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یادداشت
فريبا خاني؛ روزنامهنگار

12آگوست،21مردادازسويسازمانمللمتحد،روز
جهانينوجواننامیدهميشــود.شعارامسال»تغییر
شکلسیستمهايغذایي«استوکشورهاومقامات
مسئولدراینزمینهبایداقدامکنند.امااینروزهاحالوروزکشورماخوشنیست.
آنقدردرگیرکروناهستیمکهشــایدنتوانیمبهاینموضوعاتفکرکنیم؛هرچند
نوجوانانمهمهستندوغذاوسیستمهايغذایيبرايرشدوسالمتيوآیندهآنها

مهماست.
کشورمادرپیكپنجمبهسرميبردغوطهوردررنگهايقرمزپررنگ.دراینروزها
کهشــمعهايزندگيخاموشميشــودوبُهتومرگدرهرخانهايرازدهاست،
نوجوانانبیشــترازگروههايسنيدیگرآســیبخواهنددید.اگردههشصتيها
ميگویندمانسلسوختهوبربادیم...ایننســلهمفرداخواهدگفتکه»مانسل

سوختهایمازیكپاندميترسناكومرگآور«.
بعدازکرونااکثرکشــورهايجهانوخیليازخانوادههادچارمشکالتاقتصادي
شدهاندوکشــورماهمبامشکالتاقتصاديدســتبهگریباناست.نداشتنهاو
مشکالتاقتصاديبراينوجوانانفشــارروحيوروانيبیشتريایجادکردهاست.
ازدســتدادنوالدیندراثرکروناورنجفقدانراهماضافــهکنید.گروهزیادياز
نوجوانانيکهدچارکروناشدهاند،ازاختالالتبویایيرنجميبرندکهشایددربین
بزرگساالنکمترباشد.درمطبپزشکانمتخصصگوشوحلقوبینينوجوانانيرا
ميبینیدکهبويقیروبويماهيگندیدهاستشمامميکنند.پروفسورنرمالکومار،
رئیسانجمنجراحانگوش،حلقوبینيبریتانیا،اینعالئمرا»بســیارعجیبو
منحصربهفرد«توصیفکرد.برخيازنوجواناندچار»پاروســمیا«یاتوهمبویایي
شدهاند.قطعشدنارتباطاتاجتماعيباگروههايهمسالهمآسیبدیگرياستو
روانشناسانمعتقدندنوجوانانرابایدتشویقکردبادوستانخودازطریقشبکههاي
اجتماعيبانظارتوالدینارتباطداشتهباشندتاکمتراحساستنهایيوافسردگي
کنند.البتهکهماميدانیممحدودیتحضوردرفضاهايورزشيوبازيهايگروهي
باعثدرونگرایيوسوقدادنبیشترآنهادرفضاهايمجازيشدهاست.حاالدراین
حالوهواينهچندانخوب،طرحصیانتازحقوقکاربراناینترنتي،گروهنوجوان
رابیشترازبزرگساالننگرانکردهاست.انجمنصنفينویسندگانکودكونوجوان

چنديپیشبهاینطرحواکنشنشانداد.
دربخشيازبیانیهاینانجمنميخوانیم:»تجربههايناموفقگذشتهدرجایگزیني
نرمافزارهايداخلياست.نمونهبارزآنبرنامهناموفق»شاد«درآموزشوپرورش
بودکهسرانجامآموزگارانومربیانراناچارکردازهمانشبکههاياجتماعيبراي
امورآموزشياستفادهکنند.«در2دههگذشتهماتغییراتچشمگیريدرنوجوانان
داشتهایم.جامعهشناسانميگویندنسلهاهر30سالیكبارتغیرميکنندوامااین
روندتغییردر2دههگذشتهبهخاطرگستردگياطالعاتوفضايمجازيوآشنایي
بازبانهايدیگر،رشدچشمگیريداشتهاست.آنهابهکمكهمینفضايمجازيبا
آسیبهايمحیطزیستوخطراتيکهزمینراباخودمواجهميکند،آشناشدهاندو

خیليازنوجواناندرسراسردنیابراينجاتزمینفعالیتميکنند.
بههرحالامروزبهمناســبتروزجهانينوجوانچهخوباستبهاینگروهسني
بیشــترتوجهکنیم.بهجايهمهنگرانيهامهارتاینگروهرادرفضايمجازيباال

ببریموآموزشوپرورشبایدنقشاولاینماجراباشد.
نیلگیمن،نویسندهوخالقکمیكاستریپ،درکتاب»مردماسهاي«مينویسد:
»منفهرستيازآنچهدرمدرســهبهمایادنميدهندراتهیهکردهام.آنهابهمایاد
نميدهندکهچگونهکسيرادوســتبداریم،آنهابهمایادنميدهندکهچگونهدر
گمنامياززندگيلذتببریمو...آنهابهمایادنميدهندکهبهکسيکهدرحالمرگ
است،چهبگوییم.آنهابهماهیچچیزکهارزشیادگرفتنداشتهباشدیادنميدهند.«

امابیاییدیادبدهیموبهنوجوانانامیدوارباشیم.

به نوجوانان اميدوار باشيم

نگاه
دانيال معمار؛ روزنامه نگار

تعارفکهنداریم؛زندگيمانماشینيشدهاست. بایدحواسمانباشدکهآدمها،دستگاهنیستندو1
نیازبهمعنادارند،نیازبهمعنویتدارند.انساناگرتنهاوتنها
دنبالنیازهایمادیخودشباشــد،زودزمینمیخورد،زودخستهوافسردهوغمگین
میشود.چرا؟چونکهآدمبایدلقمههایمعنویوروحانینیزبرایخودشبگیرد؛تاکم
نیاورد.اصالآدمیآمدهاستکهبهاینکاربپردازد؛کهبقیهچیزها،بهانهاینکاروجادهو
بستراینکارند.بزرگيميگفتکهآدمها،مثلاتومبیلهاییهستندکهبایدخودشانرا
برايعبورازگردنههايسختودشوارزندگيآمادهکنند.خب،ایناتومبیلراچطورباید
آمادهکرد؟قدماولایناستکهبپذیریمسرعتمانباالرفتهواینپدالگازلعنتیراول
نمیکنیم،تختگازداریمدردنیاميرویموحواسمانبهانتهایجادهنیست.گاهیاوقات
الزماستکهبزنیمبغل.گوشهایتوقفکنیموآبیبهسروصورتمانبزنیم؛اینباتریهای
زهواردررفتهبایددوبارهشارژشوند.ولقمههایمعنویميتواندهمانناجیماباشددر
گردنههايزندگي.ميتوانترمزدستياینماشــینرادرجادهدنیاکشیدوبرايادامه
حرکتآمادهشد.خب،محرمبهترینفرصتاستبرایگرفتنهمینلقمههایمعنوی.
خوشبهســعادتآنهاکهدراینماهعزابرايمعنویتزندگيشانوقتميگذارند.آنها
زندگيميکنندباانرژیمضاعف.وماکهبرايمعنویتوقتنميگذاریم،باروحیخسته

بهزندگیشهریمانادامهمیدهیم.
مردمماعاشــقهســتند.اینعاشــقیتراميشــودهمینروزهــادردل کوچهپسکوچههايمحلههايشهردید.زنومردوپیروجوانوکوچكوبزرگ،2
چندروزياستکهدورهمجمعشدهاندتاپرچمعزايحسین)ع(رابرايچندروزدیگر
برپاکنند.تویاینیکیدوسالاخیرکارسختترهمشدهاست.بایدبساطعزارازیرسقف
آسمانببرند.بایدفضایبیشتریبرایحضورعزادارانمهیاکنند.بایدهزارویكجورباید
ونبایدرادرنظربگیرندتاســالمتعزادارانبهخطرنیفتد.اماخب،اینجاهرچقدرکار
سختترباشد،لذتشبیشتراست.وقتیپایعشــقدرمیانباشد،زحمتبیشتربرای
معشوقمیشودرحمتبیشتر.یکیازراههایعاشقشدن،دانستنوبازهمبیشتردانستن
ازمعشوقاست.گاهیوقتها،آدمعاشقچیزینیست،اماوقتیکهآگاهیاشازآنبیشتر
وبیشترمیشود،کمکماحساسمیکندکهداردبهسمتچیزیکهازآنبیشتردانسته،
کشیدهمیشود.ماجرایماوسیدالشهدا)ع(نیزچنیناست؛عاشقهستیم،اماوقتیکه
بیشترمیدانیمومیشنویم،بیشترمطمئنمیشویمکهاینخاندان،فرقهاییبادیگران
دارند.ووقتیایناطمینانبیشتروبیشترمیشود،الجرممنجربهاحترامنیزخواهدشد.
گفتهاندکهاحترام،بستهبندیمودبانهعشقاست.مانســلبهنسلدرپناهحسین)ع(

هستیمواینپناهندگیزیراینپرچمروزبهروزپررنگترمیشود.
محرمکهميآید،دلتميگیرد.بغضيکهنهپنجهمياندازدبهگلویتوتاصورتت راخیسنکردهدستازسرتبرنميدارد.محرمکهميآید،دلتنگيهایتزیاد3
ميشوداماحرفمناینهانیست؛محرمفراموششدههایيهمدارد!اینفراموششدهها
آنقدرزیاداستکهحاالکمنیســتندآنهایيکهدلشــانميخواهدبرايیادآورياین
فراموششدهها،روزهايمحرمرامثلگذشتههاعزاداريکنند؛سادهوباصفا!درهمین
تهرانخودمانهنوزمیشودردپایهیئتهایقدیمیکههنوزسوراخدعاراگمنکردهاند،
پیداکرد؛ازفاطمیونتامسجدجامعبازاروازحســینیههمدانیهاتامسجدارك.پای
صحبتقدیمیترهاکهبنشــینیمبرایماخواهندگفتکهمحرمدرتهراندرسالهای
نهچنداندورچهحالوهواییداشتهاست.آشتیباهمســایهها،کمكبهفقراوحتی
الیروبیجویهاازرسوممردمتهرانقدیمبودهاست.همهماسالهاستکمیازآنچهکه
باید،فاصلهگرفتهایم.راستیآخرینباریکهبههیئترفتیموپایمنبرنشستیمویك
حدیثشنیدیموبهخاطرسپردیم،کیبود؟برایگفتنوشنیدنبهترینحرفهایعالم
درخیمههایعزاداری،گفتنیوشنیدنیبســیاراست،یکیهمینحدیثمتبركامام
حسین)ع(،کهدستکمبدنیســتهمینحاالکمیدربارهاشاندیشهکنیم:»نیازهای

مردمبهشما،فرصتهایخداوندبرایشماهستند،پسازآنهارویگرداننباشید.«

نسل به نسل در پناهت 
هستيم

صفحه17

 دوچرخه ویژه 
روز جهانی نوجوان

 فاجعه کرونا 
در مشهد

یكهوچشــممبهشــماره1045
هفتهنامهدوچرخهخــورد.1045
هفته...اوووه...باورمنميشوداینهمه
هفتهبهخانهشماآمدهباشیم.باورم
نميشودکهباخیليازشمانوجواني
کردهایــم.حاالشــماخیليهایتان
آدمبزرگشدهاید،درسخواندهاید،
صاحبحرفهوشغلهستید،ازدواج
کردهایدوبچهدارید.مابانسلهاي
گوناگوننوجوانانبزرگشــدهایم.
اینروزهاکهروزهايخاصوعجیبي
اســت،اینروزهاکهکرونابدجوري
دلماراميشکند...بازهمبرايشما

مينویسیم.

فقطچندهفتــهکافيبــودتاپیك
کروناباســویهدلتاازجنوبشــرقي
کشوربهشمالشرقيبرسد؛33روزاز
ورودمشهدبهوضعیتقرمزکرونایي
ميگذردوحاالبهاعتقادپزشکانوکادر
درمانفاجعهدراینشهررقمخورده
است.بیشاز3170بیمارکرونایيدر
بیمارستانهايخراسانرضويبستري
هســتندوروزانه720بیمــارجدید
بستريميشــوند،آمارروزانهتعداد
فوتيهادرکالنشهرمشهد3رقميشده
اســت،تختهايبیمارستانيپرشده
وبیمــاراندرســاعتهاياولیهروي
تشكهایيدرکفبیمارستانپذیرش

ميشوند.صفحه16رابخوانید.

عزادار است ايران
شهرداری تهران فضای بوستان ها، ميدان ها 
و ميدانگاه های شهری  را به برگزاری مراسم 

هيئت های عزاداری اختصاص داد

 برگزاري مراسم عزاداري 
در اماكن سربسته، ممنوع شد

مردان 
 اقتصادی 

دولت سيزدهم
فهرستوزرا

بهبهارستانرسید
باانتصابمحمدمخبربهعنوان
معاوناولومسعودمیرکاظمي
بهعنوانرئیسسازمانبرنامهو
بودجهازیكسوومعرفيوزیران
پیشنهاديسیدابراهیمرئیسي
برايپستهاياقتصادي،حاال
مشخصاستکهفعالهیچکدام
ازدانشآموختــگاندانشــگاه
امــامصــادق)ع(درترکیــب
کابینهآینــدهجایــيندارند.
بهاحتمالزیــاددرصورترأي
آوردنسیداحســانخاندوزي
بهعنوانجوانترینوزیراقتصاد
ایرانپسازانقــالب،2ضلعاز
مثلــثراهبريسیاســتهاي
مالــيوبودجــهاي4ســال
آینــدهتکمیــلخواهدشــد.
بایــددیــدپــسازتشــکیل
کابینــه،چهکســيبهعنــوان
ضلعســوماینمثلث،سکاندار
بانــكمرکــزيخواهدشــد.

صفحه4رابخوانید.

گفت وگو با »پروانه معصومی« به بهانه حضورش در سريالی ويژه ماه محرم

»عبدالجبار كاكايی« از اهميت سروده شدن اشعار آيينی می گويد

آشنايی با تكيه ها و حسينيه های تهران

موج پنجم كرونا و فرا رسیدن محرم، باعث ایجاد خالقیت هایی در اجرای مراسم شده
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 رهبر معظم انقاب اســامی ديروز در 
ســخنانی تلويزيونی درباره وضعیت و رهبری

طغیان بیماری کرونا، آن را مسئله اول و 
فوری کشور خواندند و با تأکید درخصوص انجام قاطع 
وظايف و تصمیم ها برای مقابلــه با بیماری، توصیه ها و 

نکاتی خطاب به مسئوالن و مردم بیان کردند.
به گزارش پايگاه اطاع رساني دفتر مقام معظم رهبري، 
حضرت آيت اهلل خامنه ای، الزمه مقابله با تغییرشکل و 
جهش ويروس را به کارگیری آرايش و شیوه های دفاعِی 
جديد و محکم خواندند و گفتند: جان  باختن بیش از ۵00 
تن در يک روز و داغدارشدن خانواده هايشان و همچنین 
ابتای ده ها هزار نفر به بیماری و مشکات درمانی آنها 
حقیقتاً بسیار دردناک است و دل هر مسلمان و هم میهنی 
از اين واقعه آتش می گیرد، بنابراين برای مقابله با اين وضع 

وظايفی داريم.
ايشــان ضرب االجل يک هفتــه ای رئیس جمهور برای 
جمع آوری پیشنهادها و تصمیم گیری درباره آنها را کاری 
خوب برشــمردند و افزودند: در رأس زمان تعیین شده، 
جواب قضیه با دقت ســنجیده و برای هر اقــداِم الزم با 

قاطعیت، تصمیم گیری و به آن عمل شود.
رهبر انقاب همچنین خستگی شــديد کادر درمان و 
فشارهای جسمی و روحی وارد به آنها را نگرانی بزرگی 
دانستند و افزودند: از صمیم قلب از پزشکان، پرستاران 
و مجموعه های درمانی که واقعاً در حال جهاد هستند، 

تشکر می کنم اگرچه تشکر اصلی از آِن خداوند شاکر و 
علیم است.

حضرت آيت اهلل خامنه ای در ادامــه به بیان چند تذکر 
خطاب به مسئوالن و مردم پرداختند.

رهبر انقــاب با تأکید بر لزوم گســترش آزمايش های 
بیماريابــی خاطرنشــان کردنــد: در اوايــل بیماری، 
آزمايش های بیماريابی عمومی رايج شد که کار خوبی بود 
و بايد شبکه بهداشت با کمک بسیج اين کار را انجام دهند.
ايشان با اشــاره به هزينه های ســنگین آزمايش های 
تشخیص کرونا، تأکید کردند: دولت و بیمه ها کمک کنند 
تا بیماريابی و آزمايش های تشخیص به صورت رايگان و 

وسیع در اختیار همه مردم قرار گیرد.
حضرت آيت اهلل خامنه ای در توصیه بعدی به مسئوالن، 
مسئله تأمین گسترده واکسن را مورد تأکید قرار دادند 
و گفتند: خوشبختانه با تولید واکسن در داخل، مسیر 
واردات خارجی آن نیز هموار شد، درحالی که تا قبل از 
آن با وجود پرداخت بهای واکسن، فروشندگان خارجی 

بدعهدی می کردند.
رهبر انقاب تأکید کردند: واکسن چه از راه واردات و چه 
با تولید داخلی بايد با تاش مضاعف و به هر شکل ممکن 

تأمین شود و در اختیار همه مردم قرار گیرد.
ايشــان در خصوص مســئله تأمین دارو برای بیماران 
نیز گفتند: با وجود کمبود يا نبود دارو در داروخانه ها و 
بیمارستان ها، گفته می شود همان داروها در بازار آزاد با 

قیمت چندبرابری فروخته می شود که اين نشان دهنده 
مشکل در شبکه توزيع است و اين مشکل بايد حل شود.

حضرت آيت اهلل خامنه ای با اشاره به حضور جدی و قوی 
نیروهای مسلح در ماه های اوِل مقابله با بیماری، گفتند: 
نیروهای مسلح اکنون نیز مشغول هستند اما بايد با همه 

توان به کمک مردم بیايند.
ايشان تصمیم گیری در خصوص تعطیلی را مسئله ای 
تخصصی و نیازمند بررسی در ستاد ملی کرونا خواندند و 
افزودند: مسئولین به هر نتیجه ای رسیدند بدون ماحظه 

و قاطع به آن عمل کنند.

رهبر انقاب در بخش ديگری از سخنانشــان خطاب 
به مردم، بخشــی از مشکل را ناشــی از رعايت نکردن 
شــیوه نامه ها دانســتند و افزودند: مردم عزيز با همان 
حساسیت ماه های اول، شیوه نامه ها را به طور کامل رعايت 
کنند تا جان و سامتی خودشان و ديگران به خطر نیفتد.

ايشان، دو ســه ماه تحمل محدوديت ها و رعايت کامل 
شــیوه نامه ها را موجب فروکش کردن بیماری و تنفس 
کادر درمــان دانســتند و افزودند: ان شــاءاهلل با همت 
دست اندرکاران، تا چند ماه ديگر واکسن به بهترين وجه 
در اختیار مردم قرار می گیرد و پس از آن، حتی با وجود 

بیماری، بحران و خطر مرگ ومیر و مصیبت زده شــدن 
خانواده ها کاهش خواهد يافت.

حضرت آيت اهلل خامنه ای در توصیه ای ديگر، مجالس 
عزای حضرت سیدالشهدا علیه الســام را مايه برکت و 
جلب رحمت الهی دانســتند و افزودند: ملت و کشور به 
اين مجالس با برکت احتیاج دارد اما در برگزاری آنها بايد 

شیوه نامه ها با کمال دقت و شدت مراعات شود.
ايشان برگزارکنندگان جلسات و آحاد شرکت کنندگان را 
به رعايت ضوابط و فاصله ها توصیه و تأکید کردند: نگذاريد 
مجالس حسینی موجب شــیوع بیماری و مايه طعنه 

مخالفان و دشمنان شود.
رهبر انقاب همچنین با تقدير از نهضت مواسات و احسان 
عمومی و کمک های خّیران به مستحقان و افراد و مشاغل 
آسیب ديده، خاطرنشان کردند: اين نهضت بايد اوج بگیرد 
و مرکز اين کار، يعنی مرکز شناسايی نیازمندان آبرومند و 

کمک و همیاری مردم به آنها نیز مساجد باشد.
ايشان در پايان با يادآوری مسئله مهم دعا، توسل و تضرع 
به درگاه پروردگار برای رفع با، گفتند: همه اين توصیه ها 
اسبابی هستند که موفقیت آنها در گرو عنايت خداوند 
قادر و حکیم است و مجالس عزاداری نیز مکان و زمینه 

خوبی برای اين توسات و استغفارهاست.
حضرت آيت اهلل خامنه ای ابراز امیدواری کردند خداوند 
ملت ايران، مؤمنین و همه انسان ها در سراسر جهان را از 

شّر اين بیماری خبیث و پُرمشکل نجات بخشد.

  فهرست وزراي کابینه سیزدهم   به مجلس رسید؛ آن هم 
در میان اظهارنظرهاي ضد و نقیض نمايندگان که باعث مجلس

شد فهرست اعام شده ابتدا غیررسمي رسانه اي شود و 
سپس با انتشار آن در پايگاه اطاع رساني رياست جمهوري، شکل رسمي 
به  خود گرفت. به گفته سخنگوي هیأت رئیسه مجلس نامه معرفي وزرا 
حدود ساعت يک ونیم ظهر به بهارستان رسید و البته درنهايت نیز علي 
نیکزاد که رئیس ستاد رئیسي در انتخابات 1400 بود، آن را اعام وصول 
نکرد؛ درحالي که در جلسه غیرعلني صبح، محمدباقر قالیباف فهرست 
وزراي پیشنهادي را براي نمايندگان قرائت کرده بود و نمايندگان درباره 
چگونگي بررسي صاحیت وزرا و رأي اعتماد به آنها بحث کردند، اما طبق 
گفته اعضاي هیأت رئیسه نامه وزراي پیشنهادي شنبه پیش رو اعام 

وصول مي شود؛ چراکه براســاس قانون پس از اعام وصول اين نامه، 
مجلس يک هفته براي بررسي صاحیت وزراي پیشنهادي زمان دارد و 
با توجه به تعطیات هفته آينده،  نمايندگان تا هفته بعد فرصت دارند که 
افراد معرفي شده را ارزيابي کنند. به اين ترتیب با اعام وصول فهرست 
وزراي پیشنهادي از شنبه آينده رسما يک هفته بعد بررسي صاحیت 

آنها در دستور کار صحن قرار مي گیرد.
 

 شعارهاي رئيسي درباره كابينه سيزدهم چه بود؟
به گفته نظام الدين موسوي، سخنگوي هیأت رئیسه مجلس در جلسه 
غیرعلني نحوه کار با ســامانه جديدي که وزراي پیشنهادي، سوابق، 
برنامه، کارنامه شان در آن بارگزاري مي شود، آموزش داده شده است. 

البته با توجه به غیرعلني بودن اين جلســه ممکن است موضوعات 
ديگري ازجمله لزوم بررسي سريع صاحیت وزرا و رأي اعتماد به آنها 
و ماحظات جلسات رأي اعتماد نیز مطرح شــده باشد؛ چراکه مقام 
معظم رهبري نیز توصیه هايي در اين زمینه داشــتند و رئیسي نیز با 
وجود مهلت 2هفته اي قانوني يک هفته پــس از تحلیف نامه وزراي 
پیشنهادي را به مجلس تحويل داده است. پیش از اين، محمد مخبر و 
غامحسین اسماعیلي به عنوان معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهوري 
نخستین حکم ها را از رئیســي گرفته بودند. حال سؤال اينجاست که 
رئیس جمهوري با فهرست فعلي وزراي پیشــنهادي تا چه میزان به 

شعارها و وعده هاي خود درباره تشکیل کابینه عمل کرده است.
  او در نخستین نشســت خبري خود درباره معیارهاي وزراي دولت 
ســیزدهم گفت: »من براي تشــکیل دولت خود را در مقابل خداوند 
متعال مســئول مي دانم و فقط وامدار مردم خواهم بود؛ در تشــکیل 
دولت نگاهم به انقابي، کارآمد، فسادســتیز و مردمدار بودن است.« 
او در سخنراني مراسم تحلیف نیز با تأکید بر کلیدواژه »دولت مردمي« 
گفت که »دولت مردمي، دولت مديراني خواهد بود که دل در گرو منافع 
مردم دارند و اهتمام اصلي آنها، بسیج توانمندي هاي آشکار و نهفته ملت 
به ويژه جوانان است تا آنان را به میدان کار و تاش سازنده بیاورند.« به 
اين ترتیب بايد ديد که پیشینه و عملکرد وزراي پیشنهادي چقدر به 
ويژگي هاي يادشده در سخنراني هاي رئیسي که محور آنها نیز جواني، 
کارآمدي، شايسته ســاالري، در صحنه و مردمي بودن مطرح شــده 

نزديک است.

رهبر معظم انقاب اسامی در سخنان تلويزيونی، مقابله با کرونا را مسئله اول و فوری کشور خواندند

 روند بررسي صاحیت و رأي اعتماد به 19 وزير پیشنهادي رئیس جمهور تا 10 روز آينده در صحن علني مجلس آغاز مي شود

واکسن از راه واردات و تولید داخل و به هر شکل ممکن برای همه مردم تأمین شود

فهرست وزراي پيشنهادی کابينه سيزدهم به بهارستان رسيد 

خبرهای کوتاه

  درباره پيشنهاد تعطيلي، در ستاد كرونا تصميم گيري 
مي  شود

عبدالرضا رحماني فضلي، وزير کشــور در حاشیه جلسه ستاد ملي 
کرونا گفت که از امشب در اماکن سربسته مراسم عزاداري نباشد و 
همچنین دسته روي در خیابان ها نیز ممنوع خواهد بود. به گزارش 
ايرنا، او افزود: گزارش هاي نامناسبي از رعايت نشدن شیوه نامه هاي 
بهداشتي در برخي هیئت هاي عزاداري رسیده است که ضمن تشکر از 
مردم عزيزي که در اين شب ها رعايت کردند، اما انجام آ ن )مراسم هاي 
عزاداري( در اماکن سرپوشیده ما را دچار مشکل مي کند. وزير کشور 
گفت: بعضي مجالس در خانه ها برگزار مي شود که از مردم تقاضا داريم 
مراعات کنند که اگر هماهنگي براي همراهي نباشد، نمي توانیم در 
اين خصوص موفق عمل کنیم. وزير کشور در ادامه به مساله پیشنهاد 
تعطیلی اشاره کرد و گفت: با توجه به طرح مجدد موضوع در جلسه 
ديروز در محضر رئیس جمهوری محترم کشور، مقدمات، تهمیدات و 
شرايط مرتبط برای مؤثر شدن امر تعطیات، مورد بحث و تبادل نظر 
قرار گرفت تا پس از ارائه به ايشان، در جلسه ستاد  تصمیم گیری شود.

  نيلوفر بياني به مرخصي آمد
نیلوفر بیاني، از متهمان محیط زيستي به مرخصي آمد. محمدمهدي 
حاج محمدي، رئیس سازمان زندان ها در تويیتي نوشت: »  با موافقت 
قاضي مربوطه به خانم  نیلوفر بیاني هم، وفق مقررات، مرخصي اعطا 
شده است.« پیش از اين نیز هومن جوکار، ديگر متهم محیط زيستي 

پس از درگذشت پدر خود به مرخصي آمده بود.

يادداشت

مجلس در بررسی صالحيت وزرای 
پيشنهادی به دنبال چيست 

 نمايندگان مجلس عمیقا بــرای آقای 
رئیسی آرزوی توفیق دارند. مردم به ويژه 
از لحاظ اقتصادی مشــکات بســیاری 

دارند و در شرايط سختی هستند و از اين رو به کابینه آقای رئیسی هم 
بسیار دل بسته اند و انتظارات بسیار دارند. بر همین اساس ما هم در 
مجلس به عنوان نمايندگان مردم موظف هستیم که حتما به دولت 
کمک کنیم، اما بايد انتظارات مردم را هم در نظر بگیريم و  ببینیم که 
آيا کابینه به گونه ای است که اين انتظارات را پاسخ دهد؟ که در پاسخ 
بايد بگويم به نظر بنده لیست معرفی شده پاسخگوی اين انتظارات 
نخواهد بود و متاسفانه لیست کاملی نیست.  برخی از وزرا قابل قبول 
هستند، اما برخی ديگر، هم سابقه آنها و هم تجربه های قبلی نشان 
داده و هم با توجه به شناختی که ما داريم، معتقدم که نمی توانند در 
حفظ آن جايگاه و مسئولیتی که قرار است به عهده آنها گذاشته شود، 

موفق باشند.
تصور من اين است که در بخش هايی از لیست معرفی شده ضعف هايی 
ديده می شود. مثا در زمینه اقتصادی، تیم اقتصادی دولت بايد به قدری 
قوی باشد که بتواند شرايط بحران اقتصادی فعلی را مديريت کند. اينکه 
فردی به صرف علمی بودن و اطاعات علمی داشتن وزير بشود، بدون 
اينکه تجربه داشته باشد، اين نمی تواند کافی باشد.  به هر حال مجلس 
هم بايد در قبال مردم پاسخگو باشد و می شد افرادی قوی تر از لیست 
فعلی هم معرفی شوند. به ويژه، تیم اقتصادی معرفی شده را اصا قوی 
نمی دانم و ممکن هم هست برای کسب رای از مجلس با مشکل مواجه 
شــود. چرا که با اين وزرا، دولت در کوتاه مدت متوجه خواهد شد که 
کابینه اش، کابینه قوی ای نبوده اســت. همه ما می دانیم که شرايط 
فعلی کشور می طلبد که از افرادی با باالترين توانمندی ها  استفاده 
شود. توانمند نه به صرف جوان بودن و... بلکه نیروهای توانمند و اجرايی 
که جهادگر باشند و ازخودگذشتگی داشته باشند . ساعت کار در شبانه 
روز برای آنها مطرح نباشــد. که در فهرست معرفی شده از اين منظر 

ضعف هايی ديده می شود.
غیر از اين موارد در وزارتخانه هايی مانند وزارت کشــور اســتفاده از 
اشخاص نظامی و امنیتی کار را سخت می کند و در اين حوزه مسائل 
بسیاری بايد مد نظر قرار بگیرد تا وزير انتخاب شده بتواند اين وزارتخانه 
را ساماندهی بکند. وزارت کشور يک وزارتخانه مادر و تخصصی است 
و بخش زيادی از مشکات مردم به اين وزارتخانه مرتبط است و بايد 
با حساسیت بیشتری بررسی شود. همچنین وزارت خارجه برای نحوه 
ايجاد تعامل با کشور ها به ويژه همسايگان و در زمینه ارتباطات بین 

الملل بسیار مهم است. 
البته بايد تاکید کرد که کابینه معرفی شده مزيت هايی هم دارد مثا با 
توجه به اينکه میانگین سنی کابینه حدود ۵0 سال است می توان گفت 
که از نظر جوان گرايی که جزو شعارهای رئیس جمهوری هم بود، اين 

ويژگی رعايت شده است.
 بهترين شرايط سنی برای مســئولیت اجرايی 4۵ تا ۵۵ سال است 
که رعايت شده است؛ اما بايد دقت کرد که در برخی حوزه ها به دلیل 
اهمیتی که دارند از افراد باتجربه تر برای حل مشکات مردم استفاده 
می شد. گاه، صرف میزان سن هم مهم نیست آنچه اهمیت دارد چابکی 
افراد است که در مجموع چابکی کابینه در حد متوسط و قابل قبول 

است.  در مجلس 2 تفکر متفاوت حاکم است:
برخی از نمايندگان معتقدند که بايد در شروع کار با دولت همراهی 
کنیم و به دولت فرصت بدهیم که بتواند سريعتر کار خود را شروع کند 

و مشکات مردم را بتواند پیگیری و برطرف کند. 
برخی ديگر از نماينــدگان اما معتقدند که اگر دولت قوی نباشــد و 
شکست بخورد مجلس هم آسیب می بیند و حاکمیت دچار مشکل 
می شــود چرا که مردم ديگر نمی توانند تحمل کنند که بیش از اين 
سرگردان شوند و بیش از اين هم به ما فرصت نخواهند داد. در نتیجه 
بايد مشکات مردم با کار ويژه و خارق العاده برطرف شود. اين دسته از 
نمايندگان اعتقاد دارند با اين کابینه چنین امری ممکن نیست و مجلس 
بايد پای اين خواسته و انتظار مردم بايستد. بر همین مبنا حتما نسبت 
به عملکرد، تعهدات و میزان اجرايی بودن وزرا سواالتی را مطرح خواهد 
کرد و هر نماينده در زمینه  تخصصی خود حتما اظهار نظر خواهد کرد تا 
بتوانند کابینه ای کامل و چابک و توانمند را برای حل مشکات عديده 
مردم تايید کنند.  در مجموع بايد تاکید کنم که همه اين موارد دلیل 
نمی شود که بگويیم کابینه رای نمی آورد. تاش همه نمايندگان اين 
خواهد بود که ديدگاه های خود را صادقانه به دولت بگويند و دولت را 
راهنمايی و کمک بکنند و الزم است که حتما با صراحت و رعايت اخاق 
و تعهد نسبت به وضعیت کشــور   در مورد  وزرا  ، موارد الزم را مطرح 

کنیم و چه بسا داليل دولت برای اين فهرست نمايندگان را قانع کند.

سيد كاظم دلخوش 
عضو فراکسیون انقاب  مجلس شورای اسامی

   نخستین »نه« مجلس به دولت سیزدهم
عزم مجلس براي تفكيك وزارت راه و شهرسازي جزم است. آنها ديروز به درخواست مسكوت ماندن طرح تفكيك اين وزارتخانه، رأي مخالف دادند و به اين ترتيب 
نخستين مخالفت آنها با دولت سيزدهم و سيدابراهيم رئيسي رقم خورد. پيش از جلسه ديروز محمدرضا رضايي كوچي، رئيس كميسيون عمران خبر داده بود كه 
رئيس جمهوري در نامه اي خواستار مسكوت ماندن اين طرح تا يك سال ديگر شده است. اما نمايندگان كه با بررسي فوريت دار اين طرح نيز موافقت كرده بودند به 
طرحي براي مسكوت ماندن آن تا يك ماه آينده رأي ندادند. در جريان بررسي درخواست مسكوت ماندن سيدجليل ميرمحمدي، نماينده ميبد در اين باره گفت: 
»با توجه به اينكه دولت جديد به تازگي استقرار پيدا كرده صالح اين است كه وزير راه و شهرسازي بعد از دريافت رأي اعتماد اليحه اي را در اين مورد به مجلس ارائه 
كند.« در مقابل مجتبي يوسفي، نماينده اهواز در مخالفت با مسكوت ماندن طرح مجلس گفت كه اگر دولت مستقر شود، اجازه تفكيك اين وزارتخانه را نمي دهد 
و اضافه كرد: »اين وزارتخانه هم اكنون ادغام نشده و داراي 2ساختمان و مسئوالن جداگانه است و ما تنها مي خواهيم با انتزاع اين بخش يك وزير مشخص كنيم.« 
درنهايت نيز 255نماينده حاضر در صحن با مسكوت ماندن طرح انتزاع بخش ساختمان و شهرسازي از وزارت راه و شهرسازي و تشكيل »وزارت حمل ونقل« و 
»وزارت ساختمان، شهرسازي و آمايش سرزمين« با 120رأي موافق، 115رأي مخالف و 6رأي ممتنع مخالفت كردند؛ بنابراين در صورت تصويب اين طرح در مجلس 

و تأييد شوراي نگهبان، رئيسي بايد غير از رستم قاسمي، وزير پيشنهادي راه و شهرسازي، وزير ديگري را هم به كابينه خود اضافه كند.

چند نکته درباره فهرست پیشنهادي رئیس جمهور

   كوچ دومجلسي  به دولت
سهم مجلس يازدهم از دولت ســيزدهم تا اينجا 
2وزارتخانه است؛ البته درصورتي كه 2چهره معرفي 
شده بتوانند رأي اعتماد را از همكاران خود بگيرند.

نام هايي كه البته كمتر صحبتي از آنها در گمانه زني ها 
وجود داشت، سيداحسان خاندوزي براي وزارت 
اقتصــاد و محمدجواد ســاداتي ن ژاد براي وزارت 

كشاورزي هستند.
پيش تر از اميرحســين قاضي زاده به عنوان گزينه 

احتمالي وزارت بهداشت نام برده مي شد.
  ميانگين ســني وزراي معرفي شده به مجلس 

52سال است.
حجت  عبدالملكي، وزير پيشنهادي كار، تعاون و 
رفاه اجتماعي با ۴0ســال جوان ترين و مسن ترين 
بهرام عين اللهي و احمد وحيدي، وزراي پيشنهادي 

بهداشت و كشور 6۳ساله هستند.
  1۴نفر از چهره هاي معرفي شده مدرك دكتري، 
۴نفر مدرك تحصيلي مهندسي و يك نفر نيز مدرك 

علمي اجتهاد دارند.
  نكته ديگــر اينكه گفته مي شــود محمدرضا 
ميرتاج الديني از نمايندگان فعلي مجلس يازدهم، 
معاونت پارلماني دولت را برعهده خواهد گرفت. او 

 در دولت دوم احمدي نژاد نيز معاون پارلماني بود.

