شكر: ۱۰۰گرم
  روغن مایع: ۱۰۰گرم

  تخم مرغ: ۲عدد
  وانیل: یك قاشق چایخوری

  بیكینگ پودر: ۱۰ گرم
  گردو و شكالت خردشده: به میزان دلخواه

مواد الزم

ابتدا به شیر ولرم خمیرمایه و شكر را اضافه 
كرده و هم بزنید. حــاال تخم مرغ و وانیل را 
اضافه كرده و به عالوه روغن مایع با تمام مواد 
هم بزنید تا كامال با هم مخلوط شوند. سپس آرد و نمك را كم كم 
اضافه كرده و شروع به ورزدادن كنید تا جایی كه خمیر لطیف شده و 
به دست نچسبد. حدودا 10دقیقه باید ورز داده شود. سپس خمیر را 
چانه بگیرید و داخل ظرف بگذارید. روی ظرف پارچه بیندازید و یك 
ساعت به خمیر استراحت دهید تا حجم آن دوبرابر شود. برای تهیه 
كراست روی نان، كره و شكر را در ظرفی تمیز ریخته و خوب مخلوط 
كنید. سپس سفیده تخم مرغ را اضافه كرده و بعد از اینكه مواد كامال 
مخلوط شد، نوبت به اضافه كردن پودر نارگیل می رسد، در حدی كه 
پودر با مواد قبلی مخلوط شود، مواد را هم بزنید. حاال خمیر را كه 
دوبرابر شده است، از كاسه در بیاورید و به تعداد دلخواه تقسیم كنید. 
هر قسمت را با دست گرد كرده و چانه بگیرید و در قالب كاپ كیك 
بریزید و روی آن كراســت نارگیلی را پخش كنید. شما می توانید 
داخل خمیر را هم كمی كراست نارگیلی بگذارید كه اصطالحا نان 
مغزدار می شــود. در این مرحله نان ها را درون فر از قبل گرم شده 

با دمای 1۸0درجه، به مدت 20دقیقه الی نیم ساعت قرار دهید.

طرز تهیه

مهندسی مزه ها 
با خلق طعم تازه

ابتدا برای شروع، با پشت چنگال موز را كامال 
له كنید و كنار بگذارید. سپس تخم مرغ، وانیل 
و شــكر را با همزن آن قدر هم بزنید كه مایع 
كرمی رنگ و سبك شود. سپس موز را اضافه كرده و زمانی كه مواد 
به خوبی مخلوط شد، روغن را كم كم اضافه كنید و در حدود 5 دقیقه 
هم بزنید تا یك دست شود. سپس گردو و شكالت نسوز را اضافه كرده 
و باز یك دور هم بزنید. حاال آرد و بیكینگ پودری كه با هم مخلوط 
شده را به مواد خیس اضافه كرده و با لیسك هم بزنید. دقت كنید 
كه مواد، در این مرحله خیلی همزده نشود چون در آن صورت نان 
پف نمی كند. سپس كل مواد را درون قالب ریخته و دو عدد موز را 
نیز روی مواد گذاشته و در فر از قبل گرم شده با دمای 1۸0 درجه به 

مدت ۴0دقیقه قرار دهید.

طرز تهیه

معرفی ۱۰نوشیدنی تابستانی كه باید امتحان شان كنید

فرار از گرما با خنكای نوشیدنی ها
نوشیدنی های خنك جزو معجون های معجزه آسایی هستند كه تحمل روزهای گرم 
تابستان را برایمان آسان تر می كنند. بعد از اینكه از سركار به منزل می آییم، اگر یك 
لیوان شربت خانگی خنك و خوش طعم بنوشیم، خستگی از تنمان بیرون می آید. حتی 

برای آنهایی هم كه در خانه هستند، در این هوای گرم هیچ چیز نمی تواند دلچسب تر از 
یك نوشیدنی خنك و خوش طعم باشد. اگر شما هم از گرمای تابستان كالفه شده اید، 

كافی است دست به كار شوید و خودتان را با چند نوشیدنی خنك دلگرم كنید.

كوكتل سیندرال
از شنیدن این اسم برای یك نوشیدنی تعجب نكنید. به تركیب بیش از دو نوشیدنی كوكتل گفته می شود. 
امروزه بیش از هزاران نوع كوكتل در جهان وجود دارد كه هركدام با توجه به مواد و نوشیدنی ها، آب و هوا 

و ذائقه هرمنطقه درست شده اند. با آمدن فصل گرما، هیچ چیز مثل یك نوشیدنی خنك آدم را سرحال 
نمی آورد. چه برای خودتان و چه برای مهمان عزیزتان كه از گرما آمده است، بهترین خوشامدگویی را 

می توانید با یك لیوان كوكتل آبمیوه های طبیعی تقدیم كنید. با مخلوط یك پیمانه آبلیموی تازه، چهار 
پیمانه آب پرتقال و چهار پیمانه آب آناناس همراه با یخ می توانید این نوشیدنی را تهیه كنید. پیشنهاد می كنیم 

داخل یك لیوان بلند سرو كرده و با یك پره لیمو آن را تزئین كنید. نوش جان!

اسموتی سیب و هویج و زنجبیل
زنجبیل از آن دسته گیاهان حیرت انگیزی است كه فواید بسیاری دارد. انرژی بدن شما را تامین می كند و 
سر پای تان نگه می دارد. برای تهیه این نوشیدنی، ابتدا با استفاده از آبمیوه گیری، هویج های شسته شده را 
به مقدار الزم آب گرفته و دو عدد سیب زرد یا قرمز متوسط را نیز با پوست به همراه هویج ها آب گرفته و در 

یخچال بگذارید تا خنك شود. زنجبیل تازه را خوب بشویید و سپس درون مخلوط كن ریخته تا كامال له شود. 
اگر دوست دارید اسموتی هویج و سیب شما بسیار شیرین شود یك قاشق عسل نیز به آن بیفزایید و درنهایت 

آب هویج و سیب را به آن اضافه كرده و با دور تند در مخلوط كن باهم مخلوط كنید تا كف كند.

لیموناد مادالین
لیموناد مادالین برای رفع عطش در روزهای گرم، به ویژه فصل تابستان انتخاب شایسته  ای خواهد بود. طرز 
آماده سازی  این نوشیدنی بسیار راحت و سریع است. برای آماده سازی  این نوشیدنی، در یك پارچ بزرگ آب، 

شكر و آبلیموها را هم بزنید تا شكر به خوبی حل شود. سپس تمشك را به این مخلوط افزوده و روی آن را 
بپوشانید و یك شب تا صبح در یخچال قرار دهید. در آخر با تكه های لیمو ترش یا زردآلو، نوشیدنی را تزئین 

كنید. جالب است بدانید كه انواع لیموناد جزو نوشیدنی های محبوب و پرطرفدار در فصل گرما، به ویژه 
تابستان است و خواص فراوانی برای سالمتی دارد؛ ازجمله برای قلب مفید بوده و برای درمان تب و عفونت گلو 

كمك كننده خواهد بود. همچنین یك سم زدای طبیعی بدن است و به تصفیه خون نیز كمك می كند.

اسموتی هندوانه و عسل
اسموتی هندوانه و عسل، یكی از محبوب ترین نوشیدنی های خنك در كشور عزیزمان، ایران است كه در هوای 

گرم و طاقت فرسای تابستان و به خصوص پس از ورزش، برای رفع تشنگی نوشیده می شود. در تهیه اسموتی 
هندوانه می توان با افزودن گیاهان و میوه هایی چون موز به همراه بستنی، كیوی، لیمو و توت فرنگی، طعم های 

متنوع و بی نظیری را خلق كرد. برای تهیه آن، تكه های هندوانه، موز، ماست و عسل را در مخلوط كن بریزید. 
می توانید تكه های هندوانه را در فریزر بگذارید تا كمی یخ ببندد كه در این صورت اسموتی غلیظ تری خواهید 

داشت. مواد را با هم مخلوط كنید تا یك بافت كرمی با رنگ صورتی روشن به دست  آید. تركیب عسل و هندوانه 
طعم بسیار جدیدی دارد و حتما شیفته آن می شوید. پس دست به كار شوید و این نوشیدنی را درست كنید.

آیس الته
در معرفی نوشیدنی های خنك حواسمان به طرفداران قهوه هم است. آیس الته یك نوشیدنی خوشمزه بوده 
كه طرفداران زیادی دارد. بیشتر افراد برای نوشیدن آیس الته به كافی شاپ ها می روند. این روزها كه با وجود 

ویروس كرونا اغلب كافی شاپ ها یا تعطیل هستند یا رفتن به آنها خطرناك است، باید آستین هایتان را باال بزنید 
و خودتان شروع به درست كردن نوشیدنی محبوبتان كنید. دو شات اسپرسو، دو قاشق غذاخوری عسل یا شكر، 
چند تكه یخ و 100میلی لیتر شیر، مواد الزم برای تهیه این نوشیدنی است. ابتدا اسپرسوی داغ را با شكر مخلوط 
كنید تا به طور كامل حل شود. به لیوان ِسرو به اندازه دلخواه چند تكه یخ اضافه كرده و قهوه شیرین شده را درون 

لیوان بریزید. شیر را به لیوان اضافه كنید و با نی هم بزنید. به همین راحتی آیس الته شما آماده است.

شربت سكنجبین و خیار
اگر در جست و جوی یك شربت گوارا، خوش عطر و دلپذیر برای عصرهای تابستان هستید پیشنهاد می كنیم 
یك بار شربت خیار سكنجبین را امتحان كنید. این شربت پای ثابت سفره های ایرانی ها در فصول گرم است، 
به طوری كه حرارت بدن را پایین می آورد و باعث می شود كه گرما زده نشوید. همچنین این شربت سیستم 
ایمنی بدن را تقویت می كند و استرس و اضطراب را كم و مشكالت معده را هم رفع می كند. برای تهیه 
شربت سنتی سكنجبین و خیار، ابتدا عرق نعناع را به همراه لیموی پوست گرفته و شكر و خیار با پوست 
داخل مخلوط كن ریخته و حسابی مخلوط كنید. سپس مواد را داخل لیوان ریخته و آب و به میزان دلخواه 
سكنجبین به آن اضافه كنید. قطعات یخ برای سرد شدن نوشیدنی در این فصل، حیاتی اند.

آگوئا فرسكا خیار
اصال از اسم ناشناخته این نوشیدنی وحشت نكنید! اگر دلباخته موهیتو هستید، این دستور، شباهت زیادی به 
موهیتو دارد. شما به راحتی می توانید در منزل این شاهكارِ دلچسب را امتحان كنید. ابتدا باید شربت معمولی 
درست كنید. شربت قند را به این صورت درست كنید كه میزان مساوی از آب و شكر را داخل قابلمه ریخته 
و روی حرارت آن قدر هم بزنید تا كامال شكر در آب حل شود. پس از حل شدن شكر، قابلمه را از روی حرارت 
برداشته و بگذارید خنك شود. سپس خیار را پوست گرفته و در مخلوط كن با آب و نمك آن قدر مخلوط كنید 
تا له شود. نعناع و تكه های یخ را اضافه كرده و دوباره هم بزنید تا كامال یخ ها خرد شوند. سپس آب لیموترش را 
گرفته و به همراه شربت قند خنك به مواد اضافه كنید.

یخ دربهشت اسپرسو
اگر شما هم از عشاق قهوه هستید این نوشیدنی حسابی ِكیف تان را كوك خواهد كرد. قهوه همه جوره هوش 
از سر می برد و سرد امتحان كردنش هم، باید جذاب باشد. برای آماده كردن این نوشیدنی، شكر و 6 پیمانه آب 
را باهم مخلوط كرده و روی حرارت بگذارید تا به جوش آید. وقتی آب جوشید، آن را از روی حرارت برداشته و 
اسپرسو را اضافه كنید. بگذارید یك ربع ساعت استراحت كند. سپس مایع را صاف كنید و آبلیمو را به آن اضافه 
كرده و در فریزر قرار دهید. باید 2ساعت در فریزر بماند ولی هر نیم ساعت یك بار مخلوط را هم بزنید و یخ های 
آن را خرد كنید. بعد از 2ساعت یخ دربهشت را با قاشق در كاسه ریخته و به كمك خامه آن را تزئین كنید.

اسموتی استوایی
اسموتی نوشیدنی جذابی است كه از مخلوط چند میوه تهیه می شود. حاال فكر كنید تركیب خوش طعم ترین 
میوه های استوایی، چه تركیب خارق العاده  ای خواهد ساخت. برای تهیه این اسموتی، ابتدا انبه، آناناس و موز را به 
قطعات كوچك تقسیم كنید و در فریزر یا جایخی بگذارید تا منجمد شوند. سپس تمامی آنها را همراه با مقداری آب 
یخ یا آب پرتقال خنك داخل مخلوط كن بریزید و با دور ُكند دستگاه هم بزنید. درصورت تمایل می توانید مقداری 
هلوی پوست كنده، خرد و منجمد شده را هم به این میوه ها اضافه كنید. برای بهترشدن طعم اسموتی می توانید 
به جای آب یا آب پرتقال از شیر نارگیل استفاده كنید. این اسموتی مقادیر زیادی ویتامین A و C دارد و باعث تقویت 
سیستم ایمنی بدن می شود. خوردن این اسموتی در ابتدای صبح به شما انرژی زیادی می بخشد.

شربت گرانادین
برخالف باور عمومی، گرانادین یك شربت طعم دهنده گیالس نیست. این در واقع ساخته شده از انار است و 
شگفت آور است كه آسان است در خانه ساخته شده است. گرانادین مانند شربت ساده و مخلوط ترش است. 
این شیرین كننده های نوشیدنی برای یك بار به خوبی ذخیره می شود. این نوشیدنی خنك تابستانی عالوه بر 
طعم فوق العاده ای كه دارد، دارای ارزش غذایی باالیی است و از تركیب آبمیوه و عرقیجات بوده و در تقویت 
اعصاب بسیار اثر گذار است. برای تهیه این شربت، آب انار و تكه های خردشده یخ را به همراه آبلیموی تازه و 
عرق بهارنارنج در یك لیوان ریخته و باهم تركیب كنید. درصورت تمایل شربت یا عسل را به آن اضافه كرده و 
پس از تزئین با انواع تكه میوه سرو كنید.



پادكست گردی11مهمان خانه

پادكست »خرقه« همان طوركه از 
نامش مشخص است، حول محور 
عرفان می گردد. این پادكست كه 
كاری از محسن بوالحسنی است، 
تاكنون در دو فصل منتشــر شده 
كه فصل اول آن داستان زندگی و 
زمانه شمس تبریزی و موالناست و 
سری دوم داستان زندگی و زمانه 
72پیر طریقت در تذكــره االولیا 
را روایت می كند. اگــر به موضوع 
عرفان عالقه دارید، حتما ســری 
به این پادكســت بزنیــد. تاكنون 
44قســمت از پادكســت خرقه 
منتشر شده كه حكایتی از مقاالت 
شــمس، ذكر امــام صــادق)ع(، 
زندگی عطار نیشــابوری، ادبیات 
در قرنطینــه، از ملــت عشــق تا 
كیمیاخاتون، ذكــر اویس قرنی، 
حســن بصری، مالك بــن دینار، 
بایزید بسطامی، رابعه عدویه، بشر 
حافی، فضیــل عیــاض، ابراهیم 
ادهم، ذوالنون مصری و... ازجمله 

پرشنونده ترین آنهاست.

با محوریت عرفان

همه ما بارها و بارها درباره خمسه 
یا پنج گنج  شنیده ایم و خوانده ایم. 
می دانیم كــه نظامی 5منظومه به 
نام های مخزن االســرار، خسرو و 
شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیكر 
و اســكندرنامه دارد و احتمــاال از 
هركدام از ایــن آثار چند بیتی هم 
خوانده ایم. اما كمتر كســی از ما 
فرصت كرده كل پنج گنج و حدود 
30هــزار بیت این آثــار نظامی را 
بخواند. برای همین شاید بد نباشد 
با پادكســت »نظامــی گنجوی« 
سری به این خمسه معروف بزنیم. 
این پادكست كه درواقع مروری بر 
آثار نظامی گنجوی، شــاعر بزرگ 
قرن ششم اســت، در گام نخست 
هفت پیكر را در دســتور كار قرار 
داده و حاال سراغ خسرو و شیرین 
رفته اســت. خوانش و شرح ابیات 
با محمدرضا طاهری، سازنده این 

پادكست ادبیاتی است.

پادكست نظامی گنجوی

روایت جنگ

»پرچم ســفید روایتی اســت از 
ســیاه ترین اتفاقی كه در تاریخ 
بشریت افتاده؛ روایتی از داستان 
جنگ. جنگ هایی كــه ویرانگر 
بودند. پرچم سفید، نمادی است 
بــرای درس گرفتــن از جنگ و 
امیدی با پایــان دادن به آن ها«. 
این تعریفی اســت كه سازندگان 
پادكســت »پرچم ســفید« در 
توضیــح پادكست شــان ارائــه 
داده اند؛ پادكستی در 19اپیزود 
كه آن را احسان طریقت منتشر 
می كند. »از موســولینی تا روباه 
ســیاه«، »نبرد كورســك؛ نبرد 
ژنرال هــا«، »عملیات نورماندی، 
آغازی بر یك پایان«، »نبرد قفقاز؛ 
نبردی برای نفت«، »استالینگراد؛ 
از رؤیــای تصــرف تــا واقعیت 
شكســت«، »لنینگراد؛ مقاومت 
به سبك شــوروی«، »شكست 
خط استالین، ســقوط كی یف«، 
»دفاع سواستوپول« و...، عناوین 
چند اپیزود این پادكســت است. 
جدیدترین اپیزود این پادكست 
هم »كی یف، دروازه ای برای فتح 
اروپا« نام دارد كه به تازگی منتشر 

شده است.

پنجشنبه

شماره 128
14  مرداد 1400 

قرارمان كارگردانی 
بود، نه بازیگری

این نكته بسیار مهمی اســت كه درك كنیم شخصیت های شاخص حوزه های 
مختلف، ازجمله حوزه فرهنگ و هنر، الزامًا از ابتــدا چنین بزرگ و جا افتاده 
نبوده اند و مسیری طوالنی را طی كرده اند تا به چنین جایگاهی برسند. درك این 
نكته، می تواند كار را برای نوآمدگان این عرصه ها راحت تر كند. بهمن فرمان آرا، از 
كارگردانان بزرگ سینمای ایران نیز چنین مسیری را طی كرده. این تهیه كننده، 
كارگردان و نویسنده سینمای ایران، افتخاراتی چون جایزه بهترین كارگردانی 
در جشنواره هجدهم و بهترین فیلم در جشنواره بیستم فجر را هم در كارنامه اش دارد. اخیراً هم پخش 
اینترنتی فیلم »حكایت دریا«ی او و نقش آفرینی اش در آن، به شدت در یاد سینمادوستان مانده. حكایت 
دریا، »یك بوس كوچولو«، »خانه ای روی آب«، »بوی كافور عطر یاس« و »شازده احتجاب« بخشی از 

فیلم های این كارگردان بزرگ است. در این مصاحبه، به روزهای آغاز كار سینمایی فرمان آرا رفته ایم.

    موضوع صحبت ما، سال های آغازین شروع 
به كار شما در سینماست. طبیعی است كه برند 
تثبیت شــده امروز را نداشتید و یك تازه كار 
بودید. چطور كارتان را در این مســیر شروع 
كردیــد، درحالی كه یك آماتور محســوب 
می شدید و نمی دانستید باید چه كار كنید و 

كجا بروید؟
شاید همه  چیز از سفرم به انگلستان و آمریكا شروع شد. آن 
موقع 16ساله بودم و تا به حال سوار هواپیما نشده بودم. اما قرار 
بود كه به انگلستان بروم. برادرم برای خواندن رشته نساجی 
به این كشور رفته بود. حاال اینكه حالم در هواپیما خیلی بد 
شد و نمی دانستم چه چیزی باید متناسب با این سفر بخورم، 
بماند. هواپیما اول در آتن نشست، بعد رم و بعدش هم رسید 
به لندن. آن موقع به لندن كه رســیدم، به پانسیونی رفتم و 
یك سرپرست ارمنی هم داشــتیم. او سرپرست دانشجویان 
تازه وارد بود. مرا به پانسیون برد تا چم و خم كار را یاد گرفته 

و ثبت نام كنم.
    تا پیش از این چه ارتباطی با سینما داشتید؟

من از بچگی عاشق ســینما بودم. شاید 12ســاله بودم كه 
نمایشنامه ای هم نوشتم. در ایران هم كه بودم، هفته ای یك بار 
سینما می رفتیم و تفریح مان ساندویچ و تنقالت این جوری 
بود. به لندن هم كه رفتم، قصدم این بود كه مدرسه سینمایی 
ثبت نام كنم. اما وقتی كه به آنجا رفتم تازه متوجه شدم كه 
لندن مدرسه ســینمایی ندارد و نخســتین مدرسه ای كه 
می شد در آن سینما یاد گرفت، در سال 1962تأسیس شد، 

درحالی كه من در سال 1958آنجا بودم.
    با این حال در لندن چه كار كردید؟

من به مدرسه ای رفتم تا هنرپیشگی یاد بگیرم چون همانطور 
كه گفتم مدرسه ای كه ســینماگری و كارگردانی یاد بدهد 
هنوز تأسیس نشده بود. پدرم هم شرط كرده بود كه فقط به 
اجازه خواندن كارگردانی می گذارد كه به لندن بروم. من به 
سینما می رفتم و تا هر موقع كه دلم می خواست می توانستم 
فیلم ببینم. در ایران كه بودیم، پدرم دیســیپلین خاصی را 
در خانواده اجرایی می كرد و همه فرزندان تحت یك تربیت 
نظم مدارانه جدی قرار داشتند و باید رأس ساعت مشخص در 
خانه می بودند. اما حاال می توانستم هرقدر دلم می خواهد فیلم 
ببینم و آزادی عمل بیشتری داشــتم. یك اتاق در پانسیون 
هم داشتم كه دستشویی و حمام و اجاق برای گرم كردن غذا 
داشت كه در بیرون اتاق ها بود و همه به صورت اشتراكی از آنها 

استفاده می كردند.
    با مشكل زبان انگلیسی چه می كردید؟

زبان انگلیسی را بلد بودم.
    چطور؟

قبل از رفتن، در كالس های زبان دكتر شكوه شركت می كردم. 
دكتر آن موقع كالس هایی درســت كرده بــود كه زبان یاد 
می داد. دو تا اتاق داشت؛ یك اتاقش كالس بود و بچه ها جمع 
می شدند و اتاق دیگرش نقش دفتر را داشت. خودش هم در 
آنجا تدریس می كرد. پدرم خیلی اصرار داشت كه هر طور شده 
به صورت خوب انگلیسی را یاد بگیرم. خالصه در این پانسیون 
بودم و مسئولی كه داشتیم، اسم ما را می نوشت و سرپرستی 
می كرد و به صورت هفتگی پولی هم به ما می داد برای خرج 

خودمان؛ بقیه چیزها دیگر پای خودمان بود.
    پس حسابی راضی بودید؟

خیلی خوشحال شده بودم. این سبك زندگی به من اجازه می داد 

 فیلم ببینم؛ هرقــدر كه دلم می خواهد. بعد از یك ســال ونیم
پدرم آمد و گفت كه قرار ما كارگردانی بود، نه بازیگری. گفتم 
اینجا كه مدرسه سینمایی ندارد. قرارمان این شد كه مرا به 
آمریكا بفرستد؛ به لس آنجلس. آنجا آشنایی داشتیم كه در 
دانشــگاه یواس سی داشــت درس می خواند و گفته بود كه 
مدرسه سینمایی اینجا حرف ندارد. من هم شال و كاله كردم 
كه بروم به لس آنجلس و این مدرسه. به نیویورك كه رسیدم، 
چمدانم را زمین گذاشتم و رفتم تا ببینم نرخ بلیت اتوبوس و 
قطار و هواپیما چقدر است. دیدم كه اتوبوس از همه ارزان تر 

است؛ با 82دالر می توانستم به لس آنجلس برسم.
    برای تان سخت نبود؟

من چهار شبانه روز در راه بودم. هرقدر كه راه می رفت، تمام 
نمی شــد. ما قرار بود از شــرقی ترین منطقه به غرب آمریكا 
برسیم. اتوبوس می رفت و دو ساعت به دو ساعت در ایستگاه ها 
توقف می كرد تا اگر كاری داشتیم انجام بدهیم. نزدیك شب 
كه شد، در یكی از ایستگاه ها بالش كرایه می دادند؛ 25سنت. 
فردا صبح كه در ایستگاهی دیگر رفتیم صبحانه بخوریم، وقتی 
برگشتم دیدم كه جمع اش كرده اند. تازه فهمیدم كه اجاره ای 
بوده. یادش به خیر، از روز بعد كه می خواستم برای صبحانه 
بیرون بروم، بالش را هم با خودم می بردم تا 25سنت اضافه را 

در ایستگاه های دیگر ندهم.
    كمر درد و بدن درد نگرفتید؟

آن موقع 18-17 ســاله بودم و بنیه خوبی داشــتم. ضمن 
اینكه اتوبوس هم دو ساعت به دو ســاعت توقف می كرد تا 
چیزی بخوریم و استراحتی هم بكنیم. بعدش هم رسیدیم 
به لس آنجلس. نخســتین چیزی كه توجه مــرا جلب كرد، 
سوزش چشــم ام بود. به ما گفتند كه ناشی از اسماگ است. 

قطره ای گرفتیم و به چشم مان زدیم. در آنجا هم در خانه ای 
بودیم كه به ما شــام و ناهار می دادند و یك اتاق هم داشتیم. 
روزها به دانشگاه می رفتم و بعدش به خانه بر می گشتم. در این 
مدرســه افرادی چون جورج لوكاس هم درس می خواندند. 
كاًل بحث آموزش در این مدرسه یك جهان دیگری بود برای 
خودش. نمره ها مهم بودند و باید جواب پس می دادی كه چه 
چیزی یاد گرفته ای. از دیگر نكته های جالب این بود كه اجازه 
داشتی حتی سر كالس با استادت هم سر موضوعی به شدت 
مخالفت كنی و این جسارت برای من خیلی بدیع و تازه بود. در 
فرهنگ شان بود كه خیلی راحت چیزی را حتی در مخالفت 
با كسی مطرح كنی و نگران نباشــی كه مثاًل از نمره ات كم 
كند یا اتفاقی برایت بیفتد. من خیلی زود در دانشــگاه كارم 
را شروع كردم و موقعیت خوبی برایم پیش آمد. آقایی بود به 
نام سیروس هدایت كه در حال فارغ التحصیلی بود. او مسئول 
سمعی بصری دانشگاه بود. شغلش را به من داد، چون ایرانی 
دیگری آنجا نبود كه قابلیت عهده داری این شــغل را داشته 
باشد. من این موقعیت را داشتم كه 20ساعت بین كالس ها 
كار كنم و نصف شهریه ام را باید می دادم و عالوه بر آن ماهی 
150دالر هم به خودم پرداخت می كردند كه می توانست كل 

هزینه های زندگی مرا جبران كند.
    پس خیلی زود در مسیر مورد عالقه و درست 

خودتان در سینما جا افتادید؟
دوران خوبی در آمریكا داشتم. با معلمان مان دوست بودیم 
و فیلم كار می كردیم و حتی فیلم كوتاه می ساختیم. ضمن 
اینكه در 2سال اول باید همه رشته های فنی سینما را هم یاد 
می گرفتیم. بعدش هم كه آمدم ایران. ولی چون دیپلم نگرفته، 
رفته بودم خارج و لیسانس گرفته بودم، می گفتند طبق قانون 

باید بروی یك ســال درس بخوانی تا جبــران آن دیپلم هم 
بشود. البته چون این امر باعث می شد تا سربازی رفتنم كمی 
به تعویق بیفتد، خوشــحال بودم. هرچند در نهایت دوست 
داشتم كه سربازی را بروم و به آمریكا برگردم به عشق سینما.

    تفاوت سینما آموختن شما و جوانان امروز 
در چه بوده؟

ببینید! آن موقــع  امكاناتی مثل گــوگل و اینترنت و... نبود 
كه بتوانی اطالعات را كامل بگیــری. در نتیجه ناچار بودیم 
به شیوه ای دیگر دنبال دانستنی ها و دانش الزم برویم و هر 
چیزی را هم به دست می آوردیم، به شدت حفظ می كردیم. آن 
موقع كتاب ها را شاید راحت به دست نمی آوردیم و به همین 
دلیل كتاب هایی كه داشتیم برای مان شبیه گنج بودند. سال ها 
پیش كه در دانشگاه هنر درس می دادم، خاطرم هست یكی از 
شاگردهایم سیدی بود كه از قم می آمد. دفعه اول دیر رسید. به 
او تشر زدم كه اگر دفعه بعد دیر كنی راهت نمی دهم؛ برگشت 
و گفت كه مرا اشتباهی برده بودند كرج. بحثم این است كه با 
این شدت و جدیت باید دنبال سینما و هنر و فرهنگ بود و ما 

هم با همین جدیت دنبالش بودیم.
    و فكر می كنید اشــكال بیشــتر جوانان 

سینماگر امروز ما در چیست؟
ببینید! من كارم را می كنم و شما هم كارتان را می كنید و بقیه 
هم كارشان را می كنند. شاید كسی هم پیدا بشود از كار من 
و شما خوشش نیاید. جوانان امروز سینمای ما، این  را درك 
نكرده اند و كلی از وقت شان به جواب دادن می گذرد كه مثاًل 
چرا فالنی گفت بازی ات یا فیلم ات چنین اســت. باید درك 
كنند كه شاید كسانی باشــند كه كارشان را دوست نداشته 
باشند و بهتر است فقط به كارشان بپردازند و كارشان را بكنند.

با بهمن فرمان آرا، كارگردان شاخص ایران به روزهای نخستین 
فعالیت سینمایی اش رفته ایم
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نیم نگاهی به برترین فیلم های تاریخ سینمای ایران 

یك سینما، شش فیلم
نه تنها سینما كه كال مقوله هنر یك مقوله رقابت بردار نیست. اینجاست كه به حرف محمدكاظم كاظمي 
می رسیم كه در یكی از مصاحبه های قبلی به آن اشاره كرده بود؛ وقتی كه از او درباره جایگاه شعرش 
پرسیده بودیم، جواب داده بود كه هنر، عرصه ای برای رقابت نیست و شما صرفا حرفی داری و احساسی 
داری و می خواهی آن را در قالب هنری مطرح كنی؛ حاال اینكه استقبال بشود یا نشود مقوله ای دیگر 
است. از این حیث، شاید صحبت كردن از برترین فیلم های تاریخ ایران كمی بی مورد باشد. اما با وجود 

چنین بحثی، جشنواره های فیلم زیادی در ایران و دنیا برگزار می شود و هر از چندی نیز، منتقدان و 
نویسندگان سینمایی جمع می شوند تا بهترین ها را انتخاب كنند. یكی از این نظرسنجی ها هم 2سال 
پیش برگزار شد كه معتبرترین مجله سینمایی ایران، یعنی مجله فیلم، تصمیم گرفت از 140منتقد 
سینمایی نظرسنجی كند؛ درباره بهترین های تاریخ سینمای ایران. البته این مجله چنین نظرسنجی ای 

را هر 10سال یك دفعه برگزار می كند. با هم، به 6فیلم اول این مجموعه نگاهی می اندازیم.

گوزن ها / مسعود كیمیایی
اولین فیلم در این فهرست، فیلم تحسین شده »گوزن ها« بوده است. جالب اینكه چنین فیلمی، 
درنظرسنجی  قبلی مجله فیلم هم همین عنوان را كســب كرده بود. فیلم را مسعود كیمیایی، 
كارگردان بزرگ ایران در دهه 50 ساخت. فیلم در سال 1353ساخته شد و به شدت مورد توجه 
 قرار گرفت. البته همین توجه هم باعث شــد تا به دستور متولیان امر، آخر فیلم را تغییر بدهند؛ 
چرا كه پایان بندی اصلی فیلم همراه با كشته شدن شــخصیت های اصلی آن به دست مأموران 
امنیتی بود. مسعود كیمیایی با گوزن ها، توانست بعد از اثر درخشان و اثرگذار »قیصر« بیش از 
پیش خودش را در سینمای ایران تثبیت كند. بیراه نیست اگر بگوییم كه كیمیایی، بعد از این دو 
فیلم دیگر نتوانست به چنین اوجی در سابقه چند دهه ای فیلمسازی اش برسد. گوزن ها، به واقع 
یك فیلم خوش ساخت و یك اثر سینمایی واقعی ولی با درونمایه های اعتراضی بود كه در سال های 

پراختناق دهه 50، به شدت پیام آن توسط مردم و مبارزان و فعاالن اجتماعی دریافت شد.

درباره الی/ اصغر فرهادی
این فیلم را شاید نخستین فیلم فرهادی بشود دانست كه به این شدت مطرح شد. البته او قبل تر 
هم در ســینما و هم در تلویزیون، فعالیت های مختلفی كرد و فیلم »چهارشنبه سوری« او هم، 
تحســین های زیادی را برانگیخته بود. اما بعد از »درباره الی« بود كه همگان اذعان كردند یك 
كارگردان دارای سبك در ایران ظهور كرده است؛ ادعایی كه بعدها درستی اش ثابت شد. خیلی 
عجیب بود كه در سینمای ایران، كه مخاطب آن عاشــق فیلم های كمدی و سطحی و... است، 
چنین اثری به این شدت دیده شد و مورد تحسین قرار گرفت. به نسبت زمان خودش هم در گیشه 
موفقیت خوبی به دست آورد و توانست پنج، شش برابر بودجه ساختش را بفروشد. این فیلم در 
رویدادهایی مثل فیلم برلین هم تقدیر شد. این فیلم اجتماعی، به واقع سویه ای انتقادی به جامعه 
متوسط ایرانی دارد. جالب اینكه بسیاری نیز معتقدند این فیلم، از پرافتخارترین فیلم ایرانی یعنی 

»جدایی نادر از سیمین« به كارگردانی همین چهره، خوش ساخت تر و سینمایی تر بوده است.

ناخدا خورشید / ناصر تقوایی
دومین فیلم در این نظرسنجی، اثر درخشان »ناخدا خورشید« اثر ناصر تقوایی بود. این فیلم در 
سال 1365ساخته شد. یكی از اتفاقات خوبی كه بعد از پیروزی انقالب اسالمی برای سینمای ایران 
افتاد، تغییر رویكرد آثار این سینما از فیلم های گیشه ای و »عشق و عاشقی«، به فیلم های اجتماعی 
و با محتوا بود. به همین دلیل بود كه در دهه 60، شاهد تولید آثار درخشانی در این حیطه بودیم. 
داریوش ارجمند، علی نصیریان، سعید پورصمیمی و پروانه معصومی از بازیگران این اثر درخشان 
بودند. گفته می شود كه این اثر، برداشتی آزاد از یكی از داستان های همینگوی بوده است. در دوره 
خودش هم جایزه بهترین بازیگر نقش اول و دوم مرد را در جشنواره فیلم فجر به دست آورد. این 
فیلم همچنین در رویدادهای جهانی مانند لوكارنو  تقدیر شد. این فیلم خوش ساخت، از آن دست 
آثاری است كه همه شخصیت های اصلی اش در پایان فیلم كشته می شوند و به همین دلیل، با 

یك فیلم »پایان خوش« روبه رو نیستید.

هامون/ داریوش مهرجویی
این فیلم هم از همان آثار درخشان دهه 60  است كه توسط داریوش مهرجویی ساخته شده. این 
فیلم را با بازی بی نظیر خسرو شكیبایی به یاد می آوریم. البته مهرجویی تا پیش از این، با شاهكار 
»گاو« خودش، توانسته بود جایگاهی برگشت ناپذیر در ســینمای ایران به دست بیاورد. جالب 
اینكه در دو نظرسنجی ده ساله از مجله فیلم، فیلم »گاو« این كارگردان بهترین فیلم تاریخ ایران 
دانسته شده بود. اما در برخی از نظرسنجی های دیگر نیز، همین فیلم »هامون« هم از بهترین های 
تاریخ سینمای ایران ذكر شده است. این فیلم اجتماعی، داستان زندگی یك روشنفكر است كه 
به مرزهای خود می رسد و سعی می كند راهی برای رهایی از بن بستی كه گرفتارش شده، پیدا 
كند. اثرگذاری این فیلم به قدری بوده كه هنوز هم شــخصیت اصلی آن را به نام حمید هامون 
می شناسند و وقتی می خواهند از گرفتاری های روشنفكری ایرانی بگویند، به آن اشاره می كنند. 

این اثر درخشان، به واقع روایتی ناب از تالقی عشق و ایمان و آرمان و واقعیت است.

باشو غریبه كوچك/ بهرام بیضایی
این فیلم نیز در دهه 60توسط استاد مسلم روایت پردازی ایرانی، یعنی بهرام بیضایی ساخته شد. 
حجم فیلم های شاخص ساخته شده در دهه 60، با وجود شرایط جنگ و نگاه های خاص فرهنگی 
و...، تأمل  برانگیز است. نویسنده این اثر درخشان نیز خود بیضایی بوده است؛ چرا كه او خود استاد 
مسلم نمایشنامه نویسی و قصه گویی دراماتیك هم است. داستان فیلم، درباره یك نوجوان اهل 
خوزستان است كه وقتی نابودی خودش و خانواده اش را دیده، تصمیم می گیرد به جایی دیگر برود. 
او پشت یك كامیون جاگیر شده و خوابش می برد. كامیون سر از شمال كشور درمی آورد. او حاال 
در سرزمینی قرار دارد كه هم از نظر جغرافیایی، هم از نظر زبانی و هم از نظر فرهنگی و...، زمین 
تا آسمان با زادگاهش متفاوت است. این اثر را، فیلمی ضد جنگ نیز می دانند و شاید توقیف های 
سال های اولش به همین دلیل بوده باشد. جالب اینكه حتی در برخی از نظرسنجی ها در همان دهه 

70 نیز، بارها همراه با فیلم هایی دیگر جزو بهترین های تاریخ سینمای ایران دانسته شد.

جدایی نادر از سيمین/ اصغر فرهادی
بعد از »درباره الی« ظاهرا كه دنیا تازه با پدیده ای به نام اصغر فرهادی آشنا شده بود. به همین دلیل بود 
كه فیلم »جدایی نادر از سیمین« او، به طرزی عجیب و غیرمنتظره، شروع به درو كردن همه جایزه های 
جهانی  كرد. دست آخر هم كه با اسكار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان، افتخاری برای سینمای ایران 
و آســیا خلق كرد. توزیع كننده فیلم در ایران یك كمپانی ایرانی و در سینمای جهان یك كمپانی 
آمریكایی بود. فرهادی به تنهایی نویسندگی و كارگردانی و تهیه كنندگی این اثر را عهده دار بوده است. 
این فیلم را، پرافتخارترین فیلم ایرانی تاریخ سینمای كشور از حیث جوایز و تقدیرها دانسته اند؛ هرچند 
كه عده ای هنوز هم نظرشان آن است كه این اثر، به پای درباره الی نمی رسد. این اثر حتی در بر هه ای، به 
فهرست صد فیلم برتر سینمای جهان هم كه از سال 2000به بعد توسط گاردین به روزرسانی می شود، 
راه پیدا كرد. مجموع جوایز جهانی این فیلم را بیش از 50مورد ذكر كرده اند. این فیلم حتی در فهرست 

250فیلم برتر تمام ادوار سینما در وبگاه IMDb قرار گرفته است.



پای صحبت های هادی شعبانی كه برای پای 
آسیب دیده  اش زانوی مصنوعی ساخت

ركاب زنی با یك پا
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تصورش هم كار ساده ای نیست، چه رسد به تجربه! اینكه یك 
روز چشم باز كنی و ببینی بر اثر یك حادثه، عضوی از بدنت را 
از دست داده ای. از نظر بسیاری از ما این حادثه یعنی پایان یك زندگی عادی و شروع 
گوشه نشینی و افسردگی! سرنوشتی كه برای بسیاری از افراد دارای معلولیت رخ داده 
است. اما هادی شعبانی ورق این بازی سخت را برگرداند و در عمل نشان داد كه حتی اگر 
از كودكی بر اثر یك حادثه پای چپش را از دست داد اما هیچ چیز نتوانست او را از رسیدن 
به خواسته هایش بازدارد. این جوان ۳۸ساله، طراح و سازنده نخستین زانوی مصنوعی 
و ركورددار دوچرخه سواری با یك پا است. با این حال با دوچرخه به روستاهای محروم 
سفر می كند و به كودكان دارای نقص عضو آموزش هنر می دهد. هدفش این است  كه 
جامعه را با شرایط این افراد آگاه كرده و به كسانی هم كه این مشكل را دارند نشان دهد 
كه قطع عضو پایان راه نیست. ناگفته نماند هادی شعبانی، عالوه بر دوچرخه سواری در 
رشــته تیراندازی هم مهارت دارد و همچنین فارغ التحصیل رشته سینما از دانشگاه هنر، 

دانش آموخته عكاسی در فرانسه، نقاش و مجسمه ساز است.