ث
مک

سوابقوزير پيشنهاديوزارتخانهرديف

حسين اميرعبداللهيانامور خارجه۱
متولد۱۳۴۳ دامغان، دكتراي تخصصي روابط بين الملل از دانشگاه تهران، دستيار ويژه رئيس مجلس و مديركل امور بين الملل مجلس، معاون عربي و آفريقايي وزارت امور خارجه، مديركل خليج فارس و خاورميانه 
وزارت امور خارجه، سفير جمهوري اسالمي ايران در بحرين، رئيس ستاد ويژه عراق در وزارت امور خارجه، معاون مديركل خليج فارس وزارت امور خارجه، عضو كميته سياسي-امنيتي مذاكرات هسته اي ايران 

با تروئيكاي اروپايي و عضو كميته مذاكرات ايران و عراق و آمريكا در موضوع عراق 

عيسي زارع پورارتباطات و فناوري اطالعات۲
متولد۱۳59اسالم آباد غرب، دكتراي علوم كامپيوتر دانشگاه شريف، عضو هيأت علمي دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه علم و صنعت، معاون رئيس قوه قضاييه و رئيس مركز آمار و فناوري اطالعات قوه 
قضاييه، مؤسس و رئيس مركز توسعه فناوري اطالعات و رسانه هاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، عضو كميسيون راهبردي شوراي عالي فناوري اطالعات كشور، مجري توسعه خدمات الكترونيك در 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، عضو كارگروه فناوري اطالعات دولت هاي نهم و دهم و عضو كميته ملي اطالعات براي همه )كميسيون ملي يونسكو(

متولد۱۳۴۰، حضور در درس خارج فقه رهبر معظم انقالب و آيات عظام فاضل لنكراني، مكارم شيرازي و مرحوم آيت اهلل حاج آقا مجتبي تهراني، حضور و فعاليت در اطالعات عمليات سپاه از سال ۱۳59، فعاليت اسماعيل خطيباطالعات۳
در وزارت اطالعات با توجه به آشنايي با موضوعات اطالعاتي و امنيتي، حضور در دفتر مقام معظم رهبري، رياست مركز حفاظت و اطالعات قوه قضاييه و رئيس حراست آستان قدس رضوي 

متولد۱۳59گرگان، دكتراي علوم اقتصادي، عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشــگاه عالمه طباطبايي، مديركل اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس، نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، دبير شوراي احسان خاندوزيامور اقتصادي و دارايي۴
اقتصادي سازمان صداوسيما و عضويت در هيأت مقررات زدايي و تسهيل مجوزهاي كسب وكار

متولد۱۳57مشهد، دكتراي علوم تربيتي از دانشگاه فردوسي مشهد و عضو هيأت علمي، مدير مدارس امام رضا)ع( در مشهد، عضو متخصص كارگروه پرورشي اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي، حسين باغگليآموزش و پرورش5
عضو هيأت مديره مؤسسه جوانان آستان قدس رضوي، عضو هيأت انديشه ورز كودك و نوجوان حرم مطهر رضوي و همچنين تدريس در دانشگاه فرهنگيان

متولد۱۳۳7سراب، متخصص چشم پزشكي، استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، معاون آموزشي وزارت بهداشت، عضو پيوسته فرهنگستان علوم پزشكي كشور، دبير شوراي گسترش دانشگاه ها، دبير بهرام عين اللهيبهداشت، درمان و آموزش پزشكي۶
شوراي شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كشور، عضو شوراي عالي مركز تحقيقات چشم  پزشكي كشور و رياست مركز آموزشي، پژوهشي و درماني شهيد دكتر لبافي نژاد 

جوان ترين عضو كابينه، متولد۱۳۶۰شهرري، دكتراي اقتصاد از دانشگاه اصفهان، عضو هيأت علمي دانشــگاه امام صادق)ع(، عضو هيأت امناي كميته امداد امام خميني)ره( با حكم مقام معظم رهبري، معاون حجت اهلل عبدالملكيتعاون، كار و رفاه اجتماعي7
اشتغال و خودكفايي كميته امداد، رئيس شوراي اطالع رساني و رئيس هيأت انديشه ورز، عضو هيأت مديريه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير و دبير شوراي اقتصاد سازمان صداوسيما 

متولد۱۳5۱كاشان، دكتراي آبخيزداري از دانشگاه دولتي مسكو، رئيس كميسيون كشاورزي مجلس يازدهم، رياست دانشگاه كاشان و دبير كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي شوراي علوم، تحقيقات و جواد ساداتي  نژادجهادكشاورزي۸
فناوري كشور

متولد۱۳۴7مالير، كارشناسي ارشد حقوق عمومي از دانشگاه تهران، معاون منابع انساني و امور فرهنگي قوه قضاييه، رياست كل دادگاه هاي عمومي و انقالب تهران، مسئول شوراهاي حل اختالف كشور، نماينده امين  حسين رحيميدادگستري9
مجلس هشتم و رئيس ديوان محاسبات در مجلس نهم

متولد۱۳۳9تهران، دكتراي علوم دفاعي راهبردي و عضو هيأت علمي دانشگاه عالي دفاع ملي، جانشين رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح، جانشين فرماندهي كل ارتش، فرماندهي يگان هاي رزمي در جنگ تحميلي امير سرتيپ محمدرضا قرايي آشتيانيدفاع۱۰
و خدمت در مشاغل راهبردي، فرماندهي، ستادي و اطالعاتي كشور 

رستم قاسميراه و شهرسازي۱۱
متولد۱۳۴۳المرد، كارشناسي ارشد مهندسي عمران از دانشگاه اميركبير و عضو هيأت علمي دانشگاه جامع امام حسين)ع(، فرمانده مهندسي نيروي دريايي سپاه، فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص(، 
عضو هيأت مديره سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، مديرعامل شركت قطارهاي شهري كشور، عضو اتاق بازرگاني ايران، وزير نفت دولت دهم، عضو هيأت عامل بانك مركزي، رياست اوپك و عضو هيأت 

عامل صندوق توسعه ملي 

متولد۱۳5۳شــاهرود، دكتراي مديريت راهبردي دانش، عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني صنايع و معادن كشــور، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، رئيس ســتاد تحول صنايع و معادن و مشاور و مدير رضا فاطمي امينصنعت، معدن و تجارت۱۲
سرمايه گذاري و مشاركت هاي آستان قدس رضوي و قائم مقام آستان قدس رضوي

محمدعلي زلفي گلعلوم، تحقيقات و فناوري۱۳
متولد۱۳۴5آشتيان، دكتراي شيمي آلي از دانشگاه شيراز، عضو هيأت علمي دانشگاه بوعلي سيناي همدان، قائم مقام معاون اول رئيس جمهور در بنياد نخبگان در دولت نهم، عضو كميسيون مشورتي نخبگان و 
استعداد هاي درخشان شوراي عالي انقالب فرهنگي، معاون آموزشي دانشكده علوم پايه، رياست و معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه بوعلي سينا همدان، دبير و نايب رئيس انجمن شيمي ايران، دريافت نشان 

درجه ۲ پژوهش، رتبه اول جشنواره بين المللي خوارزمي، انتخاب به عنوان استاد نمونه و پژوهشگر برتر كشوري و كسب رتبه شيمي دان برجسته 

محمدمهدي اسماعيليفرهنگ و ارشاد اسالمي۱۴
متولد۱۳5۴كبودرآهنگ، دكتراي علوم سياسي و عضو هيأت علمي دانشگاه تهران، معاون فرهنگي مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري در دولت نهم، معاون پژوهشي مركز اسناد انقالب اسالمي و 
توليد بيش از ۲۰۰ اثر در حوزه تاريخ، معاون استاندار اصفهان، عضو كارگروه تحول فرهنگي وزارت ارشاد در دولت نهم، مشــاور فرهنگي توليت آستان قدس رضوي، مشاور فرهنگي و اجتماعي رئيس قوه 

قضاييه، مديركل نظارت سيماي صدا و سيما و مديركل برنامه ريزي مركز تحقيقات صدا و سيما 

احمد وحيديكشور۱5
متولد ۱۳۳7 شيراز، دكتراي مديريت راهبردي و رئيس و عضو هيأت علمي دانشگاه عالي دفاع ملي، عضو حقيقي مجمع تشخيص مصلحت نظام، عضو و رئيس كميسيون سياسي، دفاعي و امنيتي مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، از مسئوالن سپاه در جنگ تحميلي، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در دولت دهم، جانشين وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، فرماندهي نيروي قدس سپاه، عضو هيأت نظارت بر حسن 

اجراي سياست هاي كلي نظام، عضو شوراي راهبردي روابط خارجي و رياست مركز تحقيقات راهبردي دفاعي 

عزت اهلل ضرغاميميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري۱۶
متولد۱۳۳۸تهران، كارشناس ارشد مديريت صنعتي، ۲دوره رياست سازمان صدا و سيما با حكم مقام معظم رهبري، عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي با حكم مقام معظم رهبري و همچنين عضويت در شوراي عالي 
فضاي مجازي با حكم مقام معظم رهبري، معاون امور مجلس و استان هاي صدا و سيما، معاون امور سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، معاون امور مجلس و استان هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و معاون 

امور مجلس وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، رئيس كارخانجات صنعتي شهيد حسن باقري، معاون فرهنگي و عضو شوراي مركزي جهاد دانشگاهي دانشگاه اميركبير 

جواد اوجينفت۱7
متولد۱۳۴5 شيراز، دانش آموخته رشته مهندسي نفت از دانشگاه صنعت نفت، معاون وزير و مديرعامل شركت ملي گاز ايران در دولت دهم، رئيس هيأت مديره نظارت بر توليد و پااليشگاه هاي گازي، مديرعامل 
و نايب رئيس هيأت مديره شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي، رئيس هيأت مديره شركت مهندسي توسعه گاز ايران، مديرعامل گروه اقتصاد مفيد، مديرعامل هلدينگ انرژي گستر سينا و مديرعامل 

و نايب رئيس هيأت مديره هلدينگ نفت و گازي توسعه پترو مفيد، عضو هيأت امناي دانشگاه صنعت نفت و عضو هيأت رئيسه صندوق بازنشستگي صنعت نفت 

علي اكبر محرابياننيرو۱۸
متولد۱۳۴۸ خوانسار، كارشناسي ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران، وزير صنايع و معادن در دولت هاي نهم و دهم، دستيار ويژه رئيس جمهور و مجري طرح مهر ماندگار )با هدف تكميل و راه اندازي صدها طرح و 
پروژه كالن كشور به ويژه در حوزه سد، نيروگاه، آبرساني، پااليشگاه پتروشيمي، راه و راه آهن، بندر و...(، مشاور رئيس جمهور، رياست ستاد تبصره ۱۳ مجري نوسازي ناوگان خودرويي كشور، سهميه بندي بنزين 

و توسعه حمل ونقل عمومي، عضو شوراي عالي فني كشور، عضو شوراي پول و اعتبار و رئيس كارگروه حمايت از توليد كاالهاي داخلي 

حميد سجاديورزش و جوانان۱9
متولد۱۳۴۸تهران، دكتراي مديريت و برنامه ريزي در تربيت بدني، معاون امور ورزشي سازمان تربيت بدني و معاون ورزش قهرماني و حرفه اي وزارت ورزش و جوانان در دولت دهم، عضويت در هيأت رئيسه 
و هيأت هاي مختلف فدراسيون دو و ميداني، مديرعامل و عضو هيأت مديره باشگاه فرهنگي ورزشي سايپا، مديرعامل مؤسسه ورزش و تفريحات سالم منطقه آزاد كيش، عضو شوراي عالي سياستگذاري ورزش 

سيما، مديركل تربيت بدني دانشگاه آزاد و نايب رئيس كميته تربيت بدني بين دول يونسكو 
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دولت با تاميــن 15درصد پيش  پرداخت 
هزينه هاي مرتبط با خريد 630دســتگاه مترو

واگن مترو كه قرار داد آن سال 97 بسته شده 
اســت، ســبب فعال شــدن اين قرار داد و بهبود كيفيت 
خدمت رساني در ناوگان حمل ونقل ريلي مي شود. در همين 
راستا خبر مي رسد كه دولت با انعقاد الحاقيه الزم براي اين 
منظور موافقت كرده است. انتشار عكس واگن هاي مملو از 
جمعيت و ايستگاه هاي شلوغ مترو در شبكه هاي اجتماعي 
با توجه به قرار گرفتن در پيك پنجــم كرونا و صعود آمار 
مبتاليان و فوتي هاي كرونا، باعث افزايش نگراني شهروندان 
شده است و مردم خواســتار رسيدگي به وضعيت مترو و 
افزايش واگن هاي قطار هستند. دغدغه مردم و مطالبه آنها 
بحق است و بايد پذيرفت حال ناوگان حمل ونقل عمومي 
به ويژه مترو در پايتخت خوب نيست. تعداد واگن هاي فعال 
در خطوط هفت گانه كم است و بخش زيادي از قطارها هم 
نياز به تعمير اساسي )اورهال( دارند. مديران شهري هم اين 

دغدغه را مي دانند و درصدد رفع كمبودها هستند و از اين رو 
فعال كردن قرارداد تامين 630دستگاه واگن را در اولويت 
قرار داده اند و اميدوارند در دولت سيزدهم بتوانند بخش 
زيادي از واگن هاي ايــن قرارداد را تامين و وارد شــبكه 

حمل ونقل ريلي كنند.

بالتكليفي قراردادي كه سال97 منعقد شد
سال 96 و براساس برنامه پنج ساله ششم دولت مكلف شد 
2هزار دستگاه واگن مترو براي كالنشهرهاي كشور تأمين 
كند كه 1050دستگاه واگن آن براي تهران پيش بيني شد. 
براساس توافقات انجام  شده، مقرر شد 630دستگاه واگن از 
طريق فاينانس خارجي تامين شود و از اين رو مناقصه اي 
توسط وزارت كشور )سازمان شهرداري ها و دهياري ها( 
برگزار و شركت واگن سازي  تهران به همراه شركاي چيني 
برنده آن شدند و قرار داد تامين واگن ها سال97 منعقد شد. 
براساس اين قرارداد، مقرر شد 56دستگاه قطار به صورت 
كامــل وارد و 34 قطار هم در ايران مونتاژ شــود. به گفته 
مديرعامل شركت متروي تهران به دليل تحريم ها و البته 
برخي از مشكالت ديگر با گذشت حدود 4سال از انعقاد اين 

قرار داد، هيچ واگني به شركت مترو تحويل داده نشده است.

هماهنگي بانك  هاي عامل زمانبر بود
قرار داد تامين 630دســتگاه واگن  به صــورت فاينانس 
اســت كه 85درصد منابع مالي به عهده فاينانس شركاي 
خارجــي و 15درصد هم به عهده دولت اســت. علي امام 
در گفت وگو با همشهري با بيان اينكه تامين منابع مالي 
سبب تأخير در عملياتي شدن قرار داد شد، گفت: »در اين 
قرار داد بانك چيني متعهد به پرداخت فاينانس است و از 
اين رو بايد در چنين مواردي هماهنگي الزم با بانك مركزي 
و دولت انجام مي شــد كه به هر حال اين كار زمانبر بود و 
فرايند عملياتي شــدن قرار داد به تأخير افتاد.« نكته مهم 
در اين قرار داد لزوم انعقاد الحاقيه به خاطر شــرايط جديد 
ايجاد شده بود كه به گفته مديرعامل شركت مترو با تأخير 
زيادي در هفته هاي اخير امضا و ابالغ شد. او ادامه داد: »اگر 
هماهنگي هاي الزم بين بانك هاي عامل انجام و منابع مالي 
15 درصد سهم دولت تامين شود، با اتمام فرايند اداري آن 
در كشور چين به زودي اين قرار داد فعال مي شود و مي توان 
با تأمين واگن ها و تزريق آنها به خطوط مختلف، وضعيت 

ناوگان ريلي پايتخت را بهبود بخشيد.«

شروع اقدامات اداري توسط شركاي چيني 
به گفته مديرعامل شركت متروي تهران، اقدامات اداري 
براي تامين منابع مالي در كشور چين شروع شده است: 
»اميدواريم كارها با ســرعت انجام شــوند و قبل از پايان 
ســال ميالدي جاري شــاهد اتمام كارها در كشور چين 
باشيم و در داخل كشور هم با باز شدن ال سي )اعتبار اسناد 
ارزي( اين پروژه كارها با جديت پيگيري شــود.« به گفته 
علي امام، قرار بود 15درصد سهم دولت از صندوق توسعه 
ملي تامين شــود كه با محدوديت ايجاد شــده در قانون 

بودجه سال 1400 در دولت دوازدهم اين كار عملي نشد 
و بالتكليف ماند. علي امام در ادامه گفت: »براي فعال شدن 
اين قرار داد به 4هزار ميليارد تومان منابع ارزي نياز است 
كه در بودجه 1400 چنين اعتباري پيش بيني نشده است 
اما با توجه به اينكه بهبود كيفيت نــاوگان ريلي مطالبه 
شهروندان است، مكاتباتي انجام شده و اميدواريم دولت 
سيزدهم با اختصاص 15درصد پيش پرداخت فاينانس، 
زمينه فعال شدن اين قرارداد را تسريع كند.« به گفته او، 
اميد مي رود به محض اتمام كارهاي مقدماتي از ســوي 
شركاي خارجي و شركت داخلي اين قرار داد اواخر امسال 

فعال شود.

خبر

شهردار منتخب تهران  خبر داد 
نوسازی بافت فرسوده  با الگوی جدید

يكي از برنامه هاي مهم شــهردار منتخب تهران كاهش فاصله 
طبقاتي در پايتخت است. عليرضا زاكاني در پاسخ به اين سوال 
كه برنامه شــما برای كاهش فاصله طبقاتی در تهران چيست؟ 
به ايلنا گفت: »در مســئله فاصله طبقاتی توجه به ســرانه ها 
موضوعيت پيدا می كند، در واقع ســرانه های مختلف از جمله 
فضای سبز، فرهنگی، اجتماعی و خدماتی بايد بتواند رشد كند 
و اين سرانه ها بين شمال و جنوب پايتخت متناسب سازی شود 

و مدنظر قرار گيرد.« 
او ادامه داد: »اين مســئله برنامه ريــزی دقيقی می خواهد كه 
رئوس آن در برنامه های ما هســت و بايد جزئيات اين رئوس را 

پياده سازی كنيم تا بتوانيم آن را عملياتی كنيم.« 
او در پاسخ به اين ســوال كه در ارائه برنامه های خود به مسئله 
بافت فرسوده بسيار اشاره كرديد، چه برنامه ای برای احيای آن 
در نظر داريد؟ عنوان كرد: »در مورد بافت فرسوده يك مسئله، 
توجه به برنامه های كوتاه مدت است و اگر نوسازی در اين بافت 
موضوعيت داشته باشد، توجه به بخش ريزدانه ها مطرح است كه 
شامل 3مولفه خاص و محدوديت  می شود كه در اين زمينه نيز 
بايد تسهيالت و مشوق هايی ارائه شود.در حقيقت نياز به ايجاد 

بسترهايی است كه به سرعت صرفه داشته باشد.« 
زاكانی در پاسخ به اين سوال كه آيا شما تسهيالت خاصی برای 
نوســازی بافت فرســوده در نظر داريد؟ گفت: »ما مشوق های 
خود را اعالم می كنيم، چرا كه نياز به بسته كاری دارد. بخشی 
از ماجرا نيز مربوط به نوسازی بافت فرسوده به معنی نوسازی 

شهری و نه فقط نوسازی بافت است.« 
او اضافه كرد: »می خواهيم يــك محله را با يك الگوی جديدی 
بســازيم و اين نياز به كوچ دارد. قبل از كوچ نياز به بلوک بندی 
خاصی داريم كه بايد برويم و بســازيم، مانند همان ايده ای كه 
قبال برای اكباتان و آپادانا بود. در اين ايده بايد مردم محله را كوچ 
بدهيم، جای آنها را بسازيم و مردم را به سرجای سكونت خود 
برگردانيم. اينها مدل های مختلفی است كه بايد دنبال شود.« 

رئيس شورای ششم شهر تهران برای بررسی وضعيت چند 
محله مركزی پايتخت از منطقه12 بازديد كرد

  تهراني ترین شهروندان
 در قلب شهر 

رئيس شورای شهر تهران در نخستين بازديد منطقه ای خود در 
دوره جديد شورای شهر كه از منطقه12 پايتخت صورت گرفت، 
مردم اين منطقه را قديمی ترين مردم شهر تهران و محالت آن 
را واقعی ترين محالت اين شــهر خواند.  به گزارش همشهري، 
مهدی چمران، مهمان علی محمد ســعادتی، شــهردار منطقه 
و معاونان شــهرداری منطقه 12پايتخت بود. رئيس شــوراي 
شهر ضمن تسليت به مناسبت فرارســيدن ايام محرم و آرزوی 
توفيق بهره منــدی از عزاداری ها در اين ايــام، مردم منطقه 12 
را قديمي ترين مردم شــهر تهران خواند و گفت: »منطقه 12 را 
به نوعی می توان مهم ترين منطقه تهران دانست و بر محله محوری 
در اين منطقه تأكيد كرد؛ چراكه محــالت اين منطقه، محالت 
واقعی اند و اگر در خيلی از نقاط شــهر تهران ما ناچار به ساخت 
مرزبندی محله شده ايم تا به شكل گيری محالت در آن مناطق 
كمك كنيم، اين منطقه نيازی به چنين اقدامی نداشته و با وجود 
محالت صاحب نامی چون چاله ميدان، درخونگاه، امامزاده يحيی 
)ع(، ســنگلج و... و فضاهايی چون تكايا، آب انبارهای قديمی و 
ميادين كه همه ويژگی های يك محلــه را در خود دارند، امروز 
ظرفيت بااليی برای گردشگری و تهرانگردی در اين منطقه ايجاد 
شده كه قابل بهره برداری است.« چمران اين ويژگی را سبب ايجاد 
مركزيتی برای توسعه محله، بازسازی و به وجودآوردن يك محله 
واقعی كه خدمات شهری بيشتری را به مردم می دهد، قلمداد كرد 
و ادامه داد: »بايد برای حفظ و نوسازی اين فضاها كوشيد تا اين 
اقدام، باعث بهبود كيفيت زندگی ساكنان منطقه شود.«  رئيس 
دوره ششم شورای شهر تهران و همراهان پس از برگزاری جلسه 
برای ادای احترام به شهدای 17شهريور در محل يادبود آنان واقع 
در ميدان شهدا حاضر شدند و در ادامه از بوستان ايران واقع در 
خانه تاريخی ابتهاج به منظور آگاهی از فرايند خدمات فرهنگی و 

هنری ارائه شده در اين مكان بازديد كردند.

بررسي پرونده قرارداد 630دستگاه واگن در گفت وگو با مديرعامل شركت متروي تهران 

تأمين قطارهاي مترو  نيازمند حمايت دولت سيزدهم
    زینب  زینال زاده

خبر نگار

انتشار عكس و فيلم از مراسم عزاداري در فضاي بسته 
و خطر انتشــار بيمــاري كرونا باعــث واكنش هاي گزارش

متعددي در فضاي مجازي شده است. درحالي كه موج 
پنجم بيماري كرونا هر روز جان بيش از 500نفر را بنا به آمار رسمي 
مي گيرد، حساســيت ها بــه برگزاري مراســم محــرم و رعايت 
آيين نامه هاي مقابله با كرونا بيشتر شده است. در اين ميان، شهرداري 
تهران در آخريــن روز هاي  مــاه ذي الحجه اعالم كــرد كه كليه 
فضاي هاي باز شهري در اختيارعزاداران و برگزاري مراسم محرم قرار 

خواهد گرفت و هيئت ها  مي توانند از اين امكانات استفاده كنند.
به گزارش همشهري، مديركل خدمات شــهري شهرداري تهران 
در اين باره گفت: »عالوه بر آمادگي 1300بوســتان در سطح شهر 
تهران و 120ميدان شاخص و پرتردد شهر و بيش از 900ساختمان 
شهرداري، 61بوســتان در ســطح مناطق 22گانه پايتخت براي 
برپايي و برگزاري مراســم عزاداري حضرت اباعبداهلل الحسين)ع( 

درنظر گرفته شد.«
اصغر عطايي، تأكيد كــرد: »با توجه به برگزاري جلســات متعدد 
شوراي فرهنگي، جلسه با شــهرداران معاونان خدمات شهري، به 
مناطق 22گانه ابالغ شد كه براي فضاسازي شهري انجام تبليغات 
محيطي معابر و ميادين به صورت چشمگير و با استفاده حداكثري از 
ظرفيت هاي موجود، اقدام كنند كه اين كار در 120ميدان شاخص 

و پرتردد شهر تهران انجام شد.«
او افزود: »بيش از 900ساختمان شهرداري شامل ساختمان هاي 
مناطق، نواحي، سراي محالت، ســاختمان هاي ستادي )با نظارت 
اداره كل پشتيباني(، فروشگاه هاي شهروند، ميادين ميوه و تره بار، 
ايســتگاه هاي آتش نشاني و... با تأكيد بر فضاســازي بيروني آماده 

محرم شده است.«
از سوي ديگر قرار است سازمان ورزش شهرداري تهران با فضاسازي 
7مجموعه ورزشــي )مجموعه شهداي افســريه، مجموعه شهيد 
مدرس، مجموعه الزهرا)س( عالئين، مجموعه آرش ميراسماعيلي، 
مجموعه سواركاري سمند، مجموعه قمر بني هاشم)ع( و مجموعه 

بهاران( در ايام محرم به عزاداران حسيني)ع( خدمات ارائه كند.
عالوه بر بخش خدمات شهري، ديگر معاونت هاي شهرداري تهران 
نيز براي عزاداري ساالر شهيدان آماده شــدند؛ به نحوي كه روي 
خودرو هاي ناوگان حمل ونقل عمومي )اتوبوس، تاكسي و مترو( و 
خودروهاي شهربان و معبربان پرچم و كتيبه نصب شد. اكنون بيش 
از 10هزار پوستر ايام محرم توسط شركت واحد اتوبوسراني تهران 
و حومه روي اتوبوس ها نصب شده است. سازمان مديريت و نظارت 

بر تاكسيراني شــهر تهران نيز 8هزار پرچم و 5هزار پوستر ويژه  ماه 
محرم جهت نصب روي تاكسي هاي سطح شهر تهران تهيه و توزيع 
كرده است. شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه )مترو( 
نيز فضاسازي ايستگاه ها و پايانه ها و برگزاري نمايشگاه را در دستور 

كار سازمان پايانه ها و پارک سوارهاي شهر تهران قرار داده است.

مجالس تعزیه خواني در بوستان ها و فضاهاي باز 
215مجلس تعزيه خواني با عنوان »تعزيت خورشــيد« با رعايت 
كامل دستورالعمل هاي بهداشــتي در بوســتان ها و فضاهاي باز 
فرهنگسراهاي تهران توسط سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران 
و با مشاركت بنياد رودكي برپا مي شود. مرضيه خسروي بروجني، 
دبير اجرايي برنامه »تعزيت خورشيد« و رئيس فرهنگسراي اخالق 
با اعالم اين خبر، به احياي سنت ها و آيين هاي اصيل سوگواري بر 
شهداي كربال و سيدالشهدا اشاره كرد و افزود: با همكاري و مساعدت 

مديريت فرهنگي هنري مناطق و فرهنگسراهاي تهران، 215مجلس 
تعزيه خواني با حضور هنرمندان و پيشكسوتان هنرهاي آييني، در 
25بوستان، امامزاده، مقبره الشــهدا و فضاهاي باز فرهنگسراهاي 

تهران، در 3دهه محرم امسال، برگزار مي شود.
او زمان اجراي مجالــس تعزيه خواني را قبل و بعــد از اذان مغرب 
اعالم كرد كه بــا تمهيداتي كه مديران فرهنگــي و هنري مناطق 
انديشيده اند اين مراســم با رعايت كامل فاصله گذاري اجتماعي و 

شيوه نامه هاي بهداشتي اجرا مي شود.
رئيس فرهنگســراي اخالق، فضاهاي روباز فرهنگسراهاي امام، 
اشراق، هنگام، معرفت، رازي، خاوران، بهمن و تهران، بوستان هاي 
پامچال، ســهند، خيام، اعتماد، انديشه، الله، شــريعتي، بهاران، 
شهيد لواساني، 22بهمن، شهداي گمنام و همچنين بقعه امامزاده 
طرشتي، ميدان نبوت، پهنه رودكي، ميدان آييني امام حسين)ع(، 
امامزاده اهل ابن علي)ع(، مقبره الشهداي فرهنگسراي والء و برج 

آزادي تهران را ازجمله اماكني برشمرد كه مجالس تعزيه در طول 
3دهه محرم الحرام برپا مي شــود. در طول  ماه محرم، هر روز يك 
مجلس تعزيه خوانــي به صورت زنده نيــز از طريق فضاي مجازي 

پخش مي شود.
خســروي بروجني، مجالس تعزيه حجه الوداع امام حســين)ع(، 
مسلم بن عقيل)ع(، شهادت طفالن مسلم)ع(، شهادت حربن يزيد 
رياحي، طفالن حضرت زينب)س(، شهادت حضرت علي اكبر)ع(، 
شهادت حضرت ابوالفضل العباس)ع( و شهادت سيد و ساالر شهيدان 
حضرت اباعبدالحسين)ع( را ازجمله عناوين مجالس تعزيه دهه اول 
محرم اعالم كرد كه توسط گروه هاي تعزيه خواني به اجرا درمي آيد.

معاونت اجتماعي شهرداري تهران هم در اين روز ها برنامه هاي ويژه 
محرم را با رعايت دستور العمل هاي بهداشتي برگزار مي كند. بخشي 
از اين برنامه ها شامل تقدير از پيرغالمان و خادمان حسيني، اجراي 
مراســم آييني شــامل تعزيه خواني و دمام زني و چاووش خواني، و 
مراســم چهارپايه خواني با عنوان »كوچه هاي حسيني« در كليه 
مناطق 22گانه در دهه اول محرم و دهه آخر صفر، قبل از نماز مغرب 

و عشا در نقاط پرتردد اجرا مي كند.
همچنين نمايشــگاه كتاب به همراه توليد و توزيع اقالم فرهنگي 
شامل پوسترهاي عطر سيب و صلوات چهارده معصوم در اين ايام 

برگزار مي شود.

۱۲۰ميدان و خيابان هاي شهر عاشورايي شد
شهرداري تهران فضاي بوستان ها، ميدان ها، عرصه باز همگاني و برخي ساختمان هاي خود را به برگزاري مراسم هيئت هاي عزاداري اختصاص داد

محمد سرابي
خبر نگار

   افزايش ساعت كاري مترو؛ ويژه دهه نخست محرم 
مدیرعامل شركت بهره برداري متروی تهران از اختصاص قطارهاي فوق العاده مترو ویژه دهه اول محرم خبر داد. علي عبداهلل پور در پاسخ به این پرسش 
كه  آیا ساعت حركت قطارهاي مترو به دليل ایام محرم شب ها تغيير خواهد كرد یا خير، گفت: سرویس دهي در همه خطوط مترو در روزهاي عادي تا 
ساعت22:30 بود كه جهت تسهيل در رفت وآمد عزاداران حسيني نيم ساعت به این زمان افزوده شده است. او افزود: قطارهاي فوق العاده در همه خطوط 

هفت گانه مترو ویژه شب هاي محرم اختصاص داده شده است و عزاداران حسيني مي توانند از آن استفاده كنند.
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مسكن

ميانگين قيمت رهن در تهران؛ 
6ميليون تومان

افزايش قيمت در بازار اجاره ادامه دارد؛ تقريبا 5 ماه است كه نه مصوبه 
ســتاد مقابله با كرونا براي تمديد خودكار قراردادها، نه ثبت نام وام 
كمك وديعه مسكن، نه تغيير دولت و نه هيچ اتفاق ديگري در سپهر 

اقتصاد سياسي ايران نتوانسته است بازار اجاره را اندكي آرام كند.
به گزارش همشــهري، در كنار كاهش شديد قدرت خريد متقاضيان 
مصرفي در بازار مسكن، حاال قيمت هاي بازار اجاره نيز از دايره توان 
مالي مستأجران خارج شده و آنها را وادار به اتخاذ تصميمات سخت و 
سرنوشت ساز كرده است. فروش دارايي و سرمايه گذاري براي تأمين 
هزينه اجاره و كوچ به محالت پايين دســت و حواشي شهرها و حتي 
مهاجرت به شهرها و شهرك هاي حومه، ازجمله انتخاب هاي ناگزير 
مستاجران در ماه هاي اخير است كه هيچ گاه با اين شدت در جغرافياي 

اجتماعي شهرها مشهود نبوده است.

تورم بي حساب
 بررسي هاي ميداني حاكي از اين اســت كه تورم نقطه به نقطه بازار 
اجاره شــهر تهران براي قراردادهاي جديد از 100درصد هم گذشته 
و همين مسئله بازار تمديد توافقي قراردادهاي سررسيد شده را داغ 
كرده است. البته براساس مصوبه ستاد مقابله با كرونا كه از مرداد1399 
تاكنون الزم االجراســت، قراردادهاي اجاره سررســيد شده در دوره 
كرونا بايد به صورت خودكار و با رعايت ســقف نرخ مصوب براي يك 
ســال ديگر تمديد شــود و اين الزام تا 3 ماه پس از زماني كه وزارت 
بهداشت، وضعيت كرونايي كشــور را عادي اعالم كند، ادامه خواهد 
داشت. در مصوبه ستاد مقابله با كرونا، سقف مجاز براي افزايش قيمت 
در قراردادهاي تمديدي براي شهر تهران 25درصد، شهرهاي بزرگ 
20درصد و ساير نقاط شــهري 15درصد اعالم شــده، اما در عمل، 
حتي قراردادهايي كه با اتــكا به اين مصوبه تمديد مي شــوند نيز با 
نرخ هاي باالتري بسته شده اند. البته تعيين سقف قيمت براي تمديد 
قراردادهاي اجاره در مصوبه ستاد مقابله با كرونا بيش از اينكه با هدف 
جلوگيري از افزايش اجاره باشــد، با هدف حمايت از اقشار ضعيف و 
آسيب ديدگان از شيوع كرونا وضع شده و براي افزايش توافقي اجاره 
باالتر از اين نرخ منع قانوني وجود ندارد، اما تنش بازار اجاره به حدي 
باال گرفته كه در اغلــب قراردادهاي تمديدي هيــچ توجهي به نرخ 
مصوب نشده است. براســاس آخرين اطالعات مركز آمار ايران، نرخ 
تورم قراردادهاي تمديدي در زمستان سال گذشته 38.6درصد و در 

بهار امسال 39.8درصد بوده است.

قحطي مسكن استيجاري
در كنار پرش بي ســابقه قيمت اجاره، قحطي مســكن استيجاري 
مناســب نيز به يكي از معضالت بزرگ مستاجران تبديل شده است. 
نكته قابل توجه اينكه، الزام ستاد مقابله با كرونا براي تمديد اجباري 
قراردادهاي اجاره، فارغ از اينكه در رعايت ســقف قيمتي موفق بوده 
يا نه، از يك طرف و همزمان شــرايط حاد بازار اجاره به واسطه جهش 
قيمت ها، زمينه را بــراي تمديد بخش قابل توجهــي از قراردادهاي 
سررسيد شده فراهم آورده است. در اين وضعيت گرچه در ظاهر بخش 
بزرگي از مستأجران با مشكل جدي براي تأمين مسكن استيجاري 
مواجه نشــده اند، اما همزمان به دليل افت شــديد عمق بازار اجاره و 
كاهش چشمگير عرضه در اين بازار، شرايط مطلوبي براي باال رفتن 
نجومي قيمت ها مهيا شده اســت كه اين موضوع مستأجران جديد 
به خصوص زوج هاي جوان و مستأجران نيازمند تغيير محل سكونت را 

با چالش جدي مواجه كرده است.
به گزارش همشهري، در شرايط فعلي به واسطه اينكه اغلب خانه هاي 
اجاره اي در تصرف مســتأجران قبلي مانده، عرضه واحد استيجاري 
در بازار به شدت كم شده و اغلب واحدهاي عرضه شده نيز يا به دليل 
كيفيت ساخت و نقشه يا به دليل قيمت بسيار باال، با نياز مستأجران 
حاضر در بازار متناسب نيست. آنگونه كه مشاوران امالك شهر تهران 
مي گويند، در شرايط فعلي اگر واحد استيجاري مناسبي در بازار عرضه 
شود، در كمتر از يك ساعت قرارداد آن نوشــته خواهد شد و در اين 
شرايط، به واسطه ترس، خستگي و سردرگمي مستأجراني كه چندين 
روز سرگرم بازديد واحدهاي نامناسب بوده اند، حتي قيمت باال نيز براي 
واحد استيجاري مناسب پذيرفته مي شود و اين يكي از داليل اصلي 

جهش متوالي قيمت ها در اين بازار است.