موزیكگردی

بهنام سلطانی

یكــی از جدیدتریــن تولیــدات 
موســیقایی كشــور، آلبوم »شاید 
هرگز تو را نبینم« صبا علیزاده است. 
این آلبوم دارای 9قطعه است كه صبا 
علیــزاده در آن مانند اثر قبلی اش، 
عالوه بر موســیقی الكترونیك، از  
ساز كمانچه هم استفاده كرده است. 
صبا علیزاده، پســر هنرمند استاد 
علیزاده، در دومین اثرش یك قطعه 
را با همكاری روژین شرفی، آهنگساز 
الكترونیك ســاخته، ضمن اینكه 
آندریاس اشپكتل نیز در دو قطعه 
از این آلبوم تازه، به عنوان خواننده 
مشاركت داشته است. ویژگی این اثر 
جدید، روایت داستانی آهنگ های 
آن اســت. به عنوان مثال در قطعه 
»سكوت های در میان«، آهنگساز 
با انتخاب و برش سكوت های بین 
سخنرانی سیاســتمداران دوران 
رایش ســوم )نازی هــا( و پخش 
دوباره آنهــا در بناهــای معماری 
همان دوران، سعی كرده قطعه ای 

تأثیرگذار ایجاد كند.

شاید هرگز تو را نبینم

درست اســت كه در این روزهای 
شیوع ویروس كرونا، فعالیت جامعه 
موسیقی كشور بســیار محدودتر 
از قبل شــده و خبری از برگزاری 
كنسرت های مختلف نیست اما این 
دلیل نمی شود كه فعاالن موسیقی 
دســت روی دســت بگذارند و كار 
نكنند. اتفاقا برعكس، در این روزها 
آهنگسازان، نوازنده ها و خواننده ها 
فرصت بیشتری برای ارائه آلبوم های 
موسیقی دارند. یكی از این آلبوم ها، 
آلبوم »ســیب هوس« اســت كه 
همین چند روز پیش منتشر شد. 
آلبومی با آهنگسازی و خوانندگی 
امیر عظیمی كه شــامل 22آهنگ 
در ســبك پاپ اســت و در آن از 
سروده های شاهین شیخی، میالد 
موسوی، امید صباغ نو، علیرضا آذر، 
سهیل حسینی، هیراد حاتمی و... 
استفاده شده است. »توی آسمون«، 
»بالم باش«، »عشق بی احساس«، 
»شــب و جاده«، »روزگار بدیه« و 
»فیلم، خواب، بی پولی«، تعدادی از 

قطعه های سیب هوس است.

اثر جدید امیر عظیمی

این هم یك آلبوم موســیقی تازه 
كــه داغ داغ همین چند روز پیش 
منتشر شد: »عاشــقانه های پسر 
نوح«. این آلبوم موســیقی با این 
اســم منحصربه فرد و جالبش، با 
آهنگســازی و تنظیم امیرحسین 
ســمیعی و بــا اشــعار و خوانش 
علی محمد مودب، به بازار موسیقی 
ارائه شده است. این مجموعه كه از 
سوی مركز موسیقی حوزه هنری 
منتشر شــده، دارای 18قطعه به 
نام های »دیدار«، »چشم تو«، »تا 
چند؟«، »خاطرات من«، »دیدی 
نگفتم؟«، »افســوس«، »ما، من، 
تو«، »دفتر ســیاه«، »كهكشــان 
چهره هــا«، »تــو مثــل خودت 
هســتی محمدعلی«، »زندگی«، 
»سفرنامه یك پرنده«، »پرسش«، 
»بهــار عاشــقی«، »جاذبــه«، 
»صورتحســاب«، »مرخصــی« و 
»رســیدن« اســت. نگاه به تعداد 
زیاد قطعــات این آلبــوم نكنید. 
گوش كردن تمــام این قطعات در 
مجموع فقط 46دقیقه و 20ثانیه 

از شما وقت می گیرد.

عاشقانه های پسر نوح
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    از احواالت این روزهایتان بگویید. 
این روزها مشغول چه كاری هستید؟

این روزها در كنار مطالعــه و پژوهش، متمركز بر 
انجام دو كار اصلــی هســتم؛ اول در حال نگارش 
كتابی درباره تجربیات شخصی  ام و دوم در تدارك 
و آماده سازی خودم برای ثبت ركورد طوالنی ترین 

مسافت دوچرخه سواری با یك پا در جهان هستم.
    چه جالب! از كســب این ركورد 
برایمان بگویید. قبــال چه ركوردی 

داشتید؟ چطور تمرین می كنید؟
من نخستین دوچرخه سوار یك پای جهان هستم 
كه با اســتفاده از زانوی مصنوعــی ای كه خودش 
ساخته دوچرخه سواری می كند. اگر شرایط كرونا 
نبود و ركورد گیری صــورت می گرفت، این ركورد 
را كســب می كردم. هم اكنون شــاید یكی از 2یا ۳ 
نفر اول در جهــان باشــم. در خاورمیانه كه ركورد 
دارم اما فكر می كنم در سطح آســیا هم اول باشم. 
این رقابت ها جزو رقابت های آزاد ورزشی در جهان 
محسوب می شوند و تمام تالشم این است  كه با این 
حركت پیامی ماندگار برای كودكان دارای معلولیت 
ایران داشته باشم. برای كسب این ركورد، تمرینات 
شامل ورزش های بدنســازی، حركات اصالحی و 
دوچرخه ســواری را انجام داده ام و رژیم تغذیه ای 
خاص زیرنظر متخصصــان فیزیوتراپــی، تغذیه، 
روانشــناس ورزشــی، متخصص ارتوپد و... را هم 

دنبال می كنم.
    امیدواریم این ركورد را خیلی زود 
كسب كنید. چه شد كه به فكر طراحی 

چنین زانوی مصنوعی ای افتادید؟

در زمان تحریم ها به دلیل محدودیت وجود تجهیزات 
پزشكی مورد نظر من و همچنین قیمت های بسیار 
باالی اینگونه قطعات به فكر طراحی و ساخت این 
محصول در كشور خودمان افتادم، با این هدف كه 
انجام این كار می تواند برای افراد دارای معلولیتی كه 
به دلیل محدودیت های اقتصادی و فیزیكی امیدی 
به تالش در جهت رسیدن به اهداف خود را ندارند، 

حاوی یك پیام اجتماعی باشد.
انتخاب من از رشته دوچرخه سواری نیز به همین 
دلیل بود و تصمیــم گرفتم تا با نشــان دادن پای 
مصنوعی ام در رســانه ها ظاهر شــوم تا دیگر هیچ 
كودك دارای معلولیت به دلیل نداشــتن یك یا دو 
پا از انجام فعالیت های اجتماعی و ورزشی خجالت 
نكشد. هدف من نمایش توانمندی های خودم نبود 
و صرفا تالش در ایجاد انگیــزه و اعتماد به نفس در 
كودكانی بود كه از پای مصنوعی استفاده می كنند و 
پیام من این است كه »موضوع زندگی من دوچرخه 
نیست، موضوع زندگی من انجام فعالیتی است كه 
فكر می كنیم ابزار انجام آن در ما وجود ندارد. ابزار 
دوچرخه سواری در من، پا نیست، اراده من است و اگر 
فردی می تواند بدون پا دوچرخه سواری كند، قطعا 
عكاسی و نقاشی برای افراد نابینا غیرممكن نیست«.

    به نكته خوبی اشــاره كردید و آن 
هم تحقق این جمله كــه معلولیت، 
محدودیــت نیســت. از آمــوزش  
عكاسی و نقاشی به نابینایان گرفته 
تا آموزش مهارت هــای اجتماعی به 
معلوالن، فعالیت هایی است كه شما 
انجام می دهید. كمی درباره جزئیات 

توپخانه

فعالیت های اخیرتان برای این قشر 
خاص در جامعه بگویید.

رسالت اجتماعی من توانمندسازی كودكان دارای 
معلولیتی اســت كه قرار است مســیری مشابه با 
مســیر زندگی من طی كنند. بیشــترین اشتیاق 
من در زندگی، آموزش و توانمندســازی كودكان 
دارای معلولیــت از طریــق داســتان زندگــی ام 
و انتقال تجربیات شــخصی ام اســت و انجام سایر 
توانمندی های من در اولویت های بعدی قرار دارند. از 
زمانی كه پیام های بسیاری از عزیزانی دریافت كردم 
كه فعالیت ها و داستان زندگی من توانسته در شرایط 
بسیار سخت به آنها امید و انگیزه ادامه راه بدهد و این 
آشنایی زندگی آنها را متحول كرده است، مسئولیت 
اجتماعی خودم دانســتم تا با انجام فعالیت هایی 
گســترده، هم برای جامعه و هم برای افراد دارای 
معلولیت حاوی یك پیام اجتماعی باشم؛ این پیام 
كه زندگی، این چند دهه زیستی زود تمام شونده، 
بسیار ارزشــمندتر از آن اســت كه هر نوع تفاوت 

جسمی و سایر مشكالت مانع از رسیدن ما به اهداف 
و آرزوهایمان باشد. من در انجام فعالیت های مورد 
عالقه ام هیچ گاه بــه توجه دیگــران و جامعه فكر 
نكرده ام و همواره در جهت رســیدن به اهدافی كه 
داشته  ام ســال ها تالش كرده ام، اگرچه به صورت 
غیرمستقیم در سال های اخیر از طریق بازخوردها و 
پیام هایی كه برایم ارسال می شود، دریافته ام كه به 
الگویی برای صدها و هزاران فرد دارای معلولیت در 
نقاط مختلف جهان تبدیل شده  ام كه سال هاست 
آنها با همراه شدن با داستان زندگی من، توانسته  اند 
از مسیر بسیار سختی كه در گذشته به تنهایی طی 

كرده ام، آسان تر و امیدوار تر عبور كنند.
    در بافت شهری و مسكونی كشورما 
تا چه میزان به تسهیل در رفت وآمد 
معلوالن توجه شده است. با توجه به 
اینكه شما سفرهای خارج از كشور 
هم دارید این شــرایط را چگونه با 

كشورهای دیگر مقایسه می كنید؟

اگرچه كشور ما در مقایسه با كشورهای پیشرفته 
جهان هنوز هم در دسترس پذیری امكانات شهری 
برای افراد دارای معلولیت از محدودیت های بسیاری 
برخوردار است اما در سال های اخیر اقدامات قابل 
توجه و ارزنده ای برای مناسب سازی اماكن شهری 
در كشورمان صورت پذیرفته است. البته نیازمند آن 
هستیم كه با ارتباط هرچه بیشتر مسئوالن و افراد 
دارای معلولیت نخبه، كیفیت دسترس پذیری اماكن 

شهری را ارتقا بخشیم.
    با كرونا و محدودیت های ناشی از 

آن چطور كنار آمدید؟
به راحتی. چنانچه مهارت های زندگی را به درستی 
بدانیم و به كار ببریم در زمان وقوع هر بحرانی ازجمله 
كرونا با ارزیابی منابع، شناخت محدودیت ها و تعیین 
یك برنامه راهبردی در جهت رســیدن به اهداف 
می توانیم خودمان را با شرایط جدید سازگار كنیم. 
كارگاه های آموزشی را به صورت آنالین برای افراد 
دارای معلولیت برگزار كردم و در كنار آن بیشــتر 

درحال مطالعه و پژوهش و انجام فعالیت های فردی 
ازجمله نگارش كتاب هستم.

    از فعالیت هنری تان برایمان بگویید. 
آیا از این روزهای كرونایی، برای شكار 
لحظه های خاص عكاســی استفاده 
كردید؟ فعالیت های نقاشی تان چطور؟ 
كال این ویروس منحوس دســتمایه 
خلق آثار هنری جدید برای شما شده 

است؟
بله. این زمان فرصت مناســبی بــرای من بود كه 
مجموعه ای جدیــد از آثار نقاشــی خلق كنم كه 
 پس از سپری شدن دوران كرونا به نمایش عمومی 
در خواهد آمد. من معتقدم یك ورزشكار و هنرمند 
دارای معلولیت شدید، در هر شــرایطی با حضور 
فعال در عرصه های ورزشــی و هنــری به صورت 
غیرمستقیم می تواند در ســایر افراد جامعه امید و 
انگیزه ایجاد كرده و به جامعه نشــاط و حركت و 

پویایی را انتقال دهد.
    با توجه به دغدغه همیشگی شما 
در حوزه محیط زیســت كه همواره 
در آثار هنری تان به آن توجه دارید، 
به نظرتان رســالت یك هنرمند در 
انتقال مفاهیم زیست محیطی تا چه 

اندازه مهم است؟
هنرمند بازتابی از شرایط اجتماعی و فرهنگی زمانه 
و محیط پیرامون خویش است، با توجه به اینكه من 
از روی تخت بیمارستان نقاشی را آغاز و سال های 
ســال، بی حركت نقاشــی كرده ام، زمان زیادی را 
در زندگی  ام صرف مشــاهده و تفكر كرده ام. تصور 
می كنم این رسالت اجتماعی هر هنرمندی است 
كه در آثار خود به موضوعاتی كه به آرامش، صلح، 
دوستی و همدلی در ســیاره زمین كمك می كند 
بپردازد؛ چرا كه همه ما برای مدتی محدود مسافر 
سیاره زمین هستیم و الزم است این امانت گرانبها 

و بدون جایگزین را به نسل بعدی تقدیم كنیم.
    ...و نكته آخر؟

حمایت از افرادی كه می توانند الگوی هزاران فرد 
دارای معلولیت باشــند، حمایت از یك نفر نیست 
بلكه حمایت از یك راه ارزشمند است كه خروجی 
آن ایجاد امید و انگیزه بــه هزاران و میلیون ها فرد 
دارای معلولیت و خانواده هــای آنها خواهد بود. با 
اینكه تاكنون با وجود پیگیری های بسیار زیادم از 
امكانات و حمایت قابل توجهی برخوردار نشده ام 
اما این مانــع از تالش من در جهت دســتیابی به 
موفقیت هایم نبوده اســت. اما همچنان امید دارم 
كه روزی بستر مناسبی برای بهره گیری از تجارب 
ارزشــمند من طی ســال های زندگی  ام در جهت 
ارتقای ســبك زندگی افراد دارای معلولیت فراهم 
شود زیرا من كشــورم را دوســت دارم و با اینكه 
همواره امكان و شرایط رفتن به كشورهای پیشرفته 
دنیا برایم فراهم بوده اســت، مانده ام تا توانایی ها و 
تجربیاتم را صرف كمك به كودكان دارای معلولیت 

سرزمین خودمان كنم.

در چند ســال اخیر حامیان حقوق افراد دارای معلولیت تالش كردند زمینه ای فراهم كنند تا همه افراد جامعه با هر میزان توانایی 
از فرصت حضور در اجتماع و شــركت در فعالیت های اجتماعی به یك اندازه برخوردار باشــند. این تالش ها البته بی ثمر نبوده و 
گرچه روند پیشرفت كند بوده اما امروزه شاهد بیشترشــدن حضور و فعالیت معلوالن در جامعه نسبت به گذشته هستیم. گرچه 
توانایی های این قشر گاهی حتی از سوی خود آنها دست كم گرفته می شــود اما جالب است بدانید در میان سلبریتی ها و نوابغ دنیا 
 افرادی بوده  اند كه توانســته  اند به معلولیت خود غلبه و به موفقیت و شهرت دســت پیدا كنند. در ادامه با تعدادی از این چهره ها 

آشنا خواهیم شد.

دنیل رادكلیف/ اجازه ندهید متوقف تان كند
دنیل رادكلیف، ستاره مجموعه فیلم »هری پاتر« درباره تجربه  خود از زندگی با نوع خفیفی 
از اختالل دیسپراكسی یا كنش پذیری صراحتاً صحبت كرده است. او از یك اختالل عصبی 

كه اغلب باعث اختالل در هماهنگی و گاهی اوقات برای درست اجراشدن كاركرد بدن دچار 
اشتباهی می شود، رنج می برد. با توجه به گفته هایش، وضعیت او بسیار خفیف است و در بدترین 
حالت ناتوانی خود، قادر به بستن كراوات و بند كفش خود نیست. او كه از دوران كودكی به این 

بیماری مبتال شده بود، برای یادگیری در مدرسه دچار مشكل می شد و همچنین به گفته خودش 
روزهای اولیه مدرسه، سخت ترین دوران برایش بود. او همچنین افزود: »من روزهای سختی را 

در مدرسه با وجود این مشكل می گذراندم كه باعث شد در همه درس ها افتضاح باشم«. رادكلیف 
گفته: »اجازه ندهید متوقف تان كند. هیچ وقت مانع كارم نشده و بعضی از باهوش ترین كسانی كه 
می شناسم ناتوانی هایی در یادگیری دارند. چالشی بودن بعضی كارها فقط باعث مصمم تر شدن و 

سختكوش تر شدن شما می شود و ابتكارتان را برای پیداكردن راه حل بیشتر می كند«.

میلی بابی براون/ هیچ كس نباید مانع تان شود
میلی بابی براون، بازیگر سریال محبوب »چیزهای عجیب تر« با یك نقص شنوایی خفیف به 

دنیا آمد. یك گوش او از دوران كودكی مشكل شنوایی داشته و به تدریج تمام شنوایی آن را از 
دست داده است. با این حال او اكنون بازیگر و تهیه كننده جوان انگلیسی است كه طی سال های 

اخیر با بازی در چندین فیلم و سریال مشهور به شهرت رسیده است. جالب است بدانید كه 
میلی بابی براون در سال 2018 در فهرست 100 فرد تأثیرگذار دنیا به انتخاب مجله تایم قرار 

گرفت. او جوان ترین فرد این فهرست بود و در همان سال به عنوان یكی از ۳0 ستاره برتر كمتر از 
18 سال هالیوود شناخته شد. او در مصاحبه  ای در مورد آنكه چرا اجازه نمی دهد این مسئله او را 

از بازیگری بازدارد، گفته: »من شروع كردم به آواز خواندن و برایم مهم نیست اگر بد به نظر برسم، 
چون كاری را انجام می دهم كه دوست دارم. الزم نیست در خوانندگی خوب باشید. الزم نیست 

در رقصیدن یا بازیگری خوب باشید. اگر دوست دارید این كار را انجام دهید، اگر واقعاً از انجامش 
لذت می برید، پس انجامش دهید. هیچ كس نباید مانع تان شود«.

استیون هاوكینگ/ نه روحی ناتوان باشید و نه جسمی
استیون هاوكینگ، فیزیك دان نظری مشهور و مدیر تحقیقات مركز كیهان شناسی نظری 
دانشگاه كمبریج، 22 ساله بود كه معلوم شد به نوع نادری از اسكلروز جانبی آمیوتروفیك، یك 
بیماری نورون حركتی، مبتال است. هاوكینگ كه از هرگونه تحركی ناتوان شده بود ویلچرنشین 
شد و برای ارتباط با دنیا هم از یك صدای ساختگی استفاده می كرد. او كه به دلیل ابتال به این 
بیماری امكان تحرك نداشت، از سیستم جدیدی كه با استفاده از هوش مصنوعی تولید شده 
بود، برای صحبت كردن استفاده می كرد. تكنولوژی هوش مصنوعی می دانست كه پروفسور 
هاوكینگ چطور می اندیشد و بر این اساس واژه ای را پیشنهاد می داد كه این دانشمند قصد 
استفاده از آن را داشت اما خود او تالش ها برای آفریدن هوش مصنوعی را، تهدیدی برای وجود 
بشر می دانست. او در مصاحبه  ای گفته بود: »توصیه من به سایر افراد ناتوان و از كار افتاده 
می تواند این باشد كه روی چیزهایی تمركز كنید كه ناتوانی شما، مانع از خوب انجام دادن آن 
نمی شود و هرگز افسوس چیزهایی كه مخل آن هستند را نخورید. «. او مارس 2018 درگذشت.

كی را نایتلی/ حتی می توان ستاره هالیوود شد
خوانش پریشی نوعی اختالل در یادگیری و مشكالت خواندن به علت شناسایی دشوار صداهای 

گفتاری و درك چگونگی ارتباط آنها با حروف و كلمات است. خوانش پریشی كه گاهی دیسلكسیا 
نیز نامیده می شود به ناتوانی یادگیری شایع در میان كودكان گفته می شود. شاید برخی تصور 
كنند این اختالل آینده كودكان را نابود كند اما جالب است بدانید كی را نایتلی، بازیگر محبوب 

و مشهور هالیوودی، شش ساله بود كه پزشكان متوجه این اختالل در او شدند، اما او از عالقه  اش 
به بازیگری برای غلبه بر مشكلش استفاده كرد. همانطور كه می دانید بازیگران به خاطر كار خود 

مجبور به مطالعه متن های زیادی هستند و با توجه به این، بازیگری برای كسی كه به اختالل 
دیسلكسی یا خوانش پریشی دچار باشد شاید كاری غیرممكن به نظر برسد. اما او موفق شد و در 
مصاحبه  ای گفت: »دیسلكسی مثل یك دیوار می ماند...  سخت می شود آن طرفش را دید. من 

واقعاً خوش شانس بودم چون بازیگری می كردم...  مثل یك هویج بود كه جلوی من گرفته باشند 
و تكانش دهند برای اینكه بتوانم بازی كنم باید می توانستم آن جمله ها را بخوانم«.

جان نش/ راوی ذهن زیبا
جان نش در دنیای ریاضی و حتی علم اقتصاد چهره ای شناخته شده است تا آنجا كه حتی 
توانست جایزه نوبل اقتصاد را در سال1994 از آن خود كند و در سال201۵ درگذشت. اما 
عمده شهرت نش به بیماری اش بر می گردد. او برای مدت های مدید به اسكیزوفرنی پارانوئید 
مبتال بود و صداهایی را می شنید و كسانی را می دید كه وجود خارجی نداشتند. نش با كمك 
همسر و روانپزشكان حاذق سعی در كنترل بیماری خود داشت كه چون جنگی بی امان بود. 
او ۳0 سال با این بیماری مقابله كرد و درنهایت توانست آن را تا حدود زیادی تحت كنترل 
خود دربیاورد. تجربیات او از زندگی با این بیماری در فیلم تحسین شده »ذهن زیبا« به خوبی 
به تصویر كشیده شده. به گفته نش، با باال رفتن سن و بدون مصرف دارو از شدت بیماری  اش 
كاسته شده بود. او در مصاحبه  ای گفته بود: »باالخره از فكرهای بی معنی خالص شدم، بدون 
هیچ دارویی، البته جز تغییرات هورمونی طبیعی ناشی از باال رفتن سن«.

فریدا كالو/ پناه بردن به دنیای هنر و نقاشی
فریدا كالو، نقاش مكزیكی و یكی از زنان نامدار تاریخ هنر معاصر، در سال 190۷ میالدی 

متولد شد و  در سال 19۵4در سن 4۷ سالگی از دنیا رفت. فریدا كالو، یكی از تأثیرگذارترین 
نقاشان عصر ما، در سن 6 سالگی به بیماری فلج اطفال مبتال شد. این مسئله باعث شد یكی 

از پاهای او باریك تر از دیگری شود. فریدا 18 ساله بود كه در یك تصادف شدید اتوبوس، دچار 
شكستگی ستون فقرات و لگن و پارگی شكم شد. كمی بعد از این اتفاق فریدا درحالی كه بر اثر 

شدت جراحات از دنیای بیرون جدا افتاده و تمام بدنش در گچ و آتل بود برای ابراز خالقیت 
خود به نقاشی كردن روی آورد. فریدا، بیشتر برای خودنگاره های هنرمندانه  اش، مشهور است. 

البته وی تنها در پایان زندگی بود كه اندكی به شهرت رسید اما سبك ویژه  ای كه در آثارش 
داشت و همچنین زندگی پرماجرا و شیدایی، او را به نامی ترین زن تاریخ هنر بدل كرد. از 

آنجا كه پای راست او همیشه الغرتر از پای دیگرش بود، باعث شد تا پایان عمر در همه جا با 
دامن های بلند حاضر شود.

آندریا بوچلی/ موسیقی برای امید
آندریا بوچلی، خواننده مشهور ایتالیایی به صدای زیبایش مشهور است، اما چیزی كه شاید 
 بسیاری ندانند این است كه كمی بعد از تولدش معلوم شد او به آب سیاه مادرزادی مبتال و 
كم بیناست. بوچلی در سن 12 سالگی بینایی خود را به طور كامل از دست داد. او در مصاحبه  ای 
گفته بود: »از بچگی همیشه به من گفته  اند كه این كار و آن كار خیلی خطرناك است اما من 
اهمیتی نمی دهم. همه  چیز خطرناك است. سوار ماشین شدن، بیرون رفتن و رانندگی در بزرگراه 
هم خیلی خطرناك است یا پرواز كردن با هلی كوپتر. اسب سواری را خیلی دوست دارم. فوتبال 
را دوست دارم، از بچگی هم به بوكس عالقه داشته  ام گرچه احمقانه است كه من بخواهم بوكس 
بازی كنم«. ناگفته نماند او در زمان اوج شیوع ویروس كرونا در ایتالیا با حضور در كلیسای 
گوتیك میالن و با همراهی یك نوازنده ارگ، چهار آواز را اجرا كرد. اجرای زنده »موسیقی برای 
امید« در شب عید پاك یكی از پربازدیدترین اكران های آنالین در جهان است.

معرفی ۷ چهره معاصر و مشهور جهانی كه معلولیت را محدودیت ندانستند

معلوالن موفق در جهان



خلق هنر از ساده ترین وسایل
خالقیت روزهای كودكی فاطمه، تا سال ها از یادش رفته بود، هرچند جلوه هایی از آن در زندگی اش دیده می شد، مثال 
در روزهایی كه در مدرسه مشغول تدریس شده بود؛ »معلم ورزش و هنر بچه ها بودم. با ساخت كاردستی های مختلف 
همراه بچه ها در زنگ هنر، انگار دوباره به همان روزهای كودكی برگشتم كه خانه عروسكی می ساختم.« كم كم این 
فعالیت رنگ جدی تری به خود گرفت و فاطمه كه حاال با همسرش در مشهد زندگی می كرد، برای سرگرم كردن خود 
در دوران بارداری، شروع به ساخت وسایل یك آشپزخانه كوچك كرد، با همان وسایل ساده و دم دستی كه بعضی از آنها 
دورریختنی محسوب می شدند. فخار می گوید: »هیچ تصمیمی برای شروع این كار هنری نداشتم، در واقع فقط داشتم 
خودم را سرگرم می كردم. به همین دلیل هم سراغ یادگیری حرفه ای این هنر كه بعدها فهمیدم نام آن دیوراما است، 
نرفتم. همه  چیز را به شكل تجربی، با آزمون و خطا و خالقیت خودم می ساختم«. اگر سری به فروشگاه های اسباب بازی 
یا وسایل ساخت ماكت بزنید، متوجه می شوید كه حاال همه وســایلی كه فخار آنها را برای تكمیل ماكت یك خانه 

می سازد، به صورت المان های آماده به فروش می رسد، اما او همه این وسایل را خودش می سازد. 

خانه های دهه شصتیاولین جرقه ها

از هنر تا كارآفرینی

حامی ترین مشوق من

اولین جرقه های ساختن خانه های مینیاتوری، شاید در روزهای 
كودكی فاطمه زده شــد، همان زمان كه با خواهرش در حیاط 
خانه پدری در كاشــمر، برای عروسك هایشان خانه عروسكی 
می ساختند، خانه هایی كه دست های كوچك این دو خواهر، با 
جزئیاتی در حد گران ترین اســباب بازی های این زمانه درست 
می كردند. فخار می گوید: »آن زمان تنوع اسباب بازی به اندازه 
اسباب بازی های بچه های امروزی نبود. ما برای خانه عروسكی 
بازی های كودكانه مــان، خودمان حوض و اجــاق گاز و باغچه 
می ساختیم. حاال از ماشین لباسشویی گرفته تا اجاق گاز و تخت 
عروســكی، همه چیز به صورت آماده ساخته شــده اما در دوره 
كودكی ما، همه چیز را خودمان درســت می كردیم«. فاطمه و 
خواهرش با ساده ترین و دم دســتی ترین مواد و وسایلی كه در 
دسترسشان بود، در همان بازی های كودكانه، مشغول ایده پردازی 
و خلق آثار كوچكی بودند كه هیچ خبر نداشتند در بزرگسالی قرار 

است به یك فعالیت هنری جدی تبدیل شود.

حاال دیگر خیلی از ما، ســنمان به زندگی در خانه های حیاط دار قدیمی قد 
نمی دهد، از همانها كه نمونه هایش را در سریال هایی مثل پدرساالر دیده ایم. 
برای بیشــتر ما تنها خاطراتی از روزهای شــیرین كودكی در این خانه ها و 
عصرهای بازی در حیاط خانه باقی مانده اســت. به همین دلیل هم دیدن 
خانه های مینیاتوری نوســتالژیك كه فاطمه با همراهــی خواهر و برادرش 
می سازد، برایمان خاطره انگیز است. فخار می گوید: »كودكی ما در خانه هایی 
شبیه به دست سازه هایم گذشت. دیدن این ماكت ها نسل امروزی را با حال 
و هوای آن خانه های باصفا آشــنا می كند. برای بقیه هم این ماكت ها یادآور 
خاطرات شیرین گذشته است. من سعی كردم آن فضاهای محبوب را كه حاال 
هر كدام از جزئیاتش خاطره انگیز شده، با ساخت ماكت ماندگار كنم اما با دیدن 

استقبال مخاطبانم، شگفت زده شدم. پیام های 
زیادی می گیرم از افرادی كه می گویند دیدن 
این خانه ها، آنها را به یاد كودكی شــاد و 
شیرینشان انداخته است«. حاال مخاطبانی 
كه از شهر و كشورشان دور هستند و دلشان 
برای حال و هوای گذشته های شیرین تنگ 

شده، طرفداران پر و پاقرص ماكت های 
فخار هســتند و آنطور كه خودش 

می گوید، گاهی به او ساخت ماكت 
خانه هایی را سفارش می دهند 

كه شــبیه خانه های كودكی 
خودشان است.

فخار می گوید: »وقتی مشــغول كار می شــوم، انگار به 
روزهای كودكی برمی گردم. مــن در خانه كار می كنم و 
كارگاهی كه به آن شــكل حرفه ای باشد ندارم، همه  چیز 
تجربی و ساده است. می خواهم بگویم كسانی كه به انجام 
چنین كارهایی عالقه دارند، الزم نیســت حتما آموزش 
خاصی ببینند یا امكانات ویژه ای فراهم كنند. كمی ذوق 
و سلیقه و اســتعداد كافی اســت تا از دیدن چیزی كه با 
دست خودشان ساخته اند، لذت ببرند«. ذوق و هنر فخار و 
خواهر و برادرش، حاال به یك كسب وكار جذاب خانوادگی 
تبدیل شده، یكی طراحی را بر عهده دارد، دیگری كارها 
را برش می زند و می چسباند و یكی هم ماكت ها را تكمیل 
می كند. به این ترتیب هنر این برادر و خواهرها با حمایت 

والدینشان، به كارآفرینی منجر شده است. فخار می گوید: 
»پیش از این كلیات كار را به چنــد نفری كه به این هنر 
عالقه داشتند آموزش دادم. اما با توجه به شرایط كرونایی، 
آموزش ها باید غیرحضوری باشد و به نظرم چندان كارآمد 
نیست«. او از اینكه كارهایشان تا این حد در فضای مجازی 
دیده شده خوشــحال اســت و می گوید: »بدون اینكه 
تبلیغات چندانی انجام دهم، آثارم دیده شــد و با معرفی 
همراهان صفحه ام، كم كم بیشــتر از قبل از آنها استقبال 
شد. دوست دارم روزی برســد كه مخاطبانی در سراسر 
دنیا كارهایم را ببینند و حاصل ذوق و هنر ما، بیشتر دیده 
شود«. فخار حاال مشغول فعالیت های متنوع تری است كه 

با هنرش مرتبط است.

»با سیمان برای خانه عروسكی مان اجاق و تنور می ساختیم، آن 
هم با آتش واقعی كه بتوان در آن نان پخت. با شیلنگ كوچكی 
آب را از پشــت دیوار خانه عروســكی به حوض می رســاندیم 
تا فواره كوچــك آن به كار بیفتد. ما مشــغول بــازی بودیم اما 
همین كار به پرورش خالقیت و هنر ســاختن وسایل با دست و 
با ساده ترین مواد منجر شد.« این حرف های فاطمه فخار است 
كه معتقد است كودكی، بهترین سن برای پرورش قوه خالقیت 
و هنر است و می تواند اســتعدادهای بچه ها را شكوفا كند تا در 
بزرگسالی با اطمینان بیشتری ســراغ فعالیت موردعالقه شان 
بروند. فخار می گوید: »توجه والدین به این موضوع باعث می شود 
بچه ها فرصت بروز خالقیت داشته باشــند. مشوق اصلی من از 
همان روزهای كودكی مادرم بود. او همیشه با ذوق و اشتیاق به 
دست سازه هایم توجه می كرد و حمایت او باعث شد در بزرگسالی 
هم با انگیزه سراغ این هنر بروم. حاال هم بیشتر از هركسی، مادرم 

از آثارم استقبال می كند و مرا به ادامه راه تشویق می كند«.

فاطمه فخار و خانواده اش دست سازه های سه بعدی مینیاتوری می سازند

خاطرات در خانه های 
قوطی كبریتی
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خانه های قدیمی حال و هوای دلچسبی داشتند. دیوارهای آجری، حیاط سرسبز، 
باغچه ای كه با ذوق و سلیقه گلكاری می شد، حوض آبی كه خنكای شیرینش روزهای 
تابســتان را دلپذیر می كرد و اتاق هایی كه با فرش های رنگارنگ و وسایل ایرانی، 
خانه ای گرم و باصفا را می ســاختند. حاال دیگر خبری از آن خانه ها نیست و برای 
نسل های قبل، تنها خاطره ای شیرین از آنها به یادگار مانده است، نسل جدید این 
خانه های نوستالژیك را تنها در فیلم ها و سریال ها دیده اند. بعضی صاحبان خوش ذوق 
كسب وكار هم، خانه های قدیمی را با تغییر كاربری، به كافه، رستوران و گالری تبدیل كرده اند. اما فاطمه فخار، به 
همراه زینب و محمد، خواهر و برادرش، یك كار هنری خالقانه را برای ماندگار كردن خانه های نوستالژیك انجام 
می دهند. آنها ماكت های سه بعدی مینیاتوری می سازند و آثارشان این روزها حسابی مورد استقبال قرار گرفته 
است. در این گزارش از ایده این كار هنری تا جذابیت های یك فعالیت خانوادگی، از زبان فاطمه فخار شنیده ایم.

فیلمگردی

اگر به فیلم های اكشــن، پلیسی 
و معمایی عالقه مندید، تماشــای 
فیلم »حركــت ناگهانی ممنوع« 
را در برنامه اوقــات فراغت همین 
روزهایتان قرار دهیــد. این فیلم 
جدیــد كه محصول ســال2021 
آمریكاست، یك ســرقت پیچیده 
در قرن بیســتم را روایت می كند. 
ماجــرا از ایــن قرار اســت كه در 
ســال1955در شــهر دیترویت، 
گروهی از مجرمــان و خالفكاران 
غیرحرفــه ای در شــرایطی مبهم 
به اســتخدام یك فرد ناشــناس 
درمی آینــد تا مدركی را ســرقت 
كنند. اما نقشه شــان با شكســت 
مواجه می شــود و آنهــا تصمیم 
می گیرنــد تا به دنبال كســی كه 
استخدام شان كرده و این ماموریت 
را به آنهــا داده، بگردند. این فیلم 
را استیون ســودربرگ كارگردانی 
كرده؛ كارگــردان آمریكایی فیلم 
»دوازده یار اوشن«. برندن فریزر، 
مت دیمون و نوآ جوپ هم بازیگران 
ایــن محصــول جدیــد هالیوود 

هستند.

حركت ناگهانی ممنوع

فیلم »خوك« یكــی از فیلم های 
2021 هالیــوود اســت كــه 
جدیدترین فیلم نیــكالس كیج 
به حساب می آید. داستان این فیلم 
همان طوركه از اســمش مشخص 
اســت، حول محول یــك خوك 
می چرخد. »راب« كــه نقش آن 
را نیــكالس كیج بــازی می كند، 
فردی اســت كــه بنا بــه دالیل 
شخصی، به تنهایی در یك محیط 
جنگلی و بــه دور از دغدغه های 
زندگــی مدرن زندگــی می كند؛ 
البته همراه با یك خوك. داستان 
از جایی شروع می شود كه عده ای 
ناشــناس شــبانه وارد كلبه راب 
مي شــوند و خوك او را می دزدند. 
و حاال راب در پی پیداكردن حیوان 
خانگــی اش مجبور می شــود به 
گذشــته اش در پورتلند برگردد. 
مایكل سارنوفسكی، كارگردان این 
فیلم است و نیكالس كیج با گریم 
سنگین و بازی منحصر به فردش، 
دوباره با این فیلم بر ســر زبان ها 

افتاده است.

فیلم جدید نیكالس كیج

اكران آنالین »خورشید«

در روزهای تعطیلی یك خط در میان 
سینماها، اكران آنالین فرصت خوبی 
اســت تا از فیلم های روز كشورمان 
جا نمانیم. یكی از این فیلم ها، فیلم 
سینمایی »خورشید« به كارگردانی 
مجید مجیدی اســت كه به تازگی 
اكــران آنالیــن آن در پلتفرم های 
اینترنتی ازجمله »نماوا«، »فیلیمو« 
و... آغاز شــده اســت. این فیلم كه 
فیلمنامه اش توسط مجید مجیدی 
و نیما جاویدی، كارگردان فیلم های 
»ملبورن« و »سرخپوست« نوشته 
شــده، در سی و هشــتمین دوره 
جشنواره فیلم فجر، سیمرغ بهترین 
فیلم و بهترین فیلمنامه را دریافت 
كرده و چندین جایــزه بین المللی 
را هم در كارنامــه افتخاراتش ثبت 
كرده اســت. بازیگران نام آشنایی 
در فیلــم نماینده ســینمای ایران 
در اســكار2021 بــازی كرده اند 
كه ازجملــه آنها می تــوان به علی 
نصیریــان، جــواد عزتــی و طناز 

طباطبایی اشاره كرد.

پنجشنبه
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نیلوفر  ذوالفقاری

معرفی معروف ترین صنایع دستی نقاط مختلف ایران

دست هایی كه هنر می بافند
از دورافتاده ترین روستاها تا بزرگ ترین شهرهای كشورمان، مردم هر منطقه هنر 
ساخت صنایع دستی اصیلی را دارند كه مانند آن در جاهای دیگر دیده نمی شود. 
برای مسافرانی كه از كشورهای دیگر به ایران سفر می كنند، دیدن این همه ذوق 

و هنر در دست سازه های هنرمندان بومی كشــورمان، باعث شگفتی و تحسین 
است. بعضی از معروف ترین و اصیل ترین صنایع دستی هنرمندان ایرانی را معرفی 

كرده ایم.

میناكاری خوزستان
میناكاری روی طال و نقره از هنرهای خاص استان خوزستان است. قدمت 
این هنر به حدود 1500سال پیش از میالد می رسد و برای زینت دادن به 

زیورآالت و ظروف مختلف از آن استفاده می شود. تعدادی از هنرمندان 
این رشته در استان آوازه جهانی دارند و آثارشان منحصربه فرد است. آنان 

با ظرافت خاصی نقش های نخل و قایق روان روی كارون و كاروان های شتر 
را روی مینای ریخته شده بر قطعات طال درمی آورند و دستبند، حمایل، 

گردنبند، سینه ریز، گوشواره و انگشتر به یادگار می سازند. این آثار عالوه بر 
جنبه اقتصادی، دارای ارزش هنری بسیار باالیی هستند.

فیروزه تراشی خراسان
فیروزه نیشابور از برندهای تاریخی خراسان محسوب می شود كه با قدمتی 

4500ساله، شهرتی جهانی دارد. فیروزه تراشی یكی از حرفه های قدیمی در 
استان خراسان رضوی است و به عنوان كهن ترین فنون و هنرهای سنتی و 

بومی در استان نیز در فهرست میراث معنوی كشور به ثبت رسیده است. پیش 
از این، سنگ فیروزه را پس از جداسازی ناخالصی ها توسط یك دستگاه چوبی 
زهی كه دارای نیز كمانه بوده می تراشیدند اما امروز دستگاه های تراش برقی 
جای آن را گرفته كه سرعت كار را بیشتر كرده است. بسیاری فیروزه تراشی 

را نسل به نسل به یكدیگر آموخته اند و این پیشه را كسب خانوادگی خود 
می دانند.

گبه و گلیم بوشهر
گبه از برجسته ترین محصوالت صنایع دستی استان بوشهر است كه معموال در 
مناطق روستایی شهرستان های گناوه و دشتستان بافته می شود و از مهم ترین 
محصوالت صادراتی این استان نیز است. گبه در دو نوع رنگی و خودرنگ بافته 
می شود. در بافت گبه رنگی، از نخ های دست ریس آماده شده از پشم گوسفند 

كه به شیوه رنگرزی گیاهی، رنگ آمیزی شده، استفاده می كنند. گلیم های 
بافت بوشهر، نقوش بسیار زیبا، متنوع و منحصربه فردی دارند. این نقوش، 
گلیم بوشهر را به عنوان یكی از زیباترین گلیم های ایران مشهور كرده است.

چاروق دوزی زنجان
چاروق پاپوش و پای افزار را شامل می شود كه از قدیم االیام مورد استفاده بوده 

و به اشكال مختلف و تهیه و ساخته می شده و قسمت اعظم ساختمان آن 
درقدیم از چرم بوده است. چاروق كنونی زنجان فرم و شكل خاص و ظریفی 

دارد و حالتی زینتی داشته و بیشتر برای راه رفتن روی قالی استفاده می شود. 
این نوع چاروق بیشتر به شكل نعلین و به صورت پاشنه دار ساخته می شود و 
فقط كف آن از چرم بوده و رویه اش از نخ های ابریشم و گالبتون به رنگ های 

مختلف بافته و تزیین می شود. نخ ابریشمی رنگی، نخ گالبتون، مخمل، 
پاشنه های چوبی، نوار زیگزاگ، چرم گاو و... ازجمله موادی است كه در 

چاروق دوزی استفاده می شود.