مصيبت كوچ مستأجران
در 5  ماه اخير، ميانگين قيمت يك مترمربع زيربناي مســكوني در 
شــهر تهران در محدوده 30ميليون تومان قرار داشته و از وضعيت 
بازار اجاره نيز چنين برمي آيد كه موجران و مالكان به دنبال استفاده 
از فرصت كرونا براي تخليه كامل تورم بازار مســكن در قيمت اجاره 
هســتند؛ به همين دليل ميانگين قيمت رهن در بــازار اجاره تهران 
به ســمت 6ميليون تومان و ميانگين قيمت اجاره به سمت 150 تا 
180هزار تومان براي هر مترمربع زيربنا خيز برداشته تا نسبت رهن 
به ارزش واحد مســكوني به ميانگين يك پنجم برســد. بررسي هاي 
ميداني حاكي از اين است كه در شــرايط فعلي نسبت رهن به ارزش 
مســكن در بازار تهران در بازه يك چهارم تا يك ششــم قرار دارد، اما 
با توجه به تورم حدود 600درصدي مســكن در 3سال اخير، تخليه 
كامل تورم مسكن در بازار اجاره و قطعي شدن اين نسبت ها نيازمند 
جهش 50تا 150درصدي قيمت هاي فعلي بازار اجاره است كه هيچ 
مناسبتي با قدرت خريد مستأجران ندارد. در اين وضعيت، بعد از پرواز 
قيمت ها در بازار اجاره، برخي از مســتأجران با فروش خودرو يا ساير 
دارايي هاي باارزش دســت به كار تأمين هزينه اجاره شدند و برخي 
نيز ناگزير به مناطق پايين دســت و حاشيه اي كه ارزان تر است، كوچ 
كردند. در اين ميان بخشي از مســتأجران طبقه متوسط رو به پايين 
گزينه اي جز مهاجرت به شهرها و شهرك هاي حومه اي نداشتند و از 
قضا اين مهاجرت به قدري گسترده بود كه قيمت بازار اجاره مناطق 
مهاجرت پذير را نيز به شدت تغيير داد. در اين وضعيت، سختي هاي 
مربوط به اسباب كشي و تغيير مكان زندگي فقط بخشي از مشكالتي 
است كه مستأجران خانه به دوش را آزرده مي كند. تغيير محل تحصيل 
فرزندان و تغيير سبك زندگي به دليل دورتر شــدن از محل كار نيز 
اتفاقات ناگزيري است كه مستأجران مهاجر و كوچ كرده را تحت تأثير 
قرار خواهد داد. ســواي همه اينها، آنگونه كه مشاوران امالك تهران 
مي گويند: وضعيت فعلي بازار اجاره بســياري از زوج هاي جوان را در 
تنگنا قرار و گاه حتي زمان آغاز زندگي مشــترك آنها را تغيير داده 
است. زوج هاي جوان كه در ابتداي زندگي تمايل بيشتري به زندگي 
در نزديكي اقوام و آشنايان دارند، در بازار فعلي در يك سه راهي سخت 
مانده اند و بايد بين به تأخير انداختن ازدواج، كوچ به محالت پايين تر 
و حومه شهر يا مهاجرت به شهر و شهرك هاي حومه اي يك گزينه را 
انتخاب كنند؛ انتخابي كه هرچه باشد، قطعا با تصور قبلي آنها از آغاز 

زندگي مشترك زمين تا آسمان تفاوت دارد.

روند صعــودي بازارهــا، روي موج 
انتظــارات تورمي ديــروز هم ادامه 
يافت. روز چهارشنبه قيمت هر دالر 
از مــرز 26هزارو 500تومان عبور كرد، شــاخص 
بورس هم بيش از 2درصد رشد كرد. به نظر مي  رسد 
فعاالن بازارها در انتظار تداوم شرايط تورمي و حتي 

افزايش تورم در ماه هاي آينده هستند.
به گزارش همشــهري، روند صعــود قيمت دالر 
شتابنده شــده، با رشد قيمت دالر ســاير بازارها 
نيز به حركت درآمده اند. آنطــور كه اقتصاددانان 
مي گويند با درنظر گرفتــن متغير هاي اقتصادي 
ازجمله كسري بودجه، رشد پايه پولي و نقدينگي، 
دولت جديد براي كنترل تورم راه بسيار دشواري 
را در پيش رو خواهد داشت. نگاهي به گزينه هاي 
پيشنهادي براي تصدي ســمت هاي اقتصادي در 
دولت سيزدهم نشان مي دهد اگرچه اعضاي اين 
كابينه متفــاوت از اعضاي دولت حســن روحاني 
هستند اما اين افراد عموما همان مديراني هستند 
كه در طول سال هاي گذشته در بخش هاي مختلف 
اقتصاد ايران ســمت اجرايي داشته اند. بسياري از 
فعاالن بازارها با اشاره به مشكالت ساختاري اقتصاد 
ايران، ازجمله تورم، از آن بيم دارند كه بازهم در بر 
همان پاشنه ســابق بچرخد؛ موضوعي كه موجب 
خواهد شد فعاالن بازارها به ويژه در بازار ارز، اميد 
خود را به كاهش انتظارات تورمي از دست بدهند.

رشد بازارها
اين روزها در شــرايطي كــه ترديدها بــه آينده 
مذاكرات هسته اي افزايش يافته، واكنش هاي اوليه 
سرمايه گذاران در بازار ارز و ساير بازارهاي دارايي، 
به اين ترديد ها و ابهام  ها قابل مشاهده است. قيمت 

هر دالر آمريكا كه روز سه شنبه براي دومين بار در 
10روز گذشــته از مرز 26هزار تومان عبور كرد، 
در مبادالت ديروز، چهارشــنبه، دوباره رشد كرد 
و در ابتداي صبح به 26هزارو 300تومان رســيد 
و تا بعدازظهر قيمت هــر دالر آمريكا تا محدوده 
26هزارو 650تومان صعود كــرد. قيمت هر دالر 
آمريكا ظرف 10روز اخيــر 1200تومان افزايش 
يافته است. به دنبال رشــد قيمت دالر، قيمت هر 
ســكه طرح جديد هم با 180هزار تومان افزايش 
به 11ميليون 580هزار تومان رســيد. هر مثقال 
طال هم با 63هزار تومان افزايــش به 4ميليون و 
790هزار تومان رســيد. همگام با رشد قيمت  ها 
در بازار طال و ارز، شــاخص بورس هم ديروز براي 
دومين روز متوالي با يك رشد پر قدرت مواجه شد و 
با 31هزارو واحد افزايش به يك ميليون و 484هزار 

واحد رسيد.
ديروز همچنيــن ارزش روزانه معامــالت خرد در 
بورس تهران از 10هزارميليارد تومان فراتر رفت كه 
باالترين ميزان معامالت انجام شده از اسفند پارسال 
تاكنون اســت. به باور تحليلگران، رشد قيمت دالر 
محرك اصلي رشد شاخص هاي بورس بوده است. 
از نظر تكنيكي چنانچه شــاخص بــورس بتواند از 
محدوده يك ميليون و560هــزار واحد عبور كند، 
احتمال رشد شاخص بورس تا محدوده 2ميليون و 

100هزار واحد افزايش مي يابد.

داليل رشد بازار سهام 
آنطور كه تحليلگران اقتصادي مي گويند، در روزهاي 
اخير دو موضوع ، يكي  انتظار براي رشد تورم و دومي  
انتظار براي شكســت مذاكرات هسته اي، افزايش 
يافته است. اين دو عامل به سوختي پر قدرت براي 

افزايش قيمــت دالر تبديل شــده و چون افزايش 
قيمت دالر، عموما محرك رشــد در ساير بازارهاي 
دارايي است، قيمت ها در ساير بازار ها هم متناسب 
با رشــد قيمت دالر در حال افزايش است. در 2روز 
گذشــته مهم ترين بازاري كه به رشد قيمت دالر 

واكنش نشان داده، بازار سهام بوده است.
احسان رضاپور، كارشناس بازار سرمايه در اين باره 
گفت: نرخ دالر در حال تقويت است و اين موضوع 
موجب شــده حضور ســرمايه گذاران در بازار هاي 

مختلف به ويژه بورس پررنگ تر شود.
او افزود: بورس نسبت به ساير بازار ها عقب تر است. 
بورس خود را با دالر 20 هزار تومان تطبيق داده بود، 
اما حاال به اين نتيجه رسيده نرخ دالر نمي تواند به 
كمتر از 24 هزار تومان برسد، در نتيجه شاهد تقويت 

موج معامالت سهام هستيم.
او با بيان اينكه بازار دارايي ها همگام با رشد قيمت 
دالر در حــال افزايش هســتند، تأكيــد كرد: در 
شــرايط افزايش انتظارات تورمي طبيعي است كه 
سرمايه گذاران به ســمت بازار هاي دارايي بروند و 

سعي كنند مانع افت ارزش دارايي هايشان شوند.
رضاپور افزود: بازار ها از نظــر ارزش روز دارايي ها و 
پتانسيل سودآوري خود را با شرايط جديد اقتصاد و 
نرخ دالر مطابقت داده اند. او گفت: البته ساير بازار ها 
خيلي زودتر خود را با دالر 30 هزار تومان مطابقت 
داده بودند، اما بازار ســرمايه اينگونه نيست. دالر 
نيمايي كه مبناي قيمت  گذاري سهام شركت هاي 
بورس است، حدود 22 هزار تومان است، بنابراين هر 
چقدر نرخ دالر نيمايي افزايش يابد، مي تواند روي 
سودآوري شــركت ها اثرگذار باشد. به همين دليل 
بازار سرمايه فاصله زيادي با ارزش هاي خود نسبت 

به ساير بازار ها دارد.

رضاپور تأكيدكرد: مؤلفه هاي بــزرگ در اين بازار 
بسيار بيشتر از ســال هاي گذشــته وجود دارد و 
مي تواند به عنوان يك ظرفيت شاهد برگشت منابع 
به بازار سرمايه باشيم كه اگر اتفاق بيفتد، مي  تواند 

روند افزايشي پرشتابي به بازار بدهد.
احمد احمدآبادي، كارشناس بازار سرمايه هم گفت: 
خرد جمعي بازار به اين نتيجه رســيده كه فعال از 
برجام خبري نيست و اگر توافقي هم حاصل شود، در 

گام هاي نخست محدود خواهد بود.
او افزود: فعاالن بازار انتظار دارنــد كه قيمت دالر 
رشد كند در نتيجه حجم سرمايه گذاري در سهام 
شــركت هاي صادرات محــور و شــركت هايي كه 

درآمد هاي ارزي دارند در حال افزايش است.
او افزود: وضعيــت اقتصادي شــرايطي را به وجود 
آورده كه آينــده نرخ دالر پايين ديده نمي شــود، 
حتي افرادي كه درگذشــته دالر 15 هزارتوماني را 
پيش بيني مي كردند، حاال كف نرخ دالر را 25 هزار 
تومان تخمين مي زنند. به گفته او، با توجه به نوسان 
رو به بااليي كه در دالر شــاهد هستيم، روند فعلي 

بازار ها رو به رشد خواهد بود.

ابوالفضل شهرآبادي، كارشــناس بازار سرمايه در 
اين باره گفت: ثبــات صعودي بازارســهام به روند 
مذاكرات هسته اي بســتگي دارد. او افزود: با فرض 
اينكه مذاكرات به نتيجه برســد روند صعودي بازار 
ادامه دار خواهد بود و مي توان انتظار داشت بازار با 
شيب ماليمي به حركت صعودي خود ادامه دهد و 
حتي ممكن است شاخص عدد يك ميليون و700 

هزار و حتي باالتر را نيز ببيند.
شــهرآبادي تأكيد كرد: اما درصورتي كه مذاكرات 
به خوبي پيش نرود، به بازار شــوك وارد مي شود 
البته ممكن است اين فرايند به افزايش قيمت دالر 
منجر شود كه اين عامل به رشد ناشي از تورم بورس 
منتج خواهد شد كه اين مســئله نيز دور از ذهن 
نيســت. او اضافه كرد: هر قدر ابهام در بازار بيشتر 
باشد دغدغه ســرمايه گذاران نيز بيشتر مي شود و 
سرمايه گذاري هاي كم ريســك بيشتر مورد توجه 
قرار مي گيرد مانند صندوق هــاي درآمد ثابت؛ اما 
وقتي آينده روشن باشــد، مي توان انتظار داشت 
چشم انداز بورس نيز روشن تر شود و سرمايه گذاران 

به طور بلندمدت روي سهام سرمايه گذاري كنند.

نمايش انتظارات تورمي در بازارها
 ديروز در شرايطي كه نرخ دالر از 26هزار و 500تومان عبور كرد، شاخص بورس 31هزار واحد باال رفت

كمبود ظروف يكبارمصرف در بازار محرم
همزماني ماه محرم امسال با خيز پنجم كرونا و افزايش شمار قربانيان كروناي 
دلتا باعث شده بسياري از هيئت هاي عزاداري در برگزاري مراسم خود احتياط 
و تغييراتي را اعمال كنند، به نظر مي رســد اين شــرايط تقاضا براي ظروف 
يكبارمصرف را نسبت به مناسبت هاي مشابه كاهش داده اســت. از سوي ديگر قيمت اين 
محصوالت نيز رشد زيادي داشته است. به گفته فروشندگان، از زمستان پارسال تا امروز قيمت 
ظروف يكبارمصرف 80درصد گران تر شده كه 50درصد آن فقط مربوط به يك ماه اخير و در 
آستانه محرم بوده است.  يكي از فروشندگان ظروف يكبارمصرف در غرب تهران از افت نسبي 
تقاضا براي خريد مي گويد و اضافه مي كند: شرايط بازار به هيچ وجه قابل مقايسه با سال هاي قبل 
از كرونا نيست و در روزهاي اخير فروش حتي نسبت به  ماه رمضان همين امسال هم ضعيف تر 
بوده است. به گفته اين فروشــنده، افزايش قيمت ظروف يكبارمصرف از پارسال تا امسال از 
صددرصد بسيار بيشتر بوده و تنها در فاصله دي ماه سال گذشته تاكنون، قيمت ها 80درصد 
باال رفته است اما اين نمي تواند دليلي براي كاهش تقاضا شمرده شود. به اعتقاد اين فعال بازار، 
از شروع كرونا تا امروز مصرف ظروف يكبارمصرف با وجود افزايش قيمت، بيشتر شده اما در 
مناسبت هاي مذهبي به دليل شرايط قرنطينه اي، تقاضا در حد انتظار نيست. او اين شرايط 
را دليلي براي نگهداري محصوالت در انبار كارخانه ها مي داند و معتقد است توليدكننده ها 
مي خواهند كمبود ساختگي در بازار ايجاد  كنند. گفته مي شود توليدكنندگان، فروش اين 
محصوالت را جيره بندي كرده اند و تعداد مشخصي به هر متقاضي ارائه مي كنند و اين شرايط، 
قيمت را در بازار اين محصوالت افزايش داده؛ اتهامي كه توليدكنندگان آن را به شــدت رد 
مي كنند.  رئيس انجمن توليدكنندگان ظروف يكبارمصرف در روزهاي گذشته از افت توليد 
اين محصوالت و احتمال بروز كمبود در بازار خبر داد. حميد صمدي اين كمبود را ناشي از قطع 
مكرر و طوالني مدت برق واحدهاي توليدي در روزهاي اخير و دو ماه منتهي به محرم اعالم كرد. 
اين مقام صنفي از دوبرابرشدن قيمت ظروف يكبارمصرف نسبت به سال گذشته نيز سخن گفته 
و كمبودي كه حاال در بازار ايجاد شده مي تواند قيمت ها را از اين هم باالتر ببرد. علي پورمنافي، 
مديرعامل يكي از شركت هاي توليدكننده ظروف يكبارمصرف در گفت وگو با همشهري، قطع 
برق را عامل افت 30درصدي توليد اعالم مي كند و مي گويد: دستگاه ها با هربار قطع برق سرد 
مي شوند و عالوه بر مدت زمان بي برقي، 2ساعت هم طول مي كشد تا دوباره داغ شوند و خط 
توليد به راه بيفتد، به همين دليل هر قطعي دوساعته عمال 4ساعت دستگاه ها را از كار مي اندازد. 
به گفته او، واحدهاي توليدي گاهي در طول روز 2يا 3 بار قطعي دو سه ساعته دارند و عمال يك 
شيفت يا بيشتر از توليد حذف مي شود. سيدمصطفي اصغريان، ديگر توليدكننده در اين حوزه 
نيز با اشاره به مشكل مشــابه در واحد توليدي خود در گفت وگو با همشهري مي گويد: براي 
دستگاه هايي كه ظروف كاغذي توليد مي كنند مشكالت كمتري داريم و تنها در زمان بي برقي 
دستگاه خاموش است اما دستگاه هاي توليدكننده ظروف پالستيكي مدت ها بعد از وصل شدن 
برق هم از مدار توليد خارج هستند، چون بايد پالستيك هاي آب شده و مانده در پيستون و 

سيلندر دستگاه ها خارج شود تا دوباره دستگاه  بتواند وارد مدار شود.

با انتصاب محمد مخبر به عنوان معاون اول و 
مســعود ميركاظمي به عنوان رئيس سازمان 
برنامه و بودجه از يك ســو و معرفــي وزيران 
پيشنهادي سيدابراهيم رئيسي براي پست هاي اقتصادي، حاال 
مشخص است كه فعال هيچ كدام از دانش آموختگان دانشگاه 
امام صادق)ع( در تركيب كابينه آينده جايي ندارند. به احتمال 
زياد درصورت رأي آوردن سيداحســان خاندوزي به عنوان 
جوان ترين وزير اقتصاد ايران پس از انقالب، 2ضلع از مثلث 
راهبري سياست هاي مالي و بودجه اي 4سال آينده تكميل 
خواهد شد. بايد ديد پس از تشكيل كابينه، چه كسي به عنوان 

ضلع سوم اين مثلث، سكاندار بانك مركزي خواهد شد.
در كنار نام هايي چون محمدرضا فرزيــن، مديرعامل بانك  
كارآفرين و علــي صالح آبادي، مديرعامل توســعه صادرات 
ايران كه براي رياســت كل بانك مركزي مطرح شــده اند، 
ديگر گزينه ها باقي ماندن اكبــر كميجاني، رئيس كل فعلي 
يا رياست محمد طالبي، دبير كل فعلي بانك مركزي است؛ 
هرچند به نظر مي رسد براي مشــخص شدن ضلع سوم بايد 
يك  ماه صبر كرد. پيش از اين گفته مي شد كه به احتمال زياد 
محمدهادي زاهدي وفا، به عنوان وزير اقتصاد انتخاب و معرفي 
خواهد شــد كه اين اتفاق رخ نداد. به گزارش همشهري، در 
تركيب كابينه آينده دولت ســيدابراهيم رئيسي، درصورت 
رأي اعتماد مجلس، 3وزير از دولت محمود احمدي نژاد، يعني 
مسعود ميركاظمي، وزير اسبق بازرگاني و نفت در مقام رئيس 
سازمان برنامه و بودجه و همچنين علي اكبر محرابيان، وزير 
اســبق صنعت و معدن همراه رستم قاسمي حضور خواهند 
داشــت. رئيس جمهور، علي اكبر محرابيان را به عنوان وزير 
آينده نيرو و رستم قاسمي را هم براي وزارت راه و شهرسازي 

معرفي كرده است.
 

برنامه نويس و بودجه ريز كيست؟
ابراهيم رئيسي، مسعود ميركاظمي 61ساله را ديروز در حالي 
به عنوان رئيس سازمان برنامه و بودجه معرفي كرد كه قرار است 

او اليحه 5ساله هفتم توسعه ايران را آماده كند. ميركاظمي، 
متولد سال 1339در تهران و داراي دكتري مهندسي صنايع 
است. او پيش از اين هم وزير بازرگاني و هم وزير نفت در دولت 
احمدي نژاد بود كه در دولت قبلي مجلس هم سكان رياست 
كميسيون انرژي مجلس را در دســت داشت. او در سال هاي 
اخير به عضويت هيأت امناي بنياد بهره وري موقوفات آستان 
قدس رضوي در آمده و همچنين در سمت رئيس هيأت مديره 
سازمان اقتصادي كشور فعاليت داشته و در سابقه او مديرعاملي 
سازمان اتكا ديده مي شود. حاال بايد ديد برنامه او براي 5سال 
آينده ايران چيســت و چگونه در هماهنگي با وزير اقتصاد و 
رئيس كل بانك مركزي مي تواند جلوي سونامي كسري بودجه 
450هزار ميليارد توماني )به گفته رئيس جمهور( را بگيرد. آيا با 
توجه به سوابق تحصيلي، ميركاظمي مسئول كنترل پروژه هاي 

بودجه خواهد بود؟

نفت با اوجي اوج مي گيرد؟
جواد اوجي قرار است در 4ســال آينده وزير نفت ايران شود؛ 
كسي كه پيش از اين در دولت محمود احمدي نژاد، مديرعامل 
شركت ملي گاز ايران بوده و متولد1345 در شيراز است. وي 
در رشته مهندسي نفت درس خوانده و مسئوليت دشواري را 
قبول كرده؛ زيرا توسعه صنعت نفت و گاز ايران و نجات آن در 

تنگناهاي تحريم سخت و پيچيده خواهد بود. 
او البته با صنعت نفت آشناست و از چهره هاي شناخته شده 
براي مديران نفتي است. به نظر مي رسد سيد ابراهيم رئيسي 
عالقه مند بود پــروژه خود در وزارت نفت را به دســت فردي 
از بدنه همان وزارتخانه پيش  ببــرد؛ موضوعي كه احتماال با 
استقبال قديمي هاي وزارت نفت روبه رو خواهد شد، ولي بايد 
منتظر برنامه جواد اوجي براي آينده اين صنعت استراتژيك و 
البته پولساز در اقتصاد ايران بود تا مشخص شود كه آيا در دوران 
وزارت او صنعت نفت ايران، دست كم در بعد سرمايه گذاري ها 
اوج مي گيرد و آيا او قادر خواهد بود سهم ايران از بازار جهاني 

نفت را پس بگيرد؟ 

عبدالملكي از كار تا شستا
رئيس جمهوري، حجت اهلل عبدالملكي را براي وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي به عنوان گزينه مطلوب ديده است؛ فردي 
متولد1360 در شهرري و البته دانش آموخته اقتصاد در دانشگاه 
اصفهان. در سابقه او معاونت اشتغال و خودكفايي كميته امداد 
و عضو هيأت مديره صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير 
ديده مي شود. ايده هاي عبدالملكي در حوزه هاي اشتغال زايي 
بحث برانگيز بوده، اما بايد ديد در مقــام عمل اين جوان دهه 
شصتي تا چه ميزان مي تواند در حوزه ايجاد اشتغال و همچنين 
شفافيت در هلدينگ شركت هاي سرمايه گذاري تامين اجتماعي 

موفق عمل كند.

ساداتي نژاد و آينده كشاورزي
سيدجواد ســاداتي نژاد متولد1351 در  كاشان و نماينده اين 
شهر در مجلس و البته رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع 
طبيعي، به عنوان وزير آينده جهادكشاورزي معرفي شده است. 
او داراي دكتري آبخيزداري گرايش هيدرولوژي از دانشــگاه 
دولتي مسكوست. اقتصاد كشاورزي ايران به دليل بحران آب و 
خشكسالي با چالش هاي بسياري روبه روست بايد ديد تخصص 
دانشگاهي ساداتي نژاد در مقام وزير جهادكشاورزي تا چه حد 

راهگشا خواهد بود.

رستم نفت يا سازندگي؟
رستم قاسمي متولد1343 در شهر المرد گزينه پيشنهاد شده 
براي وزارت راه و شهرسازي است. او كه پيش از اين وزير نفت در 
دولت احمدي نژاد بوده، قرار است در صورت تفكيك نشدن اين 
وزارتخانه مسئوليت سنگين ساخت ساالنه يك ميليون واحد 
مسكوني را، طبق وعده انتخابي ابراهيم رئيسي، برعهده داشته 
باشد و در عين حال صنعت فرسوده حمل ونقل ايران را متحول 
سازد. قاسمي سابقه فرماندهي قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا 
را داشته و از كساني است كه حتي براي رياست جمهوري هم 
ثبت نام كرد، ولي پس از آن انصراف داد. او چهارمين و آخرين 
وزير نفت ايران در دولت احمدي نژاد پــس از وزيري هامانه، 
غالمحسين نوذري و مسعود ميركاظمي بود. او در وزارتخانه اي 
پروژه محور مستقر خواهد شد. آيا سابقه كار در قرارگاه خاتم و 

روابطش با سپاه به ياري او خواهد آمد؟

فاطمي امين در خيابان سميه
سيدرضا فاطمي امين، وزير پيشــنهادي رئيسي براي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ازجمله مديران كشــف شده در دوره 
محمود احمدي نژاد بود كه از خراسان رضوي به عنوان يكي از 
طراحان اصلي توسعه صنعتي به تهران آمد، ولي باالتر نرفت. 
اين چهره متولد1353 داراي مهندسي الكترونيك و دكتري 
مديريت راهبردي دانش اســت. او ازجملــه چهره هاي مؤثر 
در تدوين برنامه هاي اقتصادي دولت آينده به شــمار مي رود. 
گفته مي شود، او قرار است سياست هاي آينده صنعتي ايران 
را تدوين كند. او كه ابتدا براي اجراي طرح نوسازي خودروهاي 
فرسوده از مشهد به تهران آمد، حاال بايد عالوه بر نجات صنعت 
خودرو، براي ســاير صنايع بحران زده زير ضرب قيمت گذاري 
دولتي نسخه بپيچد. فاطمي امين، با تكيه بر سوابق قبلي اش، 
ظاهرا مورد اعتماد شخص رئيس جمهور است. او پيش از اين 
مديرعامل سازمان اقتصادي رضوي و قائم مقام آستان قدس 

رضوي بوده است.

 محرابيان از سدسازي تا وزارت نيرو
علي اكبر محرابيان قرار است وزير نيرو شود؛ كسي كه در دولت 
احمدي نژاد به عنوان يك چهره جوان وزير صنعت و معدن هم 
شد، اما دولتش مستعجل بود. البته در سابقه محرابيان فعاليت در 
سدسازي هم ديده مي شود. او اكنون دوره دكتري اقتصاد را در 
دانشگاه آزاد مي گذراند كه موضوع پايان نامه اش اثرات آزادسازي 
تعرفه برق بر رشــد اقتصادي و رفاه خانوار بــا رويكرد اقتصاد 
مقاومتي است. محرابيان پيش از اين مجري طرح مهر ماندگار 
بوده كه هدف آن تكميل و راه اندازي صدها طرح و پروژه كالن 
به ويژه در حوزه سد، نيروگاه، آبرساني، پااليشگاه پتروشيمي، 
راه و راه آهــن و بندر بود. از اينكه برنامه هــاي محرابيان براي 
صنعت بحران زده آب و برق چيست، هنوز چيزي نمي دانيم؛ 

بايد صبر كرد.

بورس

   جوان ترين وزير اقتصاد ايران
احسان خاندوزي، داراي دكتري اقتصاد و مدير گروه اقتصاد اسالمي دانشگاه عالمه طباطبايي جوان ترين وزير اقتصاد ايران خواهد بود. 
درصورت رأي آوردن، انتظار مي رود او سياست هاي شفافيت مالياتي و اجراي قوانين مدرن ماليات ستاني را در اولويت برنامه هاي خود 
قرار دهد. او از نسل جديد مديران اقتصادي آينده ايران و استاديار دانشگاه عالمه طباطبايي و ازجمله طراحان طرح ماليات بر عايدي 
سرمايه و معتقد به ضرورت اصالح ساختار بودجه ايران است. او كه هم اكنون نماينده مردم تهران در مجلس است، پيش از اين به عنوان 
پژوهشگر در مركز پژوهش هاي مجلس فعاليت داشته و نويسنده كتاب هايي چون مدينه عادله، مقدمه اي بر عدالت اقتصادي در قرآن، 
درس هاي آخرين موج خصوصي سازي و همچنين شاخصي براي عدالت است. بايد ديد او در نخستين تجربه احتمالي مديريتي اش در 
عرصه اقتصاد، وزير اقتصاد خواهد بود يا بيشتر نقش وزير دارايي و جمع آوري ماليات را ايفا خواهد كرد. البته هماهنگي او با مسعود 
ميركاظمي و رئيس كل آينده بانك مركزي، تعيين كننده خطوط راهبري اقتصاد در دولت رئيسي خواهد بود. خاندوزي متولد 1359و  

در  شهر گرگان است.

سوپرماركت

كالن

همشهري بررسي مي كند

مردان اقتصادي دولت سيزدهم

محمد مخبر

رستم قاسمي

جواد اوجي

جواد سادات نژاد

مسعود ميركاظمي

رضا فاطمي امين

احسان خا ندوزي

حجت عبدالملكي

بانك   مركزي؟

علي اكبر محرابيان
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06

جلوه های 
عاشقی

 آشنايی با تكيه ها 
و حسينيه های تهران

08
 عزادار است

ایران

شاید كرونا بعضی آیین های عزاداری را 
كم رنگ تر كند  اما هنوز هم در گوشه گوشه 

كشورمان این آیین ها وجود دارد

13
ما نسل به نسل
در پناهت هستيم

رویكرد امسال سازمان تبلیغات 
اسالمی، محوریت خانواده 
در اقامه عزای حسینی است

10
طعم خوش 

نذری ها

سرآشپز این هفته 3 دستور ویژه  
برای پذیرایی در  ماه محرم دارد

11
حادثه بزرگ،شاعر 

بزرگ  می طلبد

عبدالجبار كاكایی، شاعر نام آشنای 
معاصر از اهمیت سروده شدن اشعار 

آیینی به دست شاعران می گوید

حسن روح االمین، نقاش و هنرمند آیینی كشورمان 
از باید و نبایدهای این حوزه می گوید

مهدی قزلی، نویسنده »قصه كربال« 
و »پنجره های تشنه« از ادبیات عاشورایی 

می گوید

دیده شده ترین كارم تابلوی 
شهيد حججی بود

امام حسین ع
ریسمان هویت 

ماست

12

07

09

یكی از مهم ترین پارامترهای 
هویتی این جغرافیا و این فرهنگ، 

عاشوراست؛ نام امام حسین)ع( كه 
می آید، رفتارها یك شكل می شود 
و امام حسین)ع(، ریسمان اتصال 

هویتی ماست؛ پس اصال از زندگی 
ما جدا نیست

وقتی كارت را بكنی و گوش نكنی كه 
مردم چه دارند می گویند، آن وقت 
آن اتفاق هنری خواهد افتاد. البته 
همانطور كه عرض كردم منظورم 
این نیست كه كالً نسبت به مردم 
بی تفاوت باشی؛ بلكه در موقع خلق 
هنری باید بتوانی این گوش دادن به 
مردم و دیگران را مدیریت كنی؛ یعنی 
چه گفتند خوب است و چه گفتند بد، 
فقط كارت را بكنی

زيبايان درجست وجوی سعادتند!
كرونــا اينجا غايب اســت، 
دست ات را به من بده، مهتاب 
امشــب و آفتاب فردا منتظر 
توســت خانم چهارفصل كه 
مي خواهــي آرزوهايت را به 

باد بسپاري!
آفتاب داشت از پاهايش باال 
مي رفت تا به سر شانه هايش برسد و آن وقت ممكن بود 
آفتاب چشم هاي خالي از اميدش را خط خطي كند و او 
سراسيمه سرنگون زيرپاي پل شود! من نمي دانم از دست 
مصايب پس از ابتالي به كرونا، به خاطر آب رفتن آب و برق 
يا بيكار شدن طوالني مدت كار و يا دود شدن آرزوهايش 
مي خواهد زندگي را جا بگذارد يا نه ! ديگران هم نمي دانند 
كيست و نامش چيســت مثال پرنيان يا پروانه يا پونه كه 
باد موهايش را شانه مي كند در گريز روسري دلمرده اي 
كه همرنگ ماســك آبي رنگ پريده است! تماشاگراني 
چون من در بيم و اميد پا به پا مي شويم كه ناگهان جواني 
به شكل اميد از پشت سر ظاهر و خانم نااميد را از لب پل 
ماشين روبه رو مي كشد تا او دوباره  ماه و خورشيد را ببيند و 
ما صلوات بفرستيم و كف بزنيم. در راه بازگشت به خانه ياد 

خاطره مشابهي افتادم كه آن را مروركردم!
...وقت پايان رســيدن نبود براي آنكه هنوز شروع نشده 
بود اما او به ســوي پايان رفت مثل كاشفان ره گم  كرده 
كه زمستان قطب برايشان مثل وباست! ما در بيمارستان 
بوديم دختري همسايه بيست و چندساله تصميم گرفته 
بود به پاييز برســد. ما چون دود سيگار آشفته بوديم. ما 
بغض بوديم، ما ســينه پر از درد و دست به دعا بوديم كه 
كسي خبر آورد؛ زيبا برگشت و ما گفتيم خدايا صد هزار 
مرتبه شــكر. ما چند نفر امين و مراقب و مواظب دور و 
نزديك زيبا بوديم پس از آنكه پدر و مادرش جدا شدند 
در شــهري كه نامش فرانكفورت اســت. زيبا پس از آن 
جدايي به ايران آمد و ســاكن خانه پدري شد و با عنوان 
آرشيتكت كارجو شد و قرار بود اين امروز و فردا صاحب 
كار شود كه ناگهان خودزني كرد. آيا زندگي طي ساليان 
مناقشه بي پايان پدر و مادر برايش تبديل به كوزه شكسته 
شده بود و او از الي ترك آن افتاده بود؟ چه راست گفته اند 
سعادت و شيشــه چيزهاي ظريفي هســتند و او؛ زيبا، 
شيشه اي بود كه در جست وجوي سعادت شكسته  بود؟ از 
بيمارستان كه خانه آمد هيچ كس نخواست بپرسد چرا؟ 
چرا زيبا مي خواستي خودكشي كني؟ چون همه مي دانند 
هميشه اندوه هاي كوچك حرف مي زنند و غصه هاي بزرگ 
خاموشــند. چون همه مي دانند هيچ كس ناگهان پير و 

ناگهان تصميم به جدايي از زندگي نمي گيرد.
اكنون حال زيبا بهتر است. تبسم آرامي گاه و بيگاه روي 
صورتش مي آيد و مي رود و چشمان غمگين اش هنوز مثل 
فانوس كم سو است. هنوز مادرش و هنوز پدرش از ماجرا 
بي خبرند. اي كاش مي دانستند بدون رفيق حتي بهشت 
هم جهنم است! اين را كبوتر، گنجشــك، سار و قناري 

مي دانند كه هميشه دو تا دو تا در آسمان راه مي روند.

به جنگل و 
بيشه و 

پرنده
به چكاوك و 

قمري و 
آسمان

قسم مي دهم كه با من بمان!
اكنون و اين روزها كه درهاي بسياري زنگ زده و باز نمي شود 
و كليد هاي پرشماري گمشده و راه هاي بلندي كوتاه يا بيراه 
شــده اند و همه درها و راه ها فقط به روي كرونا و گراني باز 
است! حاال كه روزگار زهر و تلخ با كسي شوخي ندارد همين 
مي شود كه برخي با ديدن خاكستر خيال مي كنند خاموش 
و سرد است ولي بالفاصله مي ســوزند. پس تعدادي از اين 
برخي ها مي روند روي پل، لب پنجره طبقه نهم يا پيش پاي 
قطار و يا كنار درخت توت و با ما خداحافظي مي كنند. چون 
فكر نمي كنند انسان فرزند اشتباه است و مي شود اشتباه 
را جبران كرد. برخي از آنها كه دســت به اين كار مي زنند 
از كيفيت زندگي حوصله شان ســر رفته است. با اين همه 
يادمان باشد ما قرار است زندگي را بســازيم نه تنها براي 
خودمان بلكه براي ديگران هم. آيا اين را خانم ها و آقايان 
عزيزتر از بهار يعني18 تا 25ســاله ها نمي دانند كه قريب 
25درصد خودكشــي ها متعلق به آنان است؟! خانم زيبا! 
خانم ليال! خانم منيژه! آقاي فرهاد! آقاي بهرام! آقاي پدرام 
لطفاً لحظه اي درنگ، دقايقي گپ و گفت با كسي كه دوست 
مي داريد يا نمي داريد، اما او شــما را دوست مي دارد و از او 
براي يك بار ديگر بپرسيد آيا وقت به پايان رسيدن شماست؟ 
ترديد نكنيد او جواب مي دهد. نه عزيزتر از عمر. نه. پس خانم 
زيبا و دوستان و آقاي فرهاد و دوستان يعني همين بودنتان، 
آن هم در اين سن و سال شكوفه و سيب، واقعاً مفتخر كردن 
جهان است به آفتابي كه شماييد به مهتابي كه شماييد. شما 
ستاره، پرنده و باران هستيد. حاال يعني اين قدر خودخواهيد 
كه مي خواهيد زندگي را از خود و لذت آن را از ديگران دريغ 
كنيد؟ نه ما باور نمي كنيم چون فردا با حضور شما روشن 
است. چون هيچ در بسته اي نيست كه باز نشود. اگر قرار بود 
هميشه بسته بماند ديوار مي شد نه در، اين را همه كليد هاي 

عالم مي دانند !
سيبم را 

دوپاره مي كنم
نيمي تو 
نيمي من

لبخندم را 
دوپاره مي كنم

نيمي تو 
و نيمي من

غمم را به تو نمي دهم
به مثابه بازپسين نفسي به سينه مي گذارمش

فریدون صدیقی

استادروزنامهنگاری

یادداشت 

  شعرها به ترتیب از

رفيق صابر، شيركوه و عبدهللا پشتو با ترجمه آرش سنجابی

خودم را به امام حسين ع  
سپردم

ان
دي

س
د ا

رزا
:  ف

س
عك

گفت وگو با پروانه معصومی به بهانه حضورش  در سریالی ویژه  ماه محرم



جنگ بود یا قحطی، روزگار آسایش بود یا سختی، در مرزهای ایران هرگز عزاداری برای ساالر 
شهیدان)ع( تعطیل نشده است. فرقی نمی كند كه سال های ممنوعیت عزاداری و برگزاری 
مراسم مذهبی بود یا به سال های سخت كرونایی رسیدیم، ایرانیان همیشه عزاداری برای 
امام حسین)ع( و یارانش را هر بار به شــیوه ای متناسب با زمانه خود، زنده نگه داشته اند. در 
كتاب »تهران قدیم« براساس اسناد و مدارك، تعداد تكیه های تهران در سال 1285هجری 
قمری حدود 30تكیه گفته شده و آنطور كه روایت ها می گویند، بعدها مجموع تكیه های تهران 
به 45 باب رسید و بر اثر استقبال عمومی از اینگونه اماكن، سازمان های مفصلی برای شبیه خوانی و تعزیه خوانی پدید 
آمد و تكیه ها موقعیت اجتماعی خاصی یافت. در این گزارش از قدیمی ترین تكیه ها و هیئت هایی گفته ایم كه در تهران، 

پرچم عزای محرم را برپا كردند و میزبان عاشقان اباعبداهلل)ع( شدند.

تكیه نفرآباد در همسایگی شاه عبدالعظیم ع تكیه خانم در قلب منطقه بازار تهران

حسینیه كربالیی ها و جای خالی تكیه دولت
تكیه تجریش در جوار امامزاده صالحع

تكیه نیاوران و ضریح بازسازی شده
تكیه رضاقلی خان در محله سرچشمه

حسینیه سادات اخوی؛ از نخستین تكایای تهران

حسینیه همدانیها و مردان سقاپوش

تكیه نفرآباد در محدوده شهرری امروزی 
در محله ای به همین نام قرار گرفته است. 
خیمه سفید تكیه بزرگ و تاریخی نفرآباد 
بعد از بیش از 300سال هنوز هم در اول ماه 
محرم باال می رود. در حدود 400 سال پیش 
عده ای از نفرآبادی ها ستون خیمه  را برای 
عزاداری ساالر شهیدان برافراشتند و این 
تكیه قدیمی ترین تكیــه باقیمانده تهران 
امروز است. هیئت عزاداری این تكیه به نام 

حضرت علی اكبر)ع( است اما اهالی آن را با همان نام »تكیه نفرآباد« می شناسند. تكیه 
نفرآباد عالوه بر ایام سوگواری ماه محرم و مراسم های مذهبی دیگر، در هرشب جمعه 
برنامه دارد. محله نفرآباد در ضلع جنوب شرقی حرم حضرت عبدالعظیم)ع( قرار دارد 
و هسته اولیه شهرری امروزی است كه پایه آن در زمان شاه طهماسب صفوی گذاشته 
شد و ساختن حصار طهماسبی و نخستین تكیه تهران نیز به    همان دوران بازمی گردد. 
تكیه نفرآباد در مركز این محله واقع شده و ســردر تكیه كاشیكاری است. روی این 

كاشیكاری ها لحظه شهادت حضرت علی اكبر)ع( نقش بسته است.

شاید كمتر كسی خبر داشــته باشد كه 
در روایات تاریخی، ســاخت قدیمی ترین 
تكیه تهران به زمــان صفویه برمی گردد 
و جالب تر اینكه بانی ســاخت این تكیه، 
یك زن بوده است. آنطور كه در روایت ها 
ثبت شده، قدیمی ترین تكیه تهران تكیه 
خانم یا »تكیه خانوم« نام داشــت. بعد از 
آنكه شاه طهماسب صفوی به دور تهران 
حصاری كشید و باعث آبادانی و گسترش 
آن شد، خواهرش اقدام به ســاخت مدرســه، تكیه و حمام برای اهالی تهران كرد. 
هرسه اینها در تاریخ به مدرسه، تكیه و حمام خانم مشهور شدند. مكان تكیه خانم 
در محدوده بازارچه نایب الســلطنه در خیابان پانزده خرداد امروزی بود. اطالعات 
چندانی از این تكیه در دست نیست اما اینكه چرا خواهر شاه برای تهران تكیه ساخت 
اما مسجد نســاخت، جای بحث فراوان دارد. این نكته هم كه در فرهنگ و حكومت 

مردساالر آن روز ایران، زنی بانی ساخت یك تكیه شده قابل توجه است.

در ســال 1347هیئتی تأســیس شد به 
نام كربالیی های مقیم تهران و یك سال 
بعد در طرف دیگر چهــارراه گلوبندك، 
حسینیه ای ساخته شــد به نام حسینیه 
كربالیی های تهران تا جــای خالی تكیه 
دولت را كه آن سوی چهارراه جای داشت، 
پركند.حسینیه كربالیی ها بنایی است با 
3طبقه؛ طبقه میانی برای اجرای مراسم، 
طبقه باالیی برای تماشای مراسم و طبقه 

زیرین برای سفره خانه، آشپزخانه و اتاق ابزار و تجهیزات تعزیه، اما حسینیه كربالیی ها 
جز این بر حفظ این ساختار معماری در درون، بیرونی متفاوت دارد و برخالف همه 
حسینیه ها و تكیه های تهران قدیم، در ورودی بنا، 2گلدسته ساخته اند كه ساخت این 
دو مناره مهم ترین راه حل برای پیشگیری از تخریب تكیه در زمان ممنوعیت عزاداری 

بوده است. با وجود این دو مناره، حسینیه صاحب معماری مسجد شد.

یكی از قدیمی ترین تكیه های تهران، تكیه 
تجریش است كه حدود 16سال پیش در 
فهرست آثار ملی كشــور به ثبت رسید و 
اگرچه سیل سال1366 شمسی بنای آن 
را كامل از بین برد اما دوباره ســرپا شد و 
هویت تاریخی خود را دوباره به دست آورد. 
این تكیه قدیمی با داشتن قدمت بیش از 
250ســال در مركز تجاری تجریش قرار 
گرفته و هرساله با برپایی مراسم عزاداری 
ساالر شهیدان، یاد و خاطره شهدای دشت كربال را زنده نگه می دارد. تكیه ای تاریخی 
متعلق به عهد قاجار كه در عین قدمت، جوان هم مانده است زیرا متولیانش معتقدند 
جوانان را با باید با آموزه های دینی آشنا كرد. حسینیه ای كه رسم خیرات قهوه در آن 
از دهه های گذشته همچنان ادامه یافته و اجازه نمی دهند در مراسم عزاداری از طبل 
و سروصدای ناهنجار استفاده شود یا علم گردانی، مزاحمتی ایجاد كند بلكه به صورت 

سنتی با سینه زنی عزای حسین)ع( را پاس می دارند.

تكیه نیــاوران پس از تكیــه دولت، یكی از 
مشهورترین و قدیمی ترین تكیه های تهران 
است و 1500مترمربع مســاحت دارد. در 
تاریخ آمــده كه ناصرالدین شــاه از ابتدای 
سلطنتش به نیاوران عالقه داشت و بیشتر 
اوقاتــش را آنجا می گذراند. روایت اســت 
طی همان ســال هایی كه محرم با تابستان 
مصادف می شــد و ناصرالدین شاه در كاخ 
صاحبقرانیه اش در نیاوران بود، این تكیه را 

بنا كرد؛ تكیه ای كه میرزا محمدباقر معین البكاء از مهم ترین تعزیه گردانان دوره قاجار، 
تعزیه اش را آنجا اجرا می كرد و هنوز هم گنبد سبز و سكوی تعزیه اش پابرجاست. نمای 
بیرون تكیه خبری از قدمت آن ندارد اما درونش وضعیت دیگری دارد. كنار در ورودی 
موزه ای از وسایل قدیمی تعزیه خوانی و قوری و سماورهای قدیمی است. سقف این بنای 

دایره ای شكل چوبی است و میانه آن هم ضریح بازسازی شده امام حسین)ع( قرار دارد.

تكیه رضا قلی خان پایین تــر از چهارراه 
سرچشمه و در ابتدای كوچه ای به همین 
نام قرار دارد. این تكیــه نه چندان بزرگ 
در دوره قاجار درســت در دل یك محله 
یهودی نشین ساخته شده بود و در ایام ماه 
محرم هرروز در میــدان مقابل این تكیه، 
تعزیه خوانی برپا بود و هــزاران نفر برای 
تماشای تعزیه در آن میدان دور هم جمع 
می شدند. حاال تكیه رضا قلی خان بازسازی 
شده و هر روز میزبان عزاداران اســت. قرار گرفتن در بافت تجاری محله سرچشمه 
اغلب برنامه ها و مراسم عزاداری این تكیه را به ساعات میانی روز كشانده است. این 
تكیه كوچك با سقفی آجركاری شده و طاق های ضربی، هنوز هم پاتوق اهالی قدیمی 

محله و كسبه سرچشمه است.

حسینیه سادات اخوی با قدمت حدود 200ســال یكی از قدیمی ترین و 
نخستین تكایای تهران است كه در محله عودالجان در زمان فتحعلی شاه 
قاجار احداث شده است. این حســینیه با وجود گذشت 2قرن هنوز هم با 
سبك و سیاق گذشته هر سال در ایام محرم، عاشقان اباعبداهلل الحسین)ع( 
را گردهم جمع می كند. از آنجا كه فتحعلی شاه قاجار به مالك نخست این 
تكیه »اخوی« می گفته است در نتیجه پس از آن به تكیه »سادات اخوی« 
معروف شده است. خاندان سادات اخوی همه دارایی شان را در بخش های 
مختلف وقف كرده اند و ایــن مكان هم ارث 3برادر بوده اســت.این تكیه، 
ساختمانی قدیمی و چند دری است كه اتاق های آن دورتا دور حیاط واقع 
شده است. در این حسینیه از عزاداران با اســتكان های سنتی معروف به 
كمر باریك با چای یا قهوه پذیرایی می شود و پذیرایی با قهوه از زمان قاجار 
به عنوان سنت محفوظ مانده اســت. در وسط حیاط این حسینیه، همواره 
منبری قدیمی به چشم می خورد كه روضه خوان روی پله اول آن می نشیند.

حســینیه همدانیها هم یكی از معروف ترین و قدیمی ترین حسینیه های 
تهران اســت كه از آغاز محرم تا دهه دوم آن مجلس عزای امام حسین)ع( را 
برپا می كند. این حسینیه كه در خیابان ری و باال تر از پل ری قرار دارد، مراسم 
آیینی خاصی برای روز های تاسوعا و عاشورا دارد. روز تاسوعا كه از راه می رسد، 
مردان این هیئت لباس سقایی می پوشند و راهی هیئت عزاداری  عباسیه در 
نزدیكی چهارراه سیروس می شوند. از آنجا كه این دو هیئت از یك قوم و طایفه 
هستند و می خواهند در عزاداری ها همراه هم باشند، این رسم از قدیم در بین 
آنها رایج بوده است. در این مراسم ویژه، سقایان در حسینیه درحالی كه ذكر 
ســقایی گرفته اند چندبار دور می زنند و در پایان، مداح به رسم آنكه سقای 
مهمان است تنها چند بیتی نوحه می خواند و مراسم به پایان می رسد. عاشورا 
هم اهالی حسینیه همدانی ها میزبان عزادارانی هستند كه از هیئت عباسیه با 
لباس های سقایی به سمت خیابان ری می آیند، این حسینیه هر سال مهمانانی 
دارد كه شاید اصالتاً اهل همدان نباشند، اما آیین عزاداری در آن را می پسندند، 

شیخ حسین انصاریان هم سخنران تاسوعا و عاشورای این حسینیه است.

آشنايی با تكيه ها و حسينيه های تهران

جلوه های عاشقی

ماه عزای ساالر شهیدان)ع( دوباره از راه رسید و در و دیوار شهر سیاه پوش شده، این دومین سال است كه كرونا مهمان ناخوانده 
شده و هنوز سایه  بیماری كنار نرفته است. امسال هم مانند سال گذشــته، هیئت ها و تكایا و نهادهای مختلف تالش می كنند با 
برگزاری مراسم عزاداری به شكل مجازی تا حد امكان از شكل گیری تجمعات كم كنند و به عزاداران حسینی فرصت دهند دور از 

خطر بیماری، مهمان سفره اباعبداهلل)ع( شوند.

6 پنجشنبه

شماره 129
21  مرداد 1400 

شماس شامی

اگــر دنبال یــك كتــاب متفاوت 
عاشورایی هستید، كتاب »شماس 
شــامی« را بخوانید. این كتاب كه 
كاری از »مجید قیصری« اســت و 
آن را نشــر »افق« در سال 1387 
منتشر كرده، درواقع روایت تاریخی 
واقعه عاشورا در قالب داستان است. 
این كتاب كه یك رمان تاریخی به 
حساب می آید، از زبان »شماس« 
كه یك غیرمســلمان است، مطرح 
می شــود و داســتانی مربــوط به 
ســال 61 هجری قمری را روایت 
می كند. شماس خدمتكار و محافظ 
مخصوص »جالــوت« از نوادگان 
حضرت داوود)ع( است. جالوت كه 
به عنوان نماینده روم در شام حضور 
 دارد، به حقانیت امام حســین )ع( 
پی می برد و در درگاه یزید، از قیام 
امام حسین )ع( دفاع می كند. همین 
باعث می شود كه یزید برآشفته شده 
و به جالدانش دستور بدهد نماینده 

روم را به قتل برسانند.

نامیرا

می خواهیــد بدانید چه شــد كه 
بزرگان كوفه بــه نامیراترین مرد 
تاریخ و نــوه پیامبرشــان خیانت 
كردنــد، حتما كتــاب »نامیرا« از 
صادق كرمیــار را بخوانیــد. این 
كتاب كوفــه پیش از كربــال را به 
تصویر می كشــد و از فضــای پر از 
شــك و تردید این دیــار صحبت 
می كند. این رمان كه بر بستری از 
واقعیت بنا شده، ابتدا فیلمنامه ای 
15قســمتی بود كه با مراجعه به 
كتاب های مقاتل معتبر در اختیار 
صدا و ســیما قرار گرفت اما چند 
سال بعد در ســال1388 به شكل 
رمان منتشــر شــد. نامیرا درباره 
دختر و پســر جوانی است كه بین 
ســرداران بزرگ بــرای حمایت از 
امام حسین)ع( و یزید تردید دارند. 
به موازات ماجراهای كوفه، بحث ها 
و استدالل های طوالنی هم بین آنها 
در می گیرد كه در نهایت به حقانیت 

امام حسین)ع( پی می برند.

سقای آب و ادب

سیدمهدی شجاعی چندین كتاب 
عاشــورایی و محرمی خوب دارد؛ 
از »پــدر، عشــق، پســر« بگیرید 
تا »آفتاب در حجــاب« و »از دیار 
حبیب«. اما شاید یكی از جدیدترین 
آثارش در این حوزه، »سقای آب و 
ادب« است. ســیدمهدی شجاعی 
در رمان سقای آب و ادب، زندگی 
حضرت ابوالفضــل)ع( را با روایتی 
شــاعرانه توصیف می كنــد و در 
خالل داســتان، ابعــاد جدیدی از 
شــخصیت حضرت عبــاس)ع( را 
به تصویر می كشــد. این كتاب در 
10فصل با نام های »عباس علی«، 
»عبــاس ام البنیــن«، »عبــاس 
عباس«، »عباس سكینه«، »عباس 
مواسات«، »عباس زینب«، »عباس 
حسین«، »عباس فرشــتگان« و 
»عباس فاطمه« تنظیم شــده كه 
نویســنده در هر فصل سعی دارد 
بخشــی از شــخصیت حضــرت 
ابوالفضل)ع( را به نمایش بگذارد. 
این كتاب به تازگی توســط نشــر 

نیستان منتشر شده است.

امسال هم مراسم مجازی عزاداری محرم برگزار می شود

عزاداری مجازی در سال كرونایی

»ما نسل به نسل در پناهت هستیم«، شعار سیما در محرم 1400است كه هدف و برنامه اصلی آن تربیت نسل حسینی و توجه به 
ابعاد مختلف تربیتی و اهمیت خانواده است. پویش »# هر خانه یك حسینیه« با هدف نصب پرچم و سیاه پوش كردن خانه ها با 
استفاده از ظرفیت مردمی، پویش - نسل حسینی علیه السالم و پویش- با قرآن با حسین)ع(، از دیگر پویش هایی است كه مردم 
در محرم 1400می توانند در آن شــركت كنند. آنطور كه مدیر شبكه قرآن و معارف سیما گفته، با توجه به موفقیت حسینیه 
تلویزیونی ایران در سال گذشته و شرایط كرونایی، امسال نیز این برنامه از ساعت 6صبح تا 1بامداد از شبكه های مختلف سیما 
پخش می شود. جز شبكه قرآن و معارف، شبكه های دیگر صدا و ســیما هم ویژه برنامه های مختلفی برای عزاداری مجازی 

عزاداران حسینی ترتیب داده اند كه برنامه آنها به زودی اعالم خواهد شد.

نهادهای مختلف با كســب تجربه از شرایط محرم 
سال قبل، برای محرم امســال برنامه های مجازی 
متنوعی ترتیب داده اند. مركز آموزش های كاربردی 
معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی 
حوزه علمیه قم، یكی از این نهادهاســت كه قصد 
دارد در  ماه محرم امســال، »سلسله نشست های 
مجازی راویان مكتب حسینی ویژه محرم 
1400« را برگزار كنــد. موضوعاتی 
چون پاسخگویی به شبهات عزاداری، 
احساس مســئولیت اجتماعی، قرآن 
و عاشــورا، بهره گیری از ســیره شهدا 
در تبلیغ، بررســی آمارهــای جمعیتی، 
تاریخچه عــزاداری، بهره گیری از صحیفه 
سجادیه در محرم و تبیین شعار سال از مباحث 

و سرفصل های این نشست ها عنوان شده است.

همزمان 
در چند وبالگ

در چند سال اخیر با پیشرفت 
تكنولوژی و دسترسی بیشتر 
مردم به فضای مجازی، افراد 
یا گروه های مختلف با ســاختن 
ســایت و وبالگ در این فضا به 
نشــر مطالب مختلــف در ماه 
محرم پرداختنــد و از اینترنت 
به عنوان وسیله ای برای تبدیل 
كردن محیط به فضایی عاشورایی 
استفاده كردند.اما یكی ازجدیدترین 
مدل های برپایی هیئت و برگزاری 
مراســم عــزاداری كــه اخیرا 
به وجود آمده، برگزاری مراسم 
در وبــالگ اســت. در این نوع 
عزاداری، تعــدادی وبالگ كه با 
یكدیگر مرتبط هســتند با هم قرار 
می گذارند كه هر روز یا هر شب در ساعت 
مشــخصی در وبالگ یكی از این گروه حاضر 
شــده و به مراســمی كه او در وبالگ خود اعم 
از سخنرانی، ســینه زنی و غیره برگزار و پخش 
می كند، گــوش دهند. در این نــوع عزاداری كه 
جدول ســاعت برگزاری هیئت از چنــد روز قبل 
منتشر می شود، صاحبان وبالگ ها كه برگزار كنندگان 
این مراسم هستند، موظفند از قبل اعالم كنند كه در روز 
برگزاری هیئت در وبالگ شــخصی خود، چه روضه ای برای دیگر مراجعه كنندگان برگزار 
خواهند كرد هرچند معموال ســخنران و مداح یا مرثیه خوان را از قبل اعالم نمی كنند. این 
اقدامات باعث شده منتقدان همیشگی فضای مجازی، اتفاقات مثبت این فضا را هم شاهد 
باشند و ببینند كه درصورت برنامه ریزی و فرهنگسازی، چقدر می توان از این فضا به شكل 

مفید استفاده كرد.

سیاه پوشان هیئت آنالین
مثل سال گذشته، هیئت آنالین امسال هم بســتر پخش برنامه های هیئت های مذهبی است. در این شبكه 
اینترنتی 24ســاعته، برنامه های هیئت های مختلفی كه داوطلب استفاده از این بستر شده اند، در قالب های 
مختلفی ازجمله ســخنرانی، مداحی، نوحه خوانی، مرثیه ســرایی و عزاداری به صورت اینترنتی در اختیار 
كاربران فضای مجازی قرار می گیرد. این برنامه ها به صورت پخش زنده هم به وســیله رایانه و هم از تلفن 
همراه قابل دسترسی است. یكی از بخش های جالب این ســامانه، حرم آنالین است كه امكان زیارت از 
صحن های مختلف حرم رضوی و البته، حرم های مطهر كربال را برای عاشقان حسین)ع( فراهم كرده 
است. به این ترتیب می توانید در روزگار محرومیت از زیارت، روحتان را راهی حرم های مطهر كنید و 
از تجربه زیارت مجازی لذت ببرید. بیش از 3500هیئت در این سامانه، صفحه اختصاصی دارند كه 

برنامه های متنوع آنها را پوشش می دهد.

امسال كه امكان شركت در مراسم عزاداری در هیئت ها و حسینیه ها مثل سال های قبل فراهم 
نیســت، نصب برنامه های موبایلی طراحی شــده برای عزاداری مجازی می تواند گزینه خوبی 

برای ماه محرم باشــد. بیش از 50هزار مداحی محرم، صدها سخنرانی های مذهبی، ویدئوی 
نواهای مذهبی مجالس سوگواری و پادكست های مذهبی، امكاناتی است كه برنامه همنوا 

در اختیار شما می گذارد. می توانید در این برنامه آرشیو خودتان را شخصی سازی كنید، 
بخش های مختلف را دسته بندی كنید و به شكل آفالین هم از برنامه ها استفاده كنید.

نینوا یك اپلیكیشن جامع برای پخش آنالین و دریافت فایل های صوتی و تصویری 
است كه می خواهد ســهمی كوچك در ترویج فرهنگ عاشورا داشته باشد.بیش 

از 25هزار فایل صوتی و تصویری در مداحی، قــرآن، ادعیه و وعظ از بیش از 
101مداح و قاری و سخنران به 5زبان عربی و فارسی و تركی و انگلیسی و 

اردو در این برنامه قابل دسترسی است.نرم افزار تكیه یكی از به روزترین و 
جامع ترین اپلیكیشن هاي ماه محرم است كه به صورت آنالین آخرین 

ویدئو و صوت های مداحان و سخنرانان مطرح كشور را در اختیار 
كاربران قرار می دهد. این نرم افزار شامل بانك كاملی از اشعار 

حسینی، پاسخ به شبهات، منتخب ادعیه و معرفی یاران 
امام حسین)ع( اســت كه كاربران بدون دسترسی به 

اینترنت می توانند از آنها استفاده كنند.

حسینیه تلویزیونی ایران

راویان مكتب حسینی

مهمان عزاداری با تلفن همراه

نیلوفر  ذوالفقاری
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شماره 129
21  مرداد 1400 

مهدی قزلی، نویسنده »قصه كربال« و »پنجره های تشنه« 
از ادبیات عاشورایی می گوید

امام حسین ع
ریسمان هویت ماست

مهدی قزلی، نویســنده است و پژوهشگر و شــناخته ترین آثاری كه در كارنامه ادبی او ثبت شده 
در دسته ادبیات عاشــورایی جا می گیرد. مجموعه 10جلدی او با نام »قصه كربال«، روایتی است از 
شخصیت ها و اتفاقات مهم این واقعه تاریخی كه قزلی برای نوشــتن آن، 9روز در مشهد در جوار 
حرم امام رضا)ع( اقامت كرد تا بتواند قلم بر كاغذ بگذارد و نوشــتن این مجموعه مهم را شــروع 
كند. »پنجره های تشــنه« یكی دیگر از آثار عاشورایی قزلی اســت كه خواننده را با سفر انتقال 
 ضریح جدید حرم امام حســین)ع(، از قم تا كربــال همراه می كند. با قزلی از ادبیات عاشــورایی 

گفت وگو كرده ایم.

    به نظر شما با توجه به تعدد آثار ادبی عاشورایی، 
هنوز هم ظرفیت پرداختن به این موضوع در ادبیات 

وجود دارد؟
حتما ظرفیت پرداخت همیشگی به عاشــورا و كربال برقرار است. 
واقعه در ابتدای ســال 61هجری قمری اتفاق افتاده و نزدیك به 
14قرن از آن می گذرد. اما در تاریخ، آثاری مختلف و متعدد در این 
حوزه به وجود آمده اســت. حتی در حوزه اجتماعی هم این واقعه 
مكررا تأثیرگذار بوده، بــا فاصله های زمانی كم، خون خواهی هایی 
صورت گرفت و بعدها در طول تاریخ، بارها جنبش های اجتماعی و 
قیام هایی با نام امام حسین)ع( داشته ایم كه از عاشورا متاثر بوده اند. 
می خواهم بگویم عاشورا نه فقط بر هنر و ادبیات، بلكه بر حوزه های 
گوناگون همواره تأثیرگذاری داشته اســت. در ادبیات، نه فقط در 
ادبیات فارسی بلكه در ادبیات عرب هم واكنش های متاثر از عاشورا 
را می بینیم. خود واقعه عاشورا، پر از ادبیات است. كافی است یك بار 
رجزهایی را كه در كربال خوانده شده مرور كنیم تا ببینیم چقدر ادبی 
هستند. ادبیات عاشورایی هم باقی مانده بستر اتفاقی است كه در 
كربال افتاده است. همه درام هایی كه ادبیات می شناسد، در این واقعه 
مرور می شود. موضوعاتی مانند انتقام، حماسه، مقابله با ظلم، دفاع 
از نزدیكان، تشنگی، آبر سانی و... كه در تاریخ و ادبیات ریشه دارند و 
درباره آنها داستان ها و شعرهای زیادی نوشته شده است، در اصل 

اتفاقی به صورت فشرده و در زمانی كوتاه رخ داده اند.
    نشانه های وجود این ظرفیت چه هستند؟

در ادبیات عاشورایی، آثاری داریم كه بعد از آثار پیشین در جامعه 
مورد اقبال قرار گرفته اند و این نشان می دهد كه ماجرای عاشورا، 
ظرفیت بازگشــت و پرداختن دارد. شعرای عالقه مند به شیعیان 
همیشه دوست داشتند كه اثری هم درباره امام حسین)ع( داشته 
باشند. این عالقه در قرن های مختلف وجود داشته و به خلق آثاری 
منجر شده كه قدم شان بلندتر از قبلی ها بوده است. اینكه این آثار 
باقی مانده و مورد توجه مردم قرار گرفته اند، یعنی فرصت و ظرفیت 
پرداختن به ماجرا وجود داشته اســت. من فكر می كنم از حاال تا 
قیامت همچنان می شود درباره عاشــورا و كربال نوشت و كار كرد، 

بدون اینكه هیچ كاری جای دیگری را تنگ كند. هرچند در ادبیات، 
محدودیت های جدی برای تولید آثار عاشــورایی وجود دارد؛ چرا 
كه تخیل باید از این آثار دور نگه داشته شود، با این حال آثار ادبی 
متعددی در این حوزه تولید شده است. نمی خواهم بگویم اثر ضعیف 

در این حوزه تولید نشده یا نخواهد شد.
    آثار ادبی در حوزه ادبیات عاشــورایی، چطور 
می توانند تازگی خود را حفظ كننــد و به تكرار 

نیفتند؟
در این حوزه باید تازگی را تعریف كنیم. اگر كســی انتظار داشته 
باشــد راوی ماجرای كربال در هر قالب ادبی، چیزی بگوید كه تا به 
حال شنیده نشده، اصال شدنی نیست. عاشورا و كربال زمان شروع 
مشخص، اتفاقات معین و پایانی دارند كه تغییر نخواهند كرد. اما 
عوض كردن زاویه دید و نحوه پرداخت، می تواند به درك از جنبه های 
جدیدی از واقعه منجر شود. جنبه ها هم می تواند از دین پژوهی تا 
تبارشناسی اعراب و سیاست متغیر باشد. باید انتظارمان را از آثار 
عاشورایی درست كنیم، در روایت هیچ كس از كربال، اینطور نیست 
كه حضرت عباس)ع( شهید نشود و از این بابت آثار جدیدی خلق 
نخواهد شد اما حتما می توان با تغییر رویكرد و نگاه، آثاری جدید 
خلق كرد. شكل مواجهه مخاطب با این آثار، گویای تأثیرگذاری آنها 
خواهد بود. در بازار كتاب های زرد مذهبی، تعداد زیادی كتاب درباره 
امام حسین)ع( وجود دارد كه معلوم نیست خوانده می شوند یا نه؟ 
در این میان آثاری هم وجود دارند كه همچنان خوانده می شوند و 
مخاطبان آنها را به یكدیگر توصیه می كنند و این نشان می دهد كه 
آثار مورداقبال قرار گرفته اند. آمار فروش كتاب های این حوزه نشان 
می دهد اقبال عمومی به آثار عاشورایی وجود دارد، ادبیات عاشورایی 

زنده است و مورد استفاده قرار می گیرد.
    شما موقع نوشتن مجموعه قصه كربال چه هدف 
و نقشه راهی داشتید؟ آیا كار مطابق برنامه ریزی 

اولیه پیش رفت؟
نقشه داشتم اما كار طبق نقشــه پیش نرفت. من فكر می كردم با 
توجه به آنچه می شنویم، 10كتاب درباره امام حسین)ع( و یارانش 

و 10كتاب درباره دشمنانش بنویسم. وقتی پیش رفتیم، با توجه به 
اینكه نمی خواستم ادبیات خالص و داستان بنویسم و قصد داشتم 
روایتی نسبت دار با واقعیت بنویســم، متوجه شدم برخالف آنچه 
فكر می كنیم، اطالعات زیادی درباره شخصیت های كربال وجود 
ندارد. مثال درباره حر بن ریاحی، حضرت علی اكبر)ع( و حتی حضرت 
ابوالفضل)ع( اطالعات زیادی در تاریخ نداریم. یك سری از اطالعات 
هربار بازخوانی شــده و با تغییر زاویه دید و روایت، حس می كنیم 
اطالعات زیادی درباره هر شخصیت موجود است، درحالی كه چنین 
نیست. به این ترتیب كارم جمع و جورتر شد. حین كار متوجه شدم 
موضوعات دیگری هم وجود دارند، مثال شــهر كوفه اهمیت دارد؛ 
اینكه بدانیم كوفه چه موقعیت سیاسی، اجتماعی و شهری داشته 
و شهری بوده كه تنها برای كار نظامی به وجود آمده، از قبیله های 
مختلف ساكنانی گرفته و به معنایی بی هویت بوده است. بعد فكر 
كردم برای تكمیل روایت، باید به بعضی اتفاقات بعد از واقعه عاشورا 
مانند خون خواهی ها پرداخته شود. بنابراین نقشه داشتم اما نقشه 

كامال تغییر كرد.
    چرا قصه كربال ابتدا به صــورت یك مجموعه 

10جلدی و بعد به صورت تك نسخه منتشر شد؟
ابتدا قصه كربال را به شكل مجموعه 10جلدی نوشته بودم اما بعدها 
دوباره همان خط روایت را گرفتم و اثر را در تك نسخه منتشر كردم. 
در نســخه تك جلدی ســعی كردم روایت ادامه دار در متن وجود 
داشته باشــد و مطالب ذوقی تر را در حاشیه كار كنم. این كار چند 
دلیل داشت. یكی از آنها، فیزیك كتاب است، به هر حال كتاب های 
مجموعه ای و دوره ای به راحتی پیدا، فروخته و نگهداری نمی شوند. 
من همیشه مرجع این ســؤال بودم كه فالن موضوع در كدام جلد 
كتاب است؟ احساس كردم این ظرفیت وجود دارد كه مجموعه به 
شكل یك كتاب هم منتشر شود. ضمن اینكه ابتكاراتی مانند كتاب 
صوتی و الكترونیكی هم وارد بازار كتاب شده كه اگر تعداد جلدها زیاد 
باشد، بیشتر باعث سردرگمی مخاطب خواهد شد. به این ترتیب اثر را 

با یك تدوین جدید، به شكل تك نسخه منتشر كردم.
    از احتمــال ترجمه قصه كربال بــه زبان های 

اسپانیایی و پرتغالی خبر داده بودید، نتیجه چه شد؟
از اینكه این كار انجام شده یا نه خبر ندارم اما امتیاز ترجمه آثار به 
زبان اســپانیایی و پرتغالی با نگاه به كشورهای آمریكای جنوبی، 
فروخته شده است. بنابراین ناشر قطعا قصد دارد این كار را انجام 

دهد. البته ترجمه روسی اثر موفق بوده است.
    آثار عاشــورایی كه نوشــته اید، برای شخص 

خودتان چه تفاوتی با باقی آثارتان دارد؟
ادبیات یعنــی زندگی، ادبیــات بازنمای زندگی جاری ماســت. 
امام حســین)ع(، بخش مهمی از هویت ماست و من این موضوع 
را در ماجرای كتاب پنجره های تشــنه بیشتر از قبل لمس كردم. 
یكی از مهم ترین پارامترهای هویتی این جغرافیا و این فرهنگ، 
عاشوراست؛ نام امام حسین)ع( كه می آید، رفتارها یك شكل می شود 
و امام حسین)ع(، ریسمان اتصال هویتی ماست؛ پس اصال از زندگی 
ما جدا نیست. من نمی پسندم كه آثار عاشورایی را در دسته بندی 
مذهبی جای دهیم و بگوییم موضوع مثال اجتماعی نیست؛ چراكه 
امام حسین)ع( و زندگی او جنبه های متفاوتی دارد كه همه آنها 
مهم هستند. مثال حضرت وقتی از مدینه حركت كردند، مذاكرات 
شروع شــد، هربار با مخاطبان مختلف با زبان مناسب خودشان، 
در دارالخالفه و مســجد گفت وگو كرده، در مواقــع لزوم با بصره 
نامه نگاری كرده، حتی در شب عاشورا با فرمانده دشمن گفت وگو 

كرده و می بینیم كه حضرت چقدر مذاكره را پیش برده است. این 
جنبه ها تنها در دسته بندی مذهبی به شكل امروزی جا نمی گیرد 
و جنبه هایی از زندگی است. من از اینكه تنها در بازه زمانی محرم به 
امام حسین)ع( بپردازیم، دلخوش نیستم. نه به این معنا كه نباید 
عزاداری كنیم بلكه سؤالم این است كه چرا مواقع دیگر به عاشورا 
توجه نكنیم؟ برای لحظه لحظه اتفاقاتی كه در زندگی ما می افتد، 

تمام زندگی امام حسین)ع( قابل توجه و آموزنده است.
    در پنجره های تشــنه همین اتفــاق افتاده، 
یعنی شــاهد مواجهه مردم با موضوع عاشورا و 

امام حسین)ع(، قرن ها بعد از واقعه هستیم.
پنجره های تشنه، روایت مواجهه مردم با امام حسین)ع( در موضوع 
انتقال ضریح حضرت از قم تا كربالست. مخاطبانی به من گفتند 
كه كتاب را خوانده اند، با روایت ها خندیده اند و گریه هم كرده اند. 
گاهی از من ایراد می گرفتند كه چرا بخش هایی از روایت ها طنز 
است و پاسخ من این بود كه در زندگی هم خنده هست و هم گریه. 
من در ماجرای انتقال ضریح، به چشم خود دیدم كه چقدر مردم 
شبیه همدیگر هستند؛ از پایتخت نشینان گرفته تا اهالی قم و اعراب 
خوزستان و لرهای خرم آباد و مردم ساوه و اراك، همگی واكنشی 
شبیه به هم در این ماجرا داشتند. خواندن این كتاب از این زاویه 

هم می تواند جذاب باشد.

زیر ستون های ضریح شش گوشه
من از قم همراه كاروان انتقال ضریح امام حسین)ع( شدم تا كربال، ضریح قبل از اربعین به مقصد رسید و تصمیم گرفته شد به دلیل 
شلوغی كربال در این زمان، كار نصب به بعد موكول شود. چند ماه بعد موقع نصب ضریح، من به دالیل مختلف نتوانستم در كربال 
حضور پیدا كنم. به یكی از همسفران این مسیر گفتم حیف كه آنجا نیستیم. كتاب هنوز نوشته نشده بود و من مشغول كار بودم، 
به همین دلیل تصوری از اینكه كتاب قرار است به كجا برسد نداشتم. آن همسفر كه حسرت و دریغ مرا از حضور نداشتن موقع 
نصب ضریح شنید، به من خبر داد كه نام تمام افراد و دست اندركاران این كار را در كاغذهایی به صورت خیلی ریز و فشرده نوشته 
و هر طور بوده زیر ستون های ضریح شش گوشه جا داده است. نمی دانید برای من به عنوان كسی كه یك ماه تمام همراه آن تریلی 
و ضریح شهر به شهر رفته بودم، دیدن چنین نشانه ای چقدر شیرین و ارزشمند بود. حاال كه اینجا نشسته ام می دانم نام ام زیر 

ستون ضریح حضرت)ع( وجود دارد و برایم نشانه ای است كه نوكری امام حسین)ع( را كرده ام و این نشانه ای است بین من و او.

معرفی مهم ترین آثار ادبیات عاشورایی

خط به خط با عاشورای حسینی در دنیای ادبیات
نویسندگان فارسی زبان از سال ها پیش آثار ماندگاری در حوزه ادبیات عاشورایی خلق كرده اند؛ از روایت های ماندگار تا آثار پژوهشی و كتاب هایی كه نویسندگان 
آنها تالش كرده اند حماسه امام حسین)ع( و یارانش را قرن ها بعد، همانطور كه بوده با همان عظمت و اهمیت پیش چشم خوانندگان خود تصویر كنند. برخی از 

مهم ترین كتاب هایی را كه این سال ها درباره قیام امام حسین)ع( و یارانش نوشته شده، برایتان فهرست كرده ایم.