دارایی بافی یزد
دارایی بافی یكی از زیباترین صنایع دستی استان است كه هنر بافت نوعی پارچه 
با در هم تنیدن تار و پود هایی از جنس نخ و ابریشم است كه الیاف آن قبل از 
بافت با شیوه گره زدن، رنگرزی شده باشند. نام دارایی بافی از آن جهت در 
ایران مصطلح شد كه در قدیم این پارچه در جهیزیه هر عروس به عنوان وسیله 
سرمایه  ای و فاخر بوده و جزئی از دارایی عروس محسوب می شد. البته در باور 
عوام این نقل قول نیز وجود دارد كه به دلیل اینكه جنس این پارچه در گذشته 
از ابریشم طبیعی و بسیار گران قیمت بوده و اشخاصی كه این نوع پارچه را 
خریداری می كردند، ثروتمند بودند، این هنر دارایی بافی نام گرفته است.

قلم زنی اصفهان
هنر قلم زنی عبارت است از تزیین و كندن نقوش روی اشیای فلزی به ویژه 
مس، طال، برنج و یل. به عبارت دیگر ایجاد خطوط و نقوش به وسیله قلم با 
ضربه چكش روی اجسام فلزی. مس به سبب نرمی و شكل پذیری ای كه دارد، 
در هنر قلم زنی متداول تر از سایر فلزهاست. یكی از پررونق ترین رشته های 
صنایع دستی اصفهان قلم زنی است كه محصوالت نقره ای، مسی و برنجی را 
با نقوش خاصی می آراید. هنرمندان با ابزاری خاص و واردكردن ضربات روی 
سطوح مختلف نقش گل و مرغ، اشعار زیبای فارسی یا آیات و احادیث را حك 
می كنند تا زیبایی محصوالت خود را به رخ بینندگان بكشند.

سوزن دوزی سیستان و بلوچستان
سوزن دوزی بلوچی یا بلوچی دوزی مجموعه انواع خاصی از سوزن دوزی است 
كه توسط زنان بلوچ انجام می شود و نخستین بار از ذهن و خالقیت زنان بلوچ 
ایجاد شده  است. سوزن دوزی بلوچی مهر اصالت از سازمان یونسكو گرفته و 
در فهرست میراث معنوی كشور نیز ثبت شده  است. زیبایی هنر سوزن دوزی 
بلوچ به این است كه در زندگی روزمره مردمان آن دیار كاربرد روزانه دارد و 
با وجود گذشت سالیان دراز و رفت وآمد مدهای متنوع لباس همواره جایگاه 
خود را در فرهنگ مردمان بلوچ حفظ كرده  است. در سوزن دوزی بلوچ سه 
الگوی متداول دوخت به نام های پُركار، میان كار و كم كار رایج است. منظور از 
این سه شیوه میزان تراكم نقوش سوزن دوزی روی پارچه است.

نمدمالی كرمانشاه
نمدمالی یكی از هنرهای سنتی كرمانشاه است، هنری كه قدمت آن حتی 
بیشتر از قدیمی ترین بناهای تاریخی تمدن كرمانشاه چون تپه هفت هزارساله 
گودین است. نمد، حاصل این هنر ده هزارساله مردمان سختكوش 
كوهستان های زاگرس است، هنری كه محصول آن افراد را در زمستان از هر 
نوع پوشش گرم و تابستان از هر نوع خنك كننده دیگر بی نیاز می كند. هنر 
نمدمالی در گذشته بیشتر در بین عشایر این منطقه رواج داشت و عشایر خود 
از پشم دام هایشان نمدهای زیبا با نقوش سنتی و اصیل خلق می كردند اما 
هم اكنون این هنر شكل دیگری به خود گرفته و افرادی ماهر در كارگاه های 
نمدمالی اشكالی جدید از این هنر اصیل خلق می كنند.

تلگرافخانه
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گفته می شود هر فرد در دنیا به 
صورت میانگین ۵ »یوزر نیم« 
و پســورد دارد، که البته برای 
برخی افراد که بــا دنیای نت و 
وب سایت بیشتر سروکار دارند، 
این تعداد بسیار بیشتر است. در 
عصری کــه گذرواژه ها در همه 
جا وجود داشته و شــما کاماًل 
نمی توانید همه آنها را به خاطر 
بسپارید، دانلود اپلیکیشن های 
مدیریت رمز عبــور امروزه یک 
نیاز ضروری اســت. اگر شــما 
هم جــزو آن دســته از افرادی 
هســتید که مدام پسوردهای 
برنامه هایتــان را فرامــوش 
Last� »می کنید، اپلیکیشــن 

Pass« قطعا به کارتان می آید. 
این نرم افــزار اندرویــدی که 
19مگابایت حجم دارد، مدیریت 
تمام حســاب های کاربری تان 
را برعهــده می گیــرد و کاری 
می کنــد که نه تنهــا هیچ وقت 
بــا فراموش کردن پســوردها، 
کارهایتان به مشــکل نخورد، 
بلکه از زدن نــام کاربری و رمز 
عبور حســاب های کاربری تان، 
آن هــم بــرای چندین بــار در 
طول روز، نجات تــان می دهد. 
درواقع LastPass به جای شما 
اطالعات ورودتــان را به صورت 
خودکار وارد می کند و با این کار 
در وقت تان صرف جویی خواهد 
کــرد. ضمنــا این اپلیکیشــن 
قابلیت ســاخت رمزهای عبور 
قدرتمند را هــم دارد. خالصه 
اینکه با نصب ایــن برنامه دیگر 
نیازی به به حافظه سپردن ده ها 

نام کاربری و رمز عبور ندارید.

مدیریت پسوردها

پنجشنبه

شماره 128
14  مرداد 1400 

    از چه زمان به عنوان موسيقي دان/ 
نوازنده مشــغول به كار شديد؟ آيا با 

آهنگسازي شروع كرديد؟
نه! من در آغاز به عنــوان ترومپت نواز و نوازنده 
همــراه و گاه جایگزین پــدرم در دوره جنگ 
جهانــي دوم آغاز بــه کار کردم و بــه جاي او 
مي نواختم. بعــد از آن گــروه، در کلوب هاي 
شــبانه رم و اســتودیوهاي تنظیم موسیقي 
نوازندگي ترومپت را ادامــه دادم. وقتي که به 
سمت فراگیري آهنگسازي رفتم دیگر داشتم 
با نوازندگــي در جاهاي مختلــف امرارمعاش 
مي کــردم. به تدریــج خــودم را به عنــوان 
تنظیم کننده به دیگران شناساندم. با این حال 
بیرون از مدرسه عالي موسیقي و هنر هیچ کس 

اسم انیو مورریکونه آهنگســاز را نشنیده بود. 
»کارلو ساوینا« که آهنگســاز و رهبر ارکستر 
درجه یک بود، نخستین کســي بود که از من 
براي همکاري دعوت کرد. در میانه هاي دهه ۵0 
او دنبال همکاري مي گشت تا در تنظیم قطعات 
فراواني که براي رادیو نوشته بود، کمکش کند. 
ســاوینا با شــبکه »راي/RAI «براي پخش 
دو نوبت برنامــه   درباره موســیقي در هفته از 
استودیوهاي خیابان »آزیاگو« قرارداد بسته بود. 

آن زمان تلویزیون هنوز متداول نبود.
شــغل مــن شــامل نــگارش پارتیتورهاي 
تنظیم شــده بــراي ارکســتري بــود که در 
پخش مســتقیم هــر قســمت، 4خواننده را 
همراهي مي کــرد. در آنجــا با دســته اي از 
 نوازندگان ســروکار داشــتم کــه مجموعه

بزرگ و متنوعي از ســازهاي زهــي، به عالوه 
چند ساز دیگر مثل چنگ و در بخش همنوازان 
)Rhythm section( پیانو، ارگ هموند، 
گیتار، درامــز و اگر درســت خاطرم باشــد 
ساکسیفون مي نواختند. رأي آن گروه نوازندگان 
را -که به نام »ارکســتر بي« معــروف بودند- 
براي اجراي قطعات و ترانه هاي ساده استخدام 
کرده بود. این قضیه بــراي من فرصت مطالعه 
تجربي سازآرایي را فراهم کرد. آن زمان من در 
مدرسه عالي موسیقي و هنر ثبت  نام کرده بودم. 
شگفت اینکه من و ساوینا هیچ وقت تا آن زمان 
با یکدیگر مالقاتي نداشتیم. او از طریق نوازنده 
کنترباسش، استاد »جوواني توماسیني«، مرا 
شناخت. او دوست پدرم بود و از او شنیده بود 
که من آهنگسازي مي خوانم. در نتیجه با کمي 
سبک ســنگین کردن افکارش به این نتیجه 
رســیده بود که من براي پیشــنهاد به ساوینا 
آدم مناسبي هســتم و همین آموختن دانش 
آهنگسازي )Composition( در چشم او 

مرا فرد موجه به درد بخوري جلوه مي داد.
 )RAI(  »راديو تلويزيــون ايتاليــا«[
سازمان ملي سخن پراكني در ايتالياست. 
تلويزيــون در ســال ۱۹۵۴ بــه خانه 
ايتاليايي ها آمد. آنگونه كه مورريكونه در 
ادامه توضيح مي دهد نخستين مالقات او 
با ساوينا مي بايست حوالي سال هاي ۱۹۵۱ 

تا ۱۹۵۲ صورت گرفته باشد.
كارلو ســاوينا )۲۰۰۲-۱۹۱۹( آهنگساز 
فيلــم، تنظيم كننده و رهبر اركســتر 
پركاري بود بــا كارنامه اي غني كه در آن 
همكاري هاي پرشــور و جدي او با »نينو 

روتا« نيز به چشم مي خورد.[

    باورنكردني ا ست. از تجربه همكاري 
با ساوينا چه خاطره اي داريد؟

قطعاً برقراري چنین ارتباطي باورکردني نیست! 
در عین جوانــي در دم ارادتمند او شــدم که 
نخســتین فرصت و اقبال واقعــي زندگي ام را 
فراهم کرده. ساوینا موسیقي داني تمام وکمال 
بود. نوشــته هاي او مرتب و تمیــز و در همان 
راستاي قطعات و تنظیمات معمول آن سال ها 
بود. او پیش تــر همواره با ارکســتر زهي رأي 
تورین همکاري مي کرد. اما کمي قبل از اینکه 
ما یکدیگر را بشناسیم به رم آمد. او مدت ها در 
هتلي در خیابان دل کورسو که فکر کنم آن زمان 
اسمش هتل »الیزه ئو« بود ساکن بود. خاطرم 
است همدیگر را نخســتین  بار همانجا مالقات 
کردیم. وقتي به ســراغش رفتم، همسر او، که 
زن زیبایي بود، در را به رویم باز کرد. کمي بعد 
خودش آمد و ما خودمان را به هم معرفي کردیم 
و تازه اینجــا بود که بین ما مکالمه اي شــکل 
گرفت و یکدیگر را شــناختیم، و به این شکل 
همکاري ما شروع شد. موقع همکاري با او چند 
حادثه هم رخ داد.  .. اما این را به عنوان حکایت 
تعریف مي کنم چون خیلي این شخص را دوست 
داشتم. کسي که وقتي من هنوز کاره اي نبودم 

مرا به کار فراخواند.

    دوست داريد درباره بخش هايي از 
اين حوادث حرفي بزنيد؟

من در سازآرایي آدم جســوري بودم و در پي 
خطر کردن. به عبارت دیگــر اگر مي طلبید و 
نیازش حس مي شد مي خواستم با بهره گیري 
و اســتفاده از تمامي منابع و امکانات ارکستر 
به تجربه هاي گوناگون دست بزنم؛ هیچ گاه از 
نوشتن ســاده لذت نبرده ام. کوشش مي کردم 
در اجراهاي تمریني شرکت کنم و بي اندازه از 
مقایسه آنچه مي شــنیدم با چیزي که نوشته 
بودم مي آموختم. اما گاه به دلیل مشــغولیت 
تحصیل، فرصت حضور در آن اجراها را نداشتم. 
در چنین وضعیتي، ســاوینا معموالً کسي را 
مأمور مي کرد تا به مــن در خانه تلفن بزند که 

»بجنب و ســریع خودت رو برسون« و من هم 
به سرعت ترامواي شماره ۲۸ به مقصد »پیازا 
باینســیتزا« را مي گرفتم )آن زمان هنوز هیچ 
خودرویي نداشتم(، به ســمت خیابان آزیاگو 
پیاده مي رفتم تا باالخره به گــروه نوازندگان 
برسم. بعد او جلوي جمع به من مي گفت: »این 
غیرقابل فهمه! اینجا چي نوشتي؟ تو چي کار 
کردي؟« مثاًل تغییــري ناگهاني در یک کلید 
]تونالیته۳[ انجام داده بودم. مثاًل یادم مي آید 
یک بار در پاساژ هارمونیکي بي نهایت متهورانه 
که به زعم او ]  فا دیس[ اضافه بود و همین برایش 
دردسرســاز شــده بود؛ او مرا صدا زد هرچند 
چندان مطمئن نبود، اما بــا داد وفریاد اینها را 
به من  گفت. ولي معمــوالً بعد از تمرین به من 
مي گفت مي توانم با ماشین برسونمت که من 
هم معموالً از این پیشنهاد استقبال مي کردم 
چون خانه ام همان حوالي محل زندگي او بود. 
وقتي در خودرو تنها بودیم او دست به تحسین 
همان قطعاتي مي زد که پیش تر بابت شان مرا 
ســرزنش کرده بود. )من در این لحظه لبخند 
زدم. مورریکونه ناگهان جدي شد...( با قطعیت 

مي گویم که چنین بود.

    بدون شك من به گفته شما ايمان 
دارم! مسئله پرستيژ و آبرو و اعتبار 

در ميان بوده...
تنظیمات من به لحاظ تکنیکــي و محتوایي 
دشــوار و طاقت فرســا بودند و زحمت زیادي 
را مي طلبیدند. به طور معمــول، نوازندگان با 
قطعاتي روبه رو مي شــدند که هیچ گاه پیش تر 
شــبیه آنها را اجرا نکرده اند. من فراوان دست 
بــه ماجراجویي زده ام، به قلمروهایي ســرك 
کشیده ام که قیاس با استانداردهاي زمانه شان 
بعید و غیرقابل دسترس جلوه مي کردند، من 
با عرصه هایي در مي افتادم کــه براي دیگران 
محل قرار و آرامش بــود. حقیقت ماجرا به این 
ســمت رفت که بعد از مدت کوتاهي ساوینا و 
من تمام تنظیمات را اینگونه تقســیم کردیم: 
تمام دستیاراني را که به او در امر تنظیم کمک 
مي کردنــد، دیگر پــس زده بــودم. امروز که 
فکرش را مي کنم این قضیه باورنکردني است، 
اما به هرحال اینگونــه و در مقام تنظیم کننده 
کارم را شــروع کردم. روزگار دیگــري بود. به 
آن روزها که برمي گردم، بــاور دارم که همین 
تجربه خاموش و شــخصي ام بــوده که باعث 
ثمربخشي در جهان کاري ام شده. باقي رهبران 
ارکســتر و تنظیم کننــدگان راي و بقیه جاها 
مدام براي همکاري از مــن دعوت مي کردند. 
من هم بــدون درنگ به ســفارش هاي جدید 
پاسخ مي دادم. بعد از همکاري با ساوینا، کارم 
را با »گوییــدو ِچرُگلي«، »آنجلــو بریگادا«، 
»چینیکو آنجلیني« و همه کســاني که در آن 
سال ها در رم مشــغول بودند ادامه دادم که در 
میان شان باید به »بارتزیتزا« و ارکستر بزرگ 
مدرنش که پرنوازنده ترین ارکســتر در راي با 
نزدیک به ۵0 ساز بود، نیز اشــاره کنم. از سال 
19۵۲ تا 19۵4، بــا او در یک مجموعه برنامه 
رادیویي به رهبري »کورادو« به اســم سرخ و 

سیاه )Rosso e Nero( همکاري کردم.

    گويا همان زمان بــوده كه »پيپو 
بارتزيتزا« شــما را با عباراتي چون 
»چيره دست تر از همه كه تقديرش با 
آينده شغلي درخشاني گره خورده« 
توصيف مي كند. جداي از اين گفته، 
روند توليد يك ترانــه چگونه بود؟ 
تقســيم وظايف اين همه اركستر در 
رأي به چه صــورت انجام مي گرفت؟ 
طرف حساب اصلي شما كه بود و دقيقًا 

بايد به چه كسي گزارش مي داديد؟
واقعیتش را بخواهي، بیــن رهبران گروه هاي 
موســیقي و ارکســترهایي که به کار در رادیو 
گرایــش داشــتند تفاوت هــاي عمــده اي و 
محسوســي دیده مي شد. دســته نوازندگان 
بریگادا و آنجلیني که تعداد نوازندگان کمتري 
 Brass /را داشتند با نام »دسته ساز هاي بادي
Band۳« معــروف بودند، اجراهاي شــان 
به گونه هایي همچون سوینگ و جاز نزدیک بود، 
با سازهایي همچون ساکسیفون و انواع ترومپت 
و ترومبــون مي نواختنــد و در بخش ضرب و 
ریتم نیز فعال بودند. ارکستر زیرنظر بارتزیتزا 
جداي از آن آالت موســیقي، ســازهاي بادي 
چوبي مثل )فلوت( و زهي را هم شامل مي شد و 
امکان انتخاب  هاي سمفونیک بیشتري را براي 
تنظیم کنندگان فراهم مي کــرد و درنهایت، 
ارکســتر ســاوینا بود که با وجود تعداد کمتر 
اعضایــش به دلیل تنوع ســازهایش اجراهاي 

متنوع تري داشت و به نوعي در میان آن گروه 
قرار مي گرفت. بعدها هم که ارکســتر »برونو 

کانفورا« به آنجا آمد.
]برونو كانفورا )۲۰۱۷-۱۹۲۴( آهنگساز، 
ترانه نويس، رهبر اركستر و تنظيم كننده 

موسيقي ايتاليايي است.[ 

 به طور معمول موســیقي و متــن ترانه ها را 
آهنگسازان و ترانه ســراها مي نوشتند و بعد 
آن را به مدیر هنري رادیو یا تهیه کننده یک 
برنامه ویژه ارائه مي کردند. این آخري برحسب 
گونه موســیقایي ترانه موظف بود تا ارکستر 
در دسترســي را براي تنظیم اثــر فرابخواند . 
بعد از این دیگر وظیفه رهبر ارکســتر بود که 
براي تماس بــا من جهت تنظیــم یکباره یا 
چندباره آن ترانه تصمیم بگیرد. در حقیقت 
موقعیت من به عنوان یک دستیار خارجي بود 
و کمپاني براي هر تعداد کار حق الزحمه شان را 
مي پرداخت. مهارت و استادي در گویش هاي 
متنوع موسیقایي، توانمندي در نواختن ]در 
مورد من آهنگسازي و نت نویسي[ به شیوه هاي 
گوناگون، بخت هرکســي را براي استخدام 
شدن و کار کردن افزایش مي دهد. موسیقي 
همواره حرفه اي آزاد اســت و بــه این به معنا  
این اســت که مي توانید پول درآورید، بله، اما 
بدون هیــچ اطمینان خاطــري در تداوم آن. 
به همین دلیل، چند ســالي بعد تصمیم به 
عقد قــراردادي بــا »RCA«، نماد صنعت 
شکوفاي صفحه پرکني موســیقي در ایتالیا 
گرفتم. حتماً باید این را هم بگویم که سال هاي 
زیادي از زمان کار در رادیو در کنار آن استادان 
گذشته و من آخرین باري که دست به بررسي 
و دوباره خوانــي آن دوران و آن آدم هــا زدم 
هنگام ساخت ستاره ســاز »تورناتوره« بود. 
اگرچه تورناتوره دیگر تا آن زمان فهمیده بود 
من تا چه انــدازه در تنظیم مجدد یک قطعه 
موســیقي تردید دارم و چندان دل خوشي از 
این کار ندارم، از من خواســت تا روي قطعه 
»استارداست/ شعف و خلسه« که یک آهنگ 
معروف و استاندارد اثر »کارمیکائل و پریش« 
بود، درست به شیوه همکاري با ارکسترهاي 

دهه ۵0 کار کنم...

    معمــوالً در تنظيم هاي تان چه 
مي كرديد؟

با گذشت زمان به شیوه کارآمد و راهگشایي 
رسیده بودم. توانایي 4تنظیم در یک روز را پیدا 
کرده بودم. مي کوشیدم تا جایي که مي توانم 

تنوعي به تخریب صناعت و مالل ببخشم.

    منظورتان از »تخريب صناعت« 
چيست؟

صناعت حاصل تجربه سالیان است. نمي گذارد 
ما اشتباهات گذشته را تکرار کنیم و موجب 
کارآمدي بیشــتر مــا در کارمان مي شــود، 
هم در تعامــل با خودمان و هــم در برقراري 
ارتباط با شنوندگان مان . این موضوع ما را به 
سمت پذیرش آنچه مرســوم است مي راند؛ 
که بســتگي دارد به آنچه براي آهنگسازان و 
شنوندگان بدل به عادت و هنجار در یک بازه 
ویژه تاریخي و فرهنگي شده و بر همان اساس 
هم مي تواند تعریف شــود. بایــد اذعان کنم 
صناعت راه بي خطر در پیــش گرفتن را به ما 
مي آموزد و در نتیجه کمک راهگشایي است. 
اما خطري که حتي در آن زمان، من در صناعت 
حس مي کردم تبدیل شدنش به یک عادت و 
محافظه کاري بود. اگر تنها بر احساس رسوم 
پذیرفته شده موسیقي بنویسید، دیگر کندوکاو 
را مي گذارید کنار و از نوجویي پرهیز مي کنید 
و با حرکت در مســیري ایمن دست به تکرار 
خود مي زنید. اگر خود را در صناعت پیشگي 
و عادت و کردار معمول و غیرارادي، با مهارتي 
آزموده و مکرراً منفعالنه  رها کنید، به چیزي 
بیش از تکرار خود نمي رسید. خالصه حرف 
من این است که دست یافتن به صناعت امري 
شریف و مقدس اســت اما تنها درصورتي که 
میزاني از فضا و زمــان خود را به تجربه گرایي 

اختصاص دهید.

    متوجه شــدم. فكر مي كنيد در 
آن زمان و در مقايسه با رسوم رايج، 
تنظيمات شــما از چه جهت با بقيه 

فرق داشت؟
من همیشــه ملودي اصلي، میــزان/ کوك 
)Tune( ترانــه را در کانــون مرکــزي قرار 
مي دادم، بــا این ایده که تنظیــم هم مي باید 
استقالل خودش را حفظ کند. به این معنا، من 

فقط به دنبال این نبودم که لباس مناســبي را 
که به نواها و آواهاي خواننده یا یک بخش ویژه 
مي خورد، به کار بگیرم. هدفم خلق هویتي جدا 
و مستقل براي تکمیل و همپوشاني آواها بود 
که با متن ترانه هــا ]اگر موجود بود[ همخوان 
و هم فاز باشــد. مثال این شیوه را مي توانید به 
وضوح در ۳ آلبومي بشــنوید کــه با »میراندا 
مارتینو« کار کردم و در آن دو ترانه ناپلي و یکي 
از قطعات قدیمي ایتالیایي گردآوري شده بود.

]ميرانــدا مارتينو   زاده ســال ۱۹۳۳ 
خواننده و بازيگري است كه دهه 6۰ اوج 

دوران كاري او به حساب مي آيد.[

    از آن همــكاري چه در خاطرتان 
مانده؟

 آن اجراها یکــي از نخســتین کارهاي من 
در دوران همــکاري من بــا RCA بود که 
طوالني ترینش هم به حســاب مي آید و بین 
سال هاي 19۵9 تا 19۶۶ صورت گرفت. در آن 
مجموعه با میراندا مارتینو تدبیري نوجویانه و 
راهگشا به کار گرفتم، چیزي که معمول و رایج 
نبود که خب نقدهایي سرشار از خشم را به ویژه 
از سوي منتقدان »ارتدکس/قشري« ناپلي به 

همراه داشت.
]آهنگ هــاي ناپلــي در اوايل قرن 
نوزدهم شروع شــد و طي قرن مزبور 
و قرن بعــدي يكي از برجســته ترين 
محصــوالت نشــان دهنده فرهنگ 
ناپلي بــود. اين آهنگ ها بــا قوانين 
خود برررسي مي شــوند و چندين بار 
جريان هاي نوآورانه را از سرگذراندند. 
آنچه مورريكونه به آن اشــاره مي كند، 
مخالفت تندي است كه مخالفان متعصب 
محافظه كار آهنگ هاي ناپلي با هر نوع 
نوآوري ســبكي در آهنگ هاي مزبور 
دارنــد. اكنون بررســي هاي تحقيقي 
آهنگ هاي ناپلي به حدي ارزشــمند 
تلقي مي شــود كه در ســال ۲۰۰۹ به 
تاسيس مركز بررسي هاي آهنگ هاي 
 ناپلي در دانشــگاه فدريكوي دوم ناپل

 انجاميد.[ 

    احتمــاالً همان داليلــي كه در 
انتقاد ها به شما مطرح مي شد، دليل 
موفقيت تنظيمات شما نيز بود. شما 

چه ابداعي كرده بوديد؟
ســال 19۶1 در نســخه اي از ترانــه »آواي 
شــب/ Voce 'e note« که براي صفحه 
تک  آهنگ )4۵rpm( »فقط بگو دوســتش 
دارم« مشــغول تهیه  و ساختش بودم، به این 
طرح رســیدم که صداي مارتینــو را با آرپژ 
)نواختن نت هاي آهنگ به سرعت و پشت سر 
هم به جاي همزمان( و در بخشي با هارموني 
ســونات مهتاب »بتهوون« همراه کنم تا به 
درون ایــده مرکزي موســیقي »نوکتورن« 
)Nocturne( برســم. ۲سال بعد در آلبوم 
»ناپل« 19۶۳ تصمیــم گرفتم تا بین بخش 
اول و دوم »O sole mio« از یک »کانن« 
)Canon( اســتفاده کنم. استفاده از کانن 
امکان همپوشاني آن دو بخش را اینگونه فراهم 
مي کرد که وقتي خوانندگان ترجیع بند ترانه 
را مي خوانند، شنونده بتواند ملودي ابیات را 
نیز که با سازهاي زهي در پس زمینه نواخته 
مي شود، بشنود و این قضیه در ذهن او به این 

صورت ماندگار شود.
]»نوكتــورن« )Nocturne(: قطعه 
موســيقي اي كه بر پايه سنت اروپايي 
براي نواختن در شب ساخته شده  است 

يا حال و هوايي شبانه دارد.
»كانن« )  :)Canonيك فرم و شــيوه 
آهنگسازي است بر پايه قوانين تقليد 
دقيق كه يك ملودي اوليه در يك بازه 
مشخص توســط يك يا چند قسمت 
تكرار مي شود كه ممكن است همه داراي 
نت هاي مشابه يا مشابه ولي غيرهم ارزش 

يك اكتاو ديگر باشند.[

 ،)O sole Mio( من در اين نسخه    
جــدا از به كارگيــري كانن، طنين 
پژواك هايي را از »اوتورينو رسپيگي« 
در ابتدا و پايان مي شنوم. همچنين 
مي توانم نوعي رشته پيونددهنده 
بين برخي تنظيمات ترانه هاي ناپلي 
را كه مثاًل براي »فروچو تالياويني« 
)ترانه هاي ديــروز ۱۹6۲( و »ماريو 
النتزا« ساخته بوديد، مشاهده كنم و 
به مثلث ناپل-مورريكونه- رسپيگي 

برسم. رابطه تان با موسيقي رسپيگي 
چگونه بود؟

عاشــق »ســه گانه رمي« معروف بودم، همان 
منظومه صوتي/پوئم  ســمفونیک او درباره رم 
که با اشتیاق فراوان پارتیتورهایش را بررسي و 
مطالعه  کردم. طنیني )Timber(  که رسپیگي 
با ارکستراســیون غني و درخشــان و سرشار 
از پویایي و تنوعش به دســت آورده بود، برایم 
ذوق آور بود. البته عالوه بر الهام گیري از رسپیگي، 

به مسیرهاي دیگري هم سرك کشیدم.
]منظومه صوتي: قطعه اي از موســيقي 
اركسترال است كه معموالً در يك موومان 
ساخته مي شــود و محتواي يك شعر، 
داستان كوتاه، رمان، نقاشي يا هر منبع 
الهام ديگري غيراز موسيقي را بدون آواز 

ترسيم و توصيف مي كند.
رنگ، طنين يا تِمِبر: در موسيقي، عبارتي 
است براي توصيف كيفيت صدايي كه 
از ساز موســيقي مخصوصي، به وجود 

مي آيد.[

 E spingole مــن بــراي قطعــه »!
frangese« از ســنت موسیقي فرانسوي 
قرن هجده کمک گرفتم و من با توجه به متن 
لیریک به سراغ سنت تیاتر موزیکال قرن هجده 

فرانسه رفتم.
] اين ترانه، يك ترانه كالســيك ناپلي 
ساخته »انريكو دي لوا« در سال ۱۸۸۸ 
است. از قرار معلوم ترجمه تحت اللفظي 
عنوان ترانه، سنجاق هاي مدل فرانسوي، 
به سنجاق  قفلي هايي اشاره دارد كه در 

ناپل استفاده مي شدند.[

در جایي دیگر باز با نگاهي به سنت موسیقي 
فرانســوي در »A Frangesa« به سراغ 
موســیقي رقص کنکن رفتــم. همچنین در 
ابتــداي  » O Marenariello « بــراي 
گروه همخــوان زنان یک دســته نت در گام 

مینور را نوشتم.
پیش تر هم درباره ترانه آواي شــب گفتم که 
فکر مي کنم در همپوشاني و در هم آمیزي دو 
جهان/ فضاي موسیقاي دور از هم به موفقیت 

قابل توجهي رسیدم.
مثال دیگري که مي توانم به آن اشاره کنم ترانه 
»Ciribiribin« با اجــراي میراندا مارتینو 
است که در آنجا یک قطعه استاکاتو )نواختن 

منقطع( سریع براي 4پیانو نوشتم.
ایده را از عنوان بندي گرفتم که در آن کلمات 
توسط خط تیره جدا شــده بود که با آن یک 
ریتم صوتي از کلمات ســاختم. 4نت اول را 
مکررا تکرار کردم. در انتهاي این تکه 4پاساژ 
از موتزارت شوبرت دونیزتي و بتهوون را قرار 
دادم. ایــن تنظیم به قدري محبوب شــد که 
RCA از من خواست تا نسخه بي کالم آن را 
هم بسازم که در آنجا سینتي سایز را جایگزین 

آواي انساني کردم.

    با اين همــه گمان مي كنم اگرچه 
قصد اوليه شما تلفيق و تنظيم كردن 
دو زبان كامالً مجزاي موسيقايي نبود، 
اما چنين نتيجه اي حاصل شد. پس 

چرا از۴پيانو استفاده كرديد؟
تا به بافت اصلي همان ترانه جنبه کاریکاتور وار 
ببخشم. آن یک قطعه مجلسي بود که خیلي 
راحت و سرخوشــانه در خانه نواخته شــده 
بود. درحالي که داشــتم به چیز دیگري فکر 
مي کردم. یک قطعه موســیقي که مثل آب 
روان جاري بود ولي من در جهت مخالف آن 
شنا مي کردم و تصمیم گرفته بودم به صورت 
استثنایي و استادانه با این موسیقي خشمي 
را برانگیــزم و موســیقي هایي را که در دیگر 
دوره هــاي تاریخي اجرا شــده بودند احضار 
کنم. ایــن کارها با  ســاز دیگري جــز پیانو 
امکان پذیر نبــود. ما قطعــه را در RCA با 
حضور با 4پیانیست اســتثنایي، به نام هاي 
»گراتزیوزي« و »گیلیا« و »تارانتینو« و »روّجه 
روچیني«، ضبطش کردیم. در پارتیتور یک 
یادداشت هم گذاشته بودم با این مضمون که 
»این قطعات همه باید از یک گرامافون معیوب 

خارج شوند.«
]آرنالدو گراتزيــوري )۱۹۱۳-۱۹۹۷( 
آهنگســاز و نوازنده پيانو كه پيرپائلو 
پازوليني و ليليانا كاواني همكاري داشت.

بندتو گيليا )۲۰۱۲-۱۹۲۱( آهنگســاز، 
رهبر اركســتر و نوازنــده پيانو كه با 
آهنگســازي فيلم و نمايش را نيز در 

كارنامه داشت.

اسؤالدو تارانتينو )۱۹۹۱-۱۹۲۷( رهبر 
اركستر، نوازنده پيانو و آهنگساز جز و 

تانگوي   زاده آرژانتين.
روجــه  روچينــي )۱۹۳۳-۱۹۸۱( 
تهيه كننده، تنظيم كننده آهنگساز و 

رهبر اركستر.[

    و آن يادداشــت به شما اطمينان 
خاطر مي داد؟!

آن اطمینــان خاطر ناشــي از نتایج موفقي 
 »RCA« بود که به دســت آوردم. به هرروي
خواست ارکســتر کوچک تري از آنچه الزم 
بود براي میکس صفحه ها داشته باشد. چون 
به هر حــال کمي از ایده ها و پیشــنهادهاي 
من دچار وحشت مي شدند. باید توجه داشت 
که آن زمان صفحــات 4۵ دور فرمتي بود که 
بیشتر مي فروخت. با تیراژ فراوان شاید بیش 
از صدها هزار؛ درحالي که صفحات ۳۳ دور در 
نیمه نخست ســال هاي دهه ۶0بیشتر مورد 
پسند نخبگان بود. اگر حدود دو تا سه هزارتا 
مي فروختي مي گفتند معجزه شده. البته من 
بدون اخذ مجوز و اجازه از کسي تصمیم گرفتم 
خطر کنم. »ناپل« ۲0هزار نســخه به فروش 
رفت. بعد مقرر کردند تــا ۲0هزارتاي دیگر 
براي »ترانه هاي همیشه« تولید کنند. در سال 
19۶4 که من دو سال بعد »ناپل بخش دوم« 
را هم منتشر کردم.  به هر حال این پیشنهادها 
جــواب داد ولي نمي توان انــکار کرد که این 
توفیق غیرمنتظره بود، به ویژه براي تمام آن 

خطر هایي که من در پارتیتورها کرده بودم.

    در RCA  چــه مــدت در مقام 
تنظيم كننده كار كرديد؟ 

من در ســال هاي ۵9-۵۸ کارم را به صورت 
جســته گریخته آغاز کردم، ولــي از ابتداي 
دهه۶0با تداوم بیشــتري با آنها کار کردم. به 
هرحال مســائل اقتصادي و گــذران زندگي 
مرا به آنجــا کشــاند. در ســال 19۵۷ من 
نخستین کنسرتو را براي ارکستر نوشته بودم 
که تقدیمش کردم به اســتاد کنســرواتوارم 
»پتراسي« کاري بود که خیلي براي آن زحمت 
کشــیده بودم و اجراي نخســت آن در تئاتر 
»فنیچه ي« ونیز بود که خیلي مهم بود. ولي 
در مجموع چیزي حدود ۶0هزار لیر از حقوق 
مؤلف در یک سال عایدم شد.)چیزي معادل 

هزار دالر امروز(
 به عالوه در ســال 19۵۶ من با »ماریا« ازدواج 
کرده بودم و نخستین فرزندمان »مارکو« هم 
به دنیا آمده بود و من نمي توانستم اینگونه ادامه 
بدهم چون دیگر پولي در بســاط نداشتم. آن 
 موقع هم مثل امروز زندگي با حرفه موسیقي آن 
هم به شکلي که از همان آغاز در سر داشتم در 
جریان بود. یعني منحصراً با نوشتن موسیقي اي 
که مســتقیماً از ســنت مردمي نیاید بلکه در 
مسیر سنت آهنگســازان معاصري باشد که 
خودم مي شــناختم و به آنها ارج مي گذاشتم. 
یعني موســیقي اي که خودش را بیان کند و 
در قید و بند شرایط زمانه نباشد، و فقط وامدار 
ایده هاي خاّلقانه آهنگســاز باشد. در کل چه 
بنامیمش؟ موسیقي هنري یا موسیقي محض، 
آنگونه که من در ســال هاي بعد آن را تعریف 
کردم. خب زندگي کردن با خلق موسیقي اي 
با این ســبک چیز ســاده اي نبوده و نیست. 
دیگر از تداوم کارهــاي این چنیني که نتیجه 
قراردادهاي گاه به گاه بود خســته شده بودم.  
 RCA یک روز در اتاق مدیر هنري آن روزهاي
»وینچنرو میکچي« را زدم که از چند سال پیش 
مي شناختمش. به او گفتم: »گوش کن انتزو من 
دیگر طاقت ندارم ببین چه کار مي تواني برایم 
بکني.« سریع منظور من را گرفت و بدین ترتیب 
من شروع به فعالیت بیشتري کردم. کمي بعد 
»لوئیس باکالوف« را هم اســتخدام کردند و 
به مدت طوالني ما دو نفــر کار تنظیم را با هم 
تقســیم مي کردیم. هر یک با خوانندگاني که 
برایش مشخص شــده بود. RCA به سرعت 
داشت گســترش مي یافت و از مرحله بحران 
مي گذشــت. به یمن اقدامات و ایده هاي »انیو 
ملیس« و »جوزپه اورناتــو« و میکچي و دیگر 

مدیراني که کارشان را خوب انجام مي دادند.
]لوئيــس باكالــوف )۱۹۳۳-۲۰۱۷(، 
آهنگساز  زاده آرژانتين است كه براي 
فيلم هاي فراواني از ســينماي ايتالياي 
ابتداي دهه 6۰ موسيقي ساخته بود. او 
همكار و دوست صميمي انيو مورريكونه 
بــوده و در ســال ۱۹۹6 بــراي فيلم 
»پستچي« اسكار بهترين موسيقي متن 

را به دست آورد.[

همشهری، ناشر اختصاصی خاطرات انیو مورریكونه
)موسیقی دان شهیر( در ایران 

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

آهنگسازی كه به دست 
سينما سپرده شد

در شماره های گذشته، مقدمه و فصل اول كتاب »در پی آن نغمه؛ 
موسيقی من، زندگی من« را، كه گفت وگوی الساندرو د روزا با انيو 
مورريكونه است، منتشر كرده ايم. در اين شماره، بخش نخستين فصل دوم اين گفت وگو را منتشر می كنيم. 
انيو مورريكونه آهنگسازی برجسته بود كه با كارگردانان بزرگی همچون سرجو لئونه، جوزپه تورناتوره، پير 
پائولو پازولينی، برناردو برتولوچی، برايان دی پالما، رومن پوالنسكی، كوئنتين تارانتينو و... همكاری كرد. او 
عالوه بر ساخت موسيقی فيلم، نوشتن موسيقی برای اركسترهای بزرگ را در كارنامه اش داشت. او در سال 

۲۰۲۰ از دنيا رفت اما نغمه هايی كه تصنيف كرده، نام او را برای هميشه جاودان ساخته است.

مترجم: مهدی فتوحی -- حامد صرافی زاده

قسمت خاطرهخانه
سوم

مورريكونه در جواني روزهاي اغاز كار



فرهنگ تربیتی خانواده
خانواده هــا دركشــورهای مختلــف بــا 

فرهنگ هــای گوناگــون، ویژگی هــای 
ساختاری مختص خود را دارند. خانواده های 

ایرانی هم مختصــات خاص خــود را دارند و 
با رفتارهــای ویژه خــود، بر وضعیــت روانی 

اعضا تأثیــر می گذارند. آنچه بیشــتر در این 
خانواده ها دیده می شــود، پرخاشگری و 

كنترل گری بیش از حد است. در بعضی 
خانواده ها كه تعدادشــان هم كم 

نیست، رفتارهای وسواس گونه 
مشاهده می شود. این دسته از 
خانواده ها، در خواسته هایی 
كه از فرزندان خــود دارند، 

افراط می كنند و نشــانه های 
كمال گرایــی در والدیــن دیــده می شــود. 

اینجاســت كه انتظــارات والدیــن از فرزندان 
غیرواقعــی و خــارج از توان بچه هــا خواهد بود. 

خانواده های ناســالم در شــرایط بحرانی، به جای 
حمایت از یكدیگر و كمك بــرای حل معضالت، روش 

ســرزنش را انتخاب می كنند، درحالی كه سرزنش افراد 
در این شرایط جز تخریب روحی و تا اندازه ای هدایت رفتار 

به ســمت رفتارهای نامطلوب، هیچ حاصلی نخواهد داشت. در 
حالت كلی خانواده باید برای حفظ انسجام خود، به اندازه كافی پایدار 

و دارای چارچوب شــخصی باشــد، اما در عین حال برای كنار آمدن با 
موقعیت های بحرانی از انعطاف پذیری الزم برخوردار باشد.

خانواده یكی از مهم ترین نهادهایی اســت كه در رشــد شخصیت و سالمت 
روان انسان ها تأثیر می گذارد. انسان ها در خانواده به دنیا می آیند، در آن رشد 
می كنند و دوران كودكی و نوجوانی را كه پایه شخصیت آنهاست در خانواده 
سپری می كنند. ســاختار خانواده و روابط بین اعضا، به خصوص بر كودكان 
و نوجوانان تأثیر غیرقابل انكاری می گذارد. روابــط والدین با یكدیگر، یكی از 
عوامل مهم تأثیرگذار بر روان فرزندان اســت. اگر این رابطه، پر از احساسات 
منفی، هیجانات مخرب، درگیری و داد و فریاد باشد، نگرانی و اضطرابی را به 
فرزندان تحمیل می كند كه بهداشت روان آنها را به خطر می اندازد. تهدید به 
جدایی در دعواهای والدین هم می تواند میزان اضطراب را در كودكان باال ببرد. 
در مرحله بعدی، اقدام به جدایی می توانــد تأثیرات بزرگی بر وضعیت روحی 
فرزندان بگذارد. افسردگی مادر یا پرخاشگری پدر، بر سالمت روان بچه ها تأثیر 
منفی خواهد گذاشت. روابط والدین با فرزندان، اساسی ترین تأثیر را بر وضعیت 
روحی و روانی اعضای خانواده می گذارد. ارتباط سخت گیرانه، سهل گیرانه، نبود 
اقتدار كافی و روابط عاطفی سرد، شكل گیری وضعیت روانی فرد را تحت تأثیر 
قرار می دهد.روابط بین خواهر و برادر هم در خانواده باید موردتوجه قرار بگیرد. 
وظیفه مدیریت این موضوع با والدین است تا بچه ها با هم رابطه ای صلح آمیز، دور 
از حسادت و دوستانه داشته باشند. خاطرات دوره كودكی و نوجوانی، می تواند 
در بزرگسالی سازنده یا مخرب باشد و ماندگاری این خاطرات نشان می دهد، 
خانواده چه نقش مهمی در سالمت روان افراد دارد. اگر والدین، بزرگساالنی بالغ 
و سالم باشند، سیستم خانواده هماهنگ خواهد بود. همچنین ظرفیت والدین 
برای فراهم كردن امنیت برای رشد فرزندانشان، به این بستگی دارد كه آیا آنها 
خودشان از احساس امنیت كافی برخوردارند یا خیر؟ طبق دیدگاه روانشناسان، 
والدین باید از نظر روانی به اندازه كافی ایمن باشند تا بتوانند انرژی خود را به 
مراقبت از فرزندشان ســوق دهند. تعامل عاطفی مناسب با كودك از همان 
نخستین روز تولد او، نقش مهمی در سالمت روانی فرد دارد. پذیرش موجودیت 

كودك نخستین قدم در راستای برآورده كردن این امر است.

15مكتب خانه

امروز در تقویم، روز خانواده نام دارد. خانواده نخستین و مهم ترین 
نهادی است كه ویژگی های آن تأثیر غیرقابل انكاری بر جنبه های 
مختلف زندگی هر كدام از ما دارد. یكی از مهم ترین تأثیرات این نهاد، شكل  دادن به روان 
اعضای خانواده و تأثیر بر سالمت روحی آنهاســت. داشتن خانواده ای با اصول رفتاری 
صحیح می تواند پشتوانه شكل گیری روان سالم در فرد شود و برعكس آن، یك خانواده 
با ویژگی های ناسالم می تواند سالمت روان فرد را در بزرگسالی از او بگیرد. دكتر سیما 
فردوسی، روانشناس، از نقش خانواده در شكل گیری روان ما، تأثیرات مختلفی كه روح و 

روان از این نهاد می پذیرد و نكاتی كه خانواده ها باید برای حفظ سالمت روان اعضا درنظر بگیرند، توضیح می دهد.

مستندگردی

نیلوفر  ذوالفقاری

با خودشیفته ها چه كنیم؟

بدون شــك یكی از بهتریــن آثار 
نمایشی در حوزه جنگ، به خصوص 
جنگ جهانی دوم، سریال »جوخه 
بــرادران« اســت؛ مجموعــه ای 
محبوب و جذاب كه در 10قسمت 
تولید شد و سال2001 به نمایش 
درآمد. جالب اینكه ســازنده های 
اصلی ایــن مجموعــه تلویزیونی، 
تام هنكس و اســتیون اسپیلبرگ 
هستند كه همكاری بی نظیرشان 
در فیلم »نجات سرباز رایان« را از یاد 
نبرده ایم. اما در همان سالی كه این 
سریال ساخته شد، فیلم مستندی 
هم با عنوان »مستند جوخه برادران: 
در كنار یكدیگر می ایســتیم« هم 
منتشر شد كه احتماال خیلی هایمان 
از آن بی اطالعایــم. اگــر كنجكاو 
شده اید این مســتند یك ساعت و 
20دقیقه ای، ساخته مارك كاوئن 
را ببینید، می توانید آن را از طریق 
پلتفرم های ایرانی مشاهده كنید. 
راستی این مستند جذاب رتبه8/6 
سایت IMDB را هم به دست آورده 

است.

مستند جوخه برادران

22سال پیش، منزل نیكی كریمی، 
روبه روی یك مركز درمان ناباروری 
بود. گاهی پیــش می آمد كه این 
بازیگر و كارگــردان خانم هایی را 
كه به این مركز مراجعه می كردند 
سوار ماشــینش می كرد و تا یك 
مسیری می رساند. معاشرت با این 
خانم ها باعث شد در همان سال ها 
با تهیه كنندگــی زنده یاد عباس 
كیارستمی، یك فیلم مستند درباره 
دالیل انتخاب بین بچه دارشــدن 
یا نشدن بســازد كه این مستند را 
به تازگــی در »فیلیمو« به نمایش 
گذاشته اســت. فیلم »داشتن یا 
نداشــتن« كه نخســتین مستند 
كارنامه نیكی كریمی به حســاب 
می آید، یك مســتند 45دقیقه ای 
است و در سال1378ساخته شده 
است. اما تا به امروز جایی به صورت 
عمومی اكران نشده بود و حاال این 
امكان مهیا شــده كه در فیلیمو، 
نخستین مســتند كارنامه نیكی 

كریمی را ببینیم.

داشتن یا نداشتن

 كریستیانو رونالدو

در همین مسابقات یورو2020 كه 
به تازگی برگزار شــد، كریستیانو 
رونالــدو، فوتبالیســت پرتغالی 
صد ونهمین گل ملی اش را هم به 
ثمر رســاند و به ركورد علی دایی 
ما رسید. شــاید این بهانه خوبی 
باشــد كه همین روزها مســتند 
»كریســتیانو رونالدو؛ ســتاره ای 
درخشــان« را ببینیم. این مستند 
جدید كه همین سال2021 ساخته 
شده، روایت زندگی یكی از بهترین 
فوتبالیست های حال حاضر دنیا و 
حتی اسطوره ای تاریخ فوتبال است. 
مســتندی یك ســاعته، محصول 
كشور انگلســتان در ژانر ورزشی 
كه به تازگی با زیرنویس فارسی و 
دوبله در پلتفرم هــای ایرانی قابل 
دسترسی اســت. اگر می خواهید 
بیشتر درباره این فوتبالیست اهل 
كشــور پرتغال كه لقب گران ترین 
بازیكن تاریخ فوتبــال جهان را به 
دوش می كشد، بدانید، حتما سری 
به این مستند بزنید؛ مستندی كه 

در IMDB، امتیاز 7/2 دارد.
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دكتر سيمافردوسی از نقش خانواده در شكل گیری روان ما می گويد

زخم های روان 
اينجا ترميم می شود

روابط زیر سقف امن

زخم ها ترمیم می شوند

شرط اول؛ آگاهی

مشكالت روانی كه ریشه در كودكی و تأثیرات نهاد خانواده 
بر روان دارند، باید بــا صرف زمان و تالش بیشــتری حل 
شوند. زخم های روانی كه خانواده بر روان فرد باقی 
گذاشته باید به نحوی ترمیم شود، هرچند كه 
شرایط برای فرد آسیب دیده هرگز به حالت 
استاندارد برنمی گردد، اما به هرحال نمی توان 
درمان نكردن را انتخــاب كرد. كمبودهای 
روانی كه از طرف خانــواده به فرد تحمیل 
شده، با برداشــتن گام های اصولی می تواند 
تا حدودی در بزرگســالی جبران شود. یكی 
از راه های مفیــد برای پیشــگیری از ایجاد 
آسیب در سالمت روان اعضای خانواده و ترمیم 
زخم های روانی، كمك گرفتــن از متخصص 
و مشــاور در برهه های مختلف زندگی است. با 
جا افتادن این فرهنــگ در خانواده ها، می توان با 
دقت بیشتری از بهداشت روان اعضا مراقبت كرد. 
شاید با ارائه خدمات گســترده تر در این زمینه یا 
درنظر گرفتن شرایط بیمه ای مناسب برای استفاده 
از خدمات مربوط به ســالمت روان، بتوان خانواده ها 
را برای كمك گرفتن مســتمر از متخصص و مشاور 

ترغیب كرد.

خانواده با ازدواج تشكیل و با فرزنددار شدن زوج، بزرگ تر 
می شــود. زوج های جوانی كه در ابتدای مســیر تشكیل 
خانواده هستند، باید به ساختن یك رابطه خوب و اصالح 
مشكالت قبل از بچه دار شــدن توجه كنند. كمك گرفتن 
از مشــاوره در این زمینه واقعا مفید است. زوج های جوان 
باید قبل از فرزندآوری، به خط مشــی یكسان و هماهنگی 
برای تربیت فرزند دســت پیدا كنند. اســتفاده از منابعی 
كه اطالعات مناسب درباره رشد كودكان ارائه می دهد، از 
ضروریاتی است كه والدین باید برای آموختن درباره سالمت 
روان كودك و رشد روحی او درنظر داشته باشند. والدین باید 
بیاموزند كه روان كودك آنها به شدت آسیب پذیر است و در 
قدم اول، باید خودشان از نظر روانی سالم باشند تا بتوانند 
از آســیب دیدن فرزندان پیشــگیری كنند. این تصور كه 
بعد از مدتی پس از ازدواج، بــدون مطالعه و آینده نگری و 
آموختن درباره نیازهای روانی، می توان فرزنددار شد، باید با 
فرهنگسازی اصالح شود و تغییر كند. مهارت های برقراری 
ارتباط صحیح و توانایی صحبت كردن، به ویژه درخصوص 
مسائل و مشكالت خانواده، مهم ترین ویژگی اعضای یك 
خانواده ســالم اســت. در یك رابطه خوب، طرفین رابطه 
می توانند به طور شفاف در مورد تعارضات گفت وگو كنند. در 
این مواقع آنها به طور كامل روی مسئله و مشكل ایجاد كننده 
تعارض، متمركز می شوند و فقط در مورد رفتارهای خاص 
مرتبط با موضوع مورد تعارض گفت وگو می كنند و به جای 
شكایت، سرزنش، انتقاد  یا غرزدن، تغییر رفتار شخصی را از 
طرف مقابل انتظار دارند و این انتظار را به آرامی و با عبارات 

مناسب مطرح می كنند.

خودشیفته ها معتقدند كه بیش از حد منحصربه فرد هستند و كسی نمی تواند آنها را درك كند. آنها فكر می كنند به قدری خوب هستند كه باید مورد تحسین دیگران قرار گیرند. در قدم اول باید ویژگی های فرد 
خودشیفته را بشناسید و بعد بدانید بهترین راه مواجهه با آنها چیست؟

ویژگی 
خودشیفته ها

آنها نیاز جدی به تحسین و 
اعتبار دارند و فكر می كنند برای 

درك شدن از سوی دیگران بیش  از 
حد خاص و منحصر به فرد هستند.

آنها احساس می كنند نسبت به 
دیگران برترند و فكر می كنند 

دستاوردهای بیشتری دارند و خیلی 
بیشتر از دیگران می دانند.

آنها آسیب پذیربودن خود را نشان 
نمی دهند. آنها از آنچه دیگران در موردشان 

فكر می كنند می ترسند و می خواهند 
در هر شرایطی برتر باقی بمانند.

آنها تمایلی به درك یا شناسایی احساسات 
و نیازهای دیگران ندارند. می خواهند 

مركز توجه باشند و معتقدند نشان دادن 
احساسات نشانه ای از ضعف است.

آنها كنترل گر ماهری هستند و از 
لحاظ عاطفی از دیگران سوءاستفاده 
می كنند. می دانند چگونه از جذابیت 

خود برای جذب دیگران استفاده كنند.

اگر فرد نزدیك به شما 
فردی خودشیفته است، 

تفاوت ها را بپذیرید.

سعی نكنید آنها 
را تغییر دهید بلكه بر 
نیازهای خود تمركز 

كنید.

این 
واقعیت را به 

رسمیت بشناسید 
كه رفتار آنها ناشی از 
ناامنی هایشان است.

فرد خودشیفته 
به شما آسیب 

می رساند، از او دوری 
كنید.

مرزی 
تعیین كنید و 

همیشه آن را نگه 
دارید.

یاد بگیرید كه 
به موقع از آنها دور 

شوید.

به جای اینكه از 
آنها بپرسید دیگران چه 
احساسی دارند، از آنها 
بپرسید دیگران چه فكر 

می كنند.

سعی 
نكنید تأیید 

فرد خودشیفته را 
به دست بیاورید.

مواجهه با 
خودشیفته ها

تحلیل شخصیت كریستیانو رونالدو ستاره 
پرتغالی فوتبال كه به تازگی ركورددار 

بیشترین گل ملی زده شد

كریس رونالدو؛ 
ستاره جاه طلب 

دنیای فوتبال

نام رونالدو برای عالقه مندان به فوتبال آشناست، بعد از رونالدوی محبوب برزیلی، این بار كریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی دنیای فوتبال این نام را به اوج محبوبیت و شهرت 
رساند. كریستیانو رونالدو میلیون ها هوادار در سرتاســر دنیا دارد، آن هم نه هوادار معمولی، بلكه هوادارانی كه عاشقانه او را دوست دارند و خیلی از كارها و رفتارهای او را 
الگوی زندگی خود قرار داده اند. این بازیكن محبوب و پرافتخار تا امروز افتخارات بسیار زیادی، ازجمله چندین توپ طال را به خانه برده است. شخصیت این ستاره فوتبال و 

ویژگی های اخالقی او خواندنی است.

تولد یك استعداد
كریستیانو رونالدو در شهر فانچال در منطقه مادیرا در كشور پرتغال به دنیا آمد. او یك برادر 
به نام هوگو و دو خواهر به نام های الما و كاتیا دارد. نام رونالدو در كشــور پرتغال نام رایجی 
نیست ولی پدر و مادرش به خاطر رونالد ریگان، رئیس جمهور آمریكا نام او را رونالدو گذاشتند 
زیرا ریگان هنرپیشه مورد عالقه پدر رونالدو بود. او تأكید می كند این نامگذاری اصال دالیل 
سیاسی نداشته است. وقتی سه ساله بود ضربه زدن به توپ را آغاز كرد. وقتی در شش سالگی 
به مدرسه رفت دیگر عالقه اش به ورزش كامال نمایان شده بود. او در آن زمان عاشق 
تیم بنفیكا بود و جالب اســت كه بعدهــا به تیم رقیب آن یعنی اســپورتینگ 
پیوست. در ده ســالگی رونالدو كم كم در پرتغال كســب شهرت می كرد و 
نامی آشنا در ورزش فوتبال می شد. در تابستان 2003 او در بازی برابر 
تیم منچستریونایتد به خوبی توانایی های خود را در 
معرض تماشا قرار داد و نشان داد كه می تواند در 
دو جناح بازی كند. پــس از بازی، اعضای 
تیم منچستریونایتد همگی از یك استعداد 

درخشان سخن می گفتند.

غرور و تك روی
رونالدو همیشــه متهم به خودخواه بودن و تك روی است. 
فرگوسن می خواست از رونالدو به جای دیوید بكام كه به تازگی 
به رئال مادرید پیوســته بود بهره ببرد و بدین ترتیب كریستیانو 
با قیمت 24میلیون و12هزار پوند رهســپار تیم منچســتریونایتد 
شد. فرگوسن تمام حیثیت كاری خود را روی او گذاشت و مجددا با او 
قراردادی تا پایان سال 2010امضا كرد. ایستادگی تا آخرین لحظه ازجمله 
ویژگی های مثبت كریس رونالدو اســت كه تا آخرین لحظه برای هدف خود 
می جنگد. جاه طلبی این بازیكن باعث شده است تا انگیزه مضاعف كسب كند و بتواند 
به اهداف خود در زندگی برسد. با همین ویژگی ها كریس رونالدو با زندگی در یك خانواده 
فقیر به یك بازیكن پولدار و محبوب تبدیل شده است. بسیاری از مردم رونالدو را فردی 
مغرور می دانستند اما او در مصاحبه های خود این امر را تكذیب و اعالم می كند من فقط 
مصمم هســتم و روی اهداف خود تمركز می كنم. من به توانایی های خود اعتماد دارم 

و این خودخواهی نیست. من از نظر ظاهری، توانایی و محبوبیت در اوج به سر می برم.

عشق و اراده
»فوتبال حرفه من نیست؛ زندگی من است. حاضر نیستم به روزی فكر كنم كه 
در زندگی من، اثری از تمرین و زمین و مسابقه و هیجان و برد و باخت و فوتبال 
نباشد؛ هرگز. فوتبال همه زندگی من است؛ فوق العاده ترین عالقه و لذت من.« 
این جمالت رونالدو نشــان می دهد او چقدر به راهی كه انتخاب كرده عالقه 
و ایمان دارد و برای ادامه دادن این راه، همه اراده خود را به كار گرفته اســت. 
رونالدو در جایی دیگر از بیوگرافی خود، اشاره می كند كه از هم تیمی هایش 
شــنیده كه گفته اند، دوران فوتبال یك حرفه ای زمانی تمام می شود كه یك 
صبح، از خوابی برخیزد و ببیند كه عالقه ای برای تمرین ندارد و قلبش برای 
تمرین و بازی مثل قبل نمی تپد. نبود رونالدو حتی در یك بازی، به خوبی جای 
خالی او را نشان می دهد. كریس با حضور در هر بازی دلگرمی بسیاری برای 
طرفداران ایجاد می كند. او با اعتماد به نفس، آمادگی كامل و مشــتاق برای 
جنگیدن و پیروز شدن، كاری می كند تا تمامی هم بازیانش از او پیروی كنند و 

به چیزی غیر از برد فكر نكنند.

خشم و عصبانیت
رونالدو اغلب در بازی ها، مشكل عصبی پیدا می كند. هیچ كس دعوای 
او و وین رونی را در جام جهانی فراموش نخواهد كرد؛ 2بازیكن جوان 
و مغرور كه به دنبال نشان دادن توانایی های خود بودند و در این بین 
به بحث و جدل باهم پرداختند و بدین شــكل بازهم چهره عصبی 
و عدم كنترل رفتار رونالدو پدیدار شــد. او نمی تواند اعصاب خود را 
كنترل كند و زود از كوره در می رود. او یك بار به خاطر رفتار خشونت بار 
و انگشت تكان دادن به نشانه تهدید به سوی تماشاچیان از بازی اخراج 
و از یك مسابقه نیز محروم شد. فیلیپ اســكوالری، مربی تیم ملی 
پرتغال نیز به او هشدار داد در مسابقات جام جهانی رفتار خودش را 
كنترل كند. مادر رونالدو، درباره شخصیت دوران كودكی این بازیكن 
می گوید: »سریع اشكش در می آمد و سریع هم عصبانی می شد. چرا؟ 
همین كه یكی از هم بازی هایش، توپ را به او پاس نمی داد یا موقعیت 

گل را خراب می كرد یا تیمش می باخت«.

جاه طلبی یك فوتبالیست
اولین نكتــه ای كه در مورد كریســتین رونالدو مطرح 
می شــود، خودخواهی و جاه طلبی او است؛ حاال حتی 
فوتبالیســت ها و هم بازی های كریس هــم می دانند 
كه او قصد دارد بزرگ ترین و بهترین باشــد. رونالدو از 
دوران بچگی، تعصب خاصی روی برنده بودن داشــته 
است؛ به عبارت بهتر، بازنده فوق العاده بدی بوده است. 
رونالدو در ابتدا، بازیكنی خودخواه بود اما در ادامه روند 
خود، وقتی كه مربیان حرفه ای به او گفتند كه این شیوه 
جالب نیســت و برای بزرگ شدن، باید بهتر بازی كند، 
روش خودش را اصالح كرد. رونالدو همیشه و همه جا 
از رؤیایی كه برای خود دارد صحبت می كند. همین كار 
به او انگیزه  مضاعفی می دهد تا برای رسیدن به هدفش 

همه كار كند.

رونالدو 
همانطور كه در فوتبال 

ركورددار انواع افتخارات است، در 
زمینه فعالیت های عام المنفعه نیز مرد 

شماره یك فوتبال به شمار می رود. فعالیت های 
او در این زمینه در سال های اخیر همه  چیز را 

در برگرفته؛ از راه اندازی صندوق خیریه به نفع 
كودكان بی سرپناه تا حمایت از بیماران سرطانی. 

كریس به طور ناخالص در طول یك سال بیش 
از 45میلیون دالر درآمد دارد. بخش عمده 

درآمد او از راه تبلیغات حاصل 
می شود.
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حامد هاديان
روزنامه نگار

همزمان با پايان بازي فوتبال، تيم هاي استقالل و پرسپوليس 
در جام حذفي و پيروزي استقالل در ضربات پنالتي، فراخواني 
در شبكه هاي اجتماعي خوزستان منتشر شد. در اين فراخوان 
آمده بود با توجه به اهميت اين بازي، مي توان به اين بهانه به 
خيابان رفت و به بي آبي اعتراض كــرد. قبل از اين هم بارها 
چنين فراخوان هايي بود ولي اين بار به داليلي با اســتقبال 
روبه رو شد و در اكثر شهرهاي حاشيه اي و غرب خوزستان، 
مردم به خيابان آمدنــد؛ اعتراضي كه در بيشــتر مناطق 

مسالمت آميز بود.

اعتراضاتي كه تكذيب شد
فرداي اين راهپيمايي اعتراض آميز، در 24 تيرماه  قاسم سليماني 
دشتكي، اســتاندار خوزســتان همه  چيز را تكذيب كرد و گفت: 
»برخــي به دنبال تحريك مردم هســتند و تصاويــري جعلي از 
اعتراضات مردم در فضاي مجازي منتشر مي كنند«. او مدعي شد: 
»در شهرهاي خرمشهر و سوسنگرد اتفاق و اعتراضي رخ نداد اما 
كليپ هايي مربوط به گذشته در فضاي مجازي منتشر مي شود«.

اتفاقات بعدي نشان داد كه سخنان استاندار اشتباه بوده و همين 
اعتراض ساده، 9روز طول كشيد. هرچند باعث شد كه مسئوالن 
كشوري و استاني باالخره و بعد از 2ماه، آب سدكرخه را باز كنند؛ 
بي آبي اي كه در اين دو ماه باعث نابودي چندين هزار هكتار شاليزار 
شلتوك، مرگ احشام سنگين و ســبك، كمبود آب آشاميدني و 
خشكي تاالب هورالعظيم شده بود و حاال كمي به مسير بازگشت. 

از همه مهم تر صداي اعتراض مردم خوزستان كمي شنيده شد.

خوزستان؛ منطقه اي هميشه پرفرياد
مردم خوزســتان هميشــه اهل اعتراضند ولــي معموال صداي 
اعتراض شان شنيده نمي شود. براســاس آمار در سال9۷ چيزي 
حدود ۳00 تجمع و تحصن صنفي و غيرصنفي در استان برپا شده 
است و در اين زمينه در كشــور رتبه اول را دارند. در همين روزها 
كارگران كارخانه نيشــكر هفت تپه در خيابان هاي شوش، براي 
عدم پرداخت حقوق و مشخص نشــدن تكليف خلع يد صاحبان 
كارخانــه در حال اعتراضند. همــه اينها با توجه بــه قابليت ها و 

فرصت هاي استان براي مردم عجيب است.
و اما در ماجراي آب، بيش از 20سال است كه مردم به شيوه هاي 
مختلــف زخم خــورده  و اعتراض كرده اند ولي شــنيده نشــد. 
نمايندگان خوزســتان در مجلس در ابتــداي طرح هاي انتقال 
آب در دهه 80 اعتراض كردند ولي شــنيده نشد. مردم استان در 
10سال گذشته هر هفته تجمع هاي كوچكي را در مناطق مختلف 
استان داشتند و شنيده نشد. زنجيره انساني كنار كارون داشتند و 
حتي اعتراضات بزرگي مانند اتفاقاتي كه در خرمشهر در ماجراي 
خبر انتقال آب به بصره در سال 9۷ صورت گرفت ولي... در همه 
اينها مردم فرياد زدند ولي صدايي شــنيده نشد و همه از كنار آن 

گذشتند.

اعتراضات تيرماه خوزستان چه فرقي با گذشته داشت؟
اين بار كه مردم به خيابان آمدند چند دليل ســاده داشت. 2 ماه 
بود كه در مناطق خط رودخانه كرخه يعني از دشــت آزادگان تا 
شادگان خشكسالي شــده بود ولي كسي آن را جدي نمي گرفت. 
مردم اين مناطق، تا به حال به چنين وضعي دچار نشــده بودند. 
بسياري از شيوخ عشــيره اعتراض خود را به مسئوالن رساندند و 
در يك فقره يكي از شيوخ به اداره آب و برق رفت و اعتراض خود 
را بلندتر اعالم كرد و بعدش باقي عشيره ها را هم به اعالم اعتراض 

تشويق كرد.
اصلي ترين خواسته مردم، آب و بازكردن سدهاي استان و پايان 
خشكسالي بود؛ خشكسالي بي سابقه اي كه پيرمردهاي روستاهاي 

سوسنگرد هم نمونه آن را به ياد نمي آوردند.
اما بزرگ تــر از ماجراي خشكســالي ماجــراي بي توجهي بود، 
درحالي كه مزارع شلتوك خشك شده بودند و هر روز گاوميشي 
از تشنگي مي مرد، برخي مســئوالن كل ماجرا را منكر مي شدند. 
اين وسط رســيدن آب رودخانه زاينده رود اصفهان در تابستان و 
شادي مردم آن منطقه نيز بنزيني روي آتش شد. همه اين اتفاقات 

را مردم در فضاي مجازي مي ديدند.

اشتباهاتي كه مردم را با هم دشمن مي كند
ظهر نخستين روز حضور در خوزســتان، به سه راهي خرمشهر 
رسيدم. مي خواستم در گرماي 51 درجه خوزستان كنار يكي از 
چرخي ها چاي زعفران بخورم. صاحب چرخي گفت: »اصفهاني 
هســتي بهت چايي نمي دم«. هر چه گفتم اصفهاني نيستم، زير 
بار نرفت. غيرعرب بودن را مســاوي با اصفهاني بودن مي گرفت. 
مي خواست اعتراضش را يك جوري اعالم كند. خيلي  در خوزستان 
همين حس را دارند. احساســات عجيب نژادپرستانه كه به خاطر 
اشتباهات مديران پررنگ شده است. اينجا وقتي بين مردم هستي 
مي گويند رئيس جمهورها و وزرايشــان آب ما را از مناطق ما به 

مركز ايران مي برند. اصال چرا وسط اصفهان و يزد كارخانه هايي با 
مصرف باالي آب تاسيس كردند. البته همه اينها شايعه نيست و 
بارها نمايندگان مجلس در مناطق فالت مركزي نامه هايي براي 

برداشت آب از سرچشمه ها زده اند.

مدل اعتراضات خوزستان چگونه بود؟
اعتراضات نه روزه خوزستان را مي توان به 2مدل تقسيم كرد؛ اول 
شهرهايي كه مستقيم درگير مشكالت آب بودند، مانند سوسنگرد، 
حميديه، بستان، رفيع، شــادگان و دوم شهرهايي كه در حمايت 
از اين نقاط به اعتراض پرداختند. در عين حال به خاطر سيســتم 
عشيره اي، بخشي از مناطق به حمايت عشيره اي از مناطق كم آب 
پرداختند. بخشي از مردم هم به خاطر مشكالت حاشيه نشيني، فقر 
و تبعيضي كه در مناطق خود دارند هميشه آماده اعتراضند. از اين 
مناطق دوم مي توان به ماهشهر، خرمشهر و مناطقي از اهواز مثل 

كوي علوي، كوت عبداهلل و مالشيه اشاره كرد.
اما مهم ترين نقطه اي كه در اين اعتراضات، مرد، زن و كودك در 
آنجا به خيابان آمدند، سوسنگرد بود؛ يعني يكي از آرام ترين نقاط 
ايران در تمام سال هاي بعد از انقالب؛ شهري كه اعتراضات از آنجا 

شروع شد و با پايان اعتراضات در آن بقيه نقاط آرام گرفتند.

اعتراضات در سوسنگرد
مردم دشــت آزادگان، هويزه و علي الخصوص سوسنگرد بعد از 
جنگ تحميلي عــراق با اينكه جنگ  زده بودنــد هيچ مزاحمتي 
براي دولت ايجاد نكردند. مردم حتي در ســيل هم كه روستاها و 
محصوالت شان زير آب مي رفت همكاري داشتند. همزمان تاالب 

هورالعظيم هم جلوي چشم شان خشك شد.
سوســنگرد مهم ترين شهر شهرستان دشــت آزادگان است. در 
اعتراضات اخير بيشترين حضور مردم و مدت تجمع در اين منطقه 
بوده اســت، با تجمعاتي كه تا 12هزار نفر تخمين زده مي شود. 

بيشترين خسارت از بي آبي را هم ديدند.
مردم اين منطقه و اطرافش مردم سنتي و مذهبي هستند كه در 
ايام اربعين براي زائران كربال موكب مي زنند. عده اي به شــوخي 
مي گفتند بزرگ ترين تجمع در اين مناطق مربوط به حمله عراق 
و عراقي ها بوده است. بيشــتر مردم اين مناطق، عرب خوزستان 
هستند. نام  شهرهايشــان در زمان رژيم گذشته به فارسي عوض 
شده و مردم خودشان هنوز شهرشان را به نام عربي صدا مي كنند؛ 

مثال سوسنگرد، خفاجيه يا شادگان، فالحيه.

خشونت در اعتراضات سوسنگرد
اعتراضات تــا روز چهــارم در سوســنگرد و شــهرهاي اطراف 
مسالمت آميز بود. مردم در شهر راهپيمايي مي كردند و براي آب 
شــعار مي دادند. فلكه الله كه يكي از ميادين اصلي شهر است هر 
روز مقصد معترضان بود. كسي جايي را آتش نمي زد ولي هر روز به 
جمعيت معترضان اضافه مي شد؛ هر چند در بقيه نقاط حاشيه اي 
استان مدل ديگري از اعتراض نيز جريان گرفت. حلقه هاي كوچك 
چند نفره  كه الستيك آتش مي زدند، جاده مي بستند و يا معدودي 
پرچم جريان هاي جدايي طلب را باال مي بردند. با اينكه تعدادشان 
كم بود ولي كل اعتراضات مسالمت آميز مردم را تحت تأثير خود 
قرار دادند. بعضي ها هم البته بدشــان نمي آمد به همين بهانه با 

همه برخورد شود.
باالخره در روز چهارم با ورود يگان ويژه پليس به منطقه سوسنگرد 
كه غيربومي و ناآشنا به منطقه بودند فضا عوض شد. تا آن روز هيچ 
مسئول اســتاني يا ملي هم حاضر به صحبت با مردم نشد. حتي 
فرماندار هم به ميان مردم نيامد و مردم كه تا آن روز هيچ خشونتي 
به خرج نداده بودند و فضا فقط در حد اعتراض آرام بود با برخورد 
همراه با خشونت مواجه شدند و همين براي مردم گران تمام شد. 
همزمان، دوطرف رفتارشان را عوض كردند. گروه كوچكي سالح 

در آوردند و همزمان با پليس به تيراندازي پرداختند.
پليس با هدف تمام كردن تحصن به ميدان آمده بود و مردم را با اين 
سؤال مواجه كرد كه با توجه به مسالمت آميز بودن اعتراضات، چرا 
يگان ويژه با نيرو وارد شهر شده؟ حتي تعدادي از مردم هم براي 
ديدن اتفاقات از خانه خود خارج مي شدند. اين اتفاق باعث افزايش 
خشونت ها شد. وقتي با آنها حرف مي زدي از نوجوان فالفل فروشي 
مي گفتند كه با سر و روي خوني به خانه رفته يا لبنيات فروشي كه 

بي گناه دستش شكسته است.

پايان اعتراضات
با توجه به اعتراض عمومي مردم و فشار افكار عمومي، استانداري 
باالخره مجبور شد كه آب استراتژيك سد كرخه را كه براي كشت 
اســتراتژيك پاييزه نگهداري مي شد بازگشايي كند. هر چند اين 
كار هم براي مردم جاي سؤال داشت كه اگر مي شد آب را باز كرد 

چرا زودتر صورت نگرفته است؟
سوســنگرد با اينكه مهم ترين نقطه اعتراضات بوده ولي كشــته 
نداشت اما حدود۳00 نفر در اين اتفاقات بازداشت شدند و حتي 
طالب حوزه علميه امام صادق هم در اعتراضات به عنوان ميانجي 

وارد شدند كه البته كتك و گاز اشك آور هم خوردند.

اعتراضات در ديگر نقاط استان خوزستان
اعتراض به بي آبي در نقاط ديگر استان ماجراي ديگري داشت؛ يا 
براي همراهي با معترضان دشت آزادگان بود يا مشكالت خودشان 
باعث اعتراض شد. در اهواز كوي علوي يا شلنگ آباد سابق كه يكي 
از مناطق محروم اهواز است، از روز اول شــاهد اعتراض جوانان 
بودند. اين منطقه هميشه آماده اعتراض است. مشكالتي كه دارند 
هم سال هاست رفع نشده است در ماهشهر نيز بيشترين اعتراضات 
مربوط به شــهرك هاي طالقاني، رجايي و مدني بوده كه مي توان 
بيشترين محروميت ها را در آنها در كنار 2۷ پتروشيمي به حساب 
آورد. مردم ايذه هم به همين دليل و به حمايت از اين مناطق چند 
روز به خيابان آمدند. پليس در روزهاي مختلف از تيرهاي جنگي 
استفاده نكرد و كشته شــدن حدود 8 نفر در استان از بخش هاي 
عجيب ماجرا بود. كشته هاي اعتراضات اخير بيشتر براي مناطق 

حاشيه اي بود.
خشكســالي رود كرخه مهم ترين دليل همــه ماجراها بود. رود 
كرخه رودي است كه به شهرهاي غربي خوزستان آب مي رساند؛ 
شهرهايي كه اغلب عرب نشين هستند و به غيرچند شهر اول كه 
هميشه آب دارند، شهرهاي پايين دست در اين سال ها با كمبود آب 
مواجهند. ولي اين مقدار خشكسالي را تا امروز تجربه نكرده بودند. 
خوزستان به دليل جلگه اي بودن هميشه پر آب بوده است ولي در 
چند دهه اخير به دليل سدسازي ها و تونل هاي انتقال آب گسترده 
و خشكسالي، آب هاي باالدست به فالت مركزي مي رود. براساس 
آمار، ميزان اين آب ۳درصد است. ولي اين آمار براي دهه۷0 است 
اما نيازهاي مناطق فالتي در اين سال ها افزايش پيدا كرده است 
ولي اين آمار به روز نشــده اســت. همچنين تاسيسات نفتي در 
هورالعظيم با مجوزهاي باالدستي و بدون توجه به محيط زيست 
در حال خشك كردن تاالب ها هستند؛ كاري كه به ميزان زيادي 

هم در آن موفق بودند.

شلتوك كاران بي آب
كارشناســان آب و برق اســتان، برخالف مردم، دليل اصلي اين 
خشكسالي و بي آبي را كشت شــلتوك مي دانند. شلتوك يا برنج 
سال هاي زيادي اســت كه در خوزستان كاشته مي شود. هر چند 
هميشه غيرقانوني بوده و غير از ســالي كه سيل آمده و استاندار 
براي جبران خسارت ها به مردم اجازه داد كه شلتوك بكارند، در 

بقيه سال ها و امســال، غيرقانوني بوده و وزارت جهادكشاورزي 
پمپ هاي آب مردم را معموال توقيف مي كند. با اين همه به گفته 
اين كارشناســان چيزي حدود 90درصد آب استان براي همين 
شلتوك مصرف مي شود. شلتوك سود خوبي براي كشاورزان دارد 
و از طرفي باعث حاصلخيزي زمين براي كشت پاييزه هم مي شود. 
در اين بين تنها كاري كه جهادكشــاورزي مي كنــد برخورد با 
كشاورزان است ولي تا امروز هيچ تحقيق و تالش كاربردي براي 
جايگزيني محصولي مرغوب و كم مصرف تر صورت نگرفته است. 
راه هاي ديگري هم وجود دارد مثل اينكه در سال هاي خشكسالي، 
جهادكشــاورزي هزينه نكاشــت اين زمين ها و خسارت شان را 
پرداخت كند. در كنار همه اينها، سيســتم اطالع رساني درستي 
بين مــردم و دولت وجود ندارد. مردم حرف هــا را باور نمي كنند 
و همچنان به كشــت شلتوك مي پردازند. امســال بخش زيادي 
از مزارع كشاورزي به خاطر همين خشكســالي نابود شد و مردم 
ضررهاي بزرگي كردند. جداي از كشت شلتوك، كشت نيشكر نيز 
به صورت گسترده در استان به صورت دولتي انجام مي شود كه هم 

از لحاظ آبي، پرمصرف است و هم پساب آن آلودگي زيادي دارد.

گاوميش ها نمي ميرند
يكي از مشاغل اصلي مناطق غربي خوزستان پرورش و نگهداري 
گاوميش است؛ حيواني كه به داليل فيزيولوژي بايد روزي چندبار 
به رودخانه برود تا دماي بدنش تنظيم شود. چيزي حدود 12هزار 
راس گاوميش در اين مناطق هســت كه در اين دو  ماه 110راس 
از آنها به خاطر بي آبي تلف شدند و چيزي حدود ۳0گاوميش هم 

گوساله شان سقط شد.

سيل سال ۹۸ خوزستان كجاها را زير آب برد؟
2سال پيش، سيل سال 98 به خوزستان رسيد. سدهاي خوزستان 
به موقع خالي نشده بودند و همين اتفاق باعث شد كه بخش هاي 
زيادي زير آب بروند، علي الخصوص مناطق روســتايي. حاال بعد 
از 2ســال مردم همان مناطق دوبــاره با پديده جديــدي به نام 
خشكسالي مواجه شــدند. درحالي كه تاالب تا همين اواخر آب 
داشته و داكت مرزي ايران و عراق كه در زمان سيل شكسته بود 
را تعمير نكرده بودند و آب همين سد كرخه در اسفند و فروردين 
به دليل هشدارهاي اشتباه هواشناسي تخليه شد؛ مسئله اي كه در 
سال98 هم به  دليل هشدارهاي اشــتباه باعث سيل شد. اتفاقي 
كه خشكسالي امروز را رقم زد اين بود كه در بهار، ميزان بارش به 
مقداري نبود كه آب مورد نياز كرخه را تامين كند. همين حاال كه 
به اجبار سد باز شده هم مسئوالن تهديد مي كنند تا آخر شهريور 
آب داريم و اگر بارندگي نشود آب پشت سد هم خشك مي شود و 
به عبارتي آب استراتژيك باز شده و ممكن است در كشت پاييزه كه 

كشت استراتژيك گندم داريم با مشكل مواجه شويم.

تاسيسات نفتي، آب هور را خشك كردند
تاسيســات نفتي، يكي ديگر از داليل اعتراضات مردم هســتند؛ 
تاسيساتي كه خيري براي مردم ندارند و باوجود مسئوليت هاي 
اجتماعي كه دارند تا به مناطق اطراف شان خدمات رساني كنند 
ولي حتي براي روســتاهاي در شــعاع صد متري خود هم كاري 
نمي كنند. در عين حال براساس تصميمات محرمانه در شوراهاي 
باالدستي بخش هايي از تاالب هورالعظيم در سال 89 خشك شد؛ 
يعني جداي از خشكســالي، اين مناطق آبي ندارند. درحالي كه 
هم از لحاظ محيط زيســتي خطرات مختلفــي ازجمله نابودي 
محيط زيســت و به وجود آمدن ريزگردها را ايجاد مي كنند. همه 
اينها جداي از بــه خطر انداختن چنــد ده هزارنفر از مردم بومي 
منطقه است كه از راه كشاورزي، دامداري و ماهيگيري امرار معاش 

مي كنند و بدون آب راهي براي زندگي ندارند.
و اما مهم ترين مشــكلي كه باعث اعتراضات مردم شد، نداشتن 
زبان گفت وگو با مردم است. همه  چيز تكذيب مي شد درحالي كه 
مردم همه  چيز را با چشمان خودشان مي بينند يا حتي اگر نبينند 
شبكه هاي اجتماعي اجازه اين پنهانكاري را نمي دهند. اگر صادقانه 
با مردم حرف زده مي شد، خيلي از اتفاقات و صدمات اخير نبودند.

عاقبت اعتراضات آبي 
برخالف چيزي كه رسانه ها اعالم مي كنند مشكالت استان حل 
نشده است و هر مشكلي در چرخه معيوب خودش مشكل جديدي 
را ايجاد مي كند. امروز كشاورزان منتظر آسمان هستند كه در پاييز 
ببارد وگرنه با خشكســالي مواجه خواهند شد. مشكالت ديگري 
مانند فاضالب خوزستان، خشكي هورالعظيم و بي آبي هنوز جلوي 
چشم مردم اســت. عده اي رفع مشكالت استان را در عوض شدن 
يك مدير و منصوب كردن يك استاندار ويژه مي بينند، درحالي كه 
مسئله آب و انتقال آب در خوزستان بايد حل شود و همزمان با يك 

بازنگري در آمايش سرزميني، به صورت ويژه اجرا شود.
در ماجراي خشكسالي اخير، 40 خانوار گاوميش دار از روستاهاي 
سوسنگرد، خودشــان را به حاشــيه اهواز رســاندند. همزمان 
۷00روستای در اســتان با تنش آبي روبه رو اســت. مردم آنجا 
احســاس تنهايي مي كنند و خوزســتان به يكي از بزرگ ترين 

استان هايي تبديل شده است كه مردم از آن مهاجرت مي كنند.