حماسه حسینی
شهید مرتضی مطهری

»حماســه حســینی« اثر شــهید مرتضی مطهری، 
مجموعــه ای از ســخنرانی ها و یادداشــت ها درباره 
واقعــه كربال و به خصــوص تحریفات مربــوط به آن 
است. چاپ های اول این كتاب به صورت مجموعه ای 
سه جلدی منتشر شــد، اما در چاپ های بعدی نسخه 
دوجلدی آن عرضه شــد. حماسه حســینی كه بعد 
از شهادت نویســنده منتشر شــد، به زبان عربی هم 
ترجمه شده است. نسخه اولیه آن، سال 1360با تالش 
محمدحسین حق جو، با استفاده از سخنرانی هایی با نام 
فریادهای مطهری بر تحریفات عاشورا منتشر شده بود 
اما مدتی بعد با افزودن یادداشت های شهید درباره قیام 
امام حسین)ع(، با نام حماسه حسینی روی پیشخوان 
رفت. منتقدان معتقدند تا قبل از نوشتن این اثر، نگاه 
احساســی به حادثه كربال غالب بود و همین موضوع 
باعث به تحریف كشیده شــدن روایات می شد. شهید 
مطهری در ســخنرانی های خود تالش كرد با تحریف 
درباره واقعه عاشــورا مقابله كند. سخنرانی های او در 
حماسه حسینی در قالب 7فصل تنظیم شده و بخش 

پایانی كتاب به یادداشت ها اختصاص دارد.

فتح خون
شهید سیدمرتضی آوینی

نوشته های ناتمام شهید ســیدمرتضی آوینی درباره 
وقایع عاشورا، بعد از شــهادت او در قالب اثری به نام 
»فتح خون« منتشر شد. 2بخش از 10فصل این كتاب 
در زمان حیات این شهید منتشر شده بود. شیوه خاص 
روایت داستان، فتح خون را به اثری ویژه تبدیل كرده 
است. قسمت اول كتاب شرح وقایع رخ داده از ماه رجب 
سال60 قمری تا محرم ســال 60 و روز عاشوراست. 
قسمت دوم فتح خون از زبان راوی، تحلیل و رازگشایی 
وقایع است. نثر ویژه و دایره كلمات مخصوص به شهید 
اهل قلم، فتح خون را از نظر ادبی هم به اثری قابل توجه 
تبدیل كرده است. در بخشی از روایت می خوانیم: عقل 
می گوید بمان و عشق می گوید برو و این هر دو، عقل و 
عشق را، خداوند آفریده است تا وجود انسان در حیرت 
میان عقل و عشق معنا شود، اگرچه عقل نیز اگر پیوند 
خویش را با چشمه خورشید نَُبرد، عشق را در راهی كه 
می رود، تصدیق خواهد كرد؛ آنجــا دیگر میان عقل و 

عشق فاصله ای نیست.

گنجشك و جبرئیل
سیدحسن حسینی

»گنجشــك و جبرئیل«، نــام مجموعه شــعری از 
سیدحسن حسینی اســت كه 31قطعه شعر نو در آن 
آورده شده است. شعرها از حیث  قالب  شعری ، نگاهی  
نوگرا و پیشرو و از جهت  مضمون  و اندیشه ، جوهره ای  
شیعی  و عاشــورایی  دارند. گنجشــك و جبرئیل اما 
تصویری جدیــد از وقایع خاص مذهبــی را، در بافت 
كالمی تازه  به ما ارائه می دهد. بیان سیدحسن حسینی 
در این كتاب، بیانی تكراری و كلیشه ای نیست و فارغ از 
همه  چیز، در كار شرح و وصف عینی وقایع در هر شعر، 
البته بیشتر با تمركز بر شــخصیت یا واقعه ای خاص 
اســت. صاحب نظران شــعر، این اثر را یكی از برترین 
مجموعه شــعرهای موجود به ویژه در عرصه مفاهیم 

دینی می شناسند.

حسین وارث آدم
دكتر علی شریعتی

سخنرانی های دكتر علی شریعتی در سال های ابتدای 
دهه50 در حسینیه ارشــاد درباره واقعه كربال، ابتدا 
در جزوه هایی جداگانه منتشر شــده بود و بعدها در 
قالب كتابی با نام »حسین وارث آدم« به چاپ رسید. 
8سخنرانی در این كتاب جمع آوری شده است. بخش 
اول كه شامل مقدمه و متن اصلی اســت، نام خود را 
از زیارت وارث، وام گرفته اســت. بخش دوم كتاب با 
نام ثار، به آخرین ســخنرانی های نویسنده در دی ماه 
1355اختصاص دارد. حسین وارث آدم، واقعه كربال را 
چكیده و خالصه تمام درگیری های تاریخ از فرعون تا 
خود امام حسین)ع( می داند كه بر ضد تثلیث فرعون 
و قارون و بلعم )زر و زور و تزویر( شوریده است. به طور 
معمول به كتاب حســین وارث آدم، از منظر تاریخی 
نگاه می شود. نویســنده در جمله ای از سخنرانی های 
خود آورده: امروز شهیدان پیام خویش را با خون خود 
گذاشــتند و روی در روی ما روی زمین نشستند، تا 

نشستگان تاریخ را به قیام بخوانند.

قیام  امام حسین عليه السالم
سید جعفر شهیدی

یكی از آثار ماندگار عاشــورایی، كتاب »پس از پنجاه 
ســال«، پژوهشــی تازه پیرامون قیام  امام حسین)ع( 
نوشته دكتر سیدجعفر شهیدی است. نویسنده در این 
كتاب بیشتر از آنكه به دنبال چگونگی وقوع واقعه كربال 
باشد، به چرایی آن می پردازد. او در مقدمه كتاب آورده: 
»مقصود من از نوشــتن این یادداشت ها مقتل نویسی، 
تبلیغ مذهبی و حتی نوشتن تاریخ نیست. من كوشیده ام 
تا خود بدانم آنچه رخ داد، چرا رخ داد؟« این كتاب در واقع 
تحلیل و علت شناسی عاشوراست. شهیدی تالش كرده 
با مرور آنچه در 50سال بر جامعه مسلمانان گذشته، به 
چرایی وقوع عاشورا برسد. نویسنده در این اثر سؤاالتی را 
طرح می كند كه ذهن هر انسان كنجكاوی را درگیر خود 
می كند؛ ازجمله اینكه چه شد اجتماع مسلمان آن روز در 
مقابل این حادثه تا آن حد خونسردی و بی اعتنایی نشان 
داد؟ حســین و یاران او چه جرمی مرتكب شده بودند 
كه فقه مسلمانی كیفر آن را قتل می دانست؟ شهیدی 
در این كتاب از حقیقتی ســخن می گوید كه هرگز با 
گذشت زمان غبار كهنگی بر آن نمی نشیند؛ حقیقتی 

كه مسلمانان همواره به یادآوری آن نیازمندند.

محرمیان

واقعیت این اســت كه افراد زیادی 
در واقعــه كربال حضور داشــتند، 
اما اطالعات ما از این افراد بســیار 
محدود اســت و نهایتا به اســم یا 
چگونگی شــهادت چند نفر از آنها 
خالصــه می شــود. اگــر به دنبال 
راهی بــرای پی بردن به داســتان 
تمام افراد كربال هستید، اپلیكیشن 
»محرمیان« این راه را جلوی پایتان 
قرار داده است. این نرم افزار كه یكی 
از كامل ترین برنامه ها در حوزه واقعه 
كربالست، شامل زندگینامه تمامی 
شهدای كربال باعنوان »115تن«، 
روزشمار محرم، روزشــمار قیام، 
روزشــمار زندگی امام حسین)ع(، 
زیارت ها و ادعیه های توصیه شده 
در این ماه، هجرت و فلسفه هجرت، 
اشعار حسینی، احادیث حسینی و... 
اســت. اما همانطور كه گفته شد، 
اصلی ترین هدف این برنامه آشنایی 
مخاطبانش با داســتان تمام افراد 
كربالست كه دریچه های جدیدی 
از این واقعه عظیم را پیش چشم تان 

می گشاید.

حدیث تیغ و عشق

مدت ها پیش رادیو معارف برنامه ای 
باعنــوان »حدیث تیغ و عشــق« 
داشــت كه در واقع یــك نمایش 
رادیویــی به حســاب می آمد و در 
قالب آن، مباحــث مختلف مربوط 
به قیام حسینی به شنوندگان ارائه 
می شد. خبر خوش اینكه تمام این 
نمایش های رادیویی در قالب یك 
اپلیكیشن با همین نام جمع آوری 
شــده و همه مخاطبان می توانند 
به راحتی بــه این برنامــه نمایش 
رادیویی منحصر به فرد دسترســی 
پیدا كنند. نمایش های شنیداری 
یــاران اباعبــداهلل الحســین)ع( 
شــامل 12قطعــه بــه نام هــای 
حضرت ابوالفضل)ع(، مســلم بن 
عقیل)ع(، حــر، حبیب بن مظاهر، 
وهب بن جناج كلبی و... اســت كه 
با گوش به آنها می توانید خودتان را 
میهمان داستان زندگی پاك ترین 
و آزاده ترین آدم هــای كره زمین 
كنید و از جزئیات واقعه كربال بیشتر 

مطلع شوید.

محرم آنالین

»محرم آنالین« كه یكــی دیگر از 
اپلیكیشن های محرمی و عاشورایی 
اســت، در این روزهای كرونایی كه 
كمتر مجال شركت در مراسم عزای 
پسر فاطمه)س( وجود دارد، بسیار 
راهگشــا و مورد استفاده است. این 
برنامه یك پك كامــل محرمی در 
اختیار مخاطبانش قرار می دهد كه 
مشاهده زنده اماكن مقدس ازجمله 
كربال، نجــف، حرم امــام رضا)ع(، 
پخش كلیپ های تصویری و صوتی 
از مداحی ها، مجالــس روضه و عزا 
و حتی صحنه هایــی از فیلم های 
عاشورایی و همچنین روزشمار وقایع 
محرم به تفكیــك روزهای محرم 
همراه با ذكــر منابع معتبر ازجمله 
آنهاست. برای دستیابی به همه این 
امكانات فقط كافی است 10مگابایت 
از فضای گوشی تلفن همراه تان را به 
این برنامه مذهبی اختصاص بدهید 
كه با نظر بیش از هزار نفر، رتبه 4.6را 

از 5به دست آورده است.



كرونا هســت، هیئت های عزاداری محرم محدود شده اند اما مردم عزادار حســینی همچنان با رعایت پروتكل ها سعی می كنند 
مجالس شان را در عزای دردانه پیامبر خاتم برپا كنند. نكته مهم عزاداری های محرم در كشور ما، تنوع آیین های عزا در گوشه گوشه 
كشور است. مردم هر استان و شهر كشور با آداب و رسوم خود این مجالس عزا را برپا می كنند. اینها تنها چند نمونه از این عزاداری ها 

و البته معروف ترین هایشان هستند.

چند روایت معتبر درباره تعزیه و تعزیه خوانی در تهران

نمایش عاشقان
حكایت شهر ما در  ماه محرم، همان ماجرای هرساله است كه رنگ و بویش كمی با سال های نه چندان 
دور تفاوت كرده است. البته حاال كرونا همه  چیز را تحت تأثیر قرار داده و محرم و مراسم هایش هم 
از این قاعده مستثنی نیست. محرم های تهران قدیم به اجرای تعزیه هایش معروف بود. تعزیه را 
باید یكی از شاخص ترین جلوه های آیینی عاشورا دانست. اگرچه امروزه این هنر ایرانی در معرض 

افول است ولی تا قبل از شیوع كرونا در گوشــه و كنار محله ها با حمایت مدیران فرهنگی شهر 
می توانستیم ردپای تعزیه را پیدا كنیم. به هر حال تعزیه  عاشورایی آنقدر عمیق و جانسوز است 
كه بی اختیار همه را بهت زده می كند. این شكل از هنر نمایش آیینی ایران نه تنها در شهر ما كه در 

بسیاری از نقاط ایران رواج دارد و حتی در برخی شهر ها به سبك  محلی اجرا می شود.

8 پنجشنبه

شماره 129
21  مرداد 1400 

روز واقعه

مگر می شــود حرفــی از محرم و 
عاشورا باشــد و نام »روز واقعه« به 
میان نیاید؟ این فیلم درخشان كه 
جایزه بهترین فیلم ســیزدهمین 
دوره جشــنواره فیلــم فجــر را از 
آن خود كــرده، از روی فیلمنامه 
بهرام بیضایی ســاخته شده و آن 
را شهرام اســدی كارگردانی كرده 
است. فقط كافی اســت نگاهی به 
دســت اندركاران تولیــد این كار 
بیندازید تا دست تان بیاید این فیلم 
چه شــاهكاری بوده است. علیرضا 
شــجاع نوری، عــزت اهلل انتظامی، 
جمشید مشایخی، مهدی فتحی، 
محمدعلی كشاورز، سعید نیكپور، 
عنایت اهلل بخشی، حسین پناهی، 
ژاله علــو، حمیــده خیرآبادی و 
الدن مســتوفی بازیگران فیلمی 
هســتند و موســیقی آن را مجید 
انتظامی ســاخته اســت. در این 
فیلم جوانی مســیحی كه تازه به 
اسالم روی آورده، ندایی می شنود 
كه او را به یــاری فــرا می خواند. 
 به همیــن دلیل به ســمت كربال 

حركت می كند.

سفیر

»قیس بن مسهر با نامه ای از سوی 
حســین بن علی)ع( برای سلیمان 
بن صرد خزاعی راهی كوفه می شود 
كه در راه توســط مأموران ابن زیاد 
والی كوفه دســتگیر می شود و به 
زندان می افتد. در زندان به او گفته 
می شــود كه درصورت سخنرانی 
علیه امــام حســین)ع(، از زندان 
آزاد خواهد شــد. او بــا پذیرفتن 
این شــرط روی منبر مــی رود اما 
علیه یزید ســخنرانی می كند و به 
همین دلیــل به دســتور ابن زیاد 
كشته می شود.« این داستان فیلم 
سینمایی »ســفیر« است؛ یكی از 
قدیمی ترین محصوالت سینمایی 
در حــوزه عاشــورا و محــرم كه 
سال1361 ســاخته شده است. در 
این فیلم كه بــه كارگردانی فریبرز 
صالح و نویسندگی فریبرز صالح و 
كیهان رهگذار ساخته شده و مدت 
زمان آن 147دقیقه است، فرامرز 

قریبیان بازی كرده است.

شب دهم

به همان اندازه كه نمی شود حرف 
از محرم و عاشورا باشــد و نامی از 
فیلم »روز واقعه« بــه میان نیاید، 
به همان اندازه هم نمی شود در این 
روز و شب ها از ســریال تلویزیونی 
»شب دهم« گذشت. این مجموعه 
تلویزیونی كه ســال 1380ساخته 
شــد و به مناســبت ماه محرم در 
نوروز ســال 1381از شــبكه یك 
سیما پخش شد، داستان فردی به 
نام حیدر خوش مــرام از الت های 
تهران قدیم را روایــت می كرد كه 
به خاطــر پذیرفتن شــرط دختر 
مورد عالقه اش بــرای ازدواج،10 
شب به اجرای تعزیه پرداخت و در 
این حین اتفاقاتی بــرای او رخ داد 
كه شــخصیتش را دگرگون كرد 
و از او یك انســان پــاك و باایمان 
ساخت. ســازنده و كارگردان این 
سریال ماندگار،حسن فتحی است 
و حســین یاری و كتایون ریاحی، 

بازیگران اصلی آن هستند.

   خرم آباد
عزاداری روز عاشــورا در خرم آباد را با هیچ كجای 
دیگر نمی شود مقایسه كرد. خرم آبادی ها هم اگر 
بخواهند آنطور كه پدر هایشان برای امام حسین)ع( 
عزاداری می كردند عزاداری كنند، باید هر كجا كه 
هستند، این دو روز را بروند خرم آباد تا توی مراسم 
گل اندود شركت كنند. برای این مراسم از یك هفته 
قبل جوان های محله ها، از بیابان های اطراف شهر 
خاك می آورند. بعد خاك را غربــال و به آن عطر 
و گالب اضافه می كنند اما اصل مراســم گل اندود 
كردن از اذان صبح روز دهم محرم شروع می شود. 
در این روز، وسط هر محله یك حوضچه گل درست 
می كنند و دســته های عزاداری با رسیدن به این 
حوضچه، خــود را گل اندود می كننــد. بعد كنار 
آتش، گل های روی لباس شان را خشك می كنند 
تا شب كه بعد از مراسم عزاداری گل ها را بشویند و 

لباس هایشان را عوض كنند.

   یزد
با اینكه در خیلی از شــهر های ایران در روزهای 
تاسوعا و عاشورا نخل گردانی می كنند اما به محض 
شنیدن مراسم نخل گردانی، آدم یاد یزد می افتد. 
شاید هم دلیلش این باشد كه نخل گردانی در یزد، 
سابقه ای طوالنی دارد و نخل های این شهر خیلی 
معروفند؛ نخل هــای بزرگی كه به نشــانه تابوت 
سیدالشهدا در شهر گردانده می شوند و در بقیه ایام 
سال هم در میادین بزرگ شهر هستند. باغداران و 
كشاورزان یزدی هم درخت های كهنسال باغشان 

را نذر همین نخل ها می كنند كه بعد از خشــك 
شدن، برای مراســم نخل گردانی از آنها استفاده 

شود.

   ابیانه
مراسم عزاداری در ابیانه قدمتی هزار ساله دارد اما 
حاال چند سالی است كه با رونق گرفتن گردشگری 
در ابیانه، به جز ابیانه ای هــای اصیل، خیلی های 
دیگر هم برای مراســم عزاداری محــرم به این 
روستای زیبا می روند. دلیل زیبایی این مراسم هم 
در نوع و مدل حركت دسته های عزاداری است كه 
نخل هایشان را از كوچه های پر پیچ و خم روستا عبور 
می دهند و »یا حســین«گویان، سرباالیی تند 

كوچه ها را طی می كنند. بعد هم همه نخل ها 
و دســته ها روز عاشــورا در مسجد روستا 

دور هم جمع می شــوند و دسته جمعی 
عزاداری می كنند.

 
   اردبیل

مراســم تشــت گردانی مخصــوص 
آذربایجانی ها و باالخص اردبیلی هاست. 

خیلــی از اردبیلی هــای مقیم تهــران هم 
در روزهای ماه محرم، بدون اینكه به شهرشــان 
بروند، مراســم تشــت گردانی را همین جا اجرا 
می كنند اما اینطور كه معلوم است، مجالس شلوغ 
تشت گردانی در اردبیل چیزی نیست كه بشود آن 
را در تهران هم اجرا كرد؛ مراسمی كه هر سال سیل 
حاجت دار ها در آن شركت می كنند. تشت گذاری 

از آن مراسم هایی اســت كه در اكثر حسینیه ها و 
تكیه های اردبیل اجرا می شود و هر سال هم تعداد 
تشــت ها زیاد تر می شــود؛ چون اكثر اردبیلی ها 

برای رفع مشكالتشان نذر تشت گذاری 
می كنند.

قدمتی كه در تاریخ گم شده
 اوج شــكوه و رونق تعزیه خوانی در پایتخت در دوران قاجار و عهد ناصری 

بود. در آن دوران تهران به چند محله نه چندان بزرگ محدود می شد. در 
یك جمله تعزیه خوانی دوران اوج و شكوفایی خود را در تهران قدیم 

تجربه كرده و پشت سر گذاشته است. قدمت تعزیه در شهر ما آنقدر 
زیاد است كه شــاید تاریخ دقیق شروع این هنر آیینی در گرد و 

غبار تاریخ گم شده باشد. حكایت برخی از منابع این است كه 
تعزیه تهران مربوط به دوره صفویه و تكامل آن مربوط به دوره 
قاجاریه است؛ چرا كه اوج تعزیه نیز در همین زمان اتفاق افتاد 
و در زمان سلطنت ناصرالدین شاه ملموس تر شد. روایت های 
متعددی وجود دارد كه او در یكی از سفرهای اروپایی خود 

با سالن های نمایش بسیار مجللی روبه رو شد و تصمیم 
گرفت تا نمونه آن را در ایران دایر كند اما به دلیل مسائل 
مختلف مذهبی و شرعی محدودیت هایی وجود داشت. 
در نتیجه تصمیم گرفت تا عالقه مندی خود را به تعزیه 
معطوف كند كه در نهایت به تأســیس تكیه دولت و 

برنامه های آن انجامید.

متونی عامیانه به نام تعزیه نامه ها
اما مهم ترین عنصر مراسم های تعزیه خوانی، همان متن تعزیه 

یا تعزیه نامه به حساب می آید. متن تعزیه یا تعزیه نامه های تهران 
قدیم، اغلب به شعر بود و شعر تعزیه، عامیانه. زمینه شعری تعزیه 
را رسم مرثیه سرایی ایجاد می كرد و وقایع و داستانش را اساطیر و 
حماسه های مذهبی كه از طریق نقالی مذهبی نسل به نسل گشته 
بود. از اوایل دوره ناصرالدین شــاه نوعی مقدمه به تعزیه اضافه 
شد كه پیش واقعه خوانده می شد. كم كم شكلی از تعزیه با رنگ 
هزل و مضحكه و مســخره به وجود آمده كه »گوشه«نام گرفت. 
گوشــه، تعزیه نامه ای بود تفننی و فكاهی كه افراد آن اشخاص و 
اساطیر مذهبی اسالمی بودند. هر تعزیه نامه كامل را یك مجلس 
یا دستگاه می گفتند و به اشخاص بازیگر »شبیه« گفته می شد. 
از سوی دیگر به كارگردان نیز تعزیه گردان لقب می دادند. یكی 
از ارزش های نمایشــی این هنر، آوازهای تعزیه در آن است كه 
قطعه ها و مقام های موســیقی با موضوع و شخص انطباق كاملی 
دارند. دسته های نوازنده موسیقی در هیئت های 7یا 8نفری قرار 

می گیرند و آوا های مختلف را می نوازند.

مركز اجرای تعزیه  در تهران قدیم
تكیه دولت كه از آن با عناوین دیگری همچون تكیه همایونی دولتی، تكیه قصر و تكیه بزرگ شاهی نیز نام برده شده 
 است، بنایی است كه در عهد ناصرالدین شاه قاجار و به منظور اجرای مراسم تعزیه و برگزاری آیین های سوگواری و 
روضه خوانی در ایام عاشورا در تهران برپا شد. تكیه دولت نه تنها به لحاظ معماری و جنبه های تاریخی، بلكه از لحاظ 
اجرای مراسم باشكوه تعزیه نیز دارای اهمیت خاصی بوده  است. معتبر ترین تكیه  دوره ناصری تكیه دولت بود. تكیه 
دولت بزرگ ترین آمفی تئاتری بود كه در آن دوران ساخته شد. بنای آن به فرمان ناصرالدین شاه در سال ۱۲8۳ قمری 
آغاز شد و به سال ۱۲۹۰ قمری به پایان رسید. غربی ها كه این بنا را مشــاهده كرده بودند، زیبایی تكیه دولت را با 
آمفی تئا تر ورونا در ایتالیا مقایسه می كردند! گفته شده این بنا گنجایش حدود ۲۰هزار تماشاگر را داشته و بر سكوی 
بزرگ وسط آن حدود ۳۰بازیگر می توانستند ایفای نقش كنند. متأســفانه این مركز تعزیه در دوران افول این هنر 

تخریب شد و به جز نقاشی كمال الملك، از این تكیه چیز دیگری باقی نمانده است.

روایت تاریخی واقعه كربال
متأســفانه از نظر تاریخی تعزیه دچار تحریف شده و به دلیل آنكه كارشناسی خاصی روی 
نسخه نویسی آن صورت نگرفته، این مشكالت به وجود آمده است. از همه مهم تر 
نسخه های اصلی نیز به غارت رفته اند. از جمع نسخه نویسان معتبر تعزیه 
 می توان به اشــخاصی چون محرم، میرعزای كاشــی، میرغم كاشی، 
 شهاب الدین اصفهانی و محتشم اشاره كرد. جالب است بدانید آخرین 
ویرایش تعزیه را شهاب الدین اصفهانی به دستور امیركبیر انجام 
داد و هنوز این ویرایش توسط تعزیه خوانان شهر ما مورد استفاده 
قرار می گیرد اما الزم است تداوم داشته باشــد؛ چرا كه این هنر 
پویاست و باید توأم با خالقیت باشد. نباید به تعزیه به عنوان یك 
هنر موزه ای نگاه كرد و الزم است این خالقیت را توسعه داد. 
دلیلی ندارد كه تعزیه در یك جا متوقف شود. به واقع 
اگر محدودیت های زمان مشروطه و پس از آن ایجاد 
نمی شد، تعزیه می توانست مسیر تكامل خود را 
به خوبی طی كند. حتی موسیقی، فنون نمایشی 
و رنگ ها می توانستند به سلیقه روز پیش بروند 
و در عین حال اصالت و هویت اصلی خود را داشته 

باشند.

روایت اول

روایت دوم

روایت سوم

روایت چهارم

روایت پنجم

حال و روز تعزیه در تهران امروز
بیشتر تعزیه خوان های امروزی روی باور و عقیده شان تعزیه 
اجرا می كنند، درحالی كــه در دوره قاجاریه تعزیه خوان ها 
دارای تشكیالتی منسجم بودند. بعد از افول تعزیه در تهران 
در دوره پهلوی اول، در این سال ها به علت تكرار مكررات، 
به میدان آمدن بازیگران ناتوان یا كم توان و متحول نشدن 
موســیقی، از تأثیر تعزیه بر مردم كاسته شده است. علت 
كم رنگ شدن تعزیه در عزاداری های امروز تهران هم همین 
موضوع است. خوشبختانه در سال های اخیر مدیریت شهری 
تهران به این هنر آیینی اهمیت ویژه ای داده است و مراسم 
تعزیه خوانی  ماه محرم را در بسیاری از مراكز فرهنگی شهر 
برگزار می كند. مدیران فرهنگی شــهر عالوه بر حمایت از 
گروه های تعزیه خوان، در حال ســاخت مركز نمایش های 
آیینی در قلب پایتخت هســتند تا بتوانند دوباره این هنر 
ملی را به طور كامل احیا كننــد. با همین حمایت ها می توان 
امیدوار بود كه تعزیه در تهران امروز جایگاه اصلی خود را 
به دست آورده و در مجالس مختلف مورد استقبال شهروندان 

پایتخت نشین قرار بگیرد.

   كاشان
مراسم عزاداری محرم در كاشان از روز اول محرم 
شروع می شود و تا روز شانزدهم ادامه دارد. به خاطر 
همین، اكثر كاشانی های مقیم نقاط دیگر می توانند 
در این 16روز الاقــل یكی، دو روز را در كاشــان 
بگذرانند. »چاووش عزا« اســم مراســم عزاداری 
كاشانی هاســت؛ مراســمی كه در آن دسته های 
بی شمار عزاداری در حالی  كه چاووشی می خوانند، 
از گوشه و كنار شهر راه می افتند تا در بازار شهر به 

هم برسند و در آنجا دسته جمعی عزاداری كنند. در 
این روز ها، تقریباً توی خانه های كاشان هیچ كسی 
پیدا نمی شود. همه مردم یا در دسته های عزاداری 
هســتند، یا كنــار خیابان ها در حال تماشــای 

دسته هایی كه هر سال تعدادشان زیاد تر می شود.
 

   زنجان
خود زنجانی هــا می گویند هر ســال محرم كه از 
راه می رسد، دوباره به یاد همه می افتد كه زنجان 
بعد از منا، دومین قربانگاه بزرگ مسلمانان جهان 
است. بزرگ ترین و قدیمی ترین سنت زنجانی ها در 
این ماه قربانی كردن است. اینطور كه از جمعیت 
شهر معلوم است، هر ســال زنجانی ها از شهرهای 
مختلف و حتی كشورهای دیگر به زنجان می آیند 
تا در عزاداری های این شــهر شركت كنند. به جز 
قربانی كردن، خواندن نوحه های قدیمی تركی هم 
در كنار همه رســومات دیگر طرفداران زیادی در 

میان زنجانی ها و حتی غیرزنجانی ها دارد.
 

   خرمشهر
خود خرمشهری ها می گویند خرمشهر كربالی ایران 
است. اینچنین است كه اكثرشان هر كجای ایران 
باشــند، در دهه عزاداری به كربالی ایرانی می روند 
تا مراسم آیینی و قدیمی عزاداری محرم را در كنار 
همشهریانشــان اجرا كنند. در خرمشهر، تكیه های 
بی شماری هست كه در آن لر ها، كرد ها، بوشهری ها، 
آذربایجانی ها و عرب ها مراسم های متفاوتی را برگزار 
می كنند. البته تعدادی از هیئت های شهر تهران هم 
هستند كه مثل عرب های خرمشهری مراسم اجرا 
می كنند اما اصل نوحه خوانی و ســینه زنی معروف 

جنوبی ها را می شود در خرمشهر دید.
 

   دزفول
مراسم عزاداری در شــهر دزفول قدمت 1۲00ساله 
دارد. هر سال دهه اول محرم كه از راه می رسد، شهر 

دزفول طبق آیین هزاران ساله اش، به ۲بخش تقسیم 
می شود. در شب های اول تا دهم  ماه محرم، دسته های 
عزاداری از قســمت شمالی شــهر به سمت جنوب 
حركت می كنند و دسته های عزاداری جنوب شهر هم 
به سمت باال. مقصد همه این دسته های عزاداری هم 
مقبره سیدسلطانعلی سیاهپوش است. اكثر دزفولی ها 
هم مثل خیلی از ایرانی های دیگر، ترجیح می دهند 
ایام عزاداری را در شهرشان در جوار سیدسیاهپوش 

بگذرانند؛ با نوای نوحه خوانی حاج صادق آهنگران.
 

   مشهد
تقریباً از صبح تاســوعا تا ظهر عاشورا هیچ ماشینی 
اطراف حرم امــام رضا)ع( حركــت نمی كند. همه 
دســته های عــزاداری بــه مقصــد حرم مطهر از 
تكیه هایشــان خارج می شــوند و در راه رسیدن به 
حرم، مدام پرجمعیت تر از قبل می شوند. مشهدی ها 
هم مقیم هر كجا كه باشند، برای خواندن نماز ظهر 
عاشورا در حرم و خوردن شله نذری باید خودشان را به 
شهرشان برسانند؛ شهری كه بزرگ ترین اجتماعات 
شهری را در مراسم های مختلف به خودش می بیند و 
یكی از این اجتماعات پرجمعیت هم، نماز ظهر عاشورا 

در حیاط و صحن حرم امام رضا)ع( است.
 

   قم
شهر مذهبی قم در روزهای  ماه محرم حال و هوایی 
دارد كه قمی ها نمی توانند در شــهرهای دیگر آن را 
تجربه كنند. در روز عاشــورا، دسته های عزاداری به 
سمت حرم حضرت معصومه)س( حركت می كنند 
و تا اذان مغرب  و عشا در حرم می مانند. بعد از تاریك 
شدن هوا هم، مراسم مشــعل گردانی در شهر شروع 
می شود. در این مراسم، مشــعل های بزرگی روشن 
می شــود و مشــعل گردان ها كه در یك جای ثابت 
ایستاده اند، مشعل ها را در شعاعی وسیع می چرخانند. 
دسته های عزاداری هم مراسم شام غریبان را در كنار 

این مشعل ها برگزار می كنند.

عزادار است، ایران
 شاید كرونا بعضی آیین های عزاداری را كم رنگ تر كند 

اما هنوز هم در گوشه گوشه كشورمان این آیین ها وجود دارد



گفت وگو با پروانه معصومی به بهانه حضورش 
در سریالی ویژه  ماه محرم

خودم را به 
امام حسین ع  سپردم

نشستن پای صحبت های بازیگری چون پروانه معصومی حس خوبی به آدم می دهد. انگار 
كه سال ها تو را می شناسد، صمیمی، بی ریا و افتاده حرف می زند. چنان جذاب و شیرین از 

زیبایی های زندگی و دلخوشی هایش صحبت می كند كه ترجیح می دهیم كمتر حرف 
بزنیم و بیشتر از او بشنویم. بازیگری كه از دهه 60 تبدیل به یك چهره محبوب و 
پركار در سینما و تلویزیون شد و چند باری سیمرغ بهترین بازیگر را به دست آورد 

و هنوز هم عاشقان ملودرام نقش او را در فیلم »گل های داوودی« در نقش مادر از یاد 
نبرده اند. این هنرمند با تجربه این روزها مشغول بازی در سریالی ویژه  ماه محرم با عنوان »در كنار پروانه ها« 

بوده و نقش كلیدی این مجموعه را بر عهده دارد. همین بهانه  ای شد تا با او سر صحبت را باز كنیم. خودش 
می گوید: »بعد از همه گیری كرونا ترجیح دادم كه فعال در فیلمی بازی نكنم اما این بار قصه معنوی این 
فیلم مرا جذب كرد و نمی شد امام حسین)ع( و قرآن كریم را ندیده گرفت. به همین خاطر خودم را 
سپردم به اینها و در این فیلم بازی كردم«. با ما همراه باشید تا بخش هایی از این گفت وگو را مرور كنیم.

    شما بسیار گزیده كار می كنید و در این روزهای 
كرونایی هم تا جایی كه خبر داشتیم برای حفظ 
سالمت تان قصد بازی كردن در هیچ فیلمی را 
نداشتید. چطور شد كه ریسك بازی در سریال 

در كنار پروانه ها را پذیرفتید؟
این ســریال درونمایه  ای معنوی داشت كه مرا به  خود جذب 
كرد. بحث سر دین داشتن و دینداری است. البته به گونه خوب 
آن، نه اینكه هر كسی ادعای دینداری و مسلمانی كند. وقتی 
قصه را خواندم و دیدم كه داستان قرآنی و همچنین مرتبط با 
امام حسین)ع( است، پیشنهاد را پذیرفتم و گفتم من خودم 
را به خدا، قرآن و امام حســین)ع( می سپارم و خوشحالم كه 
این كار را كردم. با نگاه متفاوت نویســنده و البته تالش ها و 
ممارســت هایی كه كارگردان فیلم، آقای یاری كردند، فیلم 
مناسبتی خوبی ساخته شده كه امیدوارم مورد پسند مخاطبان 

قرار بگیرد.
    به نظر شــما هنر و به ویژه هنر نمایشی تا چه 
حدی می تواند مخاطبان را به سوی مفاهیم معنوی 
جذب كند؟ چرا سینما و صدا و سیمای ما در این 

زمینه عملكرد چندان موفقی نداشتند؟
به نكته مهمی اشــاره كردید؛ زیرا كار در زمینه اعتقادات نباید 
جنبه تبلیغاتی و شعاری پیدا كند. متأسفانه بسیاری از فیلم های 
مذهبی ای كه ساخته می شود، بیشتر تبلیغ می كند و مردم از این 
تیپ فیلم های شعاری حوصله شان سر رفته است. خوشبختانه 

این فیلم تا جایی كه ممكن بود از حالت شعاری دور بود.
    اینكه فیلمبرداری در شمال كشور و نزدیك 

محل زندگی شــما بود هم 
تأثیری در پذیرش این نقش 

داشت؟
در این چند سال پیشنهاد فیلم هایی كه در 

شمال تصویربرداری می شدند، زیاد به 
من می شود. اما همانطور كه گفتم علت 
اصلی انتخاب من برای بازی در این 
فیلم آن هم در این روزهای كرونایی، 
موضوع معنوی ایــن فیلم بود. كما 

اینكه این فیلم خیلی نزدیك خانه من 
فیلمبرداری نشد. من در روستایی 
در صومعه ســرای گیالن زندگی 

می كنــم، اما ما مجبور شــدیم برای 
فیلمبرداری به الهیجــان برویم. هم اكنون 
هــم صحبت هایی هســت كه بایــد برای 

سكانس هایی از فیلم، به تهران سفر كنم.
    با كرونا چه می كنید؟ واكسن 

زده اید؟
من به دلیل حساسیت و آلرژی شدیدی كه 
دارم تا چند روز پیش واكســن نزده بودم. 
به تازگی واكسن بركت را زدم. تیرماه سال 
گذشته به كرونا مبتال شدم و به خاطر همین 
خیلی مراقبم كه دوباره مبتال نشوم. خیلی 
معذبم كه به تهران بازگردم، حتی برای بازی 
در فیلم. هر چند هر گاه تهران را به خاطر 

استفاده از طبیعت و هوای خوب و فضای بزرگ. طبیعت درس 
گذشت، مقاوم بودن در برابر سختی ها و آرامش به ما می دهد و در 
ضمن باعث می شود نگاه آدم به زندگی متفاوت باشد. مردم روستا 
و شهرهای كوچك مواظب حال و احوال یكدیگرند و در غم ها و 
شادی ها در كنار هم هستند و مثل تهران نیست كه همسایه نام 
همسایه  اش را نداند. اما البته  اكنون دیگر به هیچ كسی این كوچ 
كردن به شمال كشور را پیشنهاد نمی كنم. چون فایده ندارد از 
خانه آپارتمانی تهران به خانه حدود ۱۰۰متری شــمال بیایند. 
ازدحام جمعیت و ترافیك هم ناخواســته به اینجا آمده و دیگر 

فرقی با تهران نمی كند.
    روزهایی كه فیلم بازی نمی كنید، آنجا در شمال 

به چه كاری مشغولید؟
االن كه هوا در شمال بسیار گرم اســت. دمای باال با ۹۹ درصد 
رطوبت بسیار سخت است. به همین خاطر نمی شود زیاد به باغ 
برم. اما وقتی هوا كمی خنك شود به باغ می روم و با گل و گلدان 

خودم را مشغول می كنم. البته بیشتر وقتم را مطالعه می كنم.
    اتفاقا سؤال بعدی ما درباره مطالعه و پیشنهاد 
كتاب در این روزهایی اســت كه باید بیشتر در 

خانه باشیم.
من خاطرم هســت سال گذشــته كه كرونا 
گرفته و ۴۵ روز در اتــاق بودم تمام وقتم را با 
خواندن كتاب پر می كردم. دور تا دور 
تخت من كتاب بود و تنها سرگرمی 
من مطالعه بود. در این ایام بیشتر 
كتاب های شــهدا را خواندم. در 
مناســبت های مختلف كتاب های 
زیادی هدیه گرفته بودم كه فرصت 
خواندن نداشتم و در آن روزها همه آنها را مطالعه 
كردم و لذت بردم. بعضی كتاب ها واقعا خوب و 
خواندنی بودند مثل كتاب »در كمین گل سرخ« 
كه پیرامون زندگی شهید صیاد شیرازی نوشته 
شده و كتاب بسیار زیبایی بود. وقتی این كتاب 
را خوانــدم با خودم گفتم چه ســریال جذابی 
می شود از این كتاب ساخت. متأسفانه ما این 
روزها با ضعف درونمایــه در فیلمنامه هایمان 
مواجهیم. گاهی وقتی فیلمنامه هایی را برای 
من می فرســتند تا بخوانم، با خودم می گویم 
نویسنده وقتش را تلف كرده و اینها را نوشته 
است. واقعا حیف است كه ما زندگی نامه های 
چنین شهدا و افراد برجسته  ای را داریم اما به 

آنها خیلی كم می پردازیم.