3داوطلب محلی در مهار آتش جنگل های هایقر جان باختند

آتش جنگل ها و مراتع در تنگه »هايقر«  منابع 
فيروزآباد فارس، پس از كشــته شــدن طبيعي

۳نيروي داوطلب و مصدوميت شــديد 
2نيروي داوطلب ديگر مهار شــد. ناصر، حامد و رضا 
بهزادي اعضــاي يك خانواده ســاكن در روســتاي 
چهارقاش در بخش مركزي شهرستان فيروزآباد بودند 
كه با ديدن شعله هاي آتش اقدام به حضور داوطلبانه 
براي مهار آتش كردند جان خود را در راه دفاع از ميراث 

طبيعي ايران فدا كردند.
آتش سوزي تنگه هايقر ساعت15 دوشنبه 11مرداد ماه 
در منطقه هايقر شروع شد و پس از 1۷ساعت در مرحله 
نخست در بامداد سه شنبه مهار شد. اما در نقاط اطراف 
آن آتش  بار ديگر زبانه كشــيد و تا صبــح ديروز ادامه 
يافت. اين منطقه از ساعات اول حريق به علت وزش باد، 
سخت گذر و صخره اي بودن محل آتش سوزي، دماي 
باال و پوشش مرتعي خشــك با شعله های آتش مواجه 
شده بود كه موجب شد كنترل زبانه ها با سختي فراوان 

همراه باشد.
به گزاش ســازمان جنگل ها، عبدالحســن صمدنژاد، 

مديركل منابــع طبيعي و آبخيزداري فــارس درباره 
۳كشته اين حادثه گفت: متأســفانه ۳نفر از حاميان 
مظلوم و بي دفــاع طبيعت منطقه كه بــراي كمك و 
امدادرساني در منطقه حضور يافته بودند به دليل قرار 
گرفتن در مسير جريان باد و محاصره آتش جان خود 
را از دست دادند. به گفته صمدنژاد، نيروهاي مردمي، 
اداري، بسيج، ارتش، ســپاه، نيروي انتظامي و هالل 
احمر براي انجام عمليات اطفاي حريق كامل و پايش در 
منطقه حضور يافتند. همچنين ۳فروند بالگرد از سوي 
ارتش، هالل احمر و اورژانس به اين منطقه اعزام شذد. 
در اين رابطه با پيگيري هاي انجام گرفته با اســتاندار 
فارس نيروهاي امدادي از شهرســتان هاي پاسارگاد، 
ني ريز، اقليد، شيراز، سروستان، سپيدان فراشبند، كوار، 
كازرون، قير و كارزين و ارسنجان جهت امدادرساني و 
مهار كامل اين حريق وارد منطقه شدند تا در عمليات 
اطفا شركت كنند. حسين درويشي، مديرعامل جمعيت 
هالل احمر فارس نيز درباره حضور بالگرد اين نهاد در 
هايقر فيروزآباد اعالم كرد: ۷تيم عملياتي از جمعيت 
هالل احمر شهرســتان هاي فيروزآباد، كازرون، قير و 
كارزين و فراشبند به منطقه اعزام شدند و امدادرساني 
هالل احمر فارس بــه مهار آتش ســوزي تنگ هايقر 
فيروزآباد با افزايش وسعت آتش سوزي در دستور كار 

قرار گرفت. همچنين بالگرد جمعيت هالل احمر فارس 
نيز در منطقه حادثه حضور يافت.

3داوطلب
ناصــر بهــزادي، حامــد بهــزادي و رضــا بهزادي 

در آتش ســوزي هايقر جان خود را از دســت دادند. 
محمدجواد مراديان، مدير حوادث و فوريت هاي پزشكي 
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز 
اعالم كرد كه حادثه آتش سوزي تنگ هايقر فيروزآباد 
۳فوتي و 2مصدوم به دنبال داشت. اين ۳نفر عشاير غيور 

منطقه و اعضاي يك خانواده بودند كه هرسه در صحنه 
حادثه جانشان را از دست دادند و همچنين آتش منجر 
به سوختگي شديد و54 درصدي يكي ديگر از اعضاي 

آن خانواده يعني جهانبخش بهزادي شد.

گونه هاي در خطر
تنگه هايقر در روســتاي رودبال واقــع در فاصله ۳5 
كيلومتري فيروزآباد فارس قرار دارد. ارتفاع اين تنگه 
450متر است و حدود 8تا 14كيلومتر طول دارد و در 
عمق آن نيز رودخانه قره آقاج از ميان آن عبور مي كند. 
در اين منطقه گونه هاي گياهي همچــون بنه، بادام 
كوهي )الوك( كل ُخنگ، گياه تربين كه در رنگ رزي 
به كار مي رود، درخت ارژن، كهكم، آويشــن، ريواس، 
انار، گيالس وحشي، كتيرا، گل گاوزبان و گل بنفشه 
و كندوهاي عســل طبيعي و گياه تلو نيز وجود دارد. 
همچنين، خرس، پلنگ، كفتار، روباه، كل، بُزكوهي، 
ميش، قوچ و پازن، هم در اين منطقه وجود داشته كه 
نسل بسياري از اين گونه ها ازجمله خرس از بين رفته 
اما پلنگ در اين كوه ها ديده شــده است. تنگه هايقر 
همچنين در فهرســت ژئوپارك هاي ايران قرار دارد و 
از آن به عنوان گرند كانيون ايران نام برده مي شــود. 
اين تنگه شــباهت زيادي به صحراي گرند كانيون در 

آمريــكا دارد و از اين جهت آن را گرنــد كانيون ايران 
لقب داده اند.

 يكي از مهم ترين عوامــل جلوگيري از آتش جنگل ها 
و مراتع كشور، رســيدگي سريع به عوامل آتش سوزي 
اســت. طبق اعالم يگان حفاظت ســازمان جنگل ها، 
عامل 90درصد آتش ســوزي  در عرصه هاي طبيعي، 
انســاني اســت كه عامدانه و غيرعامدانه بــه نابودي 
درختان و عرصه هاي طبيعي دســت مي زنند. ديروز 
دادستان مركز فارس در اين باره اعالم كرد كه عامالن 
آتش سوزي جنگل ها مجازات مي شوند. سيدمصطفي 
بحريني به ايرنا گفت: دستگاه قضايي با قوت و جديت 
موضوع عمدي بودن و شناســايي عامالن آتش سوزي 
جنگل ها در نقاط مختلف استان را بررسي خواهد كرد 
و عامالن و مسببان را به اشد مجازات خواهد رساند. اين 
آتش سوزي منجر به فوت دوســتداران محيط زيست 
عشايري منطقه شــد و پيگيري اين حادثه در دستور 
جدي دستگاه قضايي استان قرار گرفته است. وي بيان 
كرد: اينكه آتش سوزي عمدي بوده يا سهوي هنوز براي 
دستگاه قضايي اثبات نشده و در حال بررسي هستيم 
اما درصورت مشخص شدن عمدي بودن آتش سوزي 
برخورد سخت و قاطع در انتظار عامالن و متعرضان به 

منابع طبيعي و محيط زيست خواهد بود.

۳بالگرد ارتش، هالل احمر و اورژانس براي مهار آتش به تنگه هايقر در فيروزآباد فارس 
رفتند اما مهار حريق 1۷ساعت طول كشيد

سيدمحمد فخار
خبر نگار

گزارش یک اعتراض
گزارشي تحقيقي از اعتراضات 9 روزه مردم خوزستان به بي توجهي و بي آبي
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چهارشنبه رؤيايی
با طالی محمدرضا گرايی و نقره علی داوودي، ايران در جدول مدال های المپيک 

تا پله بيست و هفتم باال آمد، حسن يزدانی هم سزاوارانه به فينال رسيد
هيوا يوسفي- توكيو| بعد از نزديك به 2هفته، كم كم به همه  چيز 
توكيو داريم عادت مي كنيم؛ به نظم ديوانه كننده  اي كه از لحظه اول 
ورودمان و از پنجره هواپيما مي شد در همه جا ديد ، در خيابان ها و 
خانه ها و مزارعي كه انگار با خط كش، سانتي متر به سانتي متر كنار 
هم قرار گرفته اند. كم كم عادت كرده ايم كه خيابان ها و كوچه هاي 
توكيو سطل آشغال ندارند، رفتگر هم ندارند و هر كسي موظف است 
آشغالش را خودش جمع كند، هر چقدر هم بيشتر باشد، بايد پول 
بيشتري بدهد. به تاكسي ها و اتوبوس هايي كه دوستدار طبيعتند 
و با برق كار مي كنند. به همه  چيز داريم عادت مي كنيم، جز طلسم 
لعنتي طالي دوم المپيك كه ۱۰ روز طول كشيده و وقتش شده يكي 
بشكندش. يك كشــتي گير. كاش فرنگي كار باشد و محمد بنا را 

روسفيد كند.
چهارشــنبه، شــايد مهم ترين روز المپيك براي ايران باشــد. 
بعدازظهر، 3 اتفاق خوب، 3پيروزي در 3 كشــتي، مي تواند ورق 
را برگرداند. رضا اطري و حسن يزداني كه صبح سزاوارانه كشتي 
گرفته اند و به نيمه نهايي رسيده اند، بايد يك كشتي ديگر را ببرند 
و فينال را در آغوش بگيرند. محمدرضا گرايي هم در فينال، پشت 

پرويز نصيب اف را به خاك بمالد و طالي دوم را بگيرد.
همه اين اتفاقات بايد در ســالن A ورزشــگاه موكوهاري مسه 
بيفتد. بدون تماشاگر، نه اين سالن زيبا و نه هيچ كدام از سالن ها و 
ورزشگاه هاي توكيو شور ندارند. تا قبل از نيمه نهايي شايد كسي 
شانس زيادي براي فيناليست شدن اطري قائل نبود. ولي وقتي در 

كشتي دوم، حريف مغولستاني را برد، داستان عوض شد.
اولين نفر او روي تشــك مي آيد و به زائــور اوگيف مي بازد، 

درحالي كه 2 امتيــاز پيش افتاده بود و شــايد اگر 
ثانيه هاي آخر وقت اول، كشتي را اداره مي كرد، 

برنده از تشك بيرون مي آمد.
نوبت حسن يزداني مي شــود. دل توي دل 
كسي نيســت. همه به فينال و مبارزه اش با 

تيلور آمريكايي فكر مي كنند. خود حســن و 
غالمرضا محمدي اما حواس شان به نايفانوف 
روسيه اي است. بدون مكث از ميكسدزون 
رد مي شــوند. از خبرنگاران عذرخواهي 

مي كنند: »اجازه بدهيــد تمركزمان به هم 
نخورد.«

حسن مثل هميشه چشم نواز كشتي مي گيرد. 
مدام حمله مي كند و البته مثل هميشه راحت هم 

به خطر مي افتد. تا فينال فقط چند ثانيه فاصله دارد، 
او 3 امتياز گرفته و يك امتياز داده. ناگهان حريف به 
پاي حسن حمله مي كند. دستش به پا مي رسد. نفس 
همه حبس مي شود؛ حســاس ترين لحظه المپيك 
براي ورزش ايران. اگر خم را باال بياورد و خاك كند، 
كار تمام است. فينال المپيك بدون حسن يزداني؟ 
چند ثانيه كشنده و بعد آن بلند شدن دالورانه ستاره 
كشتي ايران. بلند مي شــود و كنده حريف را باال 
مي كشد. اصطالحش احتماال بدل زدن است، اما كاري 

كه حسن مي كند اصل اصل است؛ بهترين تصميم در 
بهترين لحظه.

داورها ۴ امتياز مي دهند. حريف اعتراض مي كند. تيري 
در تاريكي مي اندازد اما بي نتيجه است. يك امتياز ديگر به 

حسن مي دهند و تمام. ۸ به يك. حاال حسن در فينال است. خودش 
مثل هميشه خونسرد به نظر مي رسد اما غالمرضا محمدي و عليرضا 
دبير كه ۶ دقيقه، يكي كنار تشك و ديگري روي سكوها داد و بيداد 

كرده، حاال خوشحال ترينند.
چند دقيقه بعد، خوشــحالي دبير دو برابر مي شــود. محمدرضا 
گرايي، ۹ به يك پرويز نصيب اف اوكرايني را شكست مي دهد و طال 
مي گيرد. نخستين طالي كشتي و دومين طالي ورزش ايران. علي 
داوودي هم در وزنه برداري نقره گرفت. زور او براي باال بردن وزنه ها 
فقط به تاالخادزه افسانه اي نرسيد. چهارشنبه رؤيايي با يك طال و 
يك نقره شب شد. ايران در جدول مدال ها تا پله بيست و هفتم باال 

آمد. هديه ويژه چهارشنبه هم بليت يك فينال هيجان انگيز 
براي پنجشنبه بود؛ شايد طالي سوم.

گزارش كامل اتفاقات كشــتي و ساير 
 خبرهاي المپيك را مي توانيد

 در صفحه ۱۹  بخوانيد.

  نقره 
441كيلويي به 
نام داوودي

علي داوودي نايب قهرمان دسته 
فوق سنگين المپيك شد. تاالخادزه 
گرجستاني 47كيلوگرم   بيشتر از او 
وزنه زد و به قهرماني رسيد
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بزرگترينشكستسلطانيفر
آخرش هم سرخابي ها خصوصي نشدند

مسابقات المپيك2020 توكيو هنوز در جريان است و براي ارزيابي عملكرد كاروان ورزش ايران همچنان بايد صبر كرد، 
اما از نقطه نظر فوتبالي بدون ترديد بزرگ ترين شكست مسعود سلطاني فر، ناكامي در واگذاري پرسپوليس و استقالل 
بود. اگرچه شعار خصوصي سازي اين دو باشگاه قدمتي حداقل دودهه اي دارد، اما در هيچ دوراني به اندازه 4 سال گذشته 
در مورد خروج اين دو تيم از زير چتر دولت صحبت نشد. شخص مسعود سلطاني فر به دفعات با تعيين تاريخ هاي متعدد 
از عزم جزم دولت براي واگذاري حرف زد و هر بار قول داد كه پيش از پايان كار او، باالخره پرسپوليس و استقالل به دامان 
مردم برگردند. نهايتا اما ماموريت دولت دوازدهم به پايان رسيد و اين اتفاق رخ نداد. البته تحركاتي مثل حسابرسي از 2 
باشگاه و واگذاري 2 ورزشگاه به هر كدام از اين تيم ها صورت گرفته، اما ممكن است حتي اينها هم در دولت جديد به كار 
نيايد. اگر يادتان باشد دولت يازدهم از مسير برگزاري مزايده دنبال واگذاري سرخابي ها بود و دولت دوازدهم شيوه عرضه 
سهام در بازار سرمايه را برگزيد. حاال شايد دولت ســيزدهم دنبال هيچ كدام از اينها نباشد يا حتي براي اصل واگذاري 
اشتياق كافي نشان ندهد. آنچه مسلم است اينكه بار ديگر ثابت شد خصوصي سازي پرسپوليس و استقالل به اراده اي 

باالتر از دولت و وزارت ورزش نياز دارد.

بهروز رسايلي| با پايان مسابقات ليگ بيستم، 
محمدحسين كنعاني زادگان از پرسپوليس 
جدا شد و قراردادش را به طور رسمي با االهلي 
قطر امضا كرد. پس از اعالم اين خبر، عمده 
هواداران واكنش آرام و مثبتي به جدايي اين 
بازيكن نشــان دادند. با وجود آنكه كنعاني 
قبال سابقه بازي در اســتقالل را هم داشته، 
مداراي زيادي با او شد و خيلي ها ضمن تشكر 
از زحمات اين مدافع، براي او در تيم جديدش 
آرزوي موفقيت كردند. اين در حالي است كه 
سال گذشته خبر انتقال ديگر مدافع قرمزها 
يعني شــجاع خليل زاده به الريان قطر، يك 
الم شنگه درست و حسابي به پا كرد. در آن 
زمان انتقادهاي بسيار تندي از شجاع به عمل 
آمد كه بعضا هنوز هم ادامه دارد. اينكه چرا 
فضاي بعد از جدايي كنعاني با خليل زاده فرق 

داشت، چند دليل مهم دارد.

 زمان و شرايط جدايي
بي گمــان بزرگ ترين اشــكال جدايي شــجاع 

خليل زاده از پرســپوليس، زمــان آن بود. اين 
بازيكن پيش از بازي فينال ليگ قهرمانان آسيا از 
جمع قرمزها رفت و شانس اين تيم را براي كسب 
نخســتين قهرماني تاريخش در اين تورنمنت 
كاهش داد. جالب اســت كه حتي بشــار رسن 
عراقي هم با وجود تمايلش بــراي جدايي صبر 
كرد و بعد از فينال رفت به همان ليگي كه شجاع 
رفته بود، اما خليل زاده اين نكته را رعايت نكرد. 
االن اما كنعاني زادگان در شرايطي جدا مي شود 
كه خبر خاصي نيســت و بازي سرنوشت سازي 
انتظار سرخ ها را نمي كشد. بنابراين طبيعي است 
كه نوع واكنش ها به خبر رفتن او شــبيه جدايي 

شجاع نباشد.

  الف عشق و تعصب
آنچه جدايي شــجاع خليل زاده از پرسپوليس 
را غيرقابل بــاور مي كرد، الف عشــق و تعصب 
بي نهايتي بود كه اين بازيكن مي زد. مدافع سابق 
سرخ ها بارها و بارها مدعي شــد از پرسپوليس 
نمي رود، مگر اينكــه بيرونش كنند. او پيام هاي 

سوزناك اينستاگرامي منتشر مي كرد كه مثال: 
»من خانواده فقيرم را به پول نمي فروشــم« و... 
اما نه تنها اين كار را كرد، بلكه بعد از پيوســتن 
به الريان لوگوي اين تيم را هم بوسيد! ماجراي 
كنعاني اما ساده تر از اين حرف ها بود. صد البته 
آنقدر ساده و خام نيســتيم كه به اخالق و رفتار 
اين بازيكن نمره قبولي بدهيم، اما او هيچ وقت از 
اين حرف ها نزد. تا زماني كه بود، به كارش ادامه 
داد و انصافا انرژي خوبي هم گذاشت، موقع رفتن 
هم اصل مطلب را گفــت و اعالم كرد دنبال پول 

بيشتر است.

  دنبال مقصر نبود
شــجاع خليل زاده نهايــت تالشــش را كرد تا 
مســئوليت تصميمي را كه گرفته بود، نپذيرد. 
او به در و ديوار كوبيد و نهايتا مهدي رسول پناه، 
مديرعامل وقت باشگاه را به عنوان مقصر معرفي 
كرد. مردم نه تنها از اين اســتدالل قانع نشدند، 
بلكه در يك اتفاق نادر بعضا به ســود رسول پناه 
موضع گرفتند! آنها انتقادات زيادي از مديريت 

وقت داشتند، اما آشــكار بود كه نماندن شجاع 
با تصميم خودش اتفــاق افتاده و او تنها در حال 
پيدا كردن يك قرباني يا شــريك جرم است. در 
نقطه مقابل اما محمدحســين كنعاني زادگان 
بدون اينكه كاسه و كوزه ها را سر كسي بشكند، 
صاف و ساده تصميمش را گرفت و مسئوليت آن 

را پذيرفت.

  هواداران عادت كردند
در اين ميان اما نكته ديگري هم وجود دارد؛ اينكه 
هواداران پرسپوليس در اين سال ها آنقدر از اين 
رفت وآمدها ديده اند كه ديگر عادت كرده اند. در 
فاصله بين جدايي شــجاع و كنعاني، بشار رسن 
رفت و مهدي ترابي هم پرسپوليس را به مقصد 
همين ليگ ســتارگان ترك كرد، هرچند ترابي 
بعد از مدتي برگشــت. به هر حال هواداران هم 
فهميده اند كه با توجه به قيمت باالي ارز و ناتواني 
باشگاه هاي ايراني در رقابت با خارجي ها، به زور 
نمي شود بازيكنان را نگه داشت. بنابراين كمتر 

غر مي زنند.

زمان اردوي تيم ملي
مقدماتي جام جهاني از يازدهم شهريور ماه براي 
تيم ملي ايران آغاز خواهد شد. حاال خبر رسيده 
اســكوچيچ قصد دارد شــاگردانش را از سوم يا 
چهارم شهريور ماه در تهران به اردو ببرد و آنها را 
آماده تقابل با ســوريه در گام اول كند. البته اين 
زمان هنوز از سوي فدراسيون و خود اسكوچيچ 

تأييد يا تكذيب نشده است.

فوتبال ايران

نكته بازي

آماربازي

فقط شبيه مجتبي حسيني نشو

جايگزين قائدي؟ مثال كي؟

يك دهه گرفتاريم!

حميد مطهري كه به عنوان دســتيار 
يحيي گل محمدي فصل موفقي را در 
پرسپوليس پشت سر گذاشت، حاال 
گفته: »آماده چالش سرمربيگري 
هســتم.« مطهري تأييد كرده كه 
در طول فصــل 4 موقعيــت جدايي از 
پرسپوليس و آغاز كار سرمربيگري را داشت، اما نپذيرفت. گويا 
سايپا پيش از فراز كمالوند دنبال مطهري بوده كه جواب منفي 
شنيده است. گذر زمان هم نشان داد تصميم مطهري در اين مورد 
درست بوده است. به هر حال او هم مثل هر دستيار ديگري حق دارد 
رؤياي سرمربيگري را در ذهنش داشته باشد. دير يا زود مطهري از 
يحيي جدا مي شود و كارش را به صورت مستقل آغاز مي كند. فقط 
اميدواريم سرنوشت او در سرمربيگري، شبيه مجتبي حسيني 
دستيار سابق گل محمدي نباشد. ســال ها همه فكر مي كردند 

موفقيت يحيي به خاطر حسيني است، اما گويا اينطور نبود!

فرهاد مجيدي كه پيش تر موافقتش 
را براي جدايي مهدي قائدي اعالم 
كرده و گفته بود: »مانع پيشرفت 
او نمي شويم«، در نشست خبري 
پيش از بازي با گل گهر يك تبصره 
گذاشته؛ اينكه بايد جانشين مناسب 
براي قائدي پيدا شود. نمي دانيم براي فصل آينده قانون منع 
جذب بازيكن خارجي ادامه مي يابد يا حذف مي شود، اما الاقل 
بين بازيكنان داخلي گزينه اي كه در حد قائدي باشد و بتواند 
جاي خالي او را پر كند به چشم نمي خورد. مهاجم بوشهري 
جوان اول اين سال هاي فوتبال ايران بوده و مخصوصا در 2 
فصل اخير خيلي جاها گره از كار استقالل گشوده است. حتي 
اگر منع جذب خارجي ها برداشته شود هم بعيد است با بودجه 
معمول باشگاه هاي ايراني بازيكن تاپ در حد قائدي پيدا كرد. 

اگر نمي خواهيد او را آزاد كنيد، بهتر است رك بگوييد!

در شــرايطي كــه حســاب كار از 
دســت همه ايرانيــان در رفته و 
االن هيچ كس نمي داند حســرت 
صعودمان به المپيك چهل و چند 
ساله شده، تيم ملي فوتبال ژاپن در 
المپيك توكيو به جمــع 4 تيم پاياني 
رسيد و در نيمه نهايي به سختي، در وقت هاي اضافي با يك گل 
به اسپانيا باخت. به اين ترتيب آنها از صعود به فينال بازماندند، 
اما قطعا تيمي شايسته بودند و آينده درخشاني خواهند داشت. 
اين تيم زير 23ساله هاي ژاپن كه مي تواند به جمع4 تيم پاياني 
المپيك برسد، قشنگ براي فوتبال آسيا در يك دهه آينده خط 
و نشان مي كشد. نمي خواهيم ته دل تان را خالي كنيم، اما رقيب 
سنتي ايران در آسيا نســلي را تربيت كرده كه براي يك دهه 
آينده قرار است حسابي عذاب مان بدهد. ما هم هنوز نمي دانيم 

سرمربي تيم اميدمان كيست!

متريكا

ركورد 600دقيقه اي پرسپوليس تا پايان 

ليگ بيستم هم پابرجا ماند تا خط دفاعي 600
اين تيم صاحب بهترين ركورد در بسته نگه 
داشتن دروازه اش باشــد. سرخپوشان از 
بازي يازدهم تا بازي هجدهم خود هيچ گلي دريافــت نكردند و بعد از 
6كلين شيت متوالي باالخره در ورزشگاه آزادي مقابل نفت مسجدسليمان 
دروازه شان باز شد. البته پرسپوليس آن بازي را 2بريك برد اما ركورد گل 
نخوردن اين تيم روي 600دقيقه متوقف شد. دومين ركورد اين فصل در 
گل نخوردن متعلق به استقالل بود كه در هفته هاي پاياني 485دقيقه 
دروازه اش را بسته نگه داشت اما نهايتا مقابل تراكتور گل خورد. سپاهان 
و فوالد هم با 460و 442دقيقه صاحب سومين و چهارمين ركورد اين 

فصل در زمينه گل نخوردن بوده اند.

اما طوالني ترين زمان گل نزدن در اين فصل 

متعلق به نفت آبادان بود كه در مقطعي از 744
فصل يك ركورد عجيب و غريب از خودش 
بــه جا گذاشــت. شــاگردان ســيروس 
پورموسوي در نيم فصل اول نتايج بسيار خوبي گرفته بودند اما از هفته 
چهاردهم و بعد از تساوي يك-يك مقابل فوالد يكباره خط حمله اين تيم 
طلســم شــد و در 7بازي متوالي نتوانســت هيچ گلي به ثمر برساند. 
برزيلي هاي بحران زده در ايــن هفته ها حتي مقابل ماشين ســازي و 
ذوب آهن قعرنشين هم موفق به گلزني نشدند. درنهايت اين تيم بعد از 
744دقيقه مقابل تراكتور موفق به گلزني شد و بازي با اين تيم را يك-يك 
به پايان رساند. بعد از نفتي ها، ســايپا با 561دقيقه، مس رفسنجان با 
492دقيقه و استقالل با 408دقيقه بدترين ركوردها را در اين زمينه به جا 

گذاشتند.

تيم پرسپوليس در اين فصل تنها يك بار 

شكســت خورد و مثل ليــگ هجدهم، 20
مسابقات را با كمترين باخت در تاريخ ليگ 
برتر به پايان رساند. تا به حال هيچ تيمي 
نتوانسته يك فصل از ليگ برتر ايران را بدون شكست به پايان برساند. تنها 
باخت پرسپوليس در اين فصل در بازي دهم مقابل آلومينيوم رقم خورد 
و بعد از آن سرخپوشان 20بازي متوالي را بدون باخت به پايان رساندند تا 
صاحب ركورد 20هفته شكست ناپذيري هم باشند. بعد از سرخپوشان، 
تيم سپاهان با 17هفته شكست ناپذيري صاحب دومين ركورد خوب اين 
فصل بود. سپاهان آخرين بار در هفته سيزدهم به پديده باخت و بعد از آن 

ديگر هرگز شكست نخورد.

چرا كنعاني »شجاع« نشد؟
داليل واكنش متفاوت هواداران پرسپوليس به جدايي 2 بازيكن

ضربه به حمله
جدايي شهريار مغانلو مي تواند به ضرر پرسپوليس تمام شود

از قرار معلوم بخت باشــگاه پرســپوليس براي حفظ شهريار مغانلو 
اندك اســت. قرارداد قرضي اين بازيكن به پايان رسيده و او از حاال 
به بعد در اختيار ســانتاكالراي پرتغال خواهد بــود. گويا رقمي كه 
اين باشگاه براي صدور رضايتنامه شهريار خواسته، بسيار باالست. 
از عدد 500هزار يورو در اين مورد حرف زده مي شــود كه تازه غيراز 
دستمزد پرداختي به خود شهريار اســت و طبيعتا پرداخت آن در 
توان پرسپوليس نيست. ابراهيم شكوري هم به عنوان مدير ورزشي 
سرخپوشــان با لحني در اين مــورد حرف زد كه به نظر مي رســد 
نشان دهنده قطع اميد پرسپوليس از حفظ اين مهاجم است. همزمان 
رسانه ها از سناريوي خاص سپاهان براي جذب شهريار خبر مي دهند. 
در اين سناريو باشــگاه اصفهاني محمد محبي را به عنوان بخشي از 
رقم رضايتنامه مغانلو به سانتاكالرا مي دهد و در عوض فصل آينده 
از اين بازيكن اســتفاده مي كند. اين ماجرا از نظر منطقي و حرفه اي 
قابل فهم است و شايد به همين دليل هم باشد كه مغانلو در هيچ كدام 
از مصاحبه هايش خيلي جدي در مورد ماندن در پرسپوليس حرف 

نمي زند.
جدايي شــهريار مغانلــو مي تواند ضربه ســختي بــه خط حمله 
پرســپوليس باشــد. اين بازيكن در ليگ برتر و ليگ قهرمانان آسيا 

مجموعا 8 گل براي ســرخ ها به ثمر رساند و شــايد آمارش خيلي 
خارق العاده نبود، اما كيفيت بازي او صرفا با اعداد و ارقام قابل سنجش 
نيست. مغانلو به خط حمله كرخت و بي حال پرسپوليس در نيم فصل 
اول جان تازه بخشــيد. او با تحرك بسيار باال و شگردهاي متنوعش 
در بازي، سرخپوشان را ياري كرد. قدرت حفظ توپ باال، دوندگي و 
جنب وجوش زياد، برتري در درگيري هاي فيزيكي، قد بلند و استفاده 
از توپ هاي هوايي و نيز شــوت هاي ناگهاني مغانلو، به فاز تهاجمي 
پرسپوليس تنوع خاصي بخشيد. او شايد يك فوتباليست برجسته 
يا در سطح تيم ملي نباشد، اما در اندازه هاي خودش، براي ماموريتي 

كه به او سپرده شده بود مهره خوبي از آب درآمد.
شايد سپاهان كه به تازگي با اســتنلي كي روش خداحافظي كرده 
دنبال اين است كه مغانلو را جايگزين فوروارد افت كرده برزيلي كند. 
در اين صورت شهريار به درد آنها خواهد خورد، اما جاي خالي او در 
پرسپوليس به آساني پر نمي شود مگر اينكه سرخ ها يك خريد خوب 
داشته باشند يا عيسي آل كثير به باالترين سطح از آمادگي برسد. تازه 
عيسي در بهترين فرمش هم بيشتر يك مهاجم توانا در داخل محوطه 
جريمه است، درحالي كه مغانلو بيرون از باكس هم اثرگذاري خاص 

خودش را داشت.

برنامه بازي ها

دوشنبه 22 شهريور

سه شنبه 23 شهريور

استقالل ايران - الهالل عربستان

استقالل تاجیكستان - پرسپولیس ايران

شارجه امارات - الوحده امارات 

النصر عربستان - تراکتور ايران 

ليگ قهرمانان-يك هشتم

لیگ برتر ايران)جام خلیج فارس( -فصل بیستم

امتیاز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازي ها تیم رتبه
301910147143367پرسپولیس1

30198353242965سپاهان2

30168636191756استقالل3
3012993529645تراکتور4
30136113332145گل گهرسیرجان 

30101462718944فوالد6

3091383230240پیكان7
639-30109112329مس رفسنجان8
438-30108122731پديده9

537-30910112429صنعت نفت آبادان10

837-3081392533آلومینیوم11

733-3096152734نساجی مازندران12

831-30710132129نفت  مسجدسلیمان13

1126-30511142839ذوب آهن14

1526-30511141934سايپا15

3314-3028201952ماشین سازی تبريز16

۱۱ شهريور ۱400

۱۶ شهريور ۱400 

۱۵ مهر ۱400

20 مهر ۱400

20 آبان ۱400 

2۵ آبان ۱400 

۷ بهمن ۱400

۱2 بهمن ۱400 

4 فروردين ۱40۱ 

۹ فروردين ۱40۱

ايران - سوريه

 عراق - ايران

امارات - ايران

ايران - کره جنوبی

لبنان - ايران

سوريه - ايران

ايران - عراق

ايران - امارات

کره جنوبی - ايران

ايران - لبنان

مرحله مقدماتي جام جهاني - نهايي
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قرعه خوب، كاراته را اميدوارتر كرد

مسابقات كاراته بازي هاي المپيك از امروز شروع مي شود و سارا بهمنيار 
نخستين ايراني است كه روي تاتامي توكيو مي رود. قرعه مي گويد او كار 
راحتي ندارد. بهمنيار كه كاراته كاي 50كيلوگرمي است، بايد در وزن 
منهاي 55كيلوگرم رقابت كند. سراب اوزچليك از تركيه، ون تزويان از 
چين تايپه و ايوت گورانوا از بلغارستان هم گروه هاي او هستند. طبق قانون 
مسابقات مرحله گروهي، دوره اي برگزار مي شود و سارا در گروه 4نفره بايد 
3مبارزه انجام بدهد. 2نفر برتر هر گروه صعود مي كنند و ضربدري مقابل 
هم قرار مي گيرند؛ برنده ها به فينال مي روند و بازنده ها بدون مسابقه به 

مدال برنز مي رسند.
اوزچليك داراي رنك اول وزن 50كيلوگرم و سرسخت ترين حريف سارا 
بهمنيار است. مبارزه هاي اين دو هميشه با پيروزي اوزچليك به پايان 
رسيده است. تزويان هم از سارا سنگين تر است و در وزن 55كيلوگرم 
رنك3 را دارد. با توجه به سوابق اين نفرات، نماينده هاي ترك و چين تايپه 
بيشترين شــانس را براي صعود دارند مگر اينكه اتفاقات ديگري روي 

تاتامي بيفتد. مسابقات سارا از ظهر امروز آغاز مي شود.
اما 2كاراته  كاي ديگر ايران قرعه خوبي دارنــد؛ 2نفري كه از اميدهاي 
مدال كاروان ايران هستند. همه حريفان سخت حميده عباسعلي يعني 
نمايندگان تركيه، آذربايجان و ژاپن در گروه مقابل قرار گرفته اند. چين و 
مصر حريفان سخت  گروه او هستند و با سابقه حميده به نظر نمي رسد براي 
صعود كار مشكلي داشته باشد. او شنبه صبح در وزن  61+كيلوگرم با گانگ 
لي از چين، فريال عبدالعزيز از مصر، الميا ماتوب از الجزاير و الينا كوئرچي از 
سوئيس مسابقه دارد. در وزن 75+كيلوگرم هم سجاد گنج زاده راحت ترين 
كار را براي صعود دارد. گفته مي شود اگر ســجاد خودش گروه بندي 
مي كرد، شايد گروهش سخت تر مي شد! همه قهرمانان جدول در گروهي 
جمع شده اند كه سجاد آنجا نيست. او ظهر شنبه با دانيل گايسينسكي 
از كانادا، بريان اير از آمريكا، ايوان كوويچ از كرواســي و طارق حمدي از 
عربستان مسابقه دارد. تنها مشكل سجاد در اين گروه طارق است كه 
به گربه سياه سجاد شــهرت دارد. مسابقات كاراته براي نخستين بار به 

بازي هاي المپيك اضافه شده و شايد در دوره هاي بعدي نباشد.

المپيك، قرعه مرگ ندارد
در روز دوم مسابقات كشتي آزاد بازي هاي المپيك، شاگردان 
غالمرضا محمــدي در اوزان 74 و 125كيلوگرم به مصاف رقبا 
خواهند رفت. زارع جوان و حسين خاني باتجربه براي رسيدن به 
مدال المپيك بايد حداقل 2قهرمان جهان را از پيش رو بردارند.

  ترافيك مدعيان در 74كيلو
طبق قرعه  كشــي، مصطفي حســين خاني نفر ســوم جهان در اوزان 
غيرالمپيكي در كشــتي اول خود با كايل داك، قهرمان 2دوره جهان از 
آمريكا روبه رو خواهد شد. داك طالي جهان در وزن 79كيلوگرم را در 
اختيار دارد كه براي حضور در المپيك به وزن 74كيلوگرم آمده است. كايل 
داك در انتخابي تيم ملي آمريكا جردن باروز، قهرمان جهان و المپيك را 
شكست داد و به دوبنده تيم ملي رسيد. مصطفي حسين خاني كار بسيار 
سختي براي گذشتن از سد داك خواهد داشت. او درصورت پيروزي بر 
اين حريف در دور دوم به مصاف برنده كشتي ميان محمدحبيب كادزي 
محمداف از بالروس و گندري گارزون از كوبا مــي رود. فرانك چاميزو 
كشتي گير كوبايي االصل ايتاليا و دارنده مدال هاي طالي جهان و برنز 
المپيك نيز در گروه حسين خاني قرار دارد. گروه حسين خاني سخت 
به نظر مي رسد ولي اگر نگاهي به آن طرف جدول داشته باشيد مي بينيد 
كه ســيداكوف روس، عبدالرحمانوف ازبك و اتوگورو ژاپني شــرايط 
سخت تري را براي هر حريفي رقم خواهند زد. وزن 74كيلوگرم ترافيك 
مدعي دارد و براي كســب مدال در اين وزن بايد حداقل 2 تا 3قهرمان 

جهان را شكست داد.

  قرعه مناسب زارع
اميرحسين زارع جوان در وزن 125كيلوگرم در حالي پا به تشك المپيك 
مي گذارد كه تا به حال در مسابقات جهاني بزرگساالن كشتي نگرفته است. 
زارع با عملكردي كه در 3سال گذشته داشت، توانست دوبنده تيم ملي را 
به دست آورد. او در دور اول با الكساندر خوتسيانويسكي، دارنده مدال برنز 
جهان از اوكراين كشتي مي گيرد و درصورت پيروزي بر اين كشتي گير 
در دور دوم به مصاف برنده كشتي ميان جاهيد براهال از الجزاير و اگزون 
شاال از كوزوو خواهد رفت. احتمال رويارويي زارع با گنو پترياشويلي دارنده 
3مدال طالي جهان و برنز المپيك در مرحله نيمه نهايي وجود دارد. زارع در 
مسابقات ليگ موفق شد پترياشويلي را شكست دهد و اين آغاز راه زارع در 
رده سني بزرگساالن بود. رقابت هاي اوزان 74 و 125كيلوگرم از ساعت 

6:30 امروز )پنجشنبه( به وقت ايران آغاز مي شود.

برنامه 
بازي هاي المپيك
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پنج شنبه 14مرداد

جمعه 15 مرداد

  کشتی آزاد)رضا اطری  و حســن یزدانی(:  رده بندی  وزن 57، ساعت 
1۳:45،فينال وزن86 ساعت 15:15

  کشتي آزاد)مصطفی حسين خانی و امير حسين زارع(: مرحله یک هشتم 
 و یک چهــارم نهایــی اوزان 74 و 125 کيلوگرم، ســاعت 6:۳0 صبح، 

نيمه نهایی، ساعت 1۳:45

  کاراته) ســارا بهمنيار(: مرحله حذفی، نيمه نهایــی و فينال وزن 55- 
کيلوگرم زنان، از ساعت 12:۳0 تا 17:10

  کشتي آزاد)مصطفی حسين خانی و امير حسين زارع(:  مرحله شانس 
مجدد وزن هاي 74 و 125 کيلوگرم ســاعت 6:۳0 صبــح، رده بندی و 

فينال، ساعت 1۳:45

  کشتي)مرتضی قياسی و محمد حسين محمدیان(: مرحله یک هشتم و 
یک چهارم نهایی وزن هاي 65 و ۹7 کيلوگرم، نيمه نهایي، ساعت 1۳:45، 

نيمه نهایی اوزان 65 و ۹7 کيلوگرم

المپيك

غيرت ايراني،طالي فرنگي
 محمدرضا گرايي در 25سالگي طالي المپيك را گرفت تا دومين طالي كاروان ايران به نام كشتي فرنگي ثبت شود

 حسن يزداني هم به فينال رفت تا سومين طال را به نام كشتي آزاد بنويسد

در روز اول مســابقات كشــتي آزاد 
المپيك توكيو، رقابــت بين ايران و 
روسيه كامال نزديك بود. كشتي گيران 
ايران و روس در نيمه نهايي هر دو وزن 
با هم مبارزه كردند كه يك مبارزه را 
روس ها بردند و در يك ديدار شاگردان 
محمدي به پيروزي رسيدند. يزداني با 
شكست نايفانوف روس فيناليست شد 
ولي اطري در مقابل اوگويف شكست 

خورد و به رده بندي رفت.

حسرت فينال براي اطري
رضا اطري در وزن نخست نخستين كشــتي گير آزادكاري بود كه روي تشك رفت. او شروع فوق العاده اي داشت و 
فراتر از تصورات ظاهر شــد. به خاطر كيلوهاي زيادي كه اطري از وزنش كم مي كند بسياري از كارشناسان شانس 
زيادي براي او قائل نبودند ولي اطري تمام پيش بيني ها را به دست فراموشي سپرد و خودش را در حد مدعيان اصلي 
اين وزن معرفي كرد. رضا اطري در كشتي اول خود مقابل سليمان آتلي دارنده مدال هاي نقره و برنز جهان از تركيه 
با نتيجه 3 بر 2 به برتري رسيد. او در دور دوم برابر بخبايار اردنبات دارنده مدال برنز جهان از مغولستان قرار گرفت 
و با يك كشتي حساب شده با نتيجه 5 بر يك به ديدار نيمه نهايي رفت. اطري براي رسيدن به فينال در مقابل زائور 
اوگويف دارنده 2مدال طالي جهان قرار گرفت كه در مسابقات جهاني2019در مقابل همين كشتي گير شكست 
خورده بود. سبك وزن ايراني حساب شده كشتي را شــروع كرد و 2امتياز هم از زائور اوگويف روس پيش افتاد ولي 
هرچه زمان پيش رفت اشتباهات اطري بيشتر شد و با هر اشتباه امتيازاتي را از دست داد تا با نتيجه ۸ بر 3 بازنده اين 

ديدار باشد. اطري براي كسب مدال برنز بعدازظهر امروز )پنجشنبه( به روي تشك خواهد رفت.