    از نقش های ماندگارتان از نگاه خودتان و مردم 
برایمان بگویید؟

از نگاه مردم، آنچه بیشتر دوســت دارند گل های داوودی و بعد 
»پلیس جوان« اســت. اما من حس می كنم هر نقشی كه بازی 
كرده ام مردم با آن ارتباط برقرار كرده اند و دوســتش دارند. به 
همین خاطر مردم فكر می كنند من سریال های زیادی بازی كردم 
درحالی كه اینگونه نیست. فكر نمی كنم تعدادش به ۲۰ تا برسد.

    نقش های خاكستری از شما به خاطر نداریم. 
احساس می كنم با توجه به روحیات تان، تمایلی 

به پذیرش نقش های خاكستری و منفی ندارید؟
یك جورهایی دلم می خواهد نقشی كه بازی می كنم مثبت باشد 
اما نه نقش مثبت و خنثی. من سال ها پیش هم به این نكته اشاره 
كردم كه دوست ندارم به اصطالح زن پای سماور باشم و چایی 
بریزم و...  منظور نقش های روتین و معمولی را دوســت ندارم. 
دوست دارم نقش زن های فعال را بازی كنم. من حتی االن هم 
كه آمده  ام در روستا زندگی می كنم از اینكه هر روز این زنان فعال 
روستایی را می بینم لذت می برم؛ زنانی كه حتی وقتی كشت و 
كارشان تمام می شود تازه شروع می كنند آن چیزهای كوچك 
را  كه در باغ خودشان كاشته  اند، در بازار روزهای محلی بفروشند. 
یعنی دست شان در جیب خودشان است. از منفعل بودن متنفرم 

و اینجا بیشتر یاد می گیرم.
    شــما از بازیگران پیشكسوت ما هستید كه 
چندین دهه فعالیت هنری دارید؛ سرمایه زندگی 

شما در این سال ها چه بوده و هست؟
بزرگ ترین سرمایه زندگی  ام پســرم نیماست و در وهله بعدی 
اعتباری كــه پیش مــردم دارم. حس خوبی كه مــردم به من 
می دهند، یكی از دلخوشی ها و ســرمایه های زندگی من است. 
سعی می كنم خودم را تافته جدا بافته از مردم ندانم. گاهی وقتی 
تهران می آمــدم و در كوچه و بازار عده  ای مــرا نگاه می كردند، 
به خواهرم می گفتم ســر و وضع من طوری است كه مردم این 
همه مرا نگاه می كنند؟ می گفت نه خب مردم تو را به عنوان یك 
بازیگر می شناسند. من حتی فكر نمی كردم كسی مرا به خاطر 
فیلم بازی كردنم بشناســد و اینگونه نگاه كند. من هم مثل این 
مردم هســتم و فرقی با آنها ندارم. حاال یك اتفاقاتی افتاده كه 
من برجسته شدم و من باید حرمت و احترام این را داشته باشم. 
باید احترام كسانی كه این بزرگواری را نسبت به من دارند داشته 
باشم و خودم را هیچ گونه گم نكنم. من حتی در فیلم ها و در قالب 
نقش هایی كه بازی می كنم، دلم نمی خواهد دروغ بگویم. دوست 
ندارم نقش هایم تظاهر باشد. گرچه نقش است اما در قالب نقش 
هم نمی خواهم به گونه  ای مردم را فریب دهم. قصه این سریال هم 

به نظر من كسی را فریب نمی داد.

پنجشنبه۹
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پريدخت

یكي از سریال هاي محرمي صدا و 
سیما، ســریال »پریدخت« است؛ 
ســریالي كه اگر چه به طور كامل 
به ماجراي واقعه عاشورا نپرداخته 
اما از آنجا كه بخشــي از داســتان 
آن در دهــه اول محــرم اتفــاق 
مي افتد، داســتان فیلم هم عمال 
با مفاهیم عاشــورایي گره خورده 
است. این ســریال كه محرم سال 
۱386از شــبكه دو ســیما پخش 
شد، داســتان زندگي دختري به 
همین نام را در سه مقطع تاریخي 
سال ۱3۱۴، ۱3۲۰و ۱33۴ روایت 
مي كند. نقش پریدخت قصه را لیال 
حاتمي بازي كــرده و علي مصفا 
در نقش نادر و كامبیــز دیرباز در 
نقش نصرت، خواســتگاران او در 
این مجموعــه تلویزیوني محرمي 
هستند. در این ســریال كه آن را 
ســامان مقدم كارگردانــي كرده، 
داریوش ارجمند، عباس امیري و 
 شاهرخ استخري هم نقش آفریني 

كرده اند.

رستاخیز

احمدرضا درویــش در ابتدای 
دهــه ۹۰، فیلمــی بــه نــام 
»رستاخیز« ساخت كه موضوع 
آن واقعه عاشــورا بود. این فیلم 
در ســی و دومین دوره جشنواره 
فیلــم فجر در ۱۱بخــش نامزد 
دریافت سیمرغ بلورین شد كه 
در نهایت در 8بخــش بهترین 
فیلم، بهترین كارگردانی، بهترین 
بازیگر نقش مكمل مرد، بهترین 
فیلمبرداری، بهترین موسیقی 
متن، بهترین جلوه هــای ویژه 
میدانی، بهترین چهره پردازی و 
بهترین طراحی صحنه و لباس به 
جایزه رسید. فیلم رستاخیز كه با 
نام »روز رستاخیز« هم شناخته 
می شود، در ســال ۱3۹۴تولید 
و هنوز فرصت اكــران عمومي 
 در نتیجه برخــي انتقادها پیدا 

نكرده است.

سفر سبز

مجموعــه تلویزیونــي »ســفر 
ســبز« یكــي از ماندگارترین 
ســریال هاي محرمــي صدا و 
سیماســت. ایــن ســریال كه 
كاري از محمدحســین لطیفي 
اســت، با بازي امین تارخ، پارسا 
پیروزفر، محمدرضا شریفي نیا، 
سارا خوئیني ها، الدن مستوفي، 
هایده حائري، گوهر خیراندیش، 
آزیتا حاجیــان، رضا تكلي، نادیا 
گلچین و مجید مظفري، محرم 
سال ۱38۱روي آنتن شبكه سه 
سیما رفت. داستان این سریال 
پرمخاطــب در شــب هاي  ماه 
محرم روایت مي شــود و اتفاقا 
از همین حال و هــواي مذهبي 
براي شــخصیت پردازي و عمق 
بخشیدن به درام استفاده شده 
است. به همین دلیل این سریال 
را مي توان در زمره ســریال هاي 
مانــدگار محرمي جــا داد. در 
این ســریال »دنیل« بــا بازي 
پارســا پیروزفر كــه در كودكي 
توســط خانــواده اي آلماني به 
فرزندخواندگي پذیرفته شــده، 
در پــي یك خــواب بــه ایران 
برمي گردد تا خانواده واقعي اش 

را پیدا كند.

كرونا تعطیل می كنند، مردم به ســمت شمال سفر می كنند و 
تهران خلوت می شود. اما اینجا وحشتناك شلوغ می شود. به نظرم 
محدودیت های تردد بین شهری را سفت و سخت نمی گیرند 
كه به راحتی با یك تعطیلی چند روزه، این منطقه شمال پر از 
مسافران تهرانی می شود. این تعطیالت بیشــتر به داد تهران 

می رسد و خلوت می شود تا شهرهای دیگر.
    از انتخاب شــمال برای سكونت تان برایمان 

بگویید. چه شد به صومعه سرا كوچ كردید؟
یكی به خاطر آلودگی هوا و دیگری فرار از زندگی آپارتمانی. من 
با سرمایه  ای كه داشتم نمی توانســتم در تهران چنین خانه  ای 
را تهیه كنــم و به همین خاطر با پســرم 
نیما به شــمال نقل مكان كردیم. 
حدود ۲6سال است كه آمدم 
و آن زمان كمتر كسی چنین 
مهاجــرت معكوســی را 
انتخاب می كرد و برعكس 
همه به تهران می رفتند. 

آخرین دعوت/ قصه یوسف در كوفه
یكی دیگر از سریال های ایرانی كه پیرامون واقعه عاشورا ساخته شده، »آخرین دعوت« ساخته حسین 

سهیلی زاده است. تجربه فیلمسازی این كارگردان نشان داده كه فضای ملودرام محبوب مخاطب تلویزیونی 
را می شناسد و از این رو سریالی را ساخت كه در ماشین زمان، زمان حال را به محرم 6۱ پیوند داده بود! یوسف 

)فرامرز قریبیان( نماینده سابق مجلس در جاده ای به طور اتفاقی سر از كوفه سال 6۱ هجری در می آورد. 
كوفه ای كه در آستانه مهمان كشی است. این فضا تقریبا شبیه همان فضایی بود كه قریبیان در فیلم »سفیر« 

تجربه كرده بود. او آنجا نقش قیس بن مسهر، سفیر امام حسین)ع( را بازی می كرد كه در كوفه غریبه بود و 
اینجا در آخرین دعوت هم نقش مردی غریبه در كوفه را بازی می كرد.

ثارهللا/ شاید وقتی دیگر
شاید نام سریال »ثاراهلل« برایتان آشنا نباشد، حق هم دارید، زیرا این سریال هیچ گاه پخش نشد اما حیف بود 

كه در این گزارش به پاس زحمات گروه تولیدش، نامی از آن برده نشود. در ابتدای دهه 8۰ شهریار بحرانی 
كارگردانی كه بیش از هر چیز به خاطر ساخت »ملك سلیمان« شناخته می شود تصمیم به تولید اثری 

عاشورایی گرفت. بعد از چند ماه تحقیق درباره مختصات كار و البته انتخاب بازیگران، سریال به تهیه كنندگی 
محسن علی اكبری در حوالی یزد كلید خورد. با این حال فقط بعد از گذشت ۴ماه از آغاز فیلمبرداری و در 

شرایطی كه حدود ۱۰۰ دقیقه مفید هم فیلم گرفته شده بود پروژه تعطیل شد. گفته شده مخالفت برخی از 
مراجع معظم تقلید و علما دلیل تعلیق پروژه بوده است و شاید وقتی دیگر موانع ساخت سریال برطرف شود.

طفالن مسلم/ یادآور تعزیه ای به همین نام
»طفالن مسلم« نام سریالی محصول شبكه الكوثر- شبكه عرب زبانان صدا وسیماست- نامی واضح است كه 

یادآور تعزیه ای به همین نام بود. با اینكه كل ماجرای حضور دو پسر مسلم در كوفه و شهادت شان شاید چندان 
معتبر نباشد اما یاسینی سعی كرد از این فضا سریالی تاریخی بسازد كه به تبعیت از سریال های میرباقری 

چاشنی عشق سالفه و غالم ابن حارث هم داشت. طفالن مسلم با وجود ۹بار بازنویسی و بازی مؤثر جهانگیر 
الماسی در نقش »قاضی شریح«، قاضی كوفه كه نقش منفی اش خیلی ها را یاد نقش منفی اش در »پس از 

باران« می انداخت، اما در مابقی نقش ها دچار افت شد. شاید اوج این افت در شخصیت پردازی و قصه سازی 
برای ابراهیم و محمد، دو پسر مسلم بود كه چندان همراهی مخاطب را در پی نداشت.

سریال غریبانه/ نگاهی دیگر به یك واقعه 
سریال »غریبانه« ازجمله سریال های دیگر تلویزیون در ایام محرم به شمار می رود كه سال 83 روی آنتن رفت. این 

سریال را قاسم جعفری كارگردانی كرده بود. غریبانه درباره رویارویی دو گروه وفاداران كربال و فراموش كنندگان واقعه 
عظیم عاشوراست؛ افرادی كه برای احیای حق و عدالت می جنگند و كسانی كه قصد قربانی كردن عدالت را به خاطر 

مصالح شخصی خود دارند. حسن جوهرچی، غالمحسین لطفی، حسن اسدی، مهدی سلوكی، پرستو گلستانی، علی 
منصوری، عزت اهلل مهرآوران و... در این سریال بازی كرده اند. پخش این سریال به دلیل ممنوع التصویر شدن یكی از 

بازیگرانش بسیار محدود شد اما تیتراژ این سریال با صدای احسان خواجه امیری، یكی از خاطره انگیزترین تیتراژهای 
سریالی ایرانی محسوب می شود: »هر چی آرزوی خوبه، مال تو/ هرچی كه خاطره داری، مال من«.

سریال فرستاده/ روایتی دیگر از مسلم
جواد شمقدری سریال »فرستاده« را به تهیه كنندگی محسن علی اكبری برای محرم 8۲ آماده كرده بود كه 
البته به پخش برای آن  ماه نرسید و پس از محرم و در ایام تعطیالت نوروز در شبكه دو پخش شد، اما داستان 

آن به واقعه عاشورا اشاره مستقیم داشت. سلیمان بن ابی زرین، فرستاده امام حسین)ع( به بصره، حامل 
پیامی از طرف امام به پنج تن از سران بصره بود كه پس از ورود به بصره در خانه ماریه بنت عبدالقسین، یكی 

از دوستداران امام)ع(، اقامت می كند و در این میان با به شهادت رسیدن مسلم بن عقیل قصه حال و هوای 
دیگری پیدا می كند. این سریال با بازی حسین یاری، زیبا بروفه و محمود پاك نیت روی آنتن رفت و در زمان 

خودش مخاطبان پر و پا قرصی داشت.

روایت عشق/ اولین سریال بزرگ كربالیی
»روایت عشق« تقریبا نخستین سریال بلند درباره كربالست كه سال۱36۴ به كارگردانی عالء الدین رحیمی 
ساخته شد. این سریال گرچه درست به  خود فاجعه می پردازد و در اوج جنگ تحمیلی ایران و عراق ساخته 
شده اما از سریال های مهجور و كمتر دیده شده است. روایت تصویری در این سریال به شدت تحت تأثیر فیلم 
»محمد رسول اهلل« مصطفی عقاد بود. نقش امام حسین)ع( را دوربین برعهده گرفته بود و خبری از خویشان و 
یاران امام نبود. سریال، صحنه های جنگی چندانی نداشت و اشقیا روی تپه ای كه مثال به میدان جنگ مشرف 
بود برای هم تعریف می كردند كه چه كسی به میدان آمده و چه می كند. صحنه هایی مانند برهنه شدن غالم 
سیاه، شهادت حر و شهادت خود امام از صحنه های ماندگار این سریال است.

شب دهم/ تعزیه هایی به یادماندنی
»شب دهم« سریال بلند و موفقی از حسن فتحی است كه در سال۱38۰ كه ایام نوروز و  ماه محرم همزمان 
شده بودند ساخته شد و در قالب اجرای تعزیه مستقیما به روایت واقعه عاشورا پرداخت. در این سریال 
حیدر خوش مرام با بازی درخشان حسین یاری از لوطی های یكی از محله های تهران قدیم، دلباخته یكی از 
شاهزاده های قجری با هنرمندی كتایون ریاحی می شود. دختر، شرط ازدواج را اجرای ۱۰شب تعزیه قرار داده 
بود. حیدر به اتفاق دوستانش این شرط را درست در زمانی كه از سوی رضاخان اجرای مراسم مذهبی ممنوع 
بود، اجرایی كرد و در نهایت ماجراهایی جذاب و البته تأثیرگذار و بدون شعارزدگی رقم زد. سكانس پایانی و 
بی نظیر این سریال تعزیه ظهر عاشورا را نمایش می هد كه بسیار مورد توجه قرار گرفت.

معصومیت از دست رفته/ نمایش مرز عشق و جنون
داوود میرباقری در سال ۱38۲ به سراغ روایتی متفاوت از قیام عاشورا رفت تا با یك داستان و شخصیت خیالی 
در بستر اتفاقی تاریخی، عنصر جذابیت را به داستانش تزریق كند و مخاطب را پای سریال »معصومیت از 
دست رفته« بنشاند. بازی هنرمندانه امین تارخ در نقش شوذب كه مردد بین دو معشوقه مانده بود بر جذابیت 
این سریال افزود بود. این خزانه دار كوفی اوایل از محبان علی)ع( به شمار می رفت اما كم كم به دستگاه اموی 
پیوست و از عوامل حكومت شد. میرباقری كوشیده بود غیرمستقیم و در خالل داستان زندگی شوذب به ظلم 
و فساد دستگاه ظالم بنی امیه و زاویه ای تازه از واقعه عاشورا بپردازد.

مختارنامه/ نمایش خونخواهی قاتالن كربال
»مختارنامه« پرهزینه ترین سریال تاریخ تلویزیون ایران است كه به ماجرای قیام مختار ثقفی و خونخواهی 
قاتالن دشت كربال پرداخت. میرباقری در این تجربه سریال تاریخی سازی اش برشی تاریخی از سال ۴۱ 
هجری تا سال 6۷ هجری داشت؛ یعنی از صلح امام حسن)ع( با معاویه تا كشته شدن مختار. در مختارنامه 
حدود نیم ساعت از صحنه های كربال به تصویر كشیده شده بود. صحنه هایی مانند نماز ظهر عاشورا، پیوستن 
زهیربن قین به امام و شهادت وهب. مختارنامه با بیشتر از 6۰ بازیگر اصلی، ۱۲۰ بازیگر نقش فرعی و ۲هزار 
سیاهی لشكر اگر چه انتقاداتی در نحوه نمایش تصاویر كربال به همراه داشت اما بازپخش آن و استقبال مجدد 
از سریال نشان می دهد این سریال توانسته مهم ترین بار تلویزیون ایران را در بخش پرداخت به عاشورا بردارد.

الناز عباسیان

كوتاه از پروانه معصومی
پروانه معصومی متولد سال ۱3۲3 و از بازیگران با سابقه سینمای ایران است. او پس از گرفتن مدرك دیپلم، تحصیالتش 
را در رشته زبان های خارجی در دانشگاه ملی ایران ادامه داد. معصومی در سن ۲۲سالگی برای ادامه تحصیل به كشور 
آلمان رفت. پس از فارغ التحصیل شدن به ایران بازگشت. او در سال هایی كه هنوز بازیگران زن در سینمای بعد از انقالب 
در جست و جوی جایگاه خود بودند، به واسطه حضور در گل های داوودی به كارگردانی رسول صدرعاملی موفق به كسب 
نخستین جایزه بهترین بازیگر زن از جشنواره فیلم فجر شد. این موفقیت البته متوقف نشد و سه سال بعد با حضور در 
فیلم های »جهیزیه  برای رباب« و »شكوه زندگی« تكرار شد. فیلم های سینمایی جهیزیه برای رباب، شكوه زندگی، 
»وعده دیدار«، »تماس«، »ترنج«، »چمدان«، »تاتوره«، و »غریبه و مه« و سریال های پلیس جوان، »دریایی ها«، »راه 

دوم«، »امام علی)ع(« و »یوسف پیامبر«، ازجمله آثار كارنامه بازیگری پروانه معصومی هستند.
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معرفی شاخص ترین سریال های مناسبتی كه در  ماه محرم پخش شده اند

روایت هایی تصویری از عاشورا
یكی از حماســی ترین و دراماتیك ترین وقایع تاریخ جهان، واقعه عاشوراست. اما عجیب است كه در تاریخ سینما و تلویزیون ایران 
فیلم هایی كه با موضوعیت عاشورا و قیام امام حسین)ع( ساخته شده اند، انگشت شــمارند. شاید یكی از دالیلش عظمت غیرقابل 
توصیف عاشورا باشد كه دستان هر نویسنده ای را در نوشتن از آن به لرزه می اندازد و بازســازی اش را سخت می كند. با این حال از 
 میان سریال هایی كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم واقعه عاشورا را دستمایه قرار داده  اند، ۱0 سریال را گزینش و در ادامه برای شما 

معرفی كرده ایم.



آشنایی با طرز تهیه 5شربت محبوب در ماه محرم

شربت های مجلسی و دلچسب 
در این روزهای گرم تابستانی، هیچ چیز به اندازه یك نوشیدنی خنك، دلچسب و گوارا نیست. به همین خاطر است که این روزها شربت های نذری طرفداران زیادی دارد. گرچه به خاطر شرایط 
کرونا، توزیع نذورات محدود شده اما قصد داریم در ادامه شما را با طرز تهیه انواع شربت نذری آشنا کنیم. ناگفته نماند  که برای تهیه شربت خوش طعم و خوشرنگ نكاتی را باید درنظر بگیرید 

که ما آنها را برایتان به طور خالصه آورده ایم.

10 پنجشنبه

شماره 129
21  مرداد 1400 

وداع

یكــی از آلبوم هــای موســیقی 
خاص مــاه محرم، آلبــوم »وداع« 
حسام الدین سراج است. این آلبوم 
كه در واقع یك سوگواره موسیقایی 
قدیمی است، سال 1382به همت 
مركز موسیقی حوزه هنری منتشر 
شد و آهنگســازی قطعه های آن 
توسط سیدمحمد میرزمانی انجام 
شده اســت. حســام الدین سراج، 
خواننده نام آشنای سبك موسیقی 
ســنتی در این آلبوم در قالب دو 
مجموعــه »وداع 1« و »وداع 2« 
13قطعه خوانده اســت كه »راز«، 
»آینه عشــق و باده الست«، »یك 
دل و یك یار«، »سر حق«، »غریب 
آشنا«، »عاشق كشی و ساز مستی«، 
 »دستانســرا«، »شوخ شیرین 1«،

»شــوخ شــیرین 2«، »وداع و 
پریشــانی«، »غریبــه« و »گریه 
خون« ایــن قطعات هســتند. در 
این آلبوم اصغر فــردی به دكلمه 
برخی از اشــعار پرداخته و شهرام 
ركوعی نیز همخوان حســام الدین 

سراج است.

خروش بحر

بعــد از آلبــوم وداع كــه جــزو 
قدیمی ترین آلبوم های موســیقی 
عاشورایی به حساب می آید، علیرضا 
افتخاری هم در همان دهه 80آلبوم 
دیگری با نام »خروش بحر« منتشر 
كرد كه محور ایــن آلبوم هم واقعه 
عاشــورا و كربالســت. این آلبوم 
ســال 1386با 7قطعه به نام های 
»كاروان«، »سرو خدا«، »خروش 
بحر«، »فــراق«، »وداع«، »بر بال 
مالئك« و »كیمیاگران« منتشــر 
شــد كه دو تای آخر بی كالم است. 
آلبوم خروش بحر هم مانند آلبوم 
وداع توســط حوزه هنری منتشر 
شد و كار آهنگسازی قطعات آن را 
فردین كریم خاوری برعهده داشت. 
شــاید برایتان جالب باشد بدانید 
این آلبوم كه ترانه هایش از اشــعار 
سعدی، محتشم كاشانی و مهجور 
اصفهانی انتخاب شــده بود، چند 
سال بعد به دلیل استقبال مخاطبان 
دوباره در تیراژ 10هزار نسخه روانه 

بازار موسیقی شد.

گلچین

»دل آســمان خون چكان شــد از 
این غم / زمین یكســر آتشفشان 
شــد از این غــم / نــه فرصت كه 
پیراهن تو ببویم / نــه مرهم كه بر 
دل گذارم...« ایــن آهنگ احتماال 
برای خیلی هایمان آشناست؛ این 
بخشی از قطعه موسیقی »فرصت 
بدرود« اســت كه یكی از قطعات 
آلبوم »گلچیــن« محمد اصفهانی 
به حســاب می آید. آلبوم گلچین 
ازجمله تولیدات موســیقی كشور 
برای ماه عزای امام حسین)ع( است 
كه سال 1376منتشر شده و از این 
حیث، قدیمی ترین آلبوم موسیقی 
در این حــوزه به حســاب می آید. 
آهنگســازی و تنظیم قطعات این 
آلبوم كار فریدون شهبازیان، محمد 
میرزمانی، شهریار فریوسفی، علی 
بكان و مجید اخشابی است و اشعار 
این آلبوم از آثار حافــظ، فریدون 
مشــیری، قیصر امین پور، حسان، 
سهیل محمودی و سپیده كاشانی 

انتخاب شده است.

شربت تخم شربتی نذری
شربت تخم شربتی یكی از شربت های تابستانی آشنا برای ما ایرانیان است. شاید برای یك بار هم شده این 

شربت را به عنوان نذری در مراسم  مختلف از جمله ماه محرم استفاده كرده باشیم. شربت تخم شربتی یكی از 
ساده ترین شربت هایی است كه می توان به سادگی آن را تهیه كرد بنابراین در این بخش قصد داریم به طرز 
تهیه شربت تخم شربتی برای ۵ نفر بپردازیم. مواد الزم برای تهیه شربت تخم شربتی برای ۵ نفر عبارتند از: 

۴ لیوان آب، ۴ قاشق غذاخوری تخم شربتی، به میزان دلخواه زعفران دم كرده، 2 قاشق غذاخوری شكر و یك 
عدد لیمو ترش. برای تهیه تخم شربتی، ابتدا تخم شربتی را در یك كاسه ریخته و مقداری آب به آن اضافه 

می كنیم تا لعاب بیندازد و حجیم شود. به وسیله یك صافی ریز، تخم شربتی ها را چندبار می شوییم. در یك 
قابلمه، شكر و آب ریخته و روی حرارت متوسط قرار می دهیم تا به آرامی بجوشد و به غلظت مورد نظر برسد. 
میزان شكر را می توانید به دلخواه كم یا زیاد كنید. زمانی كه شیره خنك شد تخم شربتی و زعفران د م كرده را 

به آن اضافه كنید و با آب خنك نوش جان كنید.

شربت خاكشیر نذری
خاكشیر، گیاهی است كه اصطالحا به آن 
خاكشی می گویند كه تخم این گیاه ریز و 
كمی بلند است و به دو رنگ قرمز و قهوه ای 
وجود دارد. جالب است بدانید كه طعم 
خاكشیر قرمز، تلخ است و برای نذری مورد 
استفاده قرار نمی گیرد. اگر دوست دارید این 
شربت نذری پرطرفدار را در  ماه محرم درست 
كنید باید به نكات زیر توجه كنید. مواد الزم 
برای ۵ نفر عبارتند از: ۴ قاشق غذاخوری 
خاكشیر، ۴ لیوان آب، یك عدد لیمو ترش 
تازه، به میزان دلخواه شكر یا عسل و به 
میزان الزم آلو بخارا، گالب و یخ. برای تهیه 
این شربت ابتدا خاكشیر را درون كاسه ای 
مناسب ریخته و روی آن آب می ریزیم. پس 
از اضافه كردن آب به خاكشیر، دانه های آن 
به شكل دایره ای روی آب جمع می شوند 
كه باید به كمك چنگال آنها را هم بزنیم تا 
به زیر آب بروند. معموال خاكشیر با خاك و 
برگ های ریز همراه است باید اجازه دهیم 
این مواد ته نشین شوند و سپس آب كاسه 
را آهسته خالی می كنیم. نیاز است كه این 
كار چندین بار تكرار شود تا به طور كامل این 
برگ ها و خاك ها از بین برود. خاكشیر را با 
آب سرد، شكر یا عسل و همچنین گالب 
مخلوط می كنیم.

شربت آلبالوی نذری
شربت آلبالو نیز یكی از خوشمزه ترین و خوش رنگ ترین شربت هایی است 
كه در مناسبت های مختلف از جمله ماه محرم به عنوان نذری و همچنین 
در ماه رمضان بسیار پرطرفدار است. برای تهیه این شربت برای ۵ نفر به 

7۵0 گرم آلبالو، یك كیلو و ۵00 گرم شكر و آب به میزان الزم نیاز داریم. 
 ابتدا آلبالوها را شسته و هسته های آن را با استفاده از هسته گیر یا نی 

در می آوریم. در داخل ظرف مناسبی یك الیه آلبالو و یك الیه شكر ریخته 
تا مواد اصلی تمام شود. میزان شكر به ترش یا شیرین بودن آلبالو نیز 

بستگی دارد. سپس روی آنها یك لیوان آبجوش ریخته و پس از اینكه در 
قابلمه را گذاشتیم، به مدت 12 الی 2۴ ساعت در یخچال قرار می دهیم. 

طی این مدت آلبالو ها آب می اندازند. یك لیوان آبجوش روی آلبالوها 
بریزید و قابلمه را روی یك شعله پخش كن روی حرارت متوسط گاز قرار 

دهید تا شكر كم كم آب شود و آلبالوها شروع به جوشیدن كنند. هم زدن را 
به آرامی انجام دهید و سعی كنید كه آلبالوها را فشار ندهید. كف صورتی 

رنگ روی شربت را با استفاده از یك قاشق به صورت مداوم جمع كنید 
تا یك شربت شفاف و خوش رنگ داشته باشید. پس از گذشت 1۵ تا 20 

دقیقه از پخت آلبالوها، با استفاده از یك كفگیر سوراخ دار، آلبالوها را جدا 
كنید. شربت باید حدود 10 دقیقه دیگر بجوشد تا به قوام مورد نظر برسد. 

سپس شربت را از یك صافی ریز رد كنید.

شربت زعفران نذری
زعفران بیش از 1۵0 تركیب 

آنتی اكسیدانی مختلف دارد كه 
فواید بسیاری برای بدن دارد كه 

ازجمله می توان به كاهش خطر ابتال 
به بیماری های قلبی، تقویت حافظه 
و... اشاره كرد. شربت زعفران در ماه 
محرم به عنوان نذری بین عزاداران 
پخش می شود و به دلیل محبوبیت 

باال در این بخش قصد داریم طرز تهیه 
شربت زعفران را توضیح دهیم. مواد 

 الزم برای تهیه شربت زعفران برای
۴ نفر عبارتند از: نصف قاشق 

غذاخوری زعفران آسیاب شده، به 
میزان دلخواه شكر، ۴ لیوان آب و 

۴ قاشق غذاخوری گالب. حاال برای 
تهیه این شربت، ابتدا زعفران ها را 
آسیاب كرده و سپس دم می كنیم. 
برای دم كردن زعفران می توانید از 
دو روش دم كردن با یخ یا دم كردن 

با آبجوش استفاده كنیم. بعد از 
دم كردن زعفران، آب را روی حرارت 

بگذارید تا جوش بیاید و شكر را اضافه 
كنید. در تمام مدت تا قوام آمدن هم 

بزنید. بعد از آنكه به غلظت دلخواه 
رسید از روی حرارت بردارید و گالب 
و زعفران را اضافه كنید و اجازه دهید 

تا خنك شود. چند قطعه یخ به آن 
اضافه كنید و با آب نوش جان كنید.

شربت سكنجبین نذری
شربت سكنجبین می تواند دمای بدن را در روزهای گرم تابستان 
كاهش دهد، بنابراین انتخاب مناسبی برای نذری در این فصل 
است. این شربت، اشتها آور بوده و می تواند سردردهای ناشی از 
افت فشار را تسكین دهد. شربت سكنجبین یك شربت ارزان و 
فوری برای تابستان است و زمان آماده سازی  آن تنها ۵ دقیقه 
است. برای تهیه این شربت ابتدا باید شهد را تهیه كرده و سپس 
با میزان آب الزم مخلوط كنید. در ادامه دستور تهیه شربت 
سكنجبین فوری را خواهید دید كه برای 8 نفر مناسب است. 
مواد الزم برای درست كردن شربت سكنجبین عبارت است از: 
1۵0 گرم نعناع تازه، یك كیلوگرم شكر، 100 گرم سركه و 2 
لیوان آب. بهتر است از سركه سفید برای تهیه شربت سكنجبین 
فوری استفاده كنید. ابتدا شكر و آب را با هم مخلوط كنید و روی 
حرارت قرار دهید تا بجوشد و شكر در آب حل شود. نعناع ها را 
هم خوب بشویید و بعد داخل آب و شكر به جوش آمده بریزید تا 
عطر و طعم نعناع جذب آن شود. سركه را هم كم كم اضافه كنید 
و اجازه دهید شربت قوام بیاید سپس آن را از صافی رد كنید و 
بعد از سرد شدن داخل ظرف در دار در یخچال نگهداری كنید. به 
همین راحتی و سرعت شربت سكنجبین شما آماده است.

سرآشپز این هفته ۳ دستور ویژه  
برای پذیرایی در  ماه محرم دارد

در این روزهای عزاداری ساالر شهیدان 
که تمام شهرها سیاهپوش می شود، هر 
یك از افراد به طریقی به دنبال آن هستند که دین خود را نسبت 
به  ماه محرم ادا کنند. در این میان بعضی از افراد قصد دارند که 
با توزیع نذری این کار را انجام دهند. چه نذری بهتر از اینكه 
خودمان آن را در خانه با شور و عشق به اهل بیت)ع( تهیه کنیم. 
برای تهیه نذری های خوشمزه، آشپز این هفته پیشنهادهای 
خاص و خوشمزه ای برای شما دارد. منیژه خوشناملو، آشپز ۳۴ 
ساله ای است که از نوجوانی، عالقه زیادی به آشپزی داشته و 
از همان زمان مشغول به آزمون و خطا در این زمینه شده است. 
او که تبحر زیادی در پخت شیرینی و انواع نان دارد، به مدت 
8سال است که در فضای مجازی، آموزش دستور  غذا و انواع 
شیرینی و نان را به صورت رایگان در دسترس عالقه مندان و 
مخاطبان خود قرار می دهد. با ما همراه باشــید تا در این ایام 
سوگواری ساالر شهیدان، با چند دستور دسر مجلسی و نذری 

آشنا شوید.

سحر  غفوری 

حلوا مجلسیشله زرد ژالتینی

توپك خرمای مجلسی

شله زرد از دسرهای خوشمزه و پرطرفدار ایرانی است و همیشه پای ثابت محافل 
ایرانی بوده و در مناسبت های مذهبی مورد توجه ایرانیان قرار می گیرد. قرار است 
در ادامه شما را با طرز تهیه یك شله زرد خوش ظاهر و خوش طعم آشنا كنیم. این 

دستور برای تعداد 100نفر در ظرف های كوچك نذری، درنظر گرفته شده است.

حلوا از لذیذترین دسرهای مناسب ایرانیان است كه در انواع مختلفی 
پخته می شود. این دسر از سالمت باالیی برخوردار است و منبع غنی 
انرژی به حساب می آید. در ماه های محرم و صفر هم حلوا از نذری های 
مرسوم در ایران و كشورهای همسایه است. شما می توانید طبق این 
دستور یك حلوای مجلسی خوشمزه و دلچسب را تهیه كنید. به طور 
معمول حلوای نذری محرم با آرد گندم تهیه می شود ولی در دیگر نقاط 
جهان انواع حلوا با آرد ذرت یا هر نوع آرد دیگری تهیه می شود. ناگفته 

نماند حلوای هویج یكی از دسرهای محبوب در هندوستان است.

خرما در انواع مختلف از خوراكی های همیشــگی سفره های ایرانی در 
مناسك و مناسبت های مختلف است. توپك خرمای مجلسی، تركیب 
خرمای كوبیده شده و انواع مغزها و طعم های مورد نظر است كه ظاهر 
جذاب و زیبایی دارد كه هم برای كودكان و هم بزرگســاالن دلچسب 
خواهد بود. از این خرما در مجلس عزاداری امام حسین)ع( و سفره های 

نذری فراوان استفاده می شود.

اول برنج را از شب قبل خیس كنید و داخل آن یك لیوان گالب 
بریزید تا حین خیس خوردن عطر گالب بگیرد. زعفران، هل و 
چوب دارچین را هم دم كنید و كنار بگذارید. سپس برنج را با 
۴ یا ۵ برابر آب روی شعله زیاد قرار دهید تا برنج باز شود. سپس زعفران را اضافه كنید 
تا شله زرد رنگ و لعاب خوبی به خود بگیرد. بعد شكر را اضافه كنید و به هم زدن ادامه 
دهید تا خوب مخلوط شود. توجه داشــته باشید كه برای درست كردن شله زرد باید 
شكر را درست بعد از وارفتن و باز شدن برنج به آن اضافه كنید. درصورتی كه برنج هنوز 
به خوبی پخت نشده باشد و شكر را اضافه كنید، مرحله پخت برنج كامل نخواهد شد. 
برای جلوگیری از ته گرفتن برنج بعد از اضافه كردن شكر باید تا حدود 1۵دقیقه مدام 
شله زرد را هم بزنید. در آخر هم گالب و كره را اضافه كنید و اجازه دهید تا جا بیفتد. 
اضافه كردن كره به شله زرد از ترك خوردن آن بعد از سرد شدن، جلوگیری می كند. اگر 

می خواهید شله زرد را به صورت قالبی در بیاورید داخل یك ظرف یك قاشق غذاخوری 
ژالتین را با 2قاشق شله زرد درحال جوش مخلوط كنید و بعد شله زرد ژالتینی را داخل 
یك كاسه شله زرد بریزید و هم بزنید. سپس شله زرد را داخل قالب بریزید و برای 3 الی 

۴ ساعت در یخچال قرار دهید تا به خوبی خود را گرفته و آماده شود.
نكته اول: درصورت استفاده از برنج نیم دانه در طرز تهیه شله زرد مجلسی می توانید 
تنها ۲ تا ۳ ساعت زودتر برنج را خیس دهید. زیرا این برنج ها بسیار سریع تر از برنج 

کامل و معمولی باز می شوند و الزم نیست یك روز زودتر خیس بخورند.
نكته دوم: بهترین هل برای شله  زرد هل سفید است که مخصوص شیرینی پزی است. 