يزداني در يك قدمي ركورد تختي
حسن يزداني روز گذشته دومين آزادكار ايران بود كه به روي تشك آمد. او نخست مقابل جاورايل شاپيف از ازبكستان با نتيجه 
11 بر 2 به برتري رسيد و در دومين كشتي خود استفان ريچموت از سوئيس را از پيش رو برداشت. كشتي او در مقابل ريچموت 
سوئيسي كمتر از 2 دقيقه طول كشيد و يزداني با نتيجه 12بريك پيروز شد. ستاره كشتي ايران در مرحله نيمه نهايي مقابل 
آرتور نايفانوف دارنده مدال برنز 2019 جهان از روسيه قرار گرفت و به نظر مي رسيد كار سختي نداشته باشد، چون در جهاني 
قزاقستان همين كشتي گير را در كمتر از 3دقيقه ضربه فني كرده بود. با شروع كشتي مشخص شد روس ها به شكل ويژه روي 
كشتي حسن يزداني كار كرده اند. كشتي تا لحظات آخر با نتيجه 3بر يك دنبال مي شد كه در ثانيه هاي پاياني در مقابل حمله 
نايفانوف يزداني فن كنده را از باال اجرا كرد و 4امتياز ديگر هم گرفت. يزداني درنهايت 7بريك پيروز شد و به فينال رسيد. در آن 
سوي جدول وزن ۸6كيلوگرم نيز تيلور آمريكايي طبق پيش بيني ها به فينال رسيد. او تمام حريفانش را با امتياز عالي پشت سر 
گذاشت تا از همين حاال براي يزداني در فينال خط و نشان كشيده باشد. تيلور تا به حال 2 مرتبه يزداني را شكست داده و ديدار 
سوم آنها در فينال المپيك توكيو رقم خواهد خورد. اين كشتي گير سرسخت آمريكايي 4سال است به هيچ حريفي نباخته و در 
53مبارزه اخيرش پيروز شده است. در كشتي ايران تابه حال كشتي گيري نداشته ايم كه 2 مدال طالي المپيك بگيرد و درصورت 
كسب دومين طال توسط حسن يزداني او از ركورد آقاتختي عبور خواهد كرد. غالمرضا تختي با يك مدال طال و 2 نقره المپيك 
در صدر افتخارآفرينان كشتي آزاد ايران قرار دارد و حسن يزداني اگر طالي دوم خود را در توكيو بگيرد از نظر مرغوبيت مدال ها 

باالتر از غالمرضا تختي قرارخواهد گرفت.

طال به شيراز برگشت
و اما كشتي فرنگي كه 5نماينده در توكيو داشــت بعد از يك شــروع كمتر از انتظار، پايان زيبايي را رقم زد و در 
آخرين وزن به مدال طال رســيد. در ميان 5شــاگرد محمد بنا كمتر كســي مدال طال را براي محمدرضا گرايي 
پيش بيني مي كرد اما اين قهرمان شيرازي غافلگيركننده ظاهر شد و طالي 67كيلوگرم را با قدرت از آن خود كرد. 
محمدرضا گرايي يك تجربه تلخ از مسابقات جهاني بزرگساالن داشــت و كيلوهاي زيادي از وزنش براي كشتي 
گرفتن در 67كيلوگرم كم مي كرد. قهرمان شيرازي كشــتي فرنگي، بعد از اينكه دست برادر بزرگ ترش به مدال 
المپيك نرسيد تمام عزمش را جزم كرده بود تا طالي المپيك را بگيرد. محمدرضا گرايي قهرمان آسيا و قهرمان 
اميدهاي جهان در روز اول رقابت هايش مقابل جوليان هورتا از كلمبيا ۸ بر صفر پيروز شد و در دومين مبارزه خود 
به سختي فرانك اســتابلر دارنده 3مدال طالي جهان از آلمان را 5 - 5 از پيش رو برداشت و به نيمه نهايي رسيد. 
او در نيمه نهايي راماز زويدزه دارنده مدال هاي طالي جوانان جهان و نقره زير 23ســال جهان از گرجستان را با 
نتيجه 6 بر يك برد و به فينال رســيد. گرايي در فينال به مصاف پرويز نصيب اف از اوكراين رفت و با امتياز عالي و 
با نتيجه 9 بر يك به برتري رسيد و به مدال باارزش طالي المپيك رســيد. اميد نوروزي آخرين طاليي ايران در 
 اين وزن بود كه اتفاقا او هم اهل شيراز است و گرايي مدال همشــهري اش را بار ديگر در بازي هاي المپيك تكرار 

كرد.

هم علي داوودي مي دانست و هم بقيه وزنه برداران سنگين وزن 
كه مدال طال براي هيچ يك از آنها نيست. قبل از اينكه بازي هاي 
المپيك توكيو آغاز شود، طال را براي وزنه بردار گرجستاني كنار 
گذاشته بودند و رقابت ساير وزنه برداران براي مدال نقره بود كه 

اين مدال به علي داوودي و وزنه برداري ايران رسيد.
عصر ديروز در مســابقات وزنه برداري المپيك و در دســته 
فوق سنگين، داوودي ايران را به تك مدال وزنه برداري رساند 
تا روز خوب ايران تكميل شود. يك روز قبل علي هاشمي در 
دوضرب اوت كرده بود و تنها اميد وزنه برداري ايران به داوودي 
بود. با اينكه ركوردها اين اطمينان را داده بودند كه نقره او حتمي 
است اما بدشانســي هاي ايران در روزهاي بي مدال گذشته، 
نگران كننده بود. داوودي در يك ضــرب وزنه هاي 191، 196و 
200كيلوگرمي را بلند كرد. او از نفر سوم 10كيلوگرم جلوتر بود و 
از حركت اول نفر اول 8كيلو عقب تر. نفر اول الشا تاالخادزه بود، 
وزنه برداري كه 3بار ركورد يك ضرب المپيك را شكست. بار اول 
با وزنه 208كيلوگرمي ركورد زد و با وزنه 215كيلوگرمي براي بار 
دوم اين ركورد را جابه جا كرد. وزنه سوم كه 223كيلوگرم بود، 

ركورد خود تاالخادزه و ركورد جهان را نيز يك كيلو افزايش داد.
داوودي در حركت اول دوضرب با وزنه 234كيلوگرم مدال نقره 
را قطعي كرد اما براي اطمينان بيشــتر وزنه هاي او سنگين تر 
شــدند. وزنه 240كيلويي را انداخت ولي وزنه 241كيلوگرمي 
3چراغ سفيد داوران را گرفت و مدال نقره را به گردن داوودي 
انداخت. داوودي با مجموع 441كيلوگرم نخستين مدال نقره 
كاروان ايران در توكيو را گرفت. تاالخادزه در دوضرب هم فاصله 
زيادي از بقيه داشت و 2بار ركورد زد. وزنه اول او 245كيلوگرم 
بود اما هر بار 10كيلوگرم روي وزنه هايش گذاشت؛ 255كيلوگرم 
در حركت دوم و 265كيلوگرم در حركت ســوم. او در حركت 
دوم 5كيلوگرم ركورد دوضرب را جابه جــا كرد و در حركت 
ســوم 10كيلوگرم ركورد را افزايش داد. تاالخادزه با مجموع 
488كيلوگرم قهرمان شد و در مجموع هم ركورد جديدي به 
نام خودش ثبت كرد. در اين دسته اســد از سوريه با مجموع 
424كيلوگرم سوم شد و مدال برنز گرفت. داوودی كه در 22 
سالگی مدال المپيك گرفته است، اين مدال را به مردم و كادر 

درمان تقديم كرد.

نقره 441كيلويي به نام داوودي
علي داوودي نايب قهرمان دسته فوق سنگين المپيك شد.

 تاالخادزه گرجستاني 47كيلوگرم بيشتر از او وزنه زد و به قهرماني رسيد

  گرايي: رويايم به حقيقت پيوست
محمدرضا گرايي بعد از قهرماني در وزن 67كيلوگرم كشتي فرنگي المپيك 2020 توكيو گفت: »از دوران نوجواني رؤياي كسب 
مدال المپيك را داشتم و اكنون احساس خوشحالي مي كنم كه به آن رسيدم. آرزوي هر ورزشكاري رسيدن به مدال المپيك است 
و خوشحالم كه دل مردم را شاد كردم.« او درباره رقابت فينال هم گفت: »در مسابقه فينال وقتي اخطار گرفتم حريف اوكرايني از 
پشت مچ دستم را گرفت كه اين حركت خطا بود. دوربين آن صحنه را شكار نكرد و اعتراض ما هم مورد توجه قرار نگرفت. از آن به 
بعد از لحاظ فني كشتي را در دست گرفتم و ادامه دادم.« كشتي فرنگي ايران كه در 3المپيك )لندن، ريو و توكيو( با سرمربيگري 
محمد بنا حاضر بوده، در المپيك 2012 توسط حميد سوريان، اميد نوروزي و قاسم رضايي به 3مدال طال رسيد، در ريو بدون 
كسب طال و با 2 برنز قاسم رضايي و سعيد عبدولي به كارش پايان داد و حاال المپيك توكيو را نيز با يك طال و يك برنز به پايان 

رسانده است.

   بنا: براي علي گرايي ناراحت شدم
محمد بنا پس از پايان رقابت هاي كشتي فرنگي درباره عملكرد تيمش گفت: »از نظر شما كسب مدال طال دوست داشتني است 
و خود من هم خيلي دوست دارم اما نتيجه مي توانست بهتر از اين باشد. من ناراحت علي گرايي كاپيتان تيم ملي هستم چون 
وقتش بود كه در توكيو طال يا حتي برنز كسب كند. شايد از دست دادن طال باعث شد كه شب قبل نخوابد و با ناراحتي حتي 
انگيزه اش را براي كسب برنز از دست بدهد. در مجموع خوشحالم براي اينكه مردم شاد شدند؛ اين طال مبارك همه و حالل 
محمدرضا گرايي باشد و اميدوارم همين مدال طال را مردم از ما قبول كنند.« سرمربي كشتي فرنگي درباره اينكه آيا روي مدال 
محمدرضا گرايي حساب باز كرده بود، گفت: »رضا گروهش سخت بود و دالوري كرد. قابليت هاي او را مي شناختيم اما ميدان 

بزرگي را نديده بود. او كشتي گير بزرگ و باهوشي است. درود به شرف گرايي آن هم با قرعه سختي كه داشت.«
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افقي:
 1- اعتقادات بنيادي اسالم- 

گل زينتي گرمسيري
2- امانتي- كارگر كشتي- 

رشته باريك و دراز
3- آب دهان- از رشته هاي 
ده گانه ورزش دو و ميداني- 

زنده
4- پسر مازندراني- خوردني 
زن  صبحانــه-  شــيرين 

گندمگون
5- زد و خــورد- كامل ترين 

زبان دنيا- آسان
6- ســوره نود و سوم قرآن- 
اقامت گزيدن- نوعي نارنگي

7- افترا- ايشان- الهه عشق 
در اساطير يونان 

8- مادر عرب- از پهپاد هاي 
ســاخت ايران- جوهر قليا- 

جام جهان نما
ماكارونــي  چهــره-   -9
رشــته اي- ســبز مايل به 

خاكستري
10- برودت- فيلمي ساخته 
استيون اسپيلبرگ- چيرگي
11- قايق بــزرگ موتوري- 

قشون- جواهرنشان
12- ميــوه اي روغني- اتاق 

ريلي- نزديك بين
13- قابليت ارتجاعي دارد- 
نام ديگر گياه نخل مرداب- 

پرنده اي شناگر 
14- اذيت- خانه ساحلي- 

سالي كه در آنيم
15- سفره نوروزي ايرانيان- 

هنر نمايشي
  

عمودي:
1- اظهــار نارضايتــي و 
مخالفــت- حركتــي در 

ژيمناستيك
2- فيلتــر- قطعــي- زن 

نافرمان
3- طــرف- نوعــي لقب- 
عبادتگاه مسلمانان- حرف 

آزاردهنده
4- آنزيــم لوزالمعــده- 

حيله گر- اپراي كوچك
5- روزگار- مقابــل رويــه 

لباس- پناهگاه
6- پيلــوت- شــهري در 
شهرستان رفسنجان- آبراه 

كوچك
7- با ميخ و تخته ســروكار 

دارد- فريب- اهانت
8- چهلمين روز شهادت امام 
حسين)ع(- داستاني نوشته 

صادق هدايت
9- قتل عام- كثيف- سوغات 

قمصر
10- بــراي بيــان درد و 
آزردگي به كار مي رود- نان 

شب مانده- خواهش
11- قاره ما- زنداني- مرغ همسايه

12- زندگــي مرفه- پوســيده- 
همدل

13- تكرار حرفي- ســمت چپ- 
قطعي براي كتاب- نگهبان گله

14- زن جادوگر- نيكورو- متانت
15- سبكي در نقاشــي كه در آن 
تصاويــر تا حد امكان بــه واقعيت 
نزديــك مي شــود- از بازي هاي 

قديمي دورهمي هاي خانوادگي

زبلاچفربهبدبد
ناتاچيردوماكول
ديوردناناتفنگ
گرونضقانهوكش
يديسيوامينورا

عمساربملاوش
زيتسناتمندوشگ
يدماينرسوامر
زنگنمگنيردراي
شورقصخشمورب
كينيضرفتيبلها

ماهراوهاخلبي
دكهسوشتايناخد
ينارهتنيسحدلاو
ندرواكدزدبالف 15

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3994
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

326845197
847196235
591237846
152489673
468753921
739612458
673921584
914578362
285364719

متوسط

 1   4    6
  8  6    2
7    8 9    
   8   5 9 6  
    9    3 1 
 2 7   3    
   1     2 3
3 4   7  5   
2 5   3   4  385762491

971548362
642319785
263871549
854693217
719425836
437156928
596284173
128937654

ساده

متوسط

513742896
498561372
762389154
134825967
685497231
927613485
879154623
346278519
251936748

سخت

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

ساده

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

لوئيس فان خال به جاي فرانك دي بوئر به عنوان سرمربي تيم ملي هلند 
برگزيده شد تا بار ديگر ثابت كند، فان خال از بين نمي رود بلكه از تيمي به 
تيمي ديگر منتقل مي شود. اين سومين باري است كه او هدايت تيم ملي 
كشورش را به عهده مي گيرد و اين در حالي است كه حدود 2 سال و نيم 
پيش از مربيگري خداحافظي كرده بود و حاال دوباره سالم كرده. قرارداد 
فعلي او 18ماهه تنظيم شده تا رقابت هاي سال آينده جام جهاني قطر را 
هم پوشش دهد. او جانشين كسي شد كه انتقادات زيادي به او وارد بود 
و از اصول اوليه توتال فوتبال و آرمان هاي يوهان كرويف و رينوس ميشل 
تعدي كرده بود. دي بوئر تيمش را با 3مدافع مي چيد كه اين خوشايند 
هلندي ها نبود. هواداران تيم ملي ســبك مربي ســابق را بكش زيرش 
مي خواندند و در بازي يك هشتم نهايي يورو2020 ديديد كه اين سبك 
بازي عمال واينالدوم را كه هافبك طراح و مركــزي تيم بود، از جريان 

مسابقه خارج كرده بود.
لوئيس فان خال آخرين بار در تيم منچســتريونايتد مربيگري كرد اما 
با خريدهاي نامعقول و نتايج نامناســب جاي خود را بــه مورينيو داد 
تا اين پرتغالي هم كه زماني در بارســلونا دســتيار فان خال بود، بتواند 
به نوبه خودش نتايج بد بگيرد و براي اين تيم خريدهاي بد انجام دهد. 
پيش از آنكه فان خال در سال2014 براي 2سال به يونايتد برود، 2سال 

هدايت تيم ملي هلند را به عهده داشت و يك بار هم بين سال هاي 2000 
تا 2002 سرمربي الله ها بود. او آژاكس را قهرمان اروپا كرد و سپس به 
بارسلونا رفت و 2دوره سرمربي اين تيم بود و بارسا را به پايگاه بازيكنان 
هلندي تبديل كرد تا جايــي كه 9بازيكن هلندي در اين تيم پرســه 
مي زدند. بايرن مونيخ هم ديگر تيم بزرگي بود كــه او هدايت آن را در 
دست داشت. با آژاكس يك نايب قهرماني ليگ قهرمانان هم داشت و در 
بارسا 2 الليگا و با بايرن مونيخ يك بوندس ليگا و يك فينال ليگ قهرمانان 
و با منچستريونايتد يك جام حذفي به دست آورد و تيم ملي هلند را در 

جام جهاني 2014 برزيل به رتبه سومي رساند.
در هلند دوران تلخي را هم ســپري كرد و زماني كه با آژاكس قله هاي 
فوتبال اروپا و كشــورش را فتح مي كرد، هــواداران تيم هاي رقيب در 
ورزشگاه ها او را به خاطر ســرطان كبد و لوزالمعده همسرش مسخره 
مي كردند تا اينكه همســر اولش فوت كرد. او 8 خواهر و برادر بزرگ تر 
از خودش هم داشــت. اين مربي 69ســاله كال آدم عجيب و پيچيده و 
ترسناكي است. لوكا توني، بازيكن سرشناس سابق ايتاليايي يك بار تعريف 
كرده بود كه فان خال جلوي همه بازيكنان ادعا كرده بود كه هر بازيكني را 

كه بخواهد مي تواند كنار بگذارد، چون جرأت)!( اين كار را دارد.
فان  خال به طور متوســط در هر تيمي كه بوده 2/21ســال در آن دوام 

آورده. سري آخري كه سرمربي هلند بود، ميانگين 2/21امتياز در هر 
بازي در 29باري كه روي نيمكت اين تيم نشست ثبت كرد. يواخيم لوو 
هم كه پس از 15سال از تيم ملي آلمان جدا شده، گزينه اين پست بود. 
قرار است دني بليند به عنوان دستيار اول، هنك فريزر به عنوان دستيار 
دوم، فرانك هوئك به عنوان مربي دروازه بان  ها در كنار فان خال فعاليت 
كنند. خودش پس از قبول اين شغل گفته است: »تيم ملي هلند هميشه 
به قلب من نزديك بوده. افتخار بزرگي است. فرصت كمي براي دور بعدي 
مسابقات انتخابي باقي مانده است. اين ديدارها نقشي حياتي در صعود 
ما به جام جهاني خواهد داشت. به همين خاطر تمركز ما از همين حاال 
به طور كامل روي بازيكنان و رويكردمان در تيم ملي است. هر چه باشد، 
به خاطر همين كار هم انتخاب شده ام. برگشت به كمپ تيم ملي حس 
خوبي دارد. تا همين امروز با تعدادي از بازيكنان تيم ملي صحبت كرده ام 
و بي صبرانه منتظر هستم تا كار صعود هلند به جام جهاني را در كنار هم 

يكسره كنيم.« 
تيم ملي هلند در ماه سپتامبر )شهريور(3بازي انتخابي جام جهاني را 
انجام خواهد داد. هلند هم اكنون در رده دوم گروه G است و از 3 بازي 
خود 6امتياز به دست آورده و با يك امتياز كمتر از تركيه صدرنشين در 

رده دوم قرار گرفته است.

از گور برخاسته
 هلندي ها براي سومين بار دست 
به دامان فان خال شدند

اود )اوت( هورلي لوون بلژيك؛ احتماال اين نام را تابه حال نشنيده ايد 
اما از اين به بعد با اخبار ورزشــي سايت هايي كه به اتفاقات پيرامون 
لژيونرهاي فوتبال مي پردازند، اين اسم را بيشتر مي شنويد. چند وقت 
ديگر تيتر مي زنند »واكنش هم تيمي گلزن تيم رقيب كاوه رضايي 
به اظهارات مدير ورزشي باشگاه اود هورلي«! كاوه ملي پوش ما كه در 
كالب بروخه نتوانسته خودش را ثابت كند، باز هم به تيمي ديگر قرض 
داده شد؛ همان تيم اسم سختي كه اول اين گزارش ذكر شد. احتماال 
از ســال2024كه ليگ بلژيك و هلند با هم ادغام مي شوند تا ليگي 
رقابتي تر را تشكيل دهند، ديگر نامي از اينگونه تيم ها در اخبار ديده 
نخواهد شد. پيش از اينكه رضايي به اين تيم قرض داده شود، صحبت 
از انتقال قرضي او به نايمخن هلند بود كه به هرحال تيمي مطرح تر 
در ليگي معتبرتر است و عليرضا جهانبخش هم در آن باشگاه توپ 
مي زد و در 54بازي 17گل هم براي اين تيم زد. كاوه در هر دو فصل 
قبل به تيم شالروا در همين ژوپيتر ليگ بلژيك قرض داده شده بود تا 
در كنار قلي زاده در اين تيم بازي كند. او فصل قبل 7گل در 25بازي 
و 1570دقيقه و به عبارتي هر 224دقيقه يك گل زد و فصل قبل تر 
12گل در 22بازي و 1641دقيقه يعني هر 137دقيقه يك گل. انگار 
بروخه كه در سال2018اين بازيكن را از شــالروا خريده بود از اين 
خريد راضي نيست چون اين سومين فصلي اســت كه او را قرضي 

رها مي كند.
بازيكن 29ساله بااخالق سابق سايپا، ذوب آهن و استقالل در فصل 
19-2018كه در بروخه بازي مي كرد تنها يك بار موفق به گلزني شده 
بود اما چندان هم بازي به او نمي رسيد؛ 409دقيقه در 11بازي كه 
فقط 4 بار آن بازي از ابتدا در تركيب ثابت بود. بهترين آمار گلزني اش 
را يك فصل پيش از انتقال به بروخه براي شــالروا به ثبت رسانده و 
موفق شده بود در يك فصل 16گل بزند. حتي آمار گلزني اش براي 
استقالل هم خوب نبود و تنها 7گل در تنها فصل حضورش در جمع 
آبي پوشــان زده اما با اين حال فصل موفــق و بازي هاي خوبي را در 

تركيب اين تيم ســپري كرده بود. پس از امير عابدزاده كه از ليگ 
برتر پرتغال به تيمي گمنام در دسته دوم اسپانيا ملحق شده و سعيد 
عزت اللهي كه در تيم اسم ســخت ديگري در ليــگ دانمارك بازي 
مي كند، كاوه سومين بازيكن لژيونر تيم ملي است كه نام يك باشگاه 

گمنام اروپايي را در ايران بر سر زبان ها مي اندازد.
نام كامل باشگاه جديد كاوه تقريبا يك جمله طوالني است؛ »اف سي 
زوارته دوييولز اود هورلي لوون«  كه در شــهر لوون بلژيك فعاليت 
مي كند. پيراهن اين تيم با لباس تيم ملي ايران سازگار است؛ سفيد 
با خطوطي ســبز و قرمز. احتماال كاوه رضايي مشهورترين بازيكن 
تاريخ باشگاه باشد، دست كم چندين ميليون ايراني او را مي شناسند. 
از سال1957و تاسيس اين باشــگاه هيچ افتخاري ثبت نشده. يك 
دروازه بان تايلندي، بازيكناني از فرانسه، بنين، اردن، تركيه، ونزوئال، 
مجارستان و بلغارستان ساير بازيكنان خارجي اين تيم هستند. اين 
تيم در فصل جديد كه 2 هفته از آن سپري شده، 2 تساوي به دست 
آورده و 2 گل زده و 2 گل خــورده. فصل قبل هــم بين 18تيم ليگ 

عادي يازدهم شد و به 5تيم حاضر در دور قهرماني راه نيافت.
با همه اينها انتقالش به تيم گمنام اود هورلي شايد برايش خوش يمن 
باشد. دليل آن را بايد در مالكيت حقوقي اين باشگاه ذكر كرد؛ اينكه 
باشــگاه متعلق به گروه »كينگ پاور« اســت كه يك خرده فروشي 
زنجيره اي در فلي شاپ فرودگاه هاي سراســر جهان است و متعلق 
به ويچاي سريواداناپرابها، مالك فقيد باشگاه لسترسيتي كه 2 سال 
پيش بر اثر سانحه ســقوط هلي كوپتر در ورزشگاه كينگ پاور شهر 
لستر فوت كرد و پسرش جاي او را گرفت. كينگ پاور جدا از مالكيت 
2 باشگاه لستر و اود هورلي، در تايلند هم يكصد زمين فوتبال و حدود 
يك ميليون بازيكن نوجوان و جوان تحت مالكيت خود دارد. شايد 
اگر مهاجم ما در اين تيم بلژيكي بدرخشد، آينده اي رؤيايي برايش 
رقم بخورد و بتواند رنگ ليگ برتر را در تيــم اصلي گروه اقتصادي 

كينگ پاور ببيند.

توفيق اجباري براي كاوه
مهاجم ايراني بروخه به تيم زيرمجموعه لسترسيتي قرض داده شد
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   امكان برداشــت هزينه كفن و دفن از حساب شخص 
متوفي فراهم شود

بهتر است سازمان بهشت زهرا با همكاري بانك ها، اين امكان را 
فراهم كنند تا هزينه كفن و دفن متوفي از كارت وي قابل پرداخت 
باشــد. در اين صورت اختالف و درگيري بين اعضاي خانواده به 

حداقل مي رسد و متوفي هم مديون كسي نخواهد بود.
شارعي از تهران 

  دولت جديد، در ايالم مديران بومي به كار گيرد
از دولت حجت االســالم رئيســي توقع داريم از مديــران جوان 
و با تجربه اســتاني درون خود اســتان اســتفاده كند تا ضمن 

شايسته ساالري مديران متعهدانه تر به خدمت مشغول شوند.
رمضاني از ايالم

 مستمري مددجويان بهزيستي به موقع پرداخت نمي شود
مدتي اســت كه مستمري ما مددجويان ســازمان بهزيستي، به 
موقع پرداخت نمي شود و گاهي حدود يك ماه به تعويق مي افتد. 
جريان را از ديوان محاســبات كشــور پيگيري  كرديم و گفتند 
كه اعتبار و بودجه الزم تامين و به ســازمان بهزيستي پرداخت 
 شــده اســت. با اين وصف دليل تأخير در پرداخت از سوي اين 

سازمان چيست؟ 
امامي از تهران

   خارتوران سمنان حتي يك راه استاندارد ندارد
منطقه خارتوران كه شامل40روستاست از محروم ترين مناطق 
استان سمنان است كه نبود يك راه استاندارد به باقي مشكالت 

آن دامن زده است. 
اگر يك راه استاندارد در مســير بيارجمن بردسكن يا بيارجمن 
سبزوار در اين منطقه احداث شــود هم باعث ايجاد ظرفيت هاي 
گردشگري منطقه مي شود و هم در ارسال محصوالت كشاورزي 

به خارج از شهر و استان مشكالت كاهش مي يابد.
اعالئي محدثي از خارتوران

  جلوي پر كردن استخرهاي منازل باالي شهررا بگيرند
در اين شــرايط كه بسياري از شهرهاي  كشــور با كم آبي شديد 
مواجه اند و حتي آب شرب ندارند بعضي از ثروتمندان ساكن باالي 
شــهر، اقدام به پر كردن اســتخرهاي داخل منازلشان مي كنند.
از مسئولين آب و فاضالب خواهشــمنديم برخورد جدي با اين 

مسئله داشته باشند. 
صادقي از تهران

 تكليف آغاز فعاليت معدن مس دالي چه شد
معدن مــس دالي درحالي كه از ســال 80مجوزهــاي قانوني را 
گرفته و ســال 91مجددا اخذ مجوز كرده همچنــان غيرفعال 
است. درحالي كه آغاز به كار اين معدن مي تواند صدها شغل براي 
جوانان منطقه ايجاد كند. اين معدن كه در 40كيلومتري دليجان 
و 8كيلومتري روستاي راوه است مي تواند اقتصاد منطقه و حتي 

شهرستان را متحول كند.
دالوري از دليجان

   خطوط ويژه »بي آرتــي« اتوبان امام علــي نيازمند 
خط كشي 

خطوط »بي آر تــي« در بعضي از نقاط اتوبان امام علي، با ســاير 
الين ها تالقي مي كند و خودروهاي اضطراري مثل آمبوالنس يا 
ماشين آتش نشاني و... گرفتار ترافيك مي شوند. بهتر است با خط 
كشي اين نقاط )به ويژه قسمت هايي كه اتوبان باريك مي شود( از 

وقوع اين مسئله جلوگيري كرد.
عابدي از تهران

  مسكن هاي مهر فرج آباد چالوس چه شد
10 سال است كه مســكن مهر فرج آباد چالوس در حال ساخت 
اســت. درحالي كه بسياري از مصالح ســاختماني به كار رفته در 
ساخت اين مسكن ها فرسوده شده هنوز اين مسكن ها به مرحله 
ساخت كامل نرسيده اند و نيمه كاره رها شده اند. سرمايه مردمي 
كه با هزار اميد در ســاخت اين مسكن ها مشــاركت كردند چه 

مي شود. آيا قرار است مسكن كلنگي تحويل ما بدهند.
كجوري از چالوس 

 واكسيناسيون نانواها چرا در اولويت نيست
با توجه به اينكه نانوايان زمان طوالني از روز را با افراد مختلف در 
تماس هستند، بهتر است وزارت بهداشت اين صنف را در اولويت 

تزريق واكسن قرار دهد.
گودرزي از تهران

   حقوق كادر درمان بيمارستان هاي زابل را بدهند
حقوق پرسنل بيمارســتان اميرالمومنين)ع( و بيمارستان امام 
خميني زابل 4 ماه به تعويق افتاده است. اين پرسنل طرف قرارداد 
دو شركت   پيمانكاري   طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشكي زابل 
هستند. انتظار مي رود رئيس دانشــگاه علوم پزشكي و يا وزارت 
بهداشــت پيگيري حق و حقوق پرســنل درمان در اين شرايط 
 حاد كرونايي باشــند تا با انگيزه بيشــتر اين روزهاي سخت را 

پشت سر بگذارند.
 ميربحري از زابل

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

دستبرد مردان مسلح به 
طالفروشي در پلدختر

5مرد مسلح با تيراندازي و ايجاد رعب و وحشت 
در پلدختــر موفق شــدند به يك طالفروشــي 
دســتبرد زده و مقدار زيادي طــال و جواهرات 
سرقت كنند. به گزارش همشــهري، سرهنگ 
علي اماني، فرمانده انتظامي پلدختر در توضيح 
اين سرقت گفت: 5سارق مسلح حوالي ساعت11 
صبح چهارشــنبه با تيرانــدازي و ايجاد رعب و 
وحشــت در يكي از خيابان هاي اصلي شــهر به 
يك طالفروشي دســتبرد زدند. در اين سرقت 
مســلحانه 5نفر از ســارقان كه نقاب به صورت 
داشتند، با پياده شدن از يك خودروي پژو405 
به طالفروشــي دســتبرد زدند و پس از سرقت 
بخشي از طالها و تيراندازي به مغازه و مردم، به 
راننده ملحق و متواري شدند. فرمانده انتظامي 
پلدختر در ادامه گفت: با وجود هشدارهاي پليس، 
ساختمان اين مغازه از سيستم حفاظتي و امنيتي 
كامل برخوردار نبود. با اين حال شهر در كنترل 
پليس است و امنيت و آرامش بر آن حاكم شده 
و مأموران در حال رديابي و بررســي موضوع و 
در تالش براي شناســايي و دستگيري سارقان 

هستند.

برق گرفتگي، عروسي را عزا 
كرد

مردي كه در جريان جشــن عروســي در يكي 
از روســتاهاي ازنا دچار برق گرفتگي شــده بود 
جانش را از دست داد تا اين عروسي عزا شود.  به 
گزارش همشهري، اين حادثه در روستاي گرجي 
شهرستان ازنا واقع در استان لرستان اتفاق افتاد. 
ماجرا از اين قرار بود كه با وجود هشدارهاي ستاد 
مقابله با كرونا خانواده اي در اين روســتا جشن 
عروسي برپا و مهمانان زيادي را به جشن دعوت 
كرده بودند. وقتي مراسم شروع شد مهمانان يك 
به يك وارد شدند و همه  چيز به خوبي ادامه داشت 
تا اينكه ناگهان مردي كه 41ســال داشت دچار 
برق گرفتگي شــد. دقايقي بعد با اعالم اين خبر 
به اورژانس، گروهي از امدادگران خود را به محل 
حادثه رســاندند اما او هيچ گونــه عالئم حياتي 

نداشت و معلوم شد در دم جان باخته است.

خودكشي نافرجام زن جوان 
بعد از قتل فرزند 10ماهه اش

زن جوان به دليــل اختالفاتي كه با شــوهرش 
داشــت در اقدامي هولناك تصميــم گرفت با 
خوردن محلول لولــه بازكن به زندگي خودش و 
فرزند 10ماهه اش پايان دهــد اما در اين حادثه 
تلخ فرزندش جانش را از دســت داد و خودش از 

مرگ نجات يافت تا به اتهام قتل بازداشت شود.
به گزارش همشــهري، چند روز قبل به مأموران 
پليس آگاهي استان البرز خبر رسيد كه كودك 
10ماهه اي كــه به دليل مســموميت به يكي از 
بيمارستان ها منتقل شده بود، به طرز مشكوكي 
جان خود را از دســت داده اســت. بررسي هاي 
اوليه نشــان مي داد مادر اين كــودك نيز دچار 
مســموميت شــده بود اما از مرگ نجات يافته و 
تنها فرزندش جان باخته اســت. در اين شرايط 
بود كه پدر اين خانواده به پليس آگاهي فراخوانده 
شد تا در اين باره از او تحقيق شود. اين مرد وقتي 
در برابر افســر پرونده قرار گرفــت درباره آنچه 
روز حادثه اتفاق افتاده بود گفــت: من بيرون از 
خانه بودم اما وقتي برگشتم ديدم حال همسر و 
فرزندم خوب نيست. ظاهرا هر دوي آنها مسموم 
شده بودند و چون فكر مي كردم وضعيت شان هر 
لحظه بدتر مي شود، در كمترين زمان ممكن هر 
دو را به بيمارستان منتقل كردم. در آنجا پزشكان 
تالش هاي زيادي براي نجات همســر و فرزندم 
انجام دادند اما در نهايت همسرم مداوا شد؛ ولي 
فرزندم جانــش را از دســت داد. در همين حال 
نتيجه معاينه جســد كودك فوت شده حاكي از 
اين بود كه او به دليل خوردن محلول لوله بازكني 
به قتل رسيده اســت. باور اينكه زن جوان نقشه 
مرگ خود  و فرزند خردســالش را كشيده باشد 
ســخت بود، اما حادثه اي كه اتفــاق افتاده بود 
واقعيت داشــت. چند روز بعد وقتــي اين زن از 
بيمارستان مرخص شد و به پليس آگاهي منتقل 
شد جزئيات بيشــتري از اين تصميم هولناك را 
بازگو كرد و گفت: مدتي بود كه با شــوهرم دچار 
اختالف شده بودم. روز حادثه هم با هم جر و بحث 
كرديم و وقتي او از خانه بيرون رفت، درحالي كه 
 عصباني بــودم تصميم گرفتم بــه زندگي خود  
وفرزندم پايان دهم. به هميــن دليل يك بطري 
محلول لولــه بازكني خريدم و بخشــي از آن را 
خودم خوردم و مقدار ديگري را به فرزندم دادم. 
مي خواستم با اين كار هر دو نفرمان را بكشم. چند 
دقيقه گذشت و فهميدم كه محلول اثر كرده و هر 
دو نفرمان  بي حال شــده ايم اما وضعيت فرزندم 
بدتر بود. در ادامه شوهرم به خانه برگشت و وقتي 
وضعيت مان را ديد ما را به بيمارستان منتقل كرد. 
در آنجا پزشكان توانســتند من را از مرگ نجات 
دهند اما فرزندم جانش را از دست داد. سرهنگ 
محمد نادربيگي، رئيس پليس آگاهي البرز با بيان 
جزئيات اين پرونده گفت: متأسفانه اقدام شتابزده 
و هولناك اين زن به قيمت جان فرزندش تمام شد. 
با توجه به اينكه اقدام او قتل محسوب مي شود وي 
با تشكيل پرونده به مرجع قضايي تحويل داده شد 

و تحقيقات در اين باره همچنان ادامه دارد.

حمله مرگبار مرد تبر به دست به مردم
همه  چيز ظرف 15دقيقــه رخ داد. مــرد معتاد وقتي 

نتوانست قرص تهيه كند با عصبانيت يك قمه و يك تبر داخلي
از بساط دستفروشي برداشت و به رهگذران در يكي از 
خيابان هاي شهر گرگان حمله كرد. او 10 نفر را هدف ضربات قمه و تبر 

قرار داد و در نهايت با شليك پليس دستگير شد.
به گزارش همشهري، عصر سه شنبه رهگذراني كه از چهارراه ميدان 
گرگان عبور مي كردند شــاهد حادثه اي هولنــاك بودند. آن روز مرد 
ميانســالي درحالي كه با عصبانيت فرياد مي زد به ســمت بساط يك 
دســتفروش رفت، يك تبر و يك قمه بلند از آنجا برداشت و به طرف 
رهگذران حمله كرد. پيش از اينكه رهگذران به خودشــان بيايند مرد 
عصباني چند نفر از آنها را به شــدت مجروح كرد و فريــاد زنان جلو 

مي رفت تا به افراد ديگري حمله كند.
ماجرا از حوالي مدرسه سميه در بخش شمالي بازار چهارراه ميدان شهر 
گرگان شروع كرد. نخستين قربانيان مرد تبر به دست يكي از مشتريان 
قهوه خانه اي در آن نزديكي، يك ميوه فــروش و 2رهگذر بودند كه با 

ضربات تبر و قمه مجروح شدند.
مرد مهاجم همچنان پيش مي رفت و در ادامه وارد زيارتگاه عباسعلي 
گرگان شد و در اين مســير نيز عده اي را مجروح كرد تا اينكه جوان 
26ســاله اي به نام علي كه در آن نزديكي مغازه ميوه فروشي داشت با 
ديدن اين صحنه به سمت او رفت تا شايد بتواند وي را خلع سالح كند. 
تالش علي اما فايده اي نداشت و مرد عصباني با ضرباتي هولناك او را 
نقش زمين كرد و همين ضربات هولناك بود كه باعث شد پسر جوان 
به دليل شدت خونريزي جانش را از دست بدهد. مرد تبر به دست سپس 
رو به مردم شروع به رجزخواني كرد و اين در حالي بود كه در آن شرايط 

هيچ كس جرأت نمي كرد به او نزديك شود.

پليس وارد مي شود
حدود 15دقيقه از اين ماجراي هولناك گذشته بود. ترس و وحشت در 
ميان رهگذران و كسبه چهاره راه ميدان گرگان موج مي زد و در همين 
لحظات بود كه مأموران پليس كه با تماس تلفني شاهدان در جريان 

اين ماجرا قرار گرفته بودند سر رسيدند.
سرهنگ مجتبي مروتي، رئيس پليس آگاهي استان گلستان مي گويد: 
حدود ساعت19 سه شنبه بود كه پليس در جريان اين ماجرا قرار گرفت 
و مأموران به سرعت راهي محل حادثه شــدند. فردي كه اين حادثه 
را به وجود آورده كارتن خواب بود و از لحــاظ روحي و رواني وضعيت 
آشفته اي داشت. او روز حادثه براي تهيه قرص براي آرامش خودش به 
اين محل مراجعه كرده بوده كه در آنجا با يك نفر درگيري لفظي پيدا 
كرد و در ابتدا با تيغ موكت بري به ســمت مردم حمله ور شد، اما بعد 
از اينكه تيغ موكت بري شكســت، از يك بساط پهن شده در محل، 2 

وسيله برنده برداشت و دوباره شروع به حمله به مردم كرد.
وي ادامه مي دهد: وقتي مأموران پليس به محل حادثه رسيدند، مرد 
مهاجم قصد فرار داشت كه مأموران با شليك گلوله اين فرد را زمينگير 
و دستگير كردند. به گفته مروتي، در حمله اين فرد 10 نفر از شهروندان 
زخمي شدند كه متأسفانه يك نفر از آنها جانش را از دست داد و حال 

2نفر از مصدومان وخيم گزارش شده است.
رئيس پليس آگاهي گلســتان مي گويد: متهم هيچ خصومتي با افراد 
زخمي شده نداشته و تنها به خاطر مســائل روحي و رواني اين كار را 
انجام داده و به محض دســتگيري وي، پرونده اي تشــكيل شده و در 

حال رسيدگي است.
در همين حال حيدر آسيابي، رئيس  كل داد گستري استان گلستان 
از رسيدگي ويژه و فوري به اين پرونده خبر داد و گفت: با كساني كه به 

جان و مال مردم تعرض كنند از رأفت خبري نيست و باقاطعيت تمام 
برخورد خواهد شد و در اين راســتا پرونده متهم اين حادثه دلخراش 

به صورت ويژه در دادسراي مركز استان رسيدگي مي شود.
 آســيابي با بيان اينكه متهم با حضور ســريع پليس دستگير شده و 
بازداشت است، افزود: تحقيقات براي بررســي علت و انگيزه اين فرد 

آغاز شده است.