هل را بكوبید و به روش بن ماری و به صورت غیر مستقیم و با بخار آب دم کنید.
نكته سوم: برای شــله زرد قالبی چون از پودر  ژالتین استفاده می کنیم بهتر است 

شله زرد را کمی شیرین تر درست  کنیم.

طرز تهیه

  برنج: ۳کیلو و 500گرم
  شكر: ۶کیلو

  کره: ۳00 گرم
  خالل بادام: ۲50گرم

  زعفران دم کرده: به مقدار کافی
  گالب: یك و نیم پیمانه 

  پودر ژالتین: یك قاشق غذاخوری 

مواد الزم

  خرما: نصف بسته
  کره: ۲5 گرم

  بیسكوئیت پتی بور: یك بسته

  دارچین: نصف قاشق چایخوری
  زنجبیل: نصف قاشق چایخوری
  کنجد و نارگیل: به میزان کافی

مواد الزم

مواد الزم برای شربت حلوا:
  شكر و آب )هر کدام(: یك لیوان
  زعفران: نصف قاشق چایخوری
  پودر هل: یك قاشق چایخوری

مواد الزم برای حلوا:
  آرد گندم: ۲ لیوان

  روغن جامد: یك لیوان
  کره: ۱00 گرم

مواد الزم

در ابتدا نصف بســته خرما را چند دقیقه در آب 
جوش بگذارید تا به راحتی پوست روی آن كنده 
و جدا شود. سپس هسته های خرما را در آورده و 
خرمای بدون هسته را به خوبی بكوبید تا یك دست و خمیری مانند شود. 
سپس، مایه خرما را روی حرارت كم قرار داده و با كره تفت دهید تا نرم 
شود. پس از طی این مرحله، یك بسته بیسكوئیت پتی بور ساده را آسیاب 
كنید تا ذرات ریز و پودرمانندی حاصل شــود. سپس بیسكوئیت های 
خردشده را داخل مایه خرما بریزید و آنقدر هم بزنید تا مخلوط شود. پس 
از آن نصف قاشق چایخوری دارچین را با نصف قاشق چایخوری زنجبیل 
داخل مواد خرما بریزید و مخلوط كنید تا تفت بخورد و به موادتان عطر 
خوبی ببخشد. سپس شــعله را خاموش كنید و اجازه دهید مواد خرما 
خنك شود. پس از اینكه مواد خنك شــد، آنها را گلوله و در دست گرد 
كنید تا شــكل بگیرد. می توانید داخل توپك ها را با انواع مغزها لذیذ تر 
كنید. پس از اینكه توپك های شما آماده شد، آنها را در پودر نارگیل و یا 

كنجد بغلتانید تا رنگی و زیبا شوند.
نكته: می توانید به جای بیســكوئیت پتی بور از ساقه طالیی یا دایجستیو 

شكالتی استفاده کنید.

طرز تهیه

طعم خوش 
نذری ها

ابتدا برای آماده كردن شــربت حلوا، شكر و 
آب را مخلوط كرده و روی شــعله قرار دهید 
تا بجوشد. سپس زعفران را اضافه كنید و هم 
بزنید. بعد از آن هم پودر هل را افزوده و تركیب كنید. كمی كه شربت 
جوشید، شعله را خاموش كرده و كنار بگذارید. حاال برای پخت حلوا، 
آرد را الك كنید و داخل تابه تفت دهید. در حدود 1۵ دقیقه با شله 
كم تفت دهید تا خامی آرد گرفته شود. در این مرحله دوباره آرد را 
الك كنید تا یك دست و صاف شود. سپس روغن جامد و كره را داخل 
آرد بریزید و هم بزنید و با شــعله كم حدود نیم ساعت تفت دهید. 
سپس آرد را از روی حرارت بردارید و شربت را كه خنك شده است، 
كم كم به آرد اضافه كنید. بعد دوباره روی حرارت حدود ۵ دقیقه هم 
بزنید تا حلوا به روغن افتاده و خوش رنگ شود. پس از اینكه حلوای 
شما روغن انداخت یعنی آماده اســت و می توانید شعله را خاموش 

كرده و حلوا را در ظرف سرو كنید.
نكته: بعد از افزودن شــربت نباید آرد را زیاد حرارت دهید این کار 

موجب خشك شدن بیش از حد حلوا می شود.

طرز تهیه



بررسی دیدگاه های شاعران آیینی درباره شعر عاشورایی

گنجینه ای به نام شعر آیینی
شعر آیینی، شــعر محرمی، شعر عاشــورایی و... عبارت هایی اســت كه به خصوص این 
روزها زیاد درباره آنها می شــنویم. موضوع شــعر آیینی به ویژه در ســال های اخیر به 
یكی از بحث برانگیزترین و پرمناقشــه ترین موضوعات ماه محرم تبدیل شــده اســت. 
اینكه اساســا قلمرو شــعر آیینی كجاســت؟ چه موضوعاتی به این نوع شعر لطمه وارد 

می كند؟ شاعران شــعر آیینی با ســرودن اشــعار این حوزه، به دنبال چه دستاوردی 
هستند؟ و... سؤاالتی است كه همه ســاله در روزهای  ماه محرم نقل محافل ادبی و مذهبی 
 می شود. در این گزارش كوتاه از زبان شــاعران آیینی نام آشنای كشورمان به دنبال پاسخ 

این سؤاالت هستیم.

پنجشنبه11

شماره 129
21  مرداد 1400 

غریبانه

بی شك معروف ترین آلبوم موسیقی 
عاشــورایی، آلبوم »غریبانه« غالم 
كویتی پور است كه همه ما دست كم 
در حد یك قطعه هم كه شده، با این 
اثر فاخر در این حوزه آشنایی داریم. 
این آلبوم كه چند سال بعد بخش 
دوم آن هم به بازار موسیقی عرضه 
شد، با همكاری كویتی پور به عنوان 
خواننده و مجید رضازاده به عنوان 
آهنگساز شكل گرفت. غریبانه كه 
سال 1382به بازار موسیقی عرضه 
شد، شامل 8قطعه به نام های »اسم 
اعظم«، »ســنگ می بارد«، »غرق 
به خون«، »ملكــوت«، »یاران چه 
غریبانه«، »رخصت دیدار«، »چنگ 
دل« و »گفتم كجا« اســت. بردیا 
كیــارس، پدرام فریوســفی، ناصر 
رحیمی، امیــر عبداهلل، مســعود 
حبیبی، مجید رضازاده، علی اصغر 
مهدی، فریــدون بیگدلی و مهدی 
صبور ازجمله نوازندگان این آلبوم 
ارزشمند در حوزه محرم و عاشورا 

به حساب می آیند.

موالی عشق

ســال 1382یك آلبوم موسیقی 
دیگر هم به بازار موسیقی كشورمان 
عرضه شد كه نامش »موالی عشق« 
بود. این آلبوم كه كاری از علیرضا 
عصار اســت، با ترانه هــای مهدی 
شریفی و آهنگسازی فواد حجازی 
شــكل گرفته و در ســاخت آن از 
هنر نوازندگانی همچون خاچیك 
بابائیان، ارســالن كامكار، ابراهیم 
لطفی، مازیــار ظهیرالدینی، نیما 
زاهدی، علیرضا خورشیدفر، پاشا 
هنجنی و فواد حجازی استفاده شده 
است. این آلبوم موسیقایی همانطور 
كه از علیرضا عصــار انتظار می رود 
سبكی حماسی و به تناسب موضوع 
حالتــی حزن انگیز دارد و شــامل 
9قطعه به نام های »ورود كاروان به 
كربال«، »خــاك خونین«، »جنگ 
حضــرت عباس)ع(«، »حســرت 
دینار«، »ســجاده عشق«، »جنگ 
امام حسین)ع(«، »موالی عشق«، 
»خــروج كاروان از كربال« و »هجر 
یاران« اســت. گوش كــردن تمام 
قطعات این آلبوم حدود 52دقیقه 

زمان نیاز دارد.

سالم آقا

دی ماه ســال 1388یــك آلبوم 
موسیقایی محرمی كامال متفاوت 
به بازار موســیقی عرضه شــد كه 
نامش »ســالم آقا« بود. می گوییم 
متفاوت چون در تهیه آن 4خواننده 
بنام كشورمان همكاری دارند. این 
آلبوم پــاپ - مذهبی كــه تصویر 
دنیای هنر ناشر آن است، 10قطعه 
محرمی و عاشورایی دارد كه توسط 
محمد علیزاده، رضا صادقی، مهدی 
یغمایی و محسن چاوشی خوانده 
شده اند. در این آلبوم منحصر به فرد 
محمــد علیزاده 2قطعــه »خدای 
احساس« و »حاللم كن« را خوانده 
است، رضا صادقی 2قطعه به نام های 
»مرثیه« و »امیر كائنــات« دارد، 
محسن چاوشــی با »ظهر عطش« 
و »غدیر خون« در تهیه این آلبوم 
مشاركت داشــته و مهدی یغمایی 
4قطعــه به نام هــای »گل پرپر«، 
»ماه قبیله«، »شام غریبان« و »یا 

حسین« خوانده است.

 ماندگاری پیام عاشورا 
با شعر آیینی

بی شك یكی از شناخته شده ترین شاعران آیینی ما 
محمدعلی مجاهدی با تخلص »پروانه« است. او كه 
با لقب پدر شعر آیینی شناخته می شود، با بیان این 
مطلب كه شعر عاشورا با شعر عاشورایی فرق دارد، 
می گوید: »ما یك شعر عاشورا داریم كه به طور خاص 
و مطلق به تمامی مســائل مربوط به رخداد كربال 
می پردازد. همان اتفاقات كلی عاشورا كه همه ما بارها 
و بارها شنیده ایم؛ تشنگی، مظلومیت امام حسین)ع( 
و یارانش، اســارت اهل بیــت)ع( و... . یك شــعر 
عاشورایی هم داریم كه بیانگر فرهنگ عاشوراست 
و از جنبه ارزشی و انسان سازی به این اتفاق بزرگ 
می نگرد. درواقع عاشورا یك اتفاق چند بعدی است 
كه فقط یك بعد آن ماتم و عزا و بحث های عاطفی و 
احساسی اش است. باقی ابعاد آن كه اتفاقا خیلی هم 
ارزشمندترند، مربوط به جهان بینی توحیدی امام  
حسین)ع(، حریت و آزادگی، مروت و جوانمردی، 
ظلم ســتیزی، فرهنگ ایثار و فداكاری، عقالنیت و 
بیداری امت اسالم می شود. اما متأسفانه در شعرهای 
ما كمتر ردی از آنها دیده می شود. درحالی كه ما در 
شعرهای عاشورایی می توانیم به دالیل شكل گیری 
قیام كربال، خطبه هایی كه امام حسین)ع( از مدینه 
به مكه ایراد كردند، حجی كه به خاطر هدایت گری 
و ظلم ستیزی نیمه كاره رها شــد، ایثار و فداكاری 
اهل بیت)ع( در راه خدا و... بپردازیم. چرا كه باور ما 
این است فرهنگ عاشورا با بیان هنری و شعرگونه 
شــاعران می تواند ذهن مخاطــب را درگیر كرده و 
او را به فكركــردن وادار كنــد؛ كاری كه باعث 

ماندگارشدن پیام عاشورا خواهد 
شد.«

شعر آیینی یك سر و گردن 
باالتر از اشعار دیگر

صابر خراسانی را اگر به اسم هم نه، حتما به چهره و 
صدایش می شناسیم؛ كسی كه با شعرخوانی هایش، 
یاد مرحوم محمدرضا آقاسی، شاعر آیینی و انقالبی 
را برای همه ما زنده كرد، جوانی است كه در روزهای 
جای خالی شــعرخوانی در فعالیت های فرهنگی 
كشــور، این فضا را بــرای فعالیت انتخــاب كرد و 
موفق هم شــد. او درباره ویژگی های شــعر آیینی 
می گوید: »به نظر من شــعر اهل بیت)ع( باید یك 
سر و گردن از شــعر و ترانه های دیگر باالتر باشد؛ 
چون جایگاه ویژه ای دارد و قرار اســت درباره یك 
انســان بزرگ و معصوم بگوید. نكتــه دیگر اینكه 
شعر در مرحله اول باید بتواند با خود سراینده اش 
ارتباط برقرار كــرده و در دل او تحول ایجاد كند؛ 
یعنی اگر مدح است، شــاعر را سرشار از وجد و اگر 
مرثیه است، او را اندوهگین كند. از دیگر ویژگی های 
شــعر برای اهل بیت)ع( جدا از اینكــه باید محكم 
بوده و دارای صنایع ادبی، زیبایی شناســی كلمات 
و سرشار از عاطفه باشد، این اســت كه باید سهل 
و روان باشــد تا مخاطب برای ارتباط برقراركردن 
با آن، نیــازی به مراجعه به فرهنگ لغت نداشــته 
باشد. نكته دیگر اینكه شعر اهل بیت)ع( چارچوب 
خاصی دارد كه نباید از آن خارج شــد. در شــعر 
اهل بیت)ع( حق نداریم به سراغ برخی از موضوعات 
برویم. چون مرزبندی های مقدســی وجود دارد. 
این حوزه از آنجا كــه در وصف بهتریــن بندگان 
خداســت، از حساســیت باالیی برخوردار است و 
 به همیــن دلیل بایــد طبق تاریخ و ســندیت 

پیش برود.«

 بُعد اندیشه ورزی را 
دریابیم

ســعید بیابانكی در حوزه های مختلف ازجمله شعر 
آیینی صاحب نام و صاحب نظر است. این شاعر نام آشنا 
و توانمند كه كتاب »نامه های كوفی« را نوشته، معتقد 
است اشــعاری كه در مداحی ها مورد استفاده قرار 
می گیرد، باید از دل یك شــاعر برآمده باشد و در آن 
تمام اصول شعری رعایت شده باشد؛ »خیلی ها صرفا 
به خاطر اعتقاداتشان و ارادتی كه به اهل بیت)ع( دارند، 
بدون اینكه اطالعات ادبی چندانی داشته باشند، در 
حوزه شعر آیینی كار می كنند. به همین دلیل امروز 
شاهد این موضوع هستیم كه متأسفانه شعر مذهبی 
ما سطح پایین تری نســبت به ادبیات جدی ما دارد. 
درحالی كه شــعر آیینی، به ویژه شعر عاشورایی یك 
كار كامال تخصصی است و باید سرودن آن به شاعران 
واگذار شود. در این صورت بدون شك اثرگذاری اشعار 
عاشورایی هم بیشتر خواهد شد. شاعران این حوزه با 
خواندن قرآن كریم، نهج البالغه، صحیفه سجادیه و 
كتاب های مذهبی و تاریخی می توانند دایره واژگان 
خودشان را افزایش دهند؛ چرا كه فقر واژگانی، فقر 
شعر و فقر اندیشه را به دنبال خواهد آورد. اگر شاعران 
این حوزه بتوانند كار خودشان را درست انجام دهند، 
به عنوان یك شــاعر آیینی و مذهبی، كاری فراتر از 
شــاعران دیگر انجام داده اند. واقعیت این است كه 
متأسفانه بُعد اندیشه ورزی در شعر آیینی ما در حال 
از بین رفتن اســت و تنها بعد عاطفی آن به جا مانده 
است. هیچ شكی نیســت كه در شعر آیینی باید بعد 
عاطفی تازه نگه داشته شود، اما شعر آیینی باید بتواند 
ذهن مخاطبانش را درگیر كرده و آنها را به تفكر و 

اندیشه ورزی وا دارد.«

 تجلیل، جایگزین 
تحلیل شده است

شكی نیست كه یكی از بهترین گزینه های صاحب نظر در 
حوزه شعر آیینی، محمدكاظم كاظمی، شاعر و نویسنده 
و پژوهشگر ادبیات فارسی اســت. او درباره كمبودهای 
شــعر آیینی معاصر می گوید: »به نظر می رسد آنچه در 
این زمان در شــعر آیینی ما مغفول مانده، موضوعات 
كلیدی دین ازجمله آموزه های دینی، اعتقادات دینی 
و اخالق دینی است؛ یعنی شــعرها برخالف شعر دوره 
قبل، میدان بیان اعتقادات و اخالق دینی نیستند و این 
مسائل مقداری كم رنگ شده، برعكس ستایش و مدح در 
آنها بیشتر دیده می شود. درواقع جنبه تحلیلی در دین 
كمتر شده و به جای آن جنبه تجلیل قوت گرفته است. 
ضمن اینكه در همین ستایش ها و تجلیل ها هم موضوعی 
كه مغفول مانده، جنبه آموزندگی ستایش هاست؛ یعنی 
در ستایشــی كه از بزرگان دین می شود، در بسیاری از 
مواقع فقط شاهد تجلیل صرف هستیم و آموزندگی این 
ستایش ها كمتر است. همچنین موضوع دیگری كه شعر 
آیینی ما را به شدت تهدید می كند، غلو است. نتیجه غلو 
در شعر آیینی باعث می شود كه شعر از آموزه های عملی 
تهی شود. اینكه بگوییم شخصیت های دینی آنقدر بزرگ 
هستند كه در حد خدا به حســاب می آیند، در عمل راه 
پیروی از آنها را تا حدودی مســدود كرده ایم. درنهایت 
به نظر من آنچه می تواند شــعر آیینی ما را از باطن نیرو 
دهد و آن را به حركت دربیاورد، تفكر مذهبی و مطالعات 
شاعران در حوزه تاریخ و آموزه های مذهبی است. اگر یك 
شاعر به متون دینی آگاهی داشته باشد، شخصیت ها را 
براساس قدر و منزلت شان به خوبی درمی یابد و آن وقت 
شعری كه می گوید، نه صرفا یك شعر تجلیلی، بلكه 

یك شــعر تحلیلی و اثرگذار خواهد 
بود«.

عبدالجبار كاكایی، شاعر نام آشنای معاصر از اهمیت 
سروده شدن اشعار آیینی می گوید

حادثه بزرگ
شاعر بزرگ می طلبد

عبدالجبار كاكایی نه فقط برای عاشقان شعر و ادبیات كه برای همه نامی آشنا دارد؛ شاعر و 
ترانه سرای معاصر كه بسیاری از تیتراژهای برنامه های تلویزیونی، كار اوست، با بسیاری از 
خوانندگان سرشناس كشورمان نیز همكاری كرده است. این شاعر نام آشنا، البته دستی هم 
بر آتش شعر آیینی و مذهبی دارد. او نه تنها خودش اشعاری در وصف بزرگان دین سروده 
بلكه در مقام یك منتقد و پژوهشگر ادبیات هم در این حوزه حرف برای گفتن دارد و در 
یك كالم، صاحب نظر است. به همین دلیل در شب هایی كه نوای نوحه های عاشورایی از 
هر گوشه و كناری به گوش مان می رسد، سراغی از این شاعر توانمند گرفتیم تا برایمان 
از ویژگی های شعر عاشورایی، آفت هایی كه این نوع شعر را تهدید می كند و نقش اشعار 

آیینی در انسان سازی و ماندگاری پیام عاشورا بگوید.

    موافقید از ویژگی های شــعر عاشورایی 
شروع كنیم؟ به نظر شما شعرهایی كه درباره 
محرم و واقعه عاشورا سروده می شود، باید چه 
ویژگی هایی داشته باشد و از چه آفت هایی 

دور بماند؟
اساسا شعر برساخته از عبارت ها و گزاره های عاطفی است، 
به همین دلیل این توقع از شعر نمی رود كه روایتگر تاریخ 
باشد. درباره واقعه عاشــورا، از آنجا كه این واقعه یك واقعه 
تاریخی مستدل است، به نظر من بهتر است شاعران از رفتن 
به ســمت نقل تاریخ اجتناب كنند تا در این زمینه مبالغه، 
اغراق و گزافه گویی صورت نگیرد. رسالت شعر و شاعران این 
حوزه، خلق آثار عاطفی، هیجان آور و تأثیرگذار بر روحیات 
مردم است، نه نقل تاریخ. اگر به هر دلیلی هم الزم شد تا در 
گوشه ای از شعر آیینی، بازگویی یك واقعه تاریخی صورت 
بگیرد، حتما باید متقن بوده و سندیت داشته باشد. اگر این 
اصل رعایت شود، بسیاری از آفت ها از شعر عاشورایی دور 
خواهد شد. ضمن اینكه چون طبقات مختلف مردم به صحنه 
محرم و عاشورا ورود می كنند، طبیعتا باید گونه های مختلف 
شعر عاشورایی مطابق سالیق آنها سروده شود؛ یعنی ما هم 
نغمات آیینی به شكل نوحه و مرثیه داشته باشیم، هم قصاید 
و غزلیات و هم شعر در قالب های نوین مثل شعر سپید كه به 
این ترتیب همه طبقات جامعه بتوانند سالیق ادبی خودشان 
را در شــعر آیینی دنبال كنند. درنهایت اینكه نظری وجود 
دارد كه می گویند خلق یك اثر حماســی ماندگار 2شرط 
دارد؛ یك اینكه شــاعر بزرگ باشد و دو اینكه حادثه بزرگ 
باشد. قاعدتا حادثه بزرگ، شاعر بزرگ و فحل هم می طلبد 
و باید ســرودن از این واقعه بزرگ را به دست متخصصانش 

ســپرد. این توصیه ای اســت كه 
بیشتر به رســانه ها به ویژه صدا و 
سیما دارم كه از پخش نوحه های 
ســخیف، نغمات پیش پا افتاده و 
مبتذل و آثار تكراری و كلیشه ای 
جلوگیری كند؛ چرا كــه این آثار 
به فهم فرهنگ عاشورا صدمه وارد 

می كند. نباید فراموش كنیم كه خود 
حماســه ای كه با آن مواجه هســتیم، 

حماسه بزرگی اســت و با قوت كافی و طبع 
روان سراینده، می توان از دل این حماسه بزرگ، 

آثار بزرگ خلق كرد.
    اتفاقا سؤال بعدی من در همین 

خصوص بود. محرم كه از راه می رسد، 
هركس به صــرف داشــتن ارادت به 

امام حســین)ع( و تأثیرپذیری از واقعه 
كربال، نسبت به شعر گفتن درباره این 
حماســه بزرگ اقدام می كند. به نظر 
شما چقدر الزم اســت كه شعر آیینی 

برای اثرگذاری بیشتر، برآمده از دل یك 
شاعر باشد و در آن اصول شعر رعایت 

شده باشد؟
ببینید! انتقال داده های عاطفی درون انسان به زبان، 
امر هنرمندانه و خالقانه ای است و هركس از عهده 
آن برنمی آید. ممكن است مداح، ذاكر اهل بیت 
یا فردی كه مدنظر ماســت و بــه اهل بیت)ع( 

ارادت دارد، احساســاتی قوی داشته باشد، 

اما آوردن این احساسات روی كاغذ، نیاز به قدرت رسانه ای 
دارد. نباید این تصور پیش بیایید كه فقط به صرف داشتن 
عشــق و ارادت به اهل بیت، می توان خوب هم شعر گفت. 
اینكه فرد فقط به این دلیل كه مداح یا ذاكر خوبی است، یا 
صدای خوبی دارد، تصور كند كه شــاعر خوبی هم هست، 
اشتباه است. در این زمینه قدرت رسانه ای حرف اول و آخر 

را می زند و هركسی قادر به گفتن شعر عاشورایی نیست.
    در صحبت هایتان گفتید كه شاعران اشعار 
آیینی بهتر است از نقل تاریخ اجتناب كنند. 
با وجود این به نظرتان افرادی كه در این حوزه 
فعالند، چطور می توانند كالم خودشــان را 
تقویت كنند؟ با مطالعه درباره حماسه عاشورا 

می توان شعر عاشورایی را ارتقا داد؟
همانطور كه عرض كردم، وظیفه شعر انتقال داده ها 
و اطالعات تاریخی نیســت چون شعر نیاز 
به گزاره های عاطفی دارد و اگر شــاعری 
بخواهد تاریخ را نقــل كند، ناخودآگاه 
ممكن اســت با پر و بال دادن به یك 
موضوع، حتی در تاریخ دست ببرد. 
این موضوع درباره واقعه مبرهن 
و واضح عاشــورا كه در كتاب ها 
و پــای منابر با ذكــر جزئیات 
مطرح شده، بیشتر نمود پیدا 
می كند. اگر قصد شــاعر، 
شعر گفتن اســت، باید به 
رسالت شعر كه عرصه بیان 
هیجانات عاطفی اســت، 
وفــادار باشــد و وارد نقل 

ارتباط گرفتن مردم 
با محرم، لزوما 
به معنای حضور در 
هیئات نیست. وظیفه 
شعر عاشورایی این است 
كه بر مخاطبش تأثیر 
گذاشته و كاری كند كه او به 
مطالعه تاریخ عاشورا و تامل 
در پیام واقعه عاشورا روی 
بیاورد. اگر شعر آیینی دارای 
ویژگی هایی كه پیش از این 
گفته شد، باشد، می تواند به 
این وظیفه اش عمل كرده و 
دیگران را به تامل در پیام كربال 
و دنبال كردن فرهنگ عاشورا 
ترغیب كند

جزئیات تاریخی نشود. اگر غرض از شعر گفتن، نقل جزئیات 
تاریخی است، آن وقت است كه باید تمام ابزارهای احساسی 
و عاطفی را كنار گذاشــته و صرفا به منظــوم كردن تاریخ 
روی آورد؛ كاری كه ما به عنوان مثال در ســجع نامه هایی 
كه فتوحات پادشاهان را به نظم در می آوردند، می دیدیم. 
بنابراین نمی توان هر دوی اینها را با هم داشــت و همانطور 
كه پیش از این هم گفتم، وظیفه شــاعر، شعر گفتن است 
و قطعا كسی هم كه مخاطب اشــعار اوست، توقع شنیدن 
اخبار تاریخی را ندارد! به نظر من شاعر شعر آیینی هم مانند 
شاعران دیگر سبك ها باید به فكر رعایت نكته های ادبی در 
اثرش باشد و سعی كند اصول شعر را در آثارش تقویت كند، 
نه اینكه به دنبال اطالعات بیشتر درباره واقعه كربال و انتقال 

آن به دیگران از طریق شعر باشد.
    به نظرتان تا چه اندازه بین اشــعار قوی و 
پخته در حوزه شعر آیینی با جذب جوان ها به 
تكایا و حسینیه ها و اساسا فرهنگ عاشورایی 
و همچنین ماندگاری پیام عاشــورا ارتباط 

وجود دارد؟
خب ببینید ارتباط گرفتن مردم با محــرم، لزوما به معنای 
حضور در هیئات نیســت. وظیفه شعر عاشورایی این است 
كه بر مخاطبش تأثیر گذاشته و كاری كند كه او به مطالعه 
تاریخ عاشورا و تامل در پیام واقعه عاشورا روی بیاورد. اگر 
شــعر آیینی دارای ویژگی هایی كه پیش از این گفته شد، 
باشد، می تواند به این وظیفه اش عمل كرده و دیگران را به 
تامل در پیام كربال و دنبال كردن فرهنگ عاشــورا ترغیب 
كند. برای جذب مردم به هیئات و مساجد هم فكر می كنم 
مداحی و نوحه ســرایی ها باید جذاب ارائه شــوند و اجرای 

خوبی داشته باشند.
    تا صحبــت از اجرای درســت مداحی و 
نوحه سرایی است، می خواهم نظرتان را هم 
درباره نوحه ها و نواهای عاشورایی كه در چند 

سال اخیر می شنویم، بدانم.
متأســفانه روش و روالی كــه در تكایا و حســینیه ها اجرا 
می شود، تقریبا از جهت شعر نسبتا به ابتذال نزدیك شده 
است. شعرها سست، پیش پا افتاده و دم دستی است و این 
سرنوشتی است كه موســیقی ما هم به آن دچار شده است 
و خاص نغمات آیینی و نوحه ها و مدایح نیســت. دلیل این 
موضوع هم به گسترش وسایل شنیداری و پایین آمدن سن 
مخاطبانی برمی گردد كه این آثار را از طریق همین رسانه ها 

دنبال می كنند.
    راه برون رفت از این مشكل را چه می دانید؟ 
فكر می كنیــد با وجود یك نهــاد نظارتی، 
می توان مشــكل ارائه ضعیف و سست شعر 

آیینی در مراسم محرم را برطرف كرد؟
به نظر من این كار با نهادهای نظارتی پیش نمی رود كه اگر 
پیش می رفت، تا امروز تــالش دولت های مختلف در حوزه 
فرهنگ كه قصد داشتند با نهادهای نظارتی جلوی انحراف 
و تندروی در حوزه ادبیات، موســیقی و هنر را بگیرند، به 
نتیجه رسیده بود. پس نهادهای نظارتی عمال قادر نیستند 
در این حوزه كاری از پیش ببرند. من فكر می كنم برای رفع 
این مشكل، سطح فرهنگ جامعه باید باال برود كه این كار 
هم با صرف زمان و انرژی از آموزش های كالسیك مدرسه و 

دانشگاه تا مجالس وعظ و منبر امكان پذیر است.
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حسن روح االمین، نقاش و هنرمند آیینی كشورمان 
از باید و نبایدهای این حوزه می گوید

دیده شده ترین كارم 
تابلوی  شهيد حججی بود

حسن روح االمین كه خالق بخشی از نقش ها و تصویرهای به شدت دیده شده مربوط 
به عاشورا و محرم و مصادیق امروزین مرتبط با آن است؛ مثل همان تابلوی شهید 
حججی كه به شدت مورد استقبال قرار گرفت و تم اصلی آن، نگاه عاشورایی بود. 
این نقاش جوان در سال 1364و در تهران متولد شده و كارش را با تصویرسازی برای 
مطبوعات و كتاب ها شروع كرده. رویكرد اصلی كارهایش را هم عاشورا انتخاب كرده 
و همین رویه را دنبال كرده است. به واسطه كارهایش تقدیرهای مختلفی را هم در 
كارنامه اش دارد؛ از جمله جایزه چهره سال هنر انقالب 1398، منتخب مسابقه بین المللی ادیان توحیدی، 
جایزه نخست تصویرسازی جشنواره هنرهای تجسمی هنر جوان و... . اصحاب آخرالزمانی اباعبداهلل، آخرین 
سرباز لشكر، ویرانه شام، وداع، شیرین تر از عسل، عرش بر زمین افتاد و آثاری درباره شهید متوسلیان و 
محسن حججی از شناخته شده ترین آثار او هستند.  روح االمین را خیلی سخت می شود پیدا كرد و از مصاحبه 

گریزان است. وسط كارها و رونمایی از دیوارنگاره میدان ولیعصر، با او هم كالم می شویم.

نگاهی به چند نقاشی و تابلوی معروف و ماندگار عاشورایی 

تابلوهای عزادار
هنرمند، بنده احســاس و شور و الهام اســت. به همین دلیل اســت كه هنرمندان، غالبا از 
وقایعی كه شورمندانه و احساســی و حماسی هستند، تأثیر بســیاری می پذیرند. چنین 
است كه وقایعی از این دســت، ماندگاری بیشــتری در تاریخ پیدا می كنند؛ چرا كه شور و 
احساس و حماســه پنهان در آنها، باعث شــده تا راه به دنیا هنر پیدا كنند و برای همیشه 

ماندگار شوند. عاشورا نیز واقعه ای از این دست اســت كه به واسطه شورمندانه بودنش، راه 
به دنیای هنر برده و حوزه هایی از جمله نقاشــی و نگارگــری را تحت تأثیر خودش قرار داده 
 است. با هم، نگاهی به چند تابلو و نقاشــی ماندگار كه از واقعه بزرگ عاشورا تأثیر گرفته اند، 

می اندازیم.

12 پنجشنبه

شماره 129
21  مرداد 1400 

آغاز روشنایی آینيه

در حوزه شعر هم آثار محرمی كم 
نداریم. نمونه اش كتاب شعر »آغاز 
روشنایی آینه« كه یك تركیب بند 
زیبا و بلند عاشــورایی از سیدعلی 
موسوی گرمارودی، شاعر معاصر 
اســت. این كتاب 124صفحه ای 
را انتشــارات »ســوره مهر« سال 
1388منتشــر كــرده اســت. در 
بخشــی از این اثر زیبا می خوانیم: 
»می گریــم از غمی كــه فزون تر 
ز عالــم اســت / گر نعره بركشــم 
ز گلوی فلك، كم اســت / پندارم 
آنكه پشت فلك نیز خم شود / زین 
غم كه پشت عاطفه زان تا ابد خم 
اســت / یك نیزه از فرات حقیقت، 
فراتر است / آن ســر كه در تالوت 
آیات محكــم اســت«. هم اكنون 
نســخه الكترونیكی این كتاب هم 
موجود اســت كه می توانید آن را 
از طریق اپلیكیشن های كتابخوان 
 تهیــه كــرده و در ایــن روزهــا 

مطالعه كنید.

نامه های كوفی

»نامه هــای كوفی« عنــوان یكی 
دیگر از كتاب های شعر عاشورایی 
است كه آن را »ســعید بیابانكی« 
سروده اســت. این كتاب كه آن را 
هم انتشارات »سوره مهر« منتشر 
كــرده، دارای 3بخش »خیزران«، 
»شــب دنباله دار« و »نامه هــای 
كوفــی« اســت كــه بیابانكی در 
سرودن این بخش های از قالب های 
شعری غزل، چارپاره و شعر سپید 
اســتفاده كرده اســت. این شاعر 
نام آشنای معاصر كه بیشتر او را با 
اشعار طنزش می شناسیم، در این 
كتاب به انتقاد از افرادی كه به دین 
و به خصوص ایام عاشــورا بی اعتنا 
هستند پرداخته و همچنین سعی 
كرده به صورت كنایــی، وضعیت 
امــروز جامعه مــان را بــه تصویر 
بكشــد. در بخشــی از این كتاب 
36صفحه ای كه سال 1391منتشر 
شــده، می خوانیم:»جهان یكسره 
فریاد می شــد اگــر روضه خوان ها 
حرف هایــت را می شــمردند، نه 

زخم هایت را«.

مجلس حر بن یزید

در میان كتاب های شــعر محرمی، 
نامی هم از علی معلــم دامغانی و 
كتاب شــعر »مجلس حر بن یزید 
ریاحی« به چشم می آید. این شاعر 
توانمند معاصر در ایــن كتاب كه 
ســال 1388به همت نشر »سوره 
مهر« منتشر شده، برای نخستین 
بار به سبك مجالس تعزیه، درباره 
مجلس حر بن یزید ریاحی سروده 
و ماجرای حر را از بدو تولد تا زمان 
شــهادت برایمان بازگــو می كند. 
این كتاب شامل 2بخش است كه 
بررسی ماجراهای واقعه عاشورا از 
بعد از مرگ معاویــه و به حكومت 
رسیدن یزید تا عاشورا و همچنین 
منظومه بلند حر بــن یزید ریاحی 
را شــامل می شــود. در بخشی از 
واگویه هــای حــر در ایــن كتاب 
می خوانیم: »مرا مأمور كردستند / 
پس معذور كردستند / چشمان دلم 
را كور كردستند / و محروم از جمال 

نور كردستند«.

    قبل از رسیدن به سؤال های اصلی، بفرمایید كه 
برای محرم امسال چه كار كرده اید؟

اگر منظورتان كار جدید دیده نشده است، كه كاری دارم كه برای 
میدان ولیعصر است كه همین امروز كه داریم صحبت می كنیم 
)دوشنبه هجدهم مرداد ماه( تحت عنوان آخرین نقاشی دیجیتال 
بنده با عنوان »امان نامه« رونمایی خواهد شد. این دیوارنگاره با 
ذكر توسل و مراسم آیینی دمام زنی و البته رعایت پروتكل های 
بهداشتی رونمایی می شود. همچنین كارهایی را هم با كیفیت 
خوب در كانالم منتشر كرده ام كه مردم استفاده كنند؛ كه برای 

نمایشگاه سال گذشته ام در نیاوران بوده است.
    شما در اینترنت كه جســت وجو می كنید، 

كارهای خودتان را هم می بینید؟
بله، می بینم. البته زیاد تخصصی در ســرچ و كارهای اینترنتی 

ندارم.
    سؤالم این اســت كه ممكن است كاری را هم 
ببینید كه به اسم شما نشر یافته ولی متعلق به 

شما نبوده باشد؟
بله، دیده ام؛ بی دقتی كاربران و مردم اســت دیگر. به بی سوادی 
بصری بعضی ها هم بر می گردد. این جور چیزها در اینترنت هست 
و نمی شود كاری اش كرد؛ مثل یك تصویری كه مثالً از اتفاقی در 
سوریه است و آن را به نام خوزستان، اهواز، آبادان و... جا می زنند. 
چنین وقایعی اجتناب ناپذیر است و نمی شود كاری كرد. كسی كه 
دنبال سند كارهاست باید برود و كارهای اصلی را پیدا كند دیگر.