مرد معتاد با ضربات تبر و قمه يك نفر را به قتل رساند و 9نفر را مجروح كرد

 ربودن طالفروش 
براي دستبرد به طالفروشي

 زماني كه طالفروش در صندوق 
عقب ماشــينش با دست و پاي پيگيري

بسته زنداني بود، سارقاني كه او 
را ربوده بودند به مغازه طالفروشي اش دستبرد 
زدند، امــا به صــدا درآمــدن آژيــر باعث 
دستگيري شان شد. درحالي كه مرد طالفروش 
مدعي اســت 5كيلو طال از مغازه اش سرقت 
شــده اما دزدان مي گويند كه فقط 600گرم 
طال دزديده اند و بقيه طالها هنگام فرارشان 

روي زمين ريخته و رهگذران آنها را برده اند.
به گزارش همشهري، شامگاه شانزدهم تير ماه 
امســال صداي آژير يك مغازه طالفروشي در 
محله جواديه تهران در فضا پيچيد. همزمان 
چند مرد دستپاچه و سراسيمه از طالفروشي 
بيرون دويدند و پا به فرار گذاشــتند. طولي 
نكشــيد كــه مأمــوران گشــت كالنتري 
117جواديه به دنبال به صــدا درآمدن آژير 
طالفروشي در آنجا حاضر شــدند. در مغازه 
باز بود و مقداري طال و جواهــر داخل مغازه 
و مقداري هم در پياده رو ريخته بود. شــواهد 
نشان مي داد كه دزدان بعد از آنكه آژير خطر 
به صدا در آمده دســتپاچه شده و از ترسشان 
تصميم به فرار گرفته بودنــد اما هنگام فرار، 
طالهايي كه ســرقت كرده بودند روي زمين 
)داخل مغازه و پياده رو( ريخته بود. هنوز اما 
از صاحب طالفروشي خبري نبود. تحقيقات 
نشــان مي  داد كه صاحب طالفروشي مردي 
ميانسال است كه ساعتي قبل تر، مغازه خود 
را تعطيل كرده و پس از آنكه سوار ماشينش 
شده به ســمت خانه اش رفته اما در بين راه 

ناپديد شده  است.

گروگاني در صندوق عقب
چند ساعت از اين اتفاق عجيب گذشته بود. 
هنوز ردي از طالفروش و ســارقان به دست 
نيامده بود تــا اينكه حوالي بامــداد روز بعد 
زوج جواني كه از خانه يكي از دوستانشان در 
شرق تهران بيرون آمده بودند تا به منزل خود 
برگردند، صدايي از داخل صندوق عقب يك 
خودروي پژو 206اس دي شــنيدند. ماشين 
كنار خيابان پارك بود و به نظر مي رسيد فردي 
داخل صندوق عقب است. زوج جوان به پليس 
زنگ زدند و دقايقي بعد مأمــوران كالنتري 
تهران نــو در آنجا حاضر شــدند. آنها پس از 
باز كردن در صندوق عقب با مردي ميانسال 
مواجه شدند كه دســت و پايش بسته و آثار 

ضرب و شتم روي بدنش ديده مي شد. او كسي 
جز صاحب طالفروشــي نبود كه چند ساعت 
قبل دزدان به مغــازه او در حوالــي جواديه 
دســتبرد زده بودند. مرد 60ساله كه باورش 
نمي شــد نجات يافته اســت درباره ماجراي 
گرفتار شدنش در صندوق عقب چنين گفت: 
من صاحب يك طالفروشي در جواديه هستم. 
حدود ساعت 10شب مغازه را بستم و به همراه 
مغازه دار همسايه سوار ماشــينم شديم و به 
ســمت خانه هايمان حركت كرديم. پس از 
آنكه دوستم را رساندم ناگهان يك موتور سوار 
مقابل ماشينم پيچيد و سد راهم شد. او ماسك 
به صورت داشــت و خودش را مأمور معرفي 
كرد. مرد موتور سوار مدعي بود كه من تخلف 
كرده ام. همزمان 3مرد جــوان ديگر نيز به او 
پيوستند. آنها با چاقو و شوكر به سمتم هجوم 
آوردند و بعد از آنكه دســت و پايم را بستند 
مرا داخل صندوق عقب گذاشــتند. آنها مرا 
مورد ضرب و جرح قرار دادند و بعد از آنكه در 

صندوق عقب زنداني شدم، راه افتادند.
وي ادامه داد: كيفم در صندلي جلوي ماشينم 
بود و تمام مداركم و كليد مغازه طالفروشــي 
نيز داخل آن قرار داشت. پس از طي مسافتي 
ماشــين متوقف شد و متوجه شــدم مردان 
گروگانگير پياده شده و رفته اند. با دست و پاي 
بسته ام به صندوق مي كوبيدم تا شايد فردي 
متوجه شود و نجاتم دهد اما بي فايده بود. من 
چند ساعتي به تالشم ادامه دادم تا اينكه در 
نهايت در ماشين باز شــد و با ديدن ماموران، 

فهميدم كه نجات يافته ام.
همه شــواهد از اين حكايت داشت كه دزدان 
پس از ربودن طالفــروش و زنداني كردن او 
در صندوق عقب ماشــينش، نقشــه سرقت 
از طالفروشــي را عملي كرده بودند اما هنوز 
مشخص نبود كه اين سرقت توسط چه كساني 

رخ داده است.

بازداشت سارقان 5كيلو طال
طالفروش گروگان وقتــي به مغازه اش رفت، 
پس از بررســي طالها اعالم كــرد كه دزدان 
بيش از 5كيلو طال از مغازه اش سرقت كرده اند. 
در ادامه مأموران به بررسي تصاويردوربين هاي 
مداربســته مغازه طالفروشــي پرداختند و 
مشخص شد كه سارقان با در اختيار داشتن 
كليد وارد مغازه شــده بودند اما نمي دانستند 
كه پس از باز كــردن در بايد كد امنيتی براي 

خاموش كردن سيستم دزدگير را وارد كنند. 
به هميــن دليل بعــد از 45ثانيــه از حضور 
آنها آژيــر خطر به صدا درآمــده و دزدان كه 
دستپاچه شــده بودند تصميم به فرار گرفته 

بودند.
  گروهي از كارآگاهان اداره پنجم پليس آگاهي 
تهران با دستور قاضي مرتضي رسولي، بازپرس 
شعبه هشتم دادسراي ويژه ســرقت، مأمور 
رسيدگي به اين پرونده شدند. اقدامات پليسي 
خيلي زود به نتايج خوبي رســيد و معلوم شد 
كه سارقان 4نفر و 3نفرشان افغان و يكي از آنها 

ايراني است. با اين سرنخ مأموران پاتوق هاي 
احتمالي اعضاي اين گروه را زيرنظر گرفتند 
تا اينكه در روز 12مرداد ماه موفق شــدند هر 
4متهم را در 4عمليات جداگانه دستگير كنند.

به گفته ســردار عليرضا لطفي، رئيس پليس 
آگاهي پايتخت، در مخفيگاه متهمان حدود 
75گرم از طالهاي مسروقه و 2 عابر بانك كه 
پول طالهاي سرقتي داخل آن بود كشف شده 
و ســارقان گروگانگير براي انجام تحقيقات 
بيشتر در اختيار كارآگاهان اداره پنجم پليس 

آگاهي پايتخت قرار گرفته اند.

   نقشه حساب شده
 سردسته و مغز متفكر گروه يك جوان افغان است كه مي گويد نقشه سرقت را دو سال قبل يكي از همشهريانش 
در ســر او انداخت. هر چند در اين مدت جرأت اجراي آن را نداشته اما در نهايت يك ماه قبل تصميم گرفته اين 

نقشه را عملي كند.
  طالفروشي را چطور شناسايي كرديد؟

يكي از همشهريانم به نام جمعه مرد طالفروش را مي شناخت و از او طالي قسطي مي خريد. آن زمان من و جمعه در 
يك كارگاه كفاشي كار مي كرديم.او پيشنهاد سرقت از مغازه طالفروشي را هم مطرح كرد اما من مي ترسيدم در 
غربت خالف كنم. جمعه هميشه مي گفت كه مرد طالفروش عادت ندارد ويترينش را خالي كند و هر شب طالهايش 
را در ويترينش مي گذارد به همين دليل سرقت از مغازه وي بهترين و راحت ترين گزينه است. او خيلي اصرار كرد 
اما من قبول نكردم و بعد از مدتي هم جمعه رفت افغانستان. من هم تنهايي جرأت نمي كردم سرقت كنم و موضوع 

فراموش شد.
  چه شد كه دوباره بعد از دو سال نقشه سرقت كشيدي؟

راستش اواخر پارسال به شدت دچار مشكالت مالي شدم و فكر سرقت به سرم زد. اما به تنهايي نمي توانستم ريسك 
و دزدي كنم. مدتي گذاشت تا اينكه موضوع را با دو نفر از همشهريانم و سعيد كه ايراني بود در ميان گذاشتم. با 
همشهريانم همكار بوديم و با هم كارگري مي كرديم. سعيد هم دستفروش بود و گاهي به كارگاه كفاشي ما مي آمد و 
كفش مي خريد تا بساط كند و بفروشد. وقتي پيشنهاد سرقت را به آنها دادم پذيرفتند چون مشكالت مالي داشتند.

 بعد چه كرديد؟
نقشه كشيديم و هركس وظيفه اي  بر عهده گرفت. يك نفر طالفروش را تعقيب مي كرد تا مسيرهايش را به خاطر 
بسپارد. يك نفر اطراف طالفروشي را زيرنظر مي گرفت. خالصه هر 4نفرمان از يك ماه قبل در تكاپو بوديم تا نقشه 
به مرحله اجرا برسد. تا اينكه روز حادثه رسيد. آن روز سعيد سوار بر موتور در اطراف مغازه طالفروشي بود تا اينكه 
طعمه مان مغازه را تعطيل كرد و راه افتاد به سمت خانه.   مرحله بعد اين بود كه يكي از اعضاي باند با موتور مقابل 
ماشين طالفروش بپيچد و خودش را مأمور جا بزند. همزمان من و دو همدست ديگرم به او پيوستيم و طالفروش 
را در صندوق عقب زنداني كرديم. بعد از سرقت كليد مغازه، 3نفر ازما براي دزدي به سمت طالفروشي رفتيم اما 
نمي دانستيم بعد از باز كردن مغازه، كد را هم بايد واردكنيم. به همين دليل آژير به صدا در آمد و ما به شدت دستپاچه 
و وحشت زده شديم. درحالي كه سرگرم جمع آوري طالهاي ويترين بوديم و آن را داخل كيسه هايمان مي ريختيم، 
فكر فرار به سرمان زد. اما چون هول شده بوديم بيشتر طالهايي كه برداشته بوديم روي زمين ريخت. اگرچه سعي 
كرديم طالها را از روي زمين برداريم اما فرصت نبود و هر لحظه ممكن بود مأموران سر برسند براي همين بخشي 

از طالها را برداشتيم و بي خيال مابقي شديم.
 اما 5كيلو طال سرقت كرديد؟

نه اصال 5كيلو نبود. هم روي زمين ريخت و رهگذران آنها را بردند، فقط 600گرم طال گيرمان آمد.
 بعد از سرقت چه كرديد؟

به پاركينگ خانه يكي از دوستانمان رفتيم و طالها را تقسيم كرديم. اما قرار گذاشتيم تا مدت ها، طالها را نفروشيم. 
از سوي ديگر نگران وضعيت مرد طالفروش بوديم و مي ترسيديم مبادا جانش را از دست بدهد تا اينكه يكي از بچه ها 
در يكي از كانال هاي تلگرامي خبر زنده ماندن طالفروش را خواند و به ما اطالع داد. به اين ترتيب خيالمان راحت 

شد. قصد داشتيم به افغانستان برگرديم اما پليس ما را شناسايي كرد و دستگير شديم.

نقشه 3جوان افغان و يك ايراني براي دستبرد 

به طالفروشي عاقبت عجيبي داشت

به طوركلي در اين مرحله شــهروندان به ســاختار 
كالن مكنــون نظام رســانه اي و اقتصاد سياســي 
رسانه ها دســت مي يابند و در مي يابند كه رســانه ها چگونه به توليد و 
بازتوليد گفتمان مسلط، هژموني فرهنگي و خلق شعور عامه كمك كرده 
و گفتمان ها و خرده فرهنگ هاي رقيب را به حاشــيه رانده و تضعيف يا 

سركوب مي كنند.
چنين درك و دريافتي از سواد رســانه اي و فرايند هاي سه گانه آن مرز 
مشــخصي با تلقي هاي تهديد انگارانه و آسيب شناســانه از رسانه ها و 

شــبكه هاي اجتماعي دارد كه تالش مي كند تا شــهروندان از رسانه ها 
استفاده نكنند يا امكان دسترسي افراد به رسانه ها را سلب كند. درچنين 
تلقي هايي تنها دسترسي و درمعرض رسانه قرار گرفتن مهم و مورد توجه 
است و رسانه به يك پديده تكنولوژيك، فني و سخت افزارانه تقليل داده 
مي شود.به همين دليل نيز در برابر آن از سياست فيلترينگ و پارازيت 
بهره مي گيرند. اين در حالي است كه رسانه در عصر جديد، نه يك ابزار 

بلكه يك زبان، فرهنگ و محيطي است كه ما در آن زندگي مي كنيم.
از چنين منظري فيلترينگ و پارازيت ريشه در درك نادرست از رسانه و 
دنياي رسانه اي شده دارد. چنين انديشه نادرستي با اين پيش فرض در 
برابر پيام ها و محتواهاي رسانه اي سياست هاي بازدارنده اتخاذ مي كند 
كه شهروندان قدرت تشخيص و تميز محتواهاي رسانه اي را ندارند؛ اما 
بنياد فلسفي سواد رسانه اي، تقويت توانايي و مهارت از يك سو و احساس 

تعهد و مســئوليت اجتماعي از سوي ديگر اســت، به گونه اي كه نظام 
كنترل بيروني و فيلترينگ حذف مي شود و افراد با آگاهي و اختياركامل 

مي توانند دست به گزينش و انتخاب رسانه و پيام بزنند.
شهرونداني كه در پرتو سواد رســانه اي به چنين توانايي و مهارت هايي 
دست مي يابند، با قدرت نقادي و پرسشــگري راه را بر هر نوع انسداد، 
تحريــف و پارازيت اطالعاتــي و فيلترينگ مي بندنــد و امكان كنترل 
اطالعات ، آگاهي و ســرمايه گذاري بر جهل انســان ها را مسدود و به 
گزينه اي عبث و بي اثر تبديل مي كنند. از ســوي ديگر تجهيز شدن به 
چنين مهارت هايي به افزايش قدرت ابتكار، خالقيت و شكوفايي استعداد 
و توانايي حل مسئله افراد كمك مي كند و از آنان شهرونداني گزينشگر، 
فعال، پرسشگر، نقاد و مشاركت جو مي سازد كه قادر خواهند بود در برابر 

انواع تلقينات، عقايد قالبي و پيش داوري هاي رسانه ها مقاومت كنند.

ادامه از 
صفحه اول

شهروندان پرسشگرو طرح محدودسازي 
مجلس آبياري درختان ديباجي طبق برنامه 

مستمر انجام مي شود
روابط عمومي منطقه 3شهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي با 
عنوان »درختان خيابان ديباجي جنوبي نياز به آبياري دارند« در 
ستون با مردم روز 7تيرماه پاسخ داده است: »آبياري درختان مورد 
اشاره به صورت مستمر و مطابق برنامه زمانبندي انجام مي شود. 
همچنين قطعه زمين باير واقع در نبش صــدر،  ديباجي جنوبي 

داراي مالك شخصي است.«
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روزيكههمهمااهلجزيرهميشويم
نگاهي به نمايش »خاك سفيد«

در وانفســاي كرونــا، نمايش 
»خاك سفيد« در پرديس تئاتر 
شهرزاد روي صحنه رفته؛ نمايشي كه شايد در شرايط مساعد، بدل به 
اثري پرفروش مي شد. فرمولش در نوشتار شبيه به »قصه ظهر جمعه« 
محمد مساوات است و در اجرا تابع آثار واقع گراي سال هاي نه چندان 
دور. قرار است همه  چيز واقعي به نظر  آيد و با نزديك بودن مخاطب به 
محيط زندگي افرادي متفاوت، حســي دوساعته از زيستن در محله 
نيست شده »خاك سفيد« به مخاطب انتقال داده شود. فارغ از محاسن 
و معايب نمايش، ديدن اثر براي نگارنده جريان فكري متأثر از گذشته 

را به همراه داشت.
در نمايش، جايي شــخصيت نمايش براي گرفتن اندك ماده مخدر 
گران قيمت از دست سرور، بسان ســگ رفتار مي كند. عوعو او مدام 
بلندتر مي شود تا شايد سرور به وجد آيد براي دستخوش، مثقالي از 

آن مخدر را بدهد.
 صحنه برايم تكان دهنده است. يادآور روزگار كودكي در يكي از محالت 
قديمي شيراز است؛ جايي است به نام لب گود، نزديك منزل اجدادي. 
پس از باراني مفصل، در گودي هاي عظيــم كوچه هاي قديمي، آب 
عظيمي جمع شــده بود و در دل خود كثافت و نجاست نهان كرده 
بود. مرد معتاد بســان شخصيت ياشده، براي ســاقي مشهور محله 
گربه رقصاني كرد و ساقي پس از خنده هايي چند، بسته هروئين را چون 
كثافتي پلشت در ميانه گودال آب پرتاب كرد. مرد معتاد با چنان خفتي 
در ميانه گودال شيرجه زد كه ســاقي چون اهريمنان انيميشن هاي 
ديزني روده بر شد. همه  چيز در سالن شــهرزاد برايم تكرار مي شود. 
جماعت پشت ســرم مي خندند و من به يك چيز فكر مي كنم: چرا ما 

به تماشاي بازنمايي جامعه اي مي نشينيم كه از آن دوري مي كنيم؟
اين نخستين بار نيســت كه زندگي موادفروشان و معتادان دستمايه 
نمايشــنامه اي ايراني مي شــود. البته در ســال هاي اخير ماجرای 
مواد مخدر شــكل و شــمايلي ديگر در تئاتر پيدا كرده اســت و اين 
همان جايي اســت كه برايم ديدن نمايش محمدرضــا هالل زاده و 
نمايشنامه محمود احدي نيا ايجاد پرسش مي كند. چرا ما به تماشاي 
بازنمايي طبقه اي مي نشــينيم كه از آن دوري مي كنيم؟ عموم اين 
نمايش ها از يك فراينــد ثابت بهره مي برند. بخــش عمده اي از آنها 
تصويري ثابت از زيســت اين طبقه ارائه مي دهند كه براي مخاطب 
عموماً كميك است. خواســت ها و نيازهاي آدم هــاي »غربت« براي 
مخاطب طبقه متوسط كاريكاتوري است. آدم هاي درون اين نمايش ها، 
موجودات كج ومعوجي هستند كه همچون غرايب در برابر آنان ظاهر 
شده اند. وقتي شخصيت ها دور تازه دامادي را مي گيرند و او را مجبور 
مي كنند درباره لذت های زندگی مشــترك بگويــد، براي مخاطب 
چيزي شبيه كمدي هاي الله زاري مي شود. معتاد بي جان و پيكر كه 
در خماري خويش  رؤيا مي بافــد، رؤياهايش بدل به ابزار خنديدن ما 
مي شود. اما ناگاه همه  چيز دگرگون مي شود. فضا متشنج مي شود و 
شخصيت ها به هيوالهاي دهشتناك بدل مي شوند. پايان بايد تراژيك 
باشد و اين تراژيك بودن بسيار كوتاه اســت. قرار است ما دچار شك 
عظيمي شويم. ما با ديدن شــخصيت هاي منفي مواد فروش، درگير 
نوعي كاتارسيس ارسطويي مي شــويم تا در دل خود بگوييم »عمراً 

سمت مواد برم.«

مواجهه ما با اين طبقه به هيچ وجه مشابهتي با طبقه مرفه ندارد. معتاد 
پولدار براي ما داللتي بر دوري جســتن از اعتياد نيســت. عاملي براي 
حذف يا طرد طبقه نيست؛ درحالي كه موضوع آدم هاي »خاك سفيد«، 
نوعي ميل محافظه كارانه در طرد اجتماعي اســت. شايد جايي شكل 
مردانه شخصيت شــان براي ما جذاب باشــد اما در نهايت محصولش 
ميل سركوب شده است. ما از اهالي خاك سفيد مي هراسيم و از همين 
رو در تخريب محله، هــم رأي بوده ايم. پس چــرا در چنين وضعيت 
دوگانه اي پاي تماشــاي بازنمايــي از اين طبقه مي نشــينيم؟ چرا با 
وجود هراس هايمــان با ولع از ديدن آنها و زندگي شــان - كه هيچ گاه 
آرزوي تجربه كردنش را نداريم-كيفورمي شويم؟ آيا همه  چيز به همان 
كاتارسيس ارسطويي بازمي گردد؟ اينكه از ديدن پلشتي ها خوف كن 
تا با تجربه اي ضعيف از يك زيست، دچار عبرت آموزي شوي. اما نكته 
اين اســت كه آيا تصوير بازنمايي شده تمام زيســت يك طبقه است؟ 
پاسخ خير اســت. باز به همان تصوير در كودكيم بازمي گردم. به محله 
لب گود شــيراز و جايي كه آدم هاي مختلف در آن زيست مي كردند. 
اگرچه محله، مكان زيســت ســاقيان بود اما بخش ديگري از جامعه 
آن محله كارگران و كاســبان خرده پا بودند. محله براي خودش شاهد 
عروسي ها و عزاها بود و مناســبات اجتماعي تك سويه نبود. در مقابل 
اما آثاري از جنس »خاك سفيد« كاركردي ديودگونه دارند. ديود نام 
قطعه اي اســت الكتريكي كه جريان مختلف الكتريكي در مدار را در 
يك جهت قرار مي دهد. »خاك ســفيد« با همه ظرافت هايش در بازي 
و كالم و كارگرداني، در كنار آثار مشــابه چنين خاصيتي دارند: طبقه 
ســاكن در خاك ســفيد يا هر محله قديمي را در يك جهت مشخص 
قرار مي دهد. نمايش ها در اين وضعيت يك سو كننده و ديودوار، جهان 
»خاك ســفيدها« را به همان قالب كمدي اوليه و تراژدي ثانويه سوق 
مي دهند. البته همه  چيز به اين موضوع ختم نمي شود. موضوع ديگر، 
زبان جعل شده است. مردان و زناني كه همچون سخنوران از تركيب هاي 
عجيب و غريب زباني استفاده مي كنند و براي رسيدن به قدرت بيشتر 
از دايره واژگان وسيع تري بهره مي برند. در اينكه مردمان محالتي چون 
خاك سفيد واجد زباني خاص )آرگو( هستند شكي نيست اما مگر همه 
آدم هاي ســاكن در اين فضا مجهز به چنين زباني هســتند؟ اگر زبان 
اهالي چنين مناطقي، چنين گيرايي دارد چرا كار به نزاع فيزيكي سوق 
مي يابد؟ واقعيت آن اســت كه زبان آرگو چنين انبساطي ندارد. شكل 
جعل شــده محصول فيلمفارسي و مســعود كيميايي، صرفاً تصويري 
شاعرانه به آدم هاي خاك سفيد مي دهد. درحالي كه آنان شاعر نيستند. 
اگر شاعر بودند زيستشان، متفاوت و نگاهشان به جهان و آدمي دگرگون 
مي شد. »خاك سفيد« اثري اســت مفرح، هيجان انگيز و براي برخي 
مخاطبان ناآگاهش شك آور. بازي گرم بازيگرانش براي به تصويركشاندن 
منويات كارگردان ستودني است اما منويات كارگردان با ماهيت طبقه 
فرودست در تنافر است. نگاه عمومي ما به طبقه مذكور، نگاه از باالست. 

شايد نياز است روزي مرد يا زني از خاك سفيد،  روايتگر آنجا شود.

اينروزهاگزارشهزينههايسال۱۳۹۹
ادارهكلهنرهاينمايشيدر۱۱سرفصل
ودرقالب۱۵فايلمنتشــرشــدهكه
حرفوحديثهايفراوانيرادامنزده
است.مهمتريننكتهايناستكهپول
ناچيزيدرمقايسهباســينمادرتئاتر
توزيعميشــودزيراهزينهساختيك
سريالدرشبكهنمايشخانگيچيزي
بيشــتراز۵۰ميلياردتومانميشودكه
حتييكچهارماينپــولهمدرتئاتر
هزينهنميشــود.پيشازكروناهرماه
بيشاز۱۴۰تئاتردرشهرهايايرانروي
صحنهبودكهاطالعــيازگردشمالي
آنهانداريم.گزارشيراهمكهادارهكل
هنرهاينمايشيمنتشركردهپرازايراد
واشكالجدياستوكسينميتواندبه
راحتيدربارهآنقضاوتكنداماميتوان
بنابراينگزارشچندپرسشكليديرا
دربارهكليتتئاترايرانمطرحكردكه
نشانازوضعيتنابســامانواسفناك

مديريتيدراينحوزهدارد.

ادارهكلهنرهاينمايشــيچهسودي
دارد؟

هزينه  كردهــاي بدون حســاب و كتاب اداره 
كل هنرهاي نمايشي ســابقه اي طوالني دارد 
و شــايد اين امر به پيش از انقــالب بازگردد. 
نخستين پرســش ما اين اســت: آيا مديران 
تئاتري مي دانند تجزيه و تحليل هزينه-فايده 
چيست و چطور مي توان از آن استفاده كرد؟ 
هزينه-فايده، روشي ســريع و ساده  است كه 
مي توانيد از آن در راســتاي تصميم هاي مالي 
اســتفاده كنيد مثال وقتي مي خواهيد درباره  
ماموريت هاي بحراني مثل هزينه كرد در دوران 
شيوع بيماري كرونا تصميم بگيريد يا وقتي پاي 
مقدار زيادي پول در ميان است؛ البته از منظر 
علم اقتصاد، وقتي چنين شرايطي پيش مي آيد 
استفاده از رويكردهاي ديگري مانند »ارزش 
فعلي خالص« و »نرخ بــازده داخلي« معموال 
مناسب تر هســتند. جولز دوپيوت، مهندس و 
اقتصاددان فرانسوي، در دهه 1840 ميالدي، 
مبحث هزينه-فايده را معرفي كرد. اين مفهوم 
در دهه 1۹50 به عنوان روشــي ســاده  براي 
سنجش هزينه ها و فوايد پروژه ها، محبوبيت 
زيــادي پيدا كرد زيــرا افراد با آن مشــخص 
مي كردند آيا پروژه  خاصــي را ادامه بدهند يا 
نه. مديران مركز در ســال هاي اخير نه تنها به 

اين مفهوم توجه نكرده اند بلكه هزينه  كردهاي 
اداره خود را حتي در وضعيت بحراني به شكلي 
غيرشفاف و غيراصولي پيش برده اند. در مبحث 
هزينه-فايده پيــش از انجام هــر كاري بايد 
به بازگشــت ســرمايه، پيش بيني درآمدها و 
رضايت كارمندان )در اينجا هنرمندان تئاتر( 
فكر كرد؛ اما آيا مديران تئاتري به اين چيزها 
فكر مي كنند؟ آنها پولي را از دولت مي گيرند 
كه كمتر از ميزان تصويب شــده و معموال هم 
آن مبلغ ناچيز را ســليقه اي ميان افراد خاص 
توزيع مي كنند. با توجه به وضعيت فعلي تئاتر 
و تعطيلي هــاي طوالني مدت تماشــاخانه ها 
و فقير شــدن بســياري از اهالي تئاتر، به نظر 
مي رسد اگر اين اداره حذف شود بار سنگيني 
از روي دوش همه برداشــته خواهد شد. قطعا 
اگر قرار اســت اين اداره مفيد واقع شود بايد 
تغييري در ساختارش ايجاد كرد زيرا مديران 
آن نتوانســتند مشــكل مجوز پخــش تئاتر 
ديجيتال در دوران كرونا را حل و فصل كنند 
چه برســد به طرف كردن مشــكل  اقتصادي 
تئاتري ها! ما دچار همان ديوان ساالري دست و 
پاگير مورد نظر ماكس وبر هستيم كه در تئاتر 
رخ نمايي مي كند البته هيچ نوع عقالنيتي هم 
در اين نوع از ديوان ســاالري جاري و ســاري 
نيســت. به عنوان مثال نزديك بــه 5ميليارد 
تومان به منظور برگزاري سي و نهمين جشنواره 
تئاتر فجر هزينه شده كه سهم هنرمنداني كه 
كار توليدي مي كنند كمتــر از 382ميليون 
تومان بوده است. در واقع، اين رقم تنها خرج 
جوايز شده و بيشتر بودجه به جيب كارمندان 
هنرهاي نمايشي سرازير شده كه همگي هم 
شاغل اند! ســاختمان هاي مرجان در محدوده 
خيابان هانــري كربــن و اداره تئاتر در كوچه 
مهبــد نيز در بدنــه اداره هنرهاي نمايشــي 

فعاليت مي كنند كه حقوق افراد شاغل در آنها 
مشخص نيست و كسي هم نمي داند چرا اين 
ساختمان ها با كلي كارمند وجود دارند. تنها 
كافيست سري به اين ســاختمان ها بزنيد تا 

بدانيد چه خبر است.

ازهيچ،هيچزادهميشود
وقتي برنامه اي در كار نباشد و مديران تئاتري 
هم از بدنه اين هنر نباشند به قول شكسپير در 
»شاه لير«: »از هيچ، هيچ  زاده مي شود.« طبق 
گزارش اداره هنرهاي نمايشي بيشتر از 10۷ 
ميليون تومان هزينه دبيرخانه جشنواره تئاتر 
فجر در طول برگزاري اين جشنواره شده است. 
41۷ميليون و 500 هزار تومان نيز حق الزحمه 
مدير و نيروهاي ســتادي اين جشنواره شده 
اما تنها 45ميليون تومــان خرج جوايز بخش 
نمايشنامه نويسي شده كه قلب تپنده رشد و 

توسعه تئاتر ايران است.
هزينه جوايز بخش مســابقه تئاتــر فجر نيز 
شــده 125ميليون تومان! ذات جشنواره هاي 
داخلي همين است و بايد تغييري در ساختار و 

محتواي آنها ايجاد كرد. 
مثال مي توان به منظور توليد نمايش با يك فرم 
يا محتواي مشخص، از چند گروه شناخته شده 
و حرفــه اي دعوت به كار كــرد و هزينه توليد 
اجراي آنها را تمــام و كامــل پرداخت كرد. 
اينگونه است كه با جشنواره اي جذاب، ديدني 

و داراي شفافيت مالي مواجه مي شويم.

تقسيمبودجهاســتانهابرچهاساس
است؟

طبق گزارش اداره هنرهاي نمايشي، نزديك 
به ۹00 ميليون تومان خرج كارهاي پژوهشي 
و انتشاراتي شده كه اغلب كتاب ها و مجله هاي 

منتشر شــده، سود مالي مشــهودي ندارند و 
تعداد مخاطبان آنها نيز مشــخص نيســت. 
نزديك به يك ميليارد تومان از انجمن هنرهاي 
نمايشي اســتان ها حمايت شده كه قشمي ها 
با 3ميليون تومان كمترين ميــزان دريافتي 
را دارند. بيشــتر از يك ميليارد و ۷00ميليون 
تومان نيز خــرج حمايت از توليــد تئاتر در 
استان ها شــده و اصال هم معلوم نيست بر چه 
اساسي به اســتان هاي مختلف پول داده اند؛ 
مثال خوزستاني ها 150ميليون تومان گرفته اند 
و هنرمندان خراسان جنوبي 1۹ميليون تومان. 
يكي از مشكالت اساسي گزارش اداره هنرهاي 
نمايشي اين است كه پول بليت هاي فروخته 
شده به عنوان كمك هزينه محاسبه شده است. 
واقعا چه كســاني چنين گزارش مغشوشــي 
را منتشر كرده اند؟ از ســال 13۹8 تا امروز با 
چنين گزارش هاي عجيب و مغشوشي مواجه 
مي شــويم و خبري هم از هزينه هاي ابتداي 
دهه۹0 نيست. به طور مثال يكي از مسئله هاي 
اساســي تئاتر در دوران كرونا، شروع چندباره 
تمرين تئاتر  و قطع دوباره آن بود كه لطمه هاي 
ســنگيني به روحيه هنرمنــدان زد اما اداره 
هنرهاي نمايشــي به اين چيزها كاري ندارد 
زيرا اصال برنامه اي براي شرايط بحراني تدوين 

نكرده است.

كمكبهرنجكشــان؛ســرمايهگذار
فيلمهايسينمايي

سؤال ديگر اين است كه اداره هنرهاي نمايشي 
چرا به آثار اجرا شــده در سالن هاي خصوصي 
كمــك مالي كرده اســت؟ مگر تماشــاخانه 
خصوصي نيســتند؟ چــرا آنها مثــال مبلغ 
65ميليون تومان به فالن تماشاخانه خصوصی 
داده اند؟  به طور مشخص نيز معلوم نيست سود 
اين تماشاخانه هاي شــبه خصوصي )در اصل 
غيردولتي( براي تئاتر چه بوده است جز اينكه 
جوانان تحصيلكرده بايد شــبي چند ميليون 

تومان به آنها براي اجرا بپردازند. 
در پايــان بايــد تأكيــد كنيم مجمــوع اين 
حمايت هــاي مالي چه در ســال۹8 و چه در 
ســال۹۹، چيزي نزديك به 5ميليارد تومان 
در هر ســال مي شــود. اين پول حتي هزينه 
توليد يك فيلم ســينمايي بــا كيفيت پايين 
با حضور 5سلبريتي نمي شــود. اگر اين روند 
ادامه داشته باشد، شاهد تبعيض و بي عدالتي 
چشــم گير تري خواهيــم بــود و نارضايتي 
هنرمندان نيز افزايش خواهــد يافت. به نظر 
مي رســد بايد يك دگرگوني بنيادي در اداره 
 كل هنرهاي نمايشــي رخ بدهد تا همه  چيز

عقالني تر بشود.

براينخســتينبــار،درمراســمتنفيذحكم
ســيزدهميندورهرياســتجمهورياركستر
سمفونيكصداوســيماباحضورهنرمندانبه
رهبريآرشاميني،سرودمليجمهورياسالمي
ايرانرااجــراكردند.بهگزارشهمشــهری،
اركسترســمفونيكصداوســيمادريكسال
گذشــتهتمريناتخودرابهطورمنظمداشته؛
درمناســبتهايمليومذهبــيازجملهآغاز
بهكارمجلسشوراياســالميبهاجرايبرنامه

پرداختهاست.

اجرایزندهسرودملی
درمراسمتنفيذ

الويس»پيامبر«راازبربود
فروش نسخه حاشيه نويسي شده پرسلي در 

كتابفروشي پيتر هرينگتون  

خبــري توجــه عالقه مندان 
به الويــس پرســلي، جبران 
خليل جبران يــا كتاب هاي 
حاشيه نويسي  شده توسط افراد مشــهور را به خود جلب 
مي كند: نســخه  حاشيه نويسي شــده الويس پرسلي از 
مجموعه شعر منثور جبران خليل جبران، توسط فروشگاه 
كتاب هاي كمياب پيتر هرينگتون به مبلغ 1۹500 پوند 

به فروش مي رسد.
الويس پرسلي »پيامبر« را دوســت داشت؛ ظاهرا آن قدر 
آن را خواند كه از بر شد. او نسخه هاي حاشيه نويسي شده 
اين كتاب را به تعدادي از دوستانش هم هديه داده است. 
اين نسخه كه براي فروش گذاشته شده، هديه پرسلي به 
اد پاركر، بنيانگذار كنپوكاراته آمريكايي اســت. كنپوي 
آمريكايي براساس هنرهاي رزمي سنتي ژاپن و چين و بر 
پايه آموزش هايي ابداع شده است كه مؤسس آن را يا بدون 

واسطه از استادان ژاپني و چيني كسب كرده بود.
 الويس پرســلي ملقب به سلطان موســيقي راك اند رول 
)King of Rock and Roll( يا به اختصار »كينگ«، 
خواننده، موزيسين و بازيگر آمريكايي است و از چهره هاي 
شاخص فرهنگ عامه در قرن بيستم به شمار مي رود. او در 
1۹60 با اد پاركر آشنا و پاركر بعدها به دوست صميمي، 
حريف رزم و محافظ گاه به گاه او بدل شد. پرسلي از پاركر 
با عنوان كاهونا )رهبر روحاني و محرم اسرار( ياد مي كرد. 
پاركر در خاطراتش، در بخش مربوط به الويس او را فردي 
توصيف مي كند كه »نســبت به فناپذيري خــود آگاه و 
عالقه مند به آموختن درباره تعامل انسان با هستي بود.« 
اين امر، دليل ارتباط عميق او با كتاب پيامبر را آشــكار 
مي كند. فروشــگاه كتاب هاي كمياب پيتر هرينگتون در 
لندن از ســال 1۹6۹ به خريد و فــروش كتاب هاي نادر 
مشغول است؛ كتاب هاي چاپ اول، نسخه هاي دستنويس 
نويســندگان و البته كتاب هاي متعلق به افراد مشــهور. 
بنا به خبري كه در وب ســايت ليت هاب منتشــر شده، 
اين كتابفروشــي، هديه الويس به اد پاركــر را در كاتالوگ 
تابســتاني خود قرار داده اســت. پــام هرينگتون، صاحب 
فروشگاه پيتر هرينگتون درباره اين نسخه از كتاب پيامبر با 
يادداشت هاي حاشيه اي الويس در صفحاتش مي گويد: واقعا 
نسخه حاشيه نويسي شــگفت انگيزي است كه دست خط 
و يادداشــت هاي »كينگ« را در صفحاتــش مي بينيم و 
اينكه زير بعضي كلمات و جمالت خط كشــيده و متعلق 
به شخصي است كه به وسيله هنرهاي رزمي، تأثير عميقي 
بر شخصيت الويس گذاشــت. پيامبر نوشته جبران خليل 
جبران نويسنده لبناني-آمريكايي شــامل 26 شعر منثور 
است كه براي نخســتين بار در سال 1۹23 منتشر شد. اين 
كتاب، به عنوان بهترين اثر نويسنده شناخته شده و تاكنون 
به بيش از 50 زبان ترجمه شده اســت. چيزي كه آن را به 
يكي از پرترجمه ترين كتاب ها بدل كرده است. اين كتاب، 
داستان مردي است كه 12 سال در جزيره اي خيالي به نام 
ارفالس در تبعيد به سر برده و در آستانه سوار شدن بر كشتي 
براي بازگشت به خانه، گروهي از مردم از او مي خواهند كه 
خردش را با آنها درميان بگذارد. مردم از او درباره عشــق، 
مرگ، كودكان، ازدواج، دوستي و... سؤال مي كنند و او به اين 
سؤاالت پاســخ هايي حكيمانه مي دهد. اين كتاب، در دهه 
1۹60 دوباره در آمريكا محبوب شد و چهره هاي مشهوري 
چون گروه بيتلز، جان. اف. كندي و البته الويس پرســلي را 
تحت تأثير قرار داد. اين كتاب در ايران توســط مترجمان 
گوناگوني ترجمه شده كه ازجمله آنها مي توان به مترجم و 

نويسنده فقيد، نجف دريابندري اشاره كرد.

روناكحسيني
مترجم

نگاهي به گزارش هزينه هاي اداره كل دخل كمدي؛ خرج تراژدي
هنرهاي نمايشي در سال 13۹۹

سيدحسينرسولي
روزنامه نگار

احسانزيورعالم
روزنامه نگار
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جوزف ناي
استاد روابط بين الملل دانشگاه هاروارد

در اين يك سال چه بر اقتصاد لبنان گذشت؟
بهترين معيار براي درك ساده بحران اقتصادي ظرف يك سال گذشته، سقوط آزاد لير مقابل دالر است. ارزش 
پول ملي لبناني ها براي نخستين بار در تاريخ اين كشور با عبور از 1700لير براي هر دالر به حدود 20هزار 
لير تنزل يافته است. اين سقوط آزاد، موج تورم بزرگي را در تمامي كاالهاي مصرفي، به ويژه ارزاق خوراكي 
به دنبال داشته؛ تا جايي كه برخي كاالها نظير گوشت، مرغ، برنج، روغن و... تا 700درصد ظرف يك سال گران 
شده اند. اين در حالي است كه بسياري از اين كاالها در نقاط متعددي از لبنان ناياب يا كمياب است. سازمان 
ملل در خرداد سال جاري با انتشار گزارشي نگران كننده اعالم كرد 30درصد از خانواده هاي لبناني به دليل 
افزايش هزينه ها ناچار به حذف دست كم يك وعده از غذاي روزانه خود شده اند. اكنون ميانگين حقوق يك 
نيروي كار لبناني ماهانه بين 45الي 55دالر است. در عين حال بايد توجه داشت كه بحران بيكاري در اين 
كشور به دليل شرايط بد اقتصاد و ويروس كرونا، بسياري از فرصت هاي شغلي را از بين برده است. عالوه بر 
تمام آنچه ذكر شد، قحطي دارو، بنزين، قطعي گسترده برق و... زندگي را از هميشه براي مردم لبنان سخت تر 

كرده است. ريشه بخش عمده اين مشكالت به فقدان منابع ارزي كافي براي خريد منابع كافي برمي گردد.