    شما چند سالی است كه شــهرت زیادی به 
واسطه كارهایی كه انجام داده اید، كسب كرده اید. 
جایزه ها و تقدیرهایی هم كه صورت گرفته این 
شهرت را افزون تر ساخته. این شهرت به دست 

آمده در كار شما خللی ایجاد كرده یا اینكه نحوه 
مدیریت آن را می دانید؟

این شــهرت به دست آمده و در كل شــهرت یك هنرمند، هم 
امكاناتی به شما می دهد و هم مضرات و زیان هایی برای شما دارد. 
امكاناتش این است كه بیشتر می توانید كار كنید و مخاطبانی هم 
دارید كه منتظر كارهای بعدی شما هستند و این انتظار می تواند 
باعث تشویق بیشتر بشود. زیان های آن هم به این بر می گردد 

كه نظرات مردم، اعم از مثبت یــا منفی، می تواند برای یك 
هنرمند هم خوب باشــد و هم بد؛ این نظرات می تواند هم 
باعث تخریب یك هنرمند شود و هم باعث اوج گرفتن او. 
باید به عنوان یك هنرمند حواست باشد كه از این نظرات 

دچار مشكل نشوی.
    این نظرات را چطــور مدیریت می كنید؟ 

چون غالباً می دانیم كه هنرمندان 
نسبت به این نظرات مطرح 

شده آسیب پذیرند و مثاًل 
می گویند طوری باید كار 
كنیم كه دفعــه بعد نظر 
منتقدان و مردم را جلب 
كنیم و همین امر آنها را از 
رویه های طبیعی هنرشان 

دور می كند...
باالخره بایــد بتوانید كه مدیریت اش 
كنید. اگــر كاًل اختیــارت را بخواهی 
به دست مخاطب بدهی كه باید با اصالت 
هنری خودت خداحافظی كنی. از طرف 
دیگر اگر هم بخواهــی مخاطب را اصاًل 

حســاب نكنی، كه طبیعی اســت هنری خواهی داشت كه با 
جامعه ات فاصله دارد. در نتیجه بهترین كار آن است كه در این 

میانه مدیریت خوبی مابین اینها داشته باشی.
    شهرت برای شما از كی اتفاق افتاد؟ نقل قولی 
هست كه می گوید شهرت چیزی است كه خودت 
متوجه نمی شــوی و یك روز بیدار می شوی و 
می بینی كه روزنامه ها دارند از تو صحبت 
می كنند و آن وقت است كه یعنی اتفاق 

افتاده...
حقیقت امر اینكه زیاد به آن گوش نمی كنم. 
اگر بخواهم به این شهرت گوش بكنم، شاید 
از آن خوشم بیاید و در كارم خلل ایجاد كند. 
این است كه زیاد برایم مهم نیست. مردم غالباً 
از یك حسن روح االمین حرف می زنند 
كه من نیستم؛ به واقع خودشان 
از من چیزی برای خودشان 
ساخته اند. مثل این است كه 
كسی پیش شما از شخصی 
دیگر حرف بزند، چه حسی 
خواهید داشــت؟ من هم 
چنین حســی نسبت به 

شهرت اتفاق افتاده دارم.
    اینكه به عنوان یك 
هنرمند آیینی شناخته 
شــده اید، محدودیتی 

برای شما ایجاد نمی كند؟
طبیعی است كه من با این عنوان 

شناخته شده ام اما عرضم این است كه اینها را باید دور بریزی و 
صرفاً كارت را بكنی. وقتی كارت را بكنی و گوش نكنی كه مردم 
چه دارند می گویند، آن وقت آن اتفاق هنری خواهد افتاد. البته 
همانطور كه عرض كردم منظورم این نیســت كه كاًل نسبت به 
مردم بی تفاوت باشی؛ بلكه در موقع خلق هنری باید بتوانی این 
گوش دادن به مردم و دیگران را مدیریت كنی؛ یعنی چه گفتند 

خوب است و چه گفتند بد، فقط كارت را بكنی.
    پس این عنوان برای شما محدودیتی ایجاد 

نمی كند؟
ببینید به هر حال كسی كه قاری قرآن است نباید بددهن باشد، 
یا یك مداح اهل بیت علیهم السالم نباید هر حرفی را بزند. اینها 

طبیعیات كار است و باید رعایت شود دیگر.
    منظورم جنبه اجتماعی قضیه نیست؛ منظورم 
آن است كه از نظر فرم های هنری دست و بال شما 

را نمی بندد؟
نه، هیچ مشكلی ندارم.

    خودتان را هنرمندی جوششــی می دانید یا 
كوششی؟

هنر باید خودش بجوشد و اگر جوششــی نباشد و از درون شما 
نیاید، فایده ای ندارد. در غیراین صورت هرقدر هم تالش كنید، 

هنرتان باسمه ای می شود.
    یعنی یك هنرمند نباید كوششی در كارش 

داشته باشد؟
به نظرم كه اصل همان جوشش است و كوشش، كمك می كند كه 

همت كرده و كار كنید و كار را به پایان برسانید.
    در این ســال هایی كه درگیر كار نقاشــی، 
تصویرگری و... بوده اید، پربازتاب ترین كارتان 

را كدام اثر می دانید؟
قطعاً كاری بود كه درباره شهید حججی خلق كردم.

    چطور به این نتیجه رسیدید؟
از انعكاس هایی كه از مردم و شبكه های اجتماعی و حتی خارج 

كشور داشتم، متوجه شدم كه چقدر تأثیرگذار بوده.
    هدف گذاری شما در حوزه كاری تان چیست؟

هدف مشــخصی ندارم. دارم كار و وظیفه ام را انجام می دهم و 
چنین نگاهی به آن دارم. این یك فرایند اســت و شاید نشود 
برایش هدفی تعریف كرد. ســعی می كنم در هر زمانی و با هر 

كیفیتی كه در توانم بود، كارم را بكنم.
    از معمار برجسته ای می پرسند كه بهترین كار 
شما كدام بوده است، می گوید كه هنوز آن را خلق 
نكرده ام. بهترین كار حسن روح االمین كدام كار 

بوده و آیا خلق شده است؟
از نگاه من بهترین كار یك هنرمند، كاری است كه خود هنرمند 
كمترین تأثیر و حضور را در آن داشته است؛ همان فلسفه ای كه 
در هنر اسالمی هم جاری بوده است؛ یعنی اثری از هنرمند نبوده 

و تنها هنر است كه باقی مانده و سخن می گوید.

عیسی محمدی

اسب بی سوار 

مردی كه بازگشت

عاشوراهای همیشه

حق همیشه پیروز

پرده هایی از جنس اشك

هدیه ای به آستان دوست

عصر عاشورا/محمود فرشچیان
تقریبا و قطعا می توان مدعی شد 
كه معروف ترین تابلو یا نگارگری 
مرتبط با عاشورا را استاد محمود 
فرشچیان، نگارگر و نقاش معروف 
ایرانی خلــق كرده اســت؛ اثری 
به نام عصر عاشــورا. این نقاشی 
به شدت دیده شده و حتی جزو آثار 
فرهنگی ثبت شده توسط یونسكو 
هم هســت. امروزه ایــن تابلو و 
نقاشی، درست مانند شعر محتشم 
و نواهایی چون ســلیم موذن زاده 
و... جزو نمادهای همیشگی محرم 

برای ایرانیان شده است. این تابلو را فرشچیان 3سال پیش از انقالب خلق كرده است. به روایت 
خودش، مادرش به او گفت كه برود به روضه و دو كالم حرف حساب گوش كند اما ظاهرا كاری 
داشت و نرســید كه به روضه برود. بابت این نرفتن غصه دار بود كه حسی بر او مستولی شد تا 
قلم برداشته و این تابلو را خلق كند. عصر عاشورا بعدها به موزه قدس رضوی تقدیم شده و در 
آنجا ماندگار شد؛ اثری كه به گفته خودش در عاشورای سال55 خلق شده است. موضوع تابلو، 
بازگشت مركب بی سوار اباعبداهلل به خیمه ها در عصر عاشورا بوده كه جزو روضه های جانسوز 
این واقعه بزرگ است؛ یعنی كه دیگر حسینی وجود ندارد و حرم آل اهلل مانده است و ده ها هزار 

دشمن از خدا بی خبر.

توبه حر/ كاظم چلیپا
در میان انبوه تابلوها و تصویرهای 
خلق شــده با موضوع كربال، باید 
اشــاره ای هم به تابلــوی توبه حر 
از كاظم چلیپا داشــته باشیم كه 
تابلویی بســیار آشناست اما شاید 
كمتر بدانید كه تابلو را چه كســی 
خلق كرده است. این تابلو را نقاشی 
به نام كاظم چلیپا خلق كرده است. 
او فرزند حســن چلیپاست؛ كه از 
نقاشان مطرح سبك قهوه خانه ای 
محسوب می شــد. خود او، جایی 
درباره این تابلو و اثر، چنین گفته 

است:»از آنجا كه در آثار مذهبی یا خیالی نگاری قهوه خانه ای، موضوع توبه حر از جایگاه ویژه ای 
برخوردار است، نام این تابلو نیز »توبه حر« اســت. این اثر لحظه ای را به نمایش می گذارد كه 
 حر پس از صحبتی كه سیدالشهدا)ع( با وی دارد و انقالبی درونی را در او رقم می زند، حاال نزد 
امام حسین)ع( بازگشــته اســت تا توبه كند. در این اثر مخاطب در كنار امام ایستاده و حر را 
نگاه می كند و به نوعی شــاهد تاریخ پرماجرای حق و حقیقت است«. این تابلو در ابعاد 170در 
140سانتی متر با تكنیك رنگ  روغن خلق شده و امروزه در گنجینه آثار حوزه هنری نگهداری 
می شــود. كاظم چلیپا البته آثار دیگری هم با موضوع عاشــورا و محرم دارد كه بین همه آنها، 

معروف ترین اثر او همینی است كه معرفی كردیم.

عرش بر زمین افتاد/ حسن روح االمین
تابلوی معروف دیگری كه با موضوع 
عاشورا شكل گرفته و به شدت دیده 
شده، برای یك نقاش جوان است؛ 
حسن روح االمین 36ســاله. این 
تابلو، 4سال پیش به صورت رسمی 
رونمایی شــد و بعد از آن، یك پای 
ثابت محافل و محرم ها بوده است. 
»عرش بــر زمین افتــاد« به طور 
رســمی در موزه هنرهای معاصر 
رونمایی شــد؛ تابلو و اثری كه به 
آخرین ساعات زندگی سیدالشهدا 
می پردازد. در تابلــو، اباعبداهلل در 

میان سربازان دشمن تصویر شده است كه تیر خورده و در آستانه افتادن است. نكته بدیع این اثر، 
تصاویری است كه از دشمنان می بینیم؛ تصاویری كه مابین شیطانی ترین چهره ها و مقدس ترین 
پرتره ها در نوســان اســت و كامال نقبی به دنیای امروزمان هم می زند. در واقع چیزی كه آثار 
روح االمین را ماندگار و امروزی و البته قابل تأمل می كند، تداوم داشــتن نقاشی های او است. او 
صرفا واقعه ای از صدها سال پیش را تصویر نمی كند كه صرفا اثری هنری خلق كرده باشد؛ برایش 
مهم است كه بداند تداوم چنین اتفاقی در دنیای ما چه خواهد بود؛ دنیایی كه مقدس مآبانی چون 
داعش، طالبان و... را نیز دارد و طبیعی است كه عاشورا و تشیع راستین، در تقابل با چنین صورتی 

از دین و دیگر صورت های ظلم نیز معنا پیدا می كند.

دشت سرخ/ حبیب هللا صادقی
صادقی نیز از دیگر نقاشانی است كه به 
نقاشان نسل انقالب معروف هستند. 
او نیز، در میانه كارهــای خود آثاری 
را با موضوع كربال و عاشورا خلق كرده 
است. اساســا پیوند عاشورا و انقالب 
اسالمی، پیوندی است كه جداشدنی 
نیست و طبیعی است هنرمندی كه 
دغدغه انقالب و مقاومت را داشــته 
باشد، نباید نســبت به این حوزه نیز 
بی توجه باشــد؛ چرا كه اوج فلسفه 
مقاومت علیه باطل، در همین عاشورا 
تجلی یافته است. بعضی ها سبك او را 

در نقاشی سبك نگارگری مدرن می دانند. او در تصاویر خود از عاشورا و قیام حسینی، معموال تقابلی 
از سیاهی و روشنایی و خیر و شر را می خواهد منتقل كند. بارها نیز گفته است كه مقاومت در فرهنگ 
اجتماعی دنیا ریشه دارد و اساسا موضوعی فطری است. در همین تابلوی دشت سرخ، مشاهده می كنیم 
كه او اولیاء اهلل را نورانی تصویر می كند و با اینكه دشت را سرخ گونه به تصویر كشیده، اما گویی كه نقاش 
قصد داشته است كه برتری نهایی حق و حقانیت را كه وعده داده شده است منتقل كند. درباره اش گفته 
می شود كه نذر دارد تا هر سال در شب شام غریبان، اثری هنری را خلق كرده و به اهل بیت تقدیم كند. در 
آثار او، اثری از شكست نمی بینیم و با توجه به اینكه حتی نور یك شمع می تواند اتاقی تاریك را مغلوب 

كند، در آثار او نیز نور بی پایان اولیاء اهلل، بر همه ظلمت های موجود دیگر غلبه دارند.

مصیبت كربال/ حسین قوللر آغاسی 
یكی دیگــر از مكتب هایــی كه در 
هنرهای تجســمی و تصویرگری 
ایرانی اهمیت زیادی داشته است، 
مكتب نقاشی های قهره خانه ای بوده. 
قهوه خانه ها در چند سده اخیر، نقش 
مهمی در اجتماعات و هویت بخشی 
اجتماعــی مردم ایران داشــته اند. 
به واقع همین نقشــی كــه امروزه 
رستوران ها، پارك ها، میدان گاه ها 
و... دارند، آن موقع قهوه خانه ها بازی 
می كردند. به همیــن دلیل در این 
اماكن، نقاشی هایی با موضوع حماسه 

و رزم و بزم ایجاد می شد تا نقال ها و حماسه خوان  ها، با تمركز بر آنها بتوانند مردم را سرگرم كرده یا 
تحت تأثیر مفاهیم حماسی و تاریخی قرار دهند. بخشی از این تابلوها نیز به موضوع محرم و عاشورا 
می پرداختند. در این تابلوها از چهره های خشن و گرفته برای تصویرپردازی دشمنان و از رنگ های 
آرام بخش و دوست داشــتنی برای تصویرپردازی مردان خدا استفاده می شد. یكی از معروف ترین 
تابلوهای این مكتب را مرحوم حسین قوللر آغاسی، از هنرمندان اواخر دوران قاجار خلق كرده است؛ 
به نام مصیبت كربال. پدر او نقاش روی كاشی بوده و او به تقلید از پدرش، نقاشی ها را روی پرده ها 
تصویر می كرده است. می گویند هنگام خلق این آثار، همیشه اشك بر گونه هایش جاری بوده و با 

نهایت احساس و صداقتی كه داشته، اقدام به این كار می كرده است.

هدیه عشق/ محمود فرشچیان
در پایان این مطلب، جای افســوس 
خواهد داشت اگر به تابلویی دیگر از 
استاد بزرگ نگارگری و نقش آفرینی 
ایرانی، محمود فرشــچیان اشارتی 
نداشته باشــیم؛ تابلویی به نام هدیه 
عشق كه البته به نام تابلوی حضرت 
علی اصغر علیه الســالم هم شناخته 
می شود. در هر جنگ و تقابل نظامی، 
معمــوال كــودكان، مظلوم ترین و 
اثرگذارترین بخش ماجرا هســتند. 
كودكان نقشــی در تقابل ها ندارند و 
انتظار می رود كه حقــوق آنها كامال 

رعایت شود. به واقع هیچ كسی، نمی تواند با هیچ توجیه و بهانه ای، عدم رعایت حقوق این كودكان و ظلم 
به آنها را توجیه كند. با توجه به خانواده محور بودن قیام حسینی و اینكه خانواده در ماندگاری و تداوم و 
اطالع رسانی مظلومیت و پیام اباعبداهلل نقش مهمی داشته و شاید اگر نبود، چنین پیامی هم هیچ گاه 
مخابره نمی شد، جایگاه حضرت علی اصغر علیه السالم نیز به خوبی تبیین می شود. اهمیت تابلوی هدیه 
عشق فرشچیان نیز از همین منظر است؛ تابلویی كه بدون هیچ استداللی، حقانیت و مظلومیت یك 
نهضت بزرگ را به خوبی منتقل می كند. این تابلو در ابتدای دهه80 شمسی خلق شده و البته تقدیم به 
موزه آستان قدس رضوی هم شده است. گفته می شود دستان اباعبداهلل در این نگارگری هنرمندانه، 

مانند دستان كسی است كه هدیه ای ارزشمند را می خواهد تقدیم كند.

باركد را اسكن 
 كنيد و ويديوی 
اين گفت وگو را 
ببينيد
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شكوه تماشایی

محمدعلــی مجاهدی، پدر شــعر 
آیینــی ماســت و در حوزه شــعر 
عاشــورایی، چندین و چند كتاب 
دارد. یكی از این آثار، كتاب »شكوه 
تماشایی« اســت؛ كتابی كه سال 
1387به چاپ رســیده و در واقع 
گزیده اشعار این شاعر معاصر است. 
در قسمتی از این كتاب كه بخش 
اعظم آن به مدح امام حســین)ع( 
و یارانش و مرثیه های عاشــورایی 
اختصــاص دارد، می خوانیــم: 
»كیست این مردی كه رو در روی 
دنیا ایستاده / در دل دریای دشمن 
بی مهابا ایســتاده / لرزه می افتد به 
جان خیل دشــمن از خروشش / 
وز نهیبش قلب هستی، نبض دنیا 
ایســتاده / از قیام كربال این درس 
را آموخــت باید: / ظلــم را نتوان ز 
پــا انداخت اال ایســتاده / این پیام 
تك ســوار ظهر عاشوراست یاران: 
/ مرگ در فرهنگ ما زیباســت اما 

ایستاده!«

ظهر روز دهم

»ظهر روز دهم« عنوان منظومه ای 
اســت كه مرحوم قیصــر امین پور 
آن را در ســال 1364ســروده و 
نخستین بار در سال 1373به چاپ 
رسیده است. این كتاب كه ماجرای 
قهرمانی های حضرت قاسم)ع( را 
روایت می كنــد، كتابی برای گروه 
ســنی كودك و نوجوان است كه با 
زبانی ســاده، واقعه عاشورا را برای 
مخاطبانش به تصویر می كشــد. 
البته ذكر این نكته ضروری اســت 
كه اگــر چه ایــن كتــاب درواقع 
كتاب كودك به حساب می آید، اما 
آنقدر پرمغز اســت كه مطالعه آن 
به همه گروه های ســنی پیشنهاد 
می شود. به عنوان مثال این عبارت 
را كه بخشــی از كتاب است ببنید: 
»كودكی شور خدا در سر / با صدایی 
گرم و روشــن / گفــت: اینك من، 
یاوری دیگر / آسمان مات و زمین 
حیران / چشم ها از یكدگر پرسان: / 

كودك و میدان؟!«

همه آیینه ها

اگر به دنبــال كتابــی می گردید 
كه دربرگیرنده گزیده شــعرهای 
عاشــورایی باشــد، كتاب »همه 
آیینه ها« یكی از بهترین گزینه های 
پیش رویتان اســت. این كتاب كه 
توسط ســوره مهر منتشــر شده و 
كاری از مهدی مظفری ســاوجی 
اســت، 324صفحــه دارد و در آن 
آثاری از قیصر امین پــور، علیرضا 
بدیع، ســعید بیابانكی، حبیب اهلل 
چایچیــان )حســان(، حمیــد 
سبزواری، علیرضا قزوه، عبدالجبار 
كاكایــی، محمدعلــی مجاهدی 
)پروانه(، فاضل نظری و... گنجانده 
شده است. شــعر »كسی بزرگ تر 
از امتحان ابراهیــم« فاضل نظری 
یكی از اشعار منتشر شده در قالب 
این كتاب است: »كجاست یوسف 
مجروح پیرهن چاكم / كــه باد از 
دل صحرا می آورد بویش / كســی 
بزرگ تر از امتحان ابراهیم / كسی 
چنان كه به مذبــح برید چاقویش 
/ نشسته اســت كنارش كسی كه 
می گرید / كسی كه دست گرفته به 

روی پهلویش«.

غالباً توجه به این است 
كه بزرگ ترها عزاداری 

داشته باشند اما ما 
باید كنار هیئت ها هم 

كارهایی انجام بدهیم و 
برنامه هایی خاص بچه ها 

داشته باشیم. همین بحث 
خیمه كودكان كه مطرح كردم 

را دنبال می كنیم

رویكرد امسال سازمان تبلیغات اسالمی، محوریت خانواده 
در اقامه عزای حسینی است

ما نسل به نسل
در پناهت هستيم

محرم امسال هم آغاز شده است؛ درحالی كه موج پنجم كرونا با شدت پیشتازی 
می كند. برنامه هایی كه هیئات مذهبی و تشكل های دینی برای فرا رسیدن 
محرم امسال تدارك دیده اند نیز متأثر از این قضیه بوده است. به همین نسبت، 
خالقیت هایی در اجرای برنامه ها دیده شده؛ تا هم سالمت مردم مدنظر باشد، 
هم شور و شعور حسینی بیش از پیش نمود پیدا كند. در این زمینه، پویش های 
بزرگی توسط سازمان تبلیغات اسالمی، به عنوان متولی رتق و فتق امور هیئات 
و تشكل های مذهبی نیز عملیاتی شده است؛ ازجمله پویش های نسل حسینی و كوچه های حسینی و 
شهر مشكی پوش و شبیه آن. پای صحبت های حجت االسالم رضا عزت زمانی، معاون امور فرهنگی و 
تبلیغ سازمان تبلیغات اسالمی نشسته ایم تا برای ما از این خالقیت ها بیشتر بگوید و از رویكرد اصلی 

برنامه های امسال سازمان كه همانا خانواده محوری و فرزندمحوری در اقامه عزا بوده است.

    رویكرد جدید برنامه های محرمی شما به 
چه ترتیب است؟

رویكرد امســال ما، فرزندمحوری در مراسم عزاداری است؛ 
یعنی طوری كه فرزندان مــا محور اقامه عزا باشــند. این 
رویكرد را در همه ایده هایی كه داریم دنبال می كنیم؛ چه در 
عزاداری ها، چه در سیاه پوشی ها، چه در روضه های خانگی 
و... . حتی بــه این توجه كرده ایم كه خیمه كودك داشــته 
باشیم و بچه ها در هیئت ها و مساجد بتوانند از فضای عمومی 

استفاده كنند.
    چیزی كه غالبًا مغفول مانده است...

بله، غالباً توجه به این اســت كه بزرگ ترها عزاداری داشته 
باشــند اما ما باید كنار هیئت ها هم كارهایی انجام بدهیم و 
برنامه هایی خاص بچه ها داشته باشیم. همین بحث خیمه 
كودكان كه مطرح كردم را دنبال می كنیم. بحث مشــاوره 
در هیئــات را هم دنبال می كنیم؛ به ایــن ترتیب كه بانوان 
مشاور حضور داشته باشند و مسائل مبتالبه خانوادگی كه 
گاهی مردم درگیر آن هســتند را درباره اش با آنها صحبت 
كنند. برگزاری هیئت های دانش آموزی هم كه مثل همیشه 
با جدیت دنبال می شود. در كل می توانیم بگویم ما اقامه عزا 
را به ســمت نوجوان محوری برده ایم؛ چه در شكل و چه در 
محتوای برگزاری. همچنین ما یــك حركت فراگیر و ملی 
سیاهپوشی كالن در كشور را هم دنبال كرده ایم؛ ذیل پویش 
»هرخانه یك پرچم« كه این هــم ذیل همان پویش عظیم 
»نسل حسینی« تعریف شده است. بدین ترتیب كه هر خانه 
و خانواده ای جلوی خانه اش را سپاه پوش كرده و پرچم بزند یا 
اگر محله ای چنین اراده ای كند ما زمینه كار را فراهم كنیم. 

در زمینه صوت هم كارهای الزم را انجام داده ایم تا نواهای 
عاشورایی و حسینی از ماشین ها و اماكن مختلف به گوش 
برسد. در حوزه شیشه نویسی روی ماشین ها هم كارهایی را 
دنبال كرده ایم. در كل نیت ما چنین بوده كه در و دیوار شهر 
جلوه محبت به سیدالشهدا باشد و این جلوه در آن ظهور و 
بروز پیدا كند. البته وظیفه ذاتی سازمان تبلیغات كمك به 
برگزاری هیئات و اعزام مبلغ و تهیــه برنامه های محتوایی 
بوده و هست؛ ولی در كنار این وظیفه ذاتی، ما پیگیر چنین 

رویكردهایی هم به صورت خاص هستیم.
    پویش نسل حســینی كه راه انداخته اید، 

جلوه های مختلفی دارد، درست است؟
بله. با توجه به ظرفیت هایی كه قسمت های مختلف سازمان 

تبلیغات دارد، هر بخشــی به ترتیبی وارد این پویش شده 
و كارش را انجــام می دهــد كه همگی ذیل پویش نســل 
حسینی تعریف می شوند؛ مثال پویش ایران مشكی پوش را 
داشته ایم كه در آن جلوه های عاشورایی شهرها مدنظر بوده 
یا واحدهای مساجدمان هم برنامه هایی در 60هزار مسجد را 
دنبال كرده اند. همچنین خانه های قرآنی و دیگر بخش ها هم 

ایده هایی را دنبال كرده اند؛ مثل چهارپایه خوانی...
    این چهارپایه خوانی چطور بوده؟

بحث چهارپایه خوانی را ما محلی دنبــال كرده ایم. در كل 
عملیات ما در سازمان محله محور و متناسب با محله است. 
همانطور كه می دانید چهارپایه خوانی سنتی در میانه بازار 
بوده؛ جایی كه تجمعات مردمی شــكل می گرفت. با توجه 
به شــرایط كرونا و اپیدمی هایی كه وجود داشــته، ما سال 
گذشته این ایده را داشته ایم و حتی مداحان بزرگی هم در 
آن شركت كرده اند. البته ما مدنظر داشته ایم كه به صورت 
جزئی هم به آن توجه كنیم و صرفاً كالن نباشــد؛ اینكه در 
فرصتی كوتاه شعر،  مداحی، سخنرانی و روضه ای اجرا شود و 
مردم از آن استفاده كنند و مشكالت بهداشتی هم به واسطه 
تجمع مردم پیش نیاید. نكته دیگری هم كه در باب كوچه ها 

و محالت حســینی مطرح بود، ایجاد گروه های ســرود 
نوجوان ها بود. این گروه های ســرود از 200مورد به 

500مورد رسیده اند و همه تالش مان این است 
كه به هزار گروه هم برسند. همه اینها كمك 
می كنند تــا بتوانیم هم جلوه حســینی به 

شهرهای مان بدهیم و هم برای شهروندانی 
كه به واسطه مشكالت و بیماری های 

زمینه ای امكان حضور در تجمعات 
را ندارند، فرصتــی فراهم بیاوریم 
كه از شور و شعور حسینی نهایت 

بهره را ببرند.
    نكتــه ای كه در 
شــما  صحبت های 
وجود دارد، توجه به 

كودكان است. ببینید! 
مثاًل در رستوران هایی 

كه كار خالقانه دارند، هم 

صندلی و میز كودك درنظر گرفته می شود و 
هم فضایی برای بــازی آنها یا مثاًل ایده ای كه 
در برخی پایانه ها و مراكز خرید تحت عنوان 
اتاق مادر و كودك مطرح است. متأسفانه ما 
در مجامع مذهبی، مساجد و... توجه كمتری 
به این ایده داشته ایم، درحالی كه والدین واقعًا 
بدون فرزندان خودشان غالبًا نمی توانند به 
عزاداری ها بیایند. توجه شما به این موضوع 
نوجوان محوری یا كودك محوری در اقامه عزا 

از كجا نشأت می گیرد؟
ما امســال هیئت را بر پایه خانواده و خانواده را نیز 
بر پایه فرزند كه مایه شــور خانواده اســت، درنظر 
گرفته ایم؛ مبنای آن هم این است كه قیام سیدالشهدا 
با خانواده اش ماندگار شد. اگر خانواده اش نبود، معلوم 
 نبود موضوع كربال مثل امروز ظهور و بروز داشــت یا نه. 
هم شــما از برادر فداكار دارید تا طفل 6ماهه و كودك 
3ساله و نوجوان ها و مادر خانواده و... . اساساً استمرار 
قیام حســینی با حضور خانــواده و فداكاری این 
خانواده و اطالع رسانی این خانواده بوده است. 
اگر چنین بوده، پس خانواده باید موضوعیت 
پیدا كند. طبیعی است كه مسئله اصلی در 
كشور ما نیز باید خانواده باشد. خانواده 
اساساً ســلول بنیادین جامعه ماست. 
دشمن هم این را خوب فهمیده و در 
حال مبــارزه فراگیر برای كم رنگ 
ساختن خانواده است. البته این 
تالش آنها بــه روایت حضرت 
آقــا، در كشــورهایی كه نگاه 
توحیدی و مذهبی نداشته اند 
موفق بوده، ولی در جاهایی 
كه محبــت الهــی و نگاه 
توحیدی و اهل بیتی وجود 
دارد موفق نبوده اند هرچند 
كه به ســختی دارند تالش 
می كنند. پس ما وظیفه داریم 
كه این بنیان را تقویت كنیم. باید 
دقت كنیم كه فرزنــدان ما آینده ما 
هستند و جلوه های ما. هر پدر و مادری چه 
متدین باشند یا نباشند، باید توجه داشته باشند 
كه فرزندشان امتداد آنهاســت. هیچ كس دیگری 
امتداد ما نخواهد بــود. در و دیــوار و دارایی و جایگاه 
اجتماعی و حتی موجودات دیگری كه برخی خانواده ها 
از آنها نگهداری می كنند امتداد انســان نخواهند بود؛ 
امتداد او تنها در فرزند او تجلــی پیدا خواهد كرد. پس 
شایسته اســت كه جلوه ای نیك از خود باقی بگذارد. به 
همین نسبت و با همین فلسفه و نگاه بوده كه ما فرزند 
را محور برنامه های خودمان قرار داده ایم؛ چرا كه فرزند 
رزق و نشاط خانواده است. به همین نسبت باید در هیئات 
هم تعهد و مسئولیت نسبت به این قضیه داشته باشیم. 
چنین اســت كه ما هم به فكر ایجاد محیط های تخصصی 
مثل هیئات نوجوانان و دانش آموزی افتاده ایم، هم به فكر 
افزایش حضور كودكان و نوجوانان در قالب برنامه هایی چون 

خیمه كودكان و... .

عیسی محمدی

موج پنجم كرونا و فرا رسیدن محرم، باعث ایجاد خالقیت هایی در اجرای مراسم شده

محرمی به وسعت شهرها

در نقش یك تسهیل گر
البته در این جلسه، بحث هایی هم رد و بدل 

می شود؛ بحث هایی درباره اینكه چرا از اصحاب رسانه 
و دیگر اثرگذاران در این زمینه، درخواست پیشنهاد و 
ایده نشده است. هچنین نقبی هم به برنامه های سال 
گذشته محرم در كشورمان زده می شود؛ به كارهایی 
شبیه كار محمود كریمی كه با هیئت سیار خودش، به 
میان مردم و همه جای تهران رفت و حسابی خبرسازی 
كرد اما ماجرا چنین است كه حتی خود سازمان تبلیغات 
هم، قصد دارد  چنین ایده هایی را اجرایی كند؛ هرچند 
كه خود را در نقش یك تسهیل گر می بیند نه در نقش 

كسی كه قصد دارد برگزاركننده و دستوردهنده 
باشد.

هم خوانی با 
مداحان بزرگ

اما شاید موضوع این پویش هم برای خیلی ها جالب باشد 
و البته نحوه اجرای آن. قرار بر این بوده كه عالقه مندان به 
شركت در این پویش، كلیپ و صوتی یك دقیقه ای از آثار 
هر كدام از ذاكران و مداحان كشوری را انتخاب كرده و آن 
را بازخوانی كنند. سپس آثار بازخوانی شده را به دبیرخانه 

پویش ارسال كنند. در نهایت، كسانی كه بهترین همخوانی ها 
را داشته باشند، مورد تقدیر قرار خواهند گرفت اما همه  چیز 
به این جا ختم پیدا نخواهد كرد. این افراد، از طریق سازمان 
تبلیغات و هماهنگی های صورت گرفته با مداحان اصلی، در 

هیئت ها هم خوانی هایی هم خواهند داشت كه همین 
اتفاق، باعث اشتیاق بیشتری برای شركت 

در این پویش شده است.

 هدف
تعظیم شعائر است

حجت االسالم محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات 
هم البته از دل بهانه تشكیل این هم اندیشی، نقبی هم به 

خبرنگاران می زند و می گوید: »شما خبرنگاران نقش مهمی 
در نشر حقایق دارید. البته برای تقدیر از شما عزیزان همیشه 

دالیل زیادی وجود دارد؛ از جمله نسبت كار شما با حق و 
حقیقت است. خبرنگار باید راوی حقیقت باشد. كسانی كه 
به ارتقای آگاهی مردم كمك می كنند در فرهنگ دینی 
مقام باالیی دارند«. بحث به سمت محاصره تبلیغاتی و 

رسانه ای و جایگاه رسانه ها در این نبرد سهمگین كشیده 
می شود. او البته بحث را به محرم هم می كشد و هدف 

اصلی را تعظیم شعائر حسینی می داند كه یكی از 
آنها مشكی پوش كردن شهر است .

مورد 
پادگان 06

از دیگر مراسم  خالقانه ای كه امسال اجرا می شود، 
چهارپایه خوانی دو تن از مداحان شناخته شده كشور 
است. این اتفاق، كه از سنت های رایج فرهنگ محرمی 
در ایران است، در پادگان 06ارتش برگزار می شود و 
حجت االسالم كاشانی هم سخنرانی اش را عهده دار 
است. این برنامه كه تركیبی از برنامه های هیئت های 
رایه العباس)ع( و عبداهلل بن الحسن)ع( است، با حضور 

محمود كریمی و حنیف طاهری اجرا می شود. البته این 
دومین سالی است كه چنین برنامه ای در این مكان برگزار 
می شود؛ سال گذشته نیز همین پادگان شاهد برگزاری 

مراسم چهارپایه خوانی بود كه با توجه به شیوع 
كرونا، مورد استقبال زیادی هم قرار 

گرفت.

 نظرخواهی 
از نخبگان

از جمله كارهایی كه سازمان تبلیغات اسالمی به عنوان 
متولی رتق و فتق امور هیئات مذهبی انجام داده، برگزاری 

جلساتی با حضور 1850شخصیت و نخبه ایرانی بوده 
است كه این جلسات در مدت 4 ماه برگزار شده اند تا 

چشم انداز روشنی نسبت به كارهایی كه باید صورت بگیرد، 
به دست آید. از دیگر ایده های اجرایی شده در این مراسم، 
پویش »نسل حسینی« بود كه این روزها خبرهای زیادی 
از آن می شنویم. این ایده و پویش، از جایی شكل گرفته 
كه خالئی به نام كمبود گفتمان دینی برای نسل هایی كه 

در حال رشد هستند، ایجاد می شود. در نتیجه چنین 
پویشی شكل گرفت تا قدمی كوچك در راه 

پر كردن چنین خالئی بردارد. 

میزبان 
80هزار عزادار

این پادگان بزرگ، می تواند فضایی به اندازه 50هزار 
مترمربع را در اختیار حاضران قرار بدهد. بدین ترتیب 
و با طراحی خاصی كه صورت گرفته است و با رعایت 
پروتكل های بهداشتی، فضای داخلی پادگان می تواند 

میزبان 50هزار نفر باشد. البته فضای بیرونی هم با 
برنامه ریزی های صورت گرفته، می تواند 30هزار عزدار را 
میزبانی كند. در فضای داخلی نیز نیمی از این ظرفیت در 

اختیار عزاداران مرد و نیمی در اختیار عزداران خانم خواهد 
بود. پیش از شروع برنامه، نیم ساعت تالوت قرآن و نیم ساعت 

سخنرانی و نیز یك ساعت مداحی خواهد بود  كه سعی 
شده است فضای جلسه از حالت منبر خارج شده 

و در قالب چهارپایه خوانی دنبال 
شود.

پروفایل های حسینی
از اتفاقات جالبی كه در جریان این پویش افتاده است، 
طراحی شعار »ما نسل به نسل در پناهت هستیم« و 
نیز طراحی تصویر پروفایل های شبكه های مجازی 
كاربران با این عنوان و رویكرد است. به این منظور 

panel. هم اعالم شده كه كاربران می توانند به آدرس
aghigh.ir مراجعه كنند تا چنین تصویرها و پنل هایی 
در اختیارشان قرار داده شود. استقبال كاربران ایرانی از 
این طرح به گونه ای بوده كه تنها در عرض 4روز، نزدیك 
به 30هزار كاربر اقدام به ساخت تصاویر پروفایل خود با 

قالب های محرمی كرده اند؛ روندی كه البته ادامه 
دارد و كماكان با استقبال زیادی 

روبه رو است.

یك 
مجموعه فرهنگی كامل

 گستردگی این ایده هم به قدری بوده كه یكی،
دو ماهی وقت برای آماده سازی آن صرف شده است. در 
فضای بیرونی پادگان نیز 5موكب حسینی برای پذیرایی 
و سالمت عزاداران درنظر گرفته شده است. همچنین 

غرفه های فرهنگی برای معرفی كتاب های مناسب با این 
حال و هوا درنظر گرفته شده است. متولیان امر، همچنین 
میزهای پاسخ به پرسش های مذهبی و عقیدتی حاضران را 
هم طراحی كرده اند و برای كمك های مردمی به نیازمندان