ث
مك

كيوسك

طالبان، شــهرهاي بزرگ افغانستان را 
مورد حمله قرار داده و حمالت در كابل گزارش

را دوباره از سر گرفته است؛ سايه شوم 
اين گروه منفور چنان در سراسر كشور سنگين شده، 
كه مردم، نگران از پيروزي نهايي آنها، خودشان دست 
به كار شده اند و با فريادهاي اهلل اكبر، اميد به پيروزي 

را تقويت مي كنند. 
اين فريادها، البته مي تواند نشانه اي از ترس مردم هم 
باشد؛ طالبان، از شــمال گرفته تا جنوب، به شهرهاي 
بزرگ حمله كــرده و در روزهاي اخيــر،  با محاصره 
سنگين لشكرگاه، نبرد مرگ و زندگي را در اين شهر 

پيش روي مردم قرار داده است. 
به گزارش الجزيره،  اوضاع در اين شــهر در جنوب به 
شــدت بحراني اســت و ديروز، مردم زيادي از ترس 
تشديد درگيري ها بين ارتش افغانســتان و طالبان، 
 خانه هايشان را رها كردند و از شــهر گريختند. با اين 
حال بســياري در ميانــه درگيري ها گرفتار شــده و 
منتظرند تا ببينند درنهايت كنترل كامل اين شــهر 
200 هزار نفري، به دست كدام طرف خواهد افتاد. تا 
همين ديروز، ده ها غيرنظامي در اين شهر جان خود را 
از دست داده اند. سازمان ملل درباره هدف قرار دادن 
غيرنظاميان هشدار داده است.  فتح احتمالي اين شهر 
به دســت طالبان، مي تواند بزرگ ترين دستاورد اين 
گروه از شروع مجدد حمالت سراسري آن از بهار باشد. 
حمالت طالبــان بعد از آنكــه اعالم شــد نيروهاي 
آمريكايي و ناتو اين كشــور را بعد از 20ســال ترك 
مي كنند،  به شــدت افزايش يافته اســت و اين گروه 

اميدوار است قدرت را در اين كشور به دست بگيرد. 
طالبان روستاها و شهرهاي كوچك زيادي را در سراسر 
كشور فتح كرده  و كنترل چندين گذرگاه مرزي هم به 
دست آنها افتاده است. با اين حال، آنها موفق نشده اند 
هيچ شهر بزرگي را كامال فتح كنند و نبرد لشكرگاه به 
همين خاطر هم براي آنها  و هم براي مردم افغانستان 
حياتي است. آنها هفته گذشته به قندهار و هرات هم 
يورش برده  بودند اما بدترين شرايط را لشكرگاه دارد. 

سقوط لشكرگاه، مي تواند از نظر رواني شرايط را براي 
حمله طالبان به ديگر شهرهاي بزرگ مهيا كند. خأل 
ايجاد شــده در پي خروج نيروهاي آمريكايي، چنان 
طالبان را جســور و نيروهاي امنيتي افغــان را از نظر 

رواني ضعيف كرده كه حاال مردم نگران اين هستند كه 
مقاومت نيروهاي دولتي دربرابر طالبان فروبپاشد. به 
همين خاطر است كه مردم دست به كار شده و به شيوه 

خودشان، عليه طالبان موضع گيري كرده اند.  

فرياد مقاومت
فريادهاي اهلل اكبر دوشنبه از هرات شروع شد و خيلي 
زود همه گير شــد. تنها چند ســاعت بعد از سردادن 
شــعار اهلل اكبر، ويدئوهاي زيادي در داخل و خارج از 
افغانستان منتشر شد كه نشان مي داد افغان ها به اين 
حركت مردمي پيوســته اند و در حمايت از نيروهاي 
نظامي كشورشــان فرياد مي زنند. كاربران در فضاي 
مجازي هم با اســتفاده از هشــتگ »قيام هرات« با 
نيروهاي امنيتي در اين شهر اعالم همبستگي كرده اند. 
در درگيري ها در اين شــهر، چنــد ده نيروي طالبان 
كشته شده اند و مقاومت سرســختانه اي عليه حمله 
آنها شكل گرفته است. مقاومت مردمي در اين شهر در 
مقابل طالبان،  به فرماندهي محمد اسماعيل، فرمانده 
پيشين جهادي در جريان است. او گفته است كه نبرد 
فعلي، نبرد با طالبان نيست بلكه نبرد با پاكستان است 

كه طالبان را هدايت مي كند. 
اين اولين بار نيســت كه مردم بــا فريادهاي اهلل اكبر، 
خواستار تغيير بنيادين وضعيت در افغانستان هستند. 
در دوران اشغال اين كشور توسط شوروي هم مردم با 
سردادن فرياد اهلل  اكبر خواستار خلع كمونيست ها از 

قدرت بودند. 
اين حركــت مردمي، بعد از هرات، در شــب هاي بعد 
به ديگر شهرها هم كشيده شــد و سه شنبه مردم در 
كابل پايتخت با شعار اهلل اكبر،  خشــم خود از طالبان 

را فرياد زدند. 
آنها براي اين كار،  دليل خودشان را هم داشتند چون 
طالبان،  سه شــنبه بعد از حدود يك ســال،  عمليات 
نظامي در اين شهر را دوباره از سر گرفت. طالبان در اين 
روز به خانه بسم اهلل خان محمدي وزير دفاع افغانستان 
حمله مسلحانه كرد. وزير دفاع هنگام حمله مسلحانه 
در خانه نبود اما نيروهاي امنيتي خانواده او را به مكان 
امني منتقل كردند. 4 نفر از مهاجمان در تبادل آتش با 

نيروهاي امنيتي جان خود را از دست دادند. 
طالبان ضمن قبول مسئوليت اين حمله، گفته است 
كه حمله به ديگر رهبران دولت را در دستور كار خود 

قرار داده است. 
در اين حمله در مجموع 8نفر كشته و 20نفر مجروح 
شــدند. طالبان ديروز هــم با انفجار يــك خودروي 
بمب گذاري شده، حضور شــوم خود را به مردم كابل 

يادآوري كردند.  

گرفتار در ميانه نبرد
با وجود اين تحركات در كابل، اين شــهر در امنيت به 
سر مي برد و نگراني هاي بزرگ تر در شهرهاي دورتر در 
جريان است. در لشكرگاه براي نمونه، وضعيت چنان 
عجيب است كه برخي شهروندان از رها شدن اجساد 
در خيابان ها و جاده ها خبر داده اند. فرمانده نيروهاي 
دولتي 2 روز پيش اعالم كرد كه قرار اســت حمله اي 
بزرگ براي آزادسازي اين شــهر انجام شود و از مردم 
خواست اگر مي توانند شهر را ترك كنند. اين وضعيت، 
مردم را در ميانه نبرد زمين گير كرده و وضعيت خاصي 

بر اين شهر حاكم است. 
تسلط كامل طالبان بر اين شهر كه مركز واليت هلمند 
است،  مي تواند بسيار ســمبليك باشد چون اين شهر 
مركز اصلي استقرار نيروهاي انگليسي و آمريكايي در 
2دهه گذشته بوده است. تا ديروز، بيشتر مناطق شهر 

در كنترل طالبان بود. 
گزارش هاي زيادي منتشــر شــده كه بر اساس آنها، 
طالبان، در خانه هــا،  مغازه ها و بازارها ســنگر گرفته 
اســت. طالبان با بلندگو به مردم هشدار مي دهند كه 
خانه هايشان را ترك كنند. آنها گاهي اوقات وارد خانه 
مردم مي شــوند و ســاكنان خانه ها، تنها چند دقيقه 
فرصت دارند كه در ميان تبادل آتش دوطرف، خود را 

به مكاني امن برسانند. 
يكي از شهروندان لشــكرگاه به بي بي سي گفته است: 
»روزهاي سختي را ســپري مي كنيم. طالبان زمين 
را به آتش مي كشــد و نيروهاي هوايي دولت آسمان 
را... طالبان را مي توان همه جا ديد. حضور ســنگين 
آنها مردم را شوكه كرده است. مغازه ها بسته شده اند، 
ماشين هاي نظامي دولتي نابود شده در ميانه جاده ها 
رها شــده اند. جنگ تا چند متري دفتــر فرماندار و 
اداره امنيت محلي ادامه دارد. دولت گفته اســت كه 
كماندوهايش را به لشــكرگاه فرســتاده اما ما چيزي 

نديده ايم.« 

همزمان با اوج  گيري طالبان، مردم در سراسر اين كشور به جنبش افتاده اند و با فريادهاي شبانه اهلل اكبر، جامعه را 
براي مقابله با طالبان تهييج مي كنند

فرياد وحشت در افغانستان

اين روزنامه، به تصميم دولت امارات براي اجازه 
بازگشت به ســاكنان خارجي، به اين كشور 
پرداخته است. براساس اين تصميم، ساكناني 
كه واكسن زده اند، دوباره مي توانند به امارات 
برگردند. همچنين ممنوعيت پرواز از مبدا هند و 
پاكستان هم از امروز لغو مي شود. ساكنان قبل از 

ورود، بايد تست منفي خود را ارائه كنند.

روزنامه وال استريت ژورنال ]آمريكا[

روزنامه گالف نيوز ]امارات[

 افشای رسوايي جنسي 
فرماندار نيويورك

بازگشت مسافران به امارات

وال استريت ژورنال، همچون ديگر رسانه هاي 
معتبر آمريكا، به رسوايي جنسي كومو، فرماندار 
نيويورك پرداخته و آن را تيتر يك كرده است. 
براساس يك تحقيق مســتقل كه توسط دفتر 
دادستان ايالت انجام شده،  فرماندار اين ايالت 
در طول سال ها، با چندين زن سوء رفتار جنسي 
داشته اســت. كومو اين ادعاها را رد كرده و جو 

بايدن به او توصيه كرده است كه استعفا بدهد.

جهان نما

استراتژي جديد آمريكا در 
مواجهه با چين

طي 4دهه جنگ سرد، استراتژي اصلي 
آمريكا حول مهار قدرت اتحاد جماهير 
شــوروي بود. بعدهــا در دهه 1990، 
يعني زماني كه شوروي از هم فرو پاشيد، جهان دوقطبي به پايان 
رســيد و در نتيجه آمريكا هم دشــمن خارجي خود را از دست 
داد. بعد از حمالت 11ســپتامبر، دولت جورج بوش سعي كرد با 
استراتژي »جنگ عليه تروريسم«، خأل پيش آمده را پر كند. اين 
رويكرد اما به خطا رفت و آمريكا را وارد جنگ هايي فرسايشي در 
مناطق حاشيه اي همچون عراق و افغانستان كرد. از سال 2017، 
آمريكا بار ديگر به صحنه »رقابت قدرت هاي بزرگ« بازگشــته 

است؛ اين بار اما رقيب چين است.
رقابت قدرت هاي بزرگ به عنوان يك اســتراتژي در سياســت 
خارجي آمريكا از اين جهت اهميت پيدا مي كند كه باعث تمركز 
دولت بر تهديدهاي اساسي در حوزه هاي مختلف از اقتصاد گرفته 
تا امنيت مي شود. تروريسم يك تهديد دائمي است و دولت ها در 
آمريكا هميشه بايد آن را جدي بگيرند، اما تهديدي كه از سمت 
قدرت هاي رقيب متوجه آمريكاست، بســيار بزرگ تر و جدي تر 
است. حمالت تروريستي 11سپتامبر مرگ 2هزار و 600آمريكايي 
را رقم زد، اما جنگ هاي بي پاياني كه آمريــكا در واكنش به اين 
حمالت به راه انداخت، جان هزاران نفر ديگر را گرفت و ميلياردها 
دالر هزينه دربرداشــت. باراك اوباما براي عبــور از اين جنگ ها 
تالش هايي كرد. او سعي داشت تمركز سياست خارجي آمريكا را 
به سمت آسيا تغيير دهد، اما ميراث جنگ عليه تروريسم، آمريكا 

را مشغول خاورميانه كرده بود.
استراتژي رقابت قدرت هاي بزرگ باعث مي شود سياست خارجي 
آمريكا بار ديگر بر مدار قرار گيرد. اين استراتژي اما 2مشكل دارد. 
اول اينكه اين استراتژي باعث قرار گرفتن 2 كشور ناهمگون در 
كنار هم مي شود؛ روسيه، قدرت در حال افول است و چين، قدرت 
در حال ظهور. البته آمريكا بايد از ســطح تهديدي كه از ســوي 
روسيه وجود دارد، خوشحال باشد. شرايط شبيه سال 1914است. 
امپراتوري اتريش- مجارستان قدرت در حال افولي بود كه خيلي 
زود به آســيب پذيرترين بازيگر صحنه سياســت بين الملل هم 
تبديل شــد. امروز، روســيه هم از منظر اجتماعي و هم از منظر 
اقتصادي در حال افول است، اما از هر ابزاري براي تقويت قدرت 
خود اســتفاده مي كند؛ از مذاكرات مربوط به كنترل سالح هاي 
هسته اي گرفته تا جنگ سايبري و بازيگري در منطقه خاورميانه. 
در چنين شــرايطي، آمريكا نيازمند يك استراتژي مشخص در 

قبال روسيه است تا مانع افتادن اين كشور به دامن چين شود.
دوم اينكه، رقابت قدرت هاي بزرگ راهي براي همكاري در زمينه 
تهديدهاي تازه اي كه جهــان به آنها روبه رو اســت نمي گذارد. 
وضعيت امروز جهان با سال 1914يا 1945به كلي متفاوت است. 
بحران آب و هوايي واقعيتي اســت كه مي توانــد ميلياردها دالر 
هزينه روي دست كشورها بگذارد و خرابي اي به بار آورد كه حتي 
در جنگ هم اتفاق نمي افتد. يا همين بحران كرونا چنان تلفاتي از 
مردم به خصوص در آمريكا گرفته كه در جنگ هم سابقه نداشته 
است. حتي در همين بحران هم بودجه نظامي آمريكا 100برابر 

بودجه مركز كنترل و پيشگيري بيماري هاي اين كشور است.
در چنين وضعيتي، سياســتمداران در آمريــكا در حال بحث بر 
سر چگونگي تقابل با چين هســتند. برخي معتقدند يك جنگ 
سرد تازه در جريان اســت. اما تحليل رقابت با چين در چارچوب 
جنگ سرد، به بيراهه رفتن اســت. آمريكا و شوروي هيچ رابطه 
اجتماعي و اقتصادی اي با يكديگر نداشــتند، اما ارتباطات ميان 
آمريكا و ديگر كشــورهاي غربي با چين در هم تنيده اســت. هر 
ساله هزاران دانشــجوي چيني براي تحصيل به غرب مي روند و 
دوطرف حجم تجارت بسيار بااليي دارند. آمريكا شايد بتواند مانع 
قراردادهاي G5 شركت هوآوي شود، اما نمي تواند جلوي تجارت 
كشــورهاي جهان با چين را بگيرد. چنين اقدامي براي آمريكا و 
همه متحدانش هزينه گزافي خواهد داشــت. عالوه بر اين، شي 
جين پينگ را نمي توان با استالين مقايسه كرد. نظام كمونيستي 

چين را هم نمي توان با نظام حاكم بر شوروي يكي دانست.
چين دوميــن اقتصاد جهان اســت و اين كشــور از منظر توليد 
ناخالص ملي، احتماال در دهه 2030آمريكا را پشــت سر خواهد 
گذاشت. اما حتي در چنين حالتي درآمد سرانه چين كمتر از يك 
چهارم در آمد سرانه در آمريكا خواهد بود. همزمان، چين درگير 
مسائل عديده اقتصادي، اجتماعي و سياسي است. سرعت رشد 
اقتصادي اين كشور كند شده و متحدان سياسي چنداني در جهان 
ندارد. اگر آمريكا، ژاپن و اروپا سياست هاي شان را همگون سازند، 
بزرگ ترين قطب اقتصاد جهان را در برابر چين شكل مي دهند. 
هماهنگي اين جبهه مي تواند قواعد بازي را در صحنه بين الملل  
به گونه اي تغيير دهد كه چين مجبور به تبعيت از آن باشــد. اين 
اتحاد، بايد در قلب اســتراتژي آمريكا براي كنترل خيزش چين 

قرار گيرد.
همانطور كه كوين راد، نخســت وزير پيشين اســتراليا در جايي 
گفته است، هدف اســتراتژي غرب در برابر چين، نبايد اين باشد 
كه اين كشور را به طور كامل از پا در آوريم؛ هدف بايد يك رقابت 
استراتژيك مديريت شده باشد. آمريكا و متحدانش نبايد از چين 
يك ديو بسازند؛ بلكه بايد رابطه ميان دوطرف را بر مبناي »يك 
رقابت مبتني بر همكاري« تعريف كرد. ويژگي هاي رقابت ميان 
قدرت هاي بزرگ در قرن بيست و يكم، به هيچ وجه شبيه رقابت 

ميان قدرت ها در قرن بيستم نيست.
Project-Syndicate :منبع

يك سال از انفجار بزرگ بندر بيروت 
گذشت؛ حادثه اي كه پايتخت لبنان خاورميانه

را به شهري فاجعه زده بدل كرده و به 
جرقه اي براي فروپاشي نظام اقتصادي، اجتماعي 
و شايد حتي سياسي اين كشــور تبديل شد. اين 
انفجار از وقوع يك آتش ســوزي محدود در انبار 
شــماره12 بندر بيروت آغاز شــد؛ انبــاري كه 
2750تن ماده انفجاري نيترات آمونيوم را در خود 
جاي داده بود. هنوز با گذشــت يك سال از وقوع 
فاجعه، روشن نيســت اين مواد انفجاري از كجا، 
توسط چه كساني و براي چه وارد بندر بيروت شده 
است. تنها اطالعات قطعي اين است كه بار نيترات 
آمونيوم به صورت قاچاق و غيرقانوني، وارد خاك 
لبنان شده و به رغم اطالع برخي مسئولين اداري و 
نظامي گمرك، دســت كم به مدت 5سال در انبار 
شــماره12 بندر بيروت باقي مانده است. انفجار 
عصر روز 4آگوســت، تقريبا يك ســوم از مناطق 
شمالي-مركزي بيروت را تخريب كرد  و منجر به 
مرگ 216نفر و جراحت بيش از 7هزارتن شد. در 
عين حال، تخريــب بخش عمــده اي از مناطق 
مسكوني، بي خانماني حدود 300هزار شهروند را 
به دنبال داشت كه بسياري از آنها همچنان قادر به 

بازگشت به منازل خود نيستند.
لبنان تا پيش از انفجار 4آگست )14مرداد 1399( 
شرايط مطلوبي نداشت؛ براي مثال فساد گسترده 
در شبكه بانكي اين كشــور، بدهي سنگيني روي 
دست دولت گذاشته بود تا جايي كه بانك مركزي 
به ناچار، حســاب هاي بانكي شــهروندان عادي 
را با هدف تاميــن منابع مالي بــراي بازپرداخت 

بدهي هاي خارجي كشور مسدود كرد. 
از ســوي ديگر و همزمان با وخيم شــدن شرايط 
بدهي هــاي خارجــي، پيش لرزه هــاي بحران 
اقتصادي نظيــر كاهش ارزش ليــر مقابل دالر و 
افزايش تدريجي تــورم در بازارهاي لبنان نمايان 
شــده بود. مجموعه اين تحوالت استعفاي سعد 
حريري، تشديد بحران سياسي و در نهايت روي 
كار آمدن دولت حسان دياب، تنها با حمايت يكي 
از 2ائتالف سياسي اصلي لبنان)متحدان حزب اهلل( 
را به دنبال داشت. اما حادثه عصر 4آگوست، نقطه 
عطفي تاريخي بــود كه تمام ايــن بحران ها را به 
حاشيه راند و لبنان را به صحنه تقابل شهروندان 
خشمگين با مجموعه احزاب حاكم بر اين كشور 
تبديل كرد. بســياري از تحليلگران و رسانه هاي 
لبناني اين جمله را بارها تكرار كرده اند: »لبنان بعد 
از 4آگوست هرگز مانند قبل از آن نخواهد بود«. 
ريشه اين جمله را بيش از هر چيز در بي اعتمادي 
بدنه جامعه نســبت به مجموعه احزاب حاكم بر 

لبنان مي توان جســت وجو كــرد. تحوالتي نظير 
سرقت منابع استقراضي و ايجاد بدهي هاي كالن 
براي لبنان)كه جز با اجــراي برنامه هاي رياضت 
اقتصادي شديد جبران نخواهد شد(، سهل انگاري 
و اهمال در رسيدگي به وظائف دولتي كه نتايجي 
ازجمله انفجــار بندر بيروت را به دنبال داشــته، 
رقابت هاي شــديد سياسي بر ســر سهم خواهي 
بيشتر حتي پس از فاجعه  4آگوست و... روزبه روز 
مشروعيت نظام حاكم بر لبنان را نزد جامعه اين 
كشور، در مذاهب و طوائف گوناگون ضعيف تر كرده 
است. بر اين اســاس يكي از مهم ترين شعارهاي 
معترضان لبناني »كلن يعني كلن: همه آنها يعني 
همه آنها« تعريف شــده است، درحالي كه تمامي 
تجمعات و جنبش هاي سياسي-اجتماعي لبنان 
در سال هاي گذشته با تكيه به بخشي از احزاب و 
عليه بخشي ديگر تعريف مي شد. روز گذشته نيز 
معترضان لبناني از جريانات و گروه هاي مختلف 
در سالگرد انفجار بندر بيروت بار ديگر به خيابان ها 
آمده و شــعارهاي تندي عليه سياســتمداران و 
احزاب سياسي اين كشور سر دادند. آنها با تجمع 
مقابل ساختمان مجلس لبنان، خواستار برگزاري 
هرچه زودتر انتخابات پارلماني و تشــكيل دولت 
شدند. اين در حالي است كه به نظر مي رسد بخشي 
از احزاب)مخصوصــا احزاب مســيحي( به دليل 
نگراني از نتايج انتخابات به دنبال اجراي شــرايط 

اضطراري و تعويق در موعد انتخابات هستند.

احزاب سياسي: ناتوان از تشكيل دولت موقت!
ســفر ناگهاني مكرون به بيروت تنهــا اتفاقي بود 
كه توانست تا حدودي پس لرزه هاي انفجار بندر 
را مهار كرده و آرامش را دســت كم به بخش هايي 
از جامعه اين كشــور بازگرداند. پيام مكرون براي 

سياســتمداران لبناني روشن بود؛ هرچه سريع تر 
دولت ائتالفي تشــكيل دهيد. به فاصله كوتاهي 
پس از ســفر مكرون، احزاب لبناني بــار  ديگر بر 
نخست وزيري ســعد الحريري بر دولت موقت تا 

موعد برگزاري انتخابات به توافق رسيدند. 
قرار بود او ظرف »2هفته« دولت خود را با موافقت 
رئيس جمهور تشكيل دهد؛ اما او سرانجام پس از 
»9ماه« رايزني هاي سياسي، استعفاي خود را اعالم 

كرد. علت شكست اين رايزني ها، اختالف حريري 
با ميشــل عون و رهبران حزب مسيحي جريان 
آزاد ملي بر ســر تعيين 2وزارتخانه دادگستري و 

كشور بود. 
براساس تقسيم بندي هاي سنتي، اين 2وزارتخانه 
سهم اهل ســنت اســت؛ اما رئيس جمهور اصرار 
دارد با چرخشــي شــدن ســهم ها، وزارت هاي 
دادگســتري و كشــور را در اختيار داشته باشد. 
منابع نزديك به حــزب المســتقبل)مهم ترين 
تشكل سياسي اهل سنت لبنان(، رئيس جمهوري 
را متهم به زمينه سازي  براي رياست جمهور داماد 
خود، جبران باســيل كرد و با توجه به اين هدف، 
نمي تواند وزارت هاي حساسي نظير دادگستري 
و كشور را در آستانه برگزاري انتخابات به رقباي 
خود بسپارد. در مقابل اما منابع نزديك به جريان 
آزاد ملــي، نظارت بــر اين 2وزارتخانــه را امري 
ضروري براي مقابله با فســاد اقتصادي و سياسي 
در لبنان به شــمار آورده و مدعي هستند با تداوم 
ســيطره حزب المســتقبل بر اين وزارتخانه ها، 
نمي توان هيچ اميدي به اجراي اصالحات داشت. 
شدت اختالفات ميان حريري و عون به اندازه اي 
بود كه حتــي ميانجيگري احزاب شــيعي امل و 
حزب اهلل و حتي فشارهاي خارجي از سوي فرانسه، 

تأثيري در حل آن نداشت.
اما يك هفته پس از اســتعفاي حريري، مجموعه 
نخست وزيران ســابق لبنان نجيب ميقاتي، تاجر 
اهل ســنت را به عنــوان گزينه تشــكيل دولت 
بــه پارلمــان و رئيس جمهور معرفــي كردند. او 
سياستمداري كهنه كار اســت كه گفته مي شود 
به حمايت هاي خارجي بيشــتري هم نسبت به 

حريري دسترسي دارد.
 در پي موافقــت پارلمان و رياســت جمهوري با 
طرح نام ميقاتي انتظار مي رفت طرفين به توافقي 
حداقلي براي تشــكيل دولت تا پيش از سالگرد 
انفجار بندر بيروت دست يابند. اما باز هم در كمال 
ناباوري، مذاكرات ميقاتي و عون بر سر وزارت هاي 
دادگستري و كشور بي نتيجه مانده است. نجيب 
ميقاتي در جريان آخرين نشســت خبري خود با 
رسانه ها در روز دوشنبه گفت: اگر بخواهم راستش 
را بگويم توقع داشتم فرايند تشكيل دولت سريع تر 
پيش برود. اما رايزني ها با رئيس جمهور فعال ادامه 
دارد. ميقاتي قرار است پس از شكست مذاكرات 
روز دوشنبه، امروز بارديگر براي مالقات با او به قصر 
بعبدا برود. ميقاتي پيش از اين گفته بود درصورت 
بي نتيجه ماندن تالش ها براي تشكيل دولت پس 

از گذشت يك ماه استعفا خواهد داد.

با گذشت يك سال از فاجعه انفجار بندر بيروت، تمام بحران هاي سياسي 
و اقتصادي اين كشور با شدتي بيشتر از گذشته ادامه دارد 

بيروت؛ همچنان زير آوار
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كه تابســتان برايشــان فاطمه عباسی برعكس بچه مدرسه ای ها 
شيرين و دلپذير اســت و 3 ماه از درس و مدرسه دورند، 
كنكوری ها مرداد ماه كه می شود دلشوره انتخاب رشته 
 می افتــد به جانشــان و يــك هفتــه وقــت دارند تا 
سرنوشت شــان را معلوم كنند. قديم ترها آنهايی كه در 
كنكور رتبــه ای آورده بودند و آينده شــان مانند المپ 
100وات روشن بود، می نشستند دور هم و انتخاب رشته 
می كردند و نهايتا از دايی و عمو يا كســی در فاميل كه 
دانشــگاه رفته باشــد كمــك می گرفتند. حــاال اما 
كنكوری های قبول شده در مرحله اول، سردرگم دست 
به دامان مؤسسات مجاز و غيرمجاز می شوند تا مشاوران 
برايشان تعيين تكليف كنند. انگار اين روند تبديل به يك 
رسم ديرينه و سنتی ميان كنكوری ها شده كه با تبليغات 
اغواكننده ايــن مراكز، افســار آينده خــود را در ازای 
پرداخت مبالــغ غير واقعــی و بی دليل به دســت آنها 

بسپارند. يك سرچ ساده كافی اســت كه متوجه شويد 
چقدر مؤسسه و نرم افزار برای انتخاب رشته تدارك ديده 
شده كه با سوءاســتفاده از نگرانی خانواده كنكوری ها، 
پول های هنگفتی به جيب زده و افرادی كه مشــخص 
نيست مدرك تحصيلی شان را از كدام دانشگاه گرفته اند 
و صالحيت شــان چگونه برای راهنمايی انتخاب رشته 
تأييد شده است، آينده اين كنكوری ها را رقم می زنند. 
نكته جالب در مورد اين مراكز كه البته هيچ نشانی هم از 
آنها در سايت های شان وجود ندارد و تنها به قيد كردن 
يك شماره تلفن بسنده كرده اند، اين است كه برای جلب 
توجه مخاطبان شان، آمارهايی از تعداد طرفداران شان 
مطرح می كنند. به عنوان مثال يكی از اين مؤسسه های 
پرطرفدار اعالم كرده كه تاكنون 2ميليون كنكوری به 
اين سايت اعتماد كرده و انتخاب رشــته خود را به اين 
سايت ســپرده اند. آماری ديگر از اين ســايت ها نشان 
می دهد كه 13ميليون كنكوری در سال های گذشته با 

استفاده از خدمات آنها انتخاب رشــته كرده اند. اما در 
نهايت اين مؤسسات تنها در روزهای انتخاب رشته فعال 
هستند و در ساير روزها تلفن های شان از دسترس خارج 
است. به جز اينها انواع و اقســام اپليكيشن های انتخاب 
رشته هم اين روزها در فضای مجازی برای دانلود مهيا 
هستند كه اصال معلوم نيست با چه نظارت و كيفيتی قرار 
است عمر كنكوری ها را با تابع و انتگرال های من درآوردی 
گره بزند. همه اينها در حالی اســت كه هيچ دستگاه و 
وزارتخانه ای، مســئوليت برخورد با اين مؤسســات را 
برعهده نمی گيرد. البته سازمان سنجش آموزش كشور 
هم به عنوان تنها مدافع هميشگی ادامه دار بودن مصيبت 
كنكور و انتخاب رشــته، سال هاســت سيستم انتخاب 
رشته مجازی خود را برای داوطلبان كنكور فعال كرده و 
داوطلبان می توانند با پرداخت مبالغی، 250 كد رشته  
محل را برای خود مشخص كرده و براساس پيشنهاد اين 

نرم افزار به سراغ انتخاب رشته نهايی بروند.

مصیبتانتخابیابحرانپایانناپذیركدرشتهشهر

75درصد بريتانيايی ها بعــد از جوالن كرونا، پول و  اسكناس را كنار گذاشته اند و برای هر خريدی فقط سامان رضايي
كارت می كشــند و خيلی به مشــكل بخورند با كيف پول ديجيتال خود خريد 
می كنند. اينها نتايج پژوهشی بود كه در انگلستان انجام و توسط بی بی سی منتشر 
شــد. سی ان بی ســی هم گزارش كرده در آمريكا اقليت 25درصدی كه هنوز از 
اسكناس و سكه استفاده می كنند 90درصدشان افراد باالی 50سال هستند كه 

زياد با كارت بانكی و كيف پول ديجيتال دمخور و مانوس نيستند. 
همچنين تحقيقات نشان مي دهد استفاده از عابربانك ها هم در بسياري از كشور ها 
به صورت گسترده اي كاهش پيدا كرده و مردم ترجيح مي دهند با گوشي خودشان 
پول جابه جا كنند تا دستگاه عابربانكي كه يكي از چهارراه هاي رفت و آمد يا بهتر 
بگوييم نقل و انتقال ويروس كرونا است.در ايران اما هنوز پژوهش دقيقی درباره 
ميزان قهر و آشتی مردم با اسكناس به عنوان »مركب ويروس كرونا« انجام نشده 
است. اما در بيان ابعاد خطری كه از اين زاويه مردم را تهديد می كند، همين بس 
كه مطابق آخرين اعالم بانك مركزی تا پايان خرداد امسال، معادل 71 هزار و 500 

ميليارد تومان از انواع اسكناس و سكه ها توسط مردم دست به دست شده است.
 نكته جالب تر اينكه نه تنها اين آمار كاهش نيافته، بلكه به نســبت سال پيش از 
آن هشت دهم درصد هم افزايش داشته است. براساس اين گزارش كه ايسنا آن  
را منتشــر كرده، موجودی اسكناس و ســكه در بانك مركزی به 1260 ميليارد 
تومان می رسد كه كاهشی 20 ميلياردی نسبت به اسفند سال قبل دارد و از اين 
موجودی اسكناس و سكه در بانك مركزی، هر زمان كه الزم باشد بنابر نياز بازار 

تزريق خواهد شد.
حال بايد از كارشناسان پرســيد كه آيا كاهش 20ميلياردی موجودی اسكناس 
و ســكه در بانك مركزی به معنی تزريق آن به گردش مالی مردم است يا خير؟ 
درصورتی كه پاسخ آنها مثبت باشد به اين معنی است كه سفر كرونا با پول مردم، 

نسبت به سال پيش نه تنها كاهش نداشته، بلكه افزايش پيدا كرده است.

سفركرونا با پول مردم

نفر
مشتركان خانگی و تجاری 
ارتباطات پهن باند ثابت 

كه از فناوری های اینترنت 
پرسرعت است استفاده 
می كنند تا پایان 3 ماه 

ابتدایی سال ۱۴۰۰، به ۱۰ 
میلیون و 3۹۷ هزار و ۹3۷ 
نفر مشترك رسیده كه در 
مقایسه با آمار ۱۰میلیون 
و ۶۰۰ هزار در 3 ماه چهارم 

سال ۱3۹۹، با كاهش 
مواجه شده است.

10397937

مگابیت
طی سال های گذشته، 
روند استفاده از اینترنت 
از سرعت های كیلوبیتی 
در اینترنت دایال آپ، 

رفته رفته جای خود را به 
فناوری ADSL داد كه 

سرعتی به مراتب بیشتر 
داشته و سرعت هایی 
تا ۵۲۱كیلوبیت بر ثانیه 
و حتی ۱۶مگابیت را هم 
پوشش می داد و اكنون 
نوبت به فیبر نوری است 
كه سرعت هایی به مراتب 
باالتر را برای كاربران به 

ارمغان آورد. درحال حاضر 
انواع سرویس های موجود 
اینترنت در ایران، به دلیل 

داشتن ویژگی های متمایز از 
هم، برای كاربران با شرایط 
مكانی و موقعیتی متفاوت 

ارائه می شود.
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دانشمندي كه 
باربي شد
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عدد خبر

گرينويچ

لقمه

وقتی مزه چيزی زير زبانتان رفت  به ندرت ممكن است خاطره هايی سینا قنبرپور
كه با آن داريد از ذهنتان برود. مزه بســياری از خوراكی ها ما را 
پرت می كند به ســال ها قبل و دوران كودكی مان. شايد همان، 
نخستين باری بود كه آن مزه را با زبانمان تجربه و پيام آن را به 
مغزمان مخابره كرديم. اما چيزهای ديگری هم هســت كه به 
شكلی بســيار زيرپوســتی و نامحســوس، آرام آرام از طريق 
خوراكی ها بــه خوردمان می رود. برای همين اســت كه به نظر 
می رسد هركسی به ويژه آنها كه می خواهند در امور كالن كشور 
مديريت كنند بايد آشــپزی و مديريت آشپزخانه را كارآموزی 
كرده باشند. اما نكته ديگری كه از آشپزی و مديريت آشپزخانه 
در جامعه رقم می خورد، پرورش افرادی اســت كه آرام آرام به 
ديكتاتور شــدن، خودرای شدن يا دمكرات شــدن سوق داده 
می شوند، بدون آنكه در دانشگاه يا مدرسه خاصی آموزش ديده 
باشند. در واقع اين بچه های ما هســتند كه براساس يك مدل 

خيلی ســاده در خانواده به ديكتاتورها يــا دمكرات های آينده 
تبديل می شوند. توضيحش ساده  است. همه ما در خانه و خانواده 
تابع برنامه غذايی بوده ايم كه مدير آشــپزخانه آن را ارائه كرده 
اســت. خواه مادر يا پدر يا در خانواده های پرجمعيت تر اعضای 
ديگر خانواده. به طور معمول چه مادران شاغل بوده باشند و چه 
خانه دار، عمده بار آشپزی برعهده آنها بوده است. همين وضعيت 
سبب شده برنامه آشــپزی خانواده ها و در نتيجه آن غذايی كه 
برای اعضای خانواده تدارك ديده می شود تابع نظر يك نفر باشد. 
اصال همين كه پدران نقش كمتری در آشــپزخانه دارند چه از 
منظــر تنوع و چــه از منظر كيفيت طبخ غذا ســبب شــده تا 
محدوديت هايی ايجاد شــود. حال فرض كنيم به شيوه سنتی 
مادران برنامه آشپزی را تدارك ديده و وعده های غذايی هر روزه 
را آماده می كنند. اگر پای درددل مادران نشسته باشيد يكی از 
كابوس هايشان اين است كه امروز چه غذايی درست كنند؟ چه 
غذايی كه تكراری نباشد، باب طبع همه اعضای خانواده باشد، 

طبق موجودی موادالزم اوليه غذا پيش برود و مطابق با اقتصاد و 
سبدخريد خانه باشد. مثاًل يك نفر غذاهای تند دوست ندارد و 
ديگری از طعم سير خوشش نمی آيد. يكی نبايد غذای چرب و 
ديگری نبايد نشاســته زياد بخــورد. گــروه كربوهيدرات ها را 
چه كسی دوست دارد؟ با اقتصاد كنونی كه خريد گوشت و گروه 
پروتئين ها و لحاظ كردن آنها در برنامه غذايی هم كه اصاًل كار 
ســاده ای نيســت. وای به حال وقتی كه يك نفر بخواهد طبق 

رژيمی خاص غذا بخورد.

عموما مادران هر روز صبح نظرسنجی نمی كنند كه چه كسی چه 
غذايی می خواهد و بعد براســاس آن غذا درست كنند. بنابراين 
اعضای خانواده اگر آن روز هر هوسی هم كرده باشند بايد تابع 
نظر مادر باشند. ممكن است مادران برای تأمين نظر جمع مثاًل از 
ريختن سير در غذايی خودداری كنند تا قرار نشود آنها كه دوست 
ندارند يك غذای ديگر بخورند و برهزينه ها افزوده شود. بنابراين 
همه ما اين را می آموزيم كه غذا همين است كه مادر درست كرده 

و اگر نخوريم هم گرسنه می مانيم. 
 حتی االن كه به لطف فراوانی فســت فودها و آشــپزخانه های 
مختلف و سيســتم های دليوری و پيك موتوری هاي مختلف يا 
اپليكيشن ها نيمه شب هم می توان غذايی را سفارش داد اما باز 
هم بچه ها خيلی نمی توانند چنين  كاري كنند و ديگر اينكه هر 
روز توان پرداخت هزينه سفارش غذا از بيرون را نداريم. از سوی 
ديگر اگر قرار باشــد مادر به جای توجه به موجودی مواداوليه، 
نظرات متنوع اعضای خانواده را بســنجد و براســاس آن پيش 
برود چه بسا بسياری از روزها بايد خريد مضاعف كرده يا منابع 
بيشتری برای تنوع بخشــيدن به غذا صرف كند. بنابراين مادر 
چاره ای ندارد كه يك مــدل غذا بپزد و همــه را تابع نظر خود 

كند. اين خود يعنی يك فرهنگ تابعيت. بنابراين ما از كودكی 
می آموزيم كه تابع تصميمی باشيم كه برای غذا در خانه گرفته 
شده و ممكن است آرام آرام تابع تصميمات ديگر افراد  خارج از 
خانه هم بشويم. پس به نظر می رسد اگر می خواهيم به صندوق 
رأی و ساير سيســتم های ديگری كه امكان دمكراسی را فراهم 
می كنند عميقاً پايبند باشــيم بايد در رفتارهای ساده ای نظير 
تقســيم كار در خانه و خانواده و به طور مشــخص در آشپزی 
تجديدنظر كنيم و با اصالح اين مدل سنتی شيوه  ای را در پيش 
بگيريم كه خروجی آن  بعد از دهه ها ترويج تابع بودن و ديكتاتور 
بودن و اين جمله كه »همين كه هســت« نباشد. نبايد زحمت 
مادران در آشــپزخانه را با ارتباط دادن اين بحث به ديكتاتوری 
مخدوش كرد. يادمان باشــد كه مادران هم چاره ای ندارند. اين 
موضوع می تواند خود محوری را بــرای گفت وگو درون خانواده 
ايجاد كند تا فارغ از سيســتم های رســمی بــه راه های درون 
خانوادگی به بهبود وضعيت منجر شود و آرام آرام نسل های بعدی 
بياموزند كه در عين همكاری، در عيــن رعايت اصول مديريت 
آشــپزخانه و تناســب آن با اقتصاد خانواده چگونه می توان از 

ديكتاتوری و البته پرورش نسلی تابع جلوگيری كرد.

حافظ

درخت دوستی بنشان كه كام دل به بار آرد

نهال دشمنی بركن كه رنج بی شمار آرد

آشپزی؛ پرورش ديکتاتور يا تمرين مديريت 

تا همين چند سال پيش، شركت متل 
)Mattel (بزرگ ترين كمپاني ساخت 
اسباب بازي در جهان، به خاطر ساخت 
عروسك هاي باربي كه صرفا در ساخت 
آنها به زيبايي توجه مي شد، حسابي زير 
تيغ انتقاد بود تا اينكه نقد ها اثر كرد. در 
چند سال اخير اين شركت براي تصحيح 
شيوه الگوسازي براي كودكان جهان از 
شخصيت هاي واقعي، مفيد و تأثيرگذار 
براي ســاخت چهره عروســك هايش 
استفاده مي كند. مورد اخير آن پروفسور 
دم ســارا گيلبرت، دانشــمند دانشگاه 
آكسفورد و سازنده واكسن كرونا است 
كه حاال عروسك او ساخته شده است. 
پروفسور گيلبرت درباره اين عروسك 
باربي جديد مي گويد: »من عالقه زيادي 
به الهام بخشــيدن به دختران نســل 
آينده در شغل STEM )علوم، فناوري، 
مهندســي و رياضيات(دارم و اميدوارم 
كودكاني كــه باربي مــن را مي بينند 
دريابنــد كه مشــاغل در علــم چقدر 
حياتي هســتند و به جهان پيرامون ما 
كمك كنند.« شــركت ياد  شده زناني 
 را كــه در عرصه علم و مبــارزه با كرونا 
نقــش آفرين بودنــد را در فهرســت 
طراحي هاي بعدي عروسك باربي  قرار 

داده است.
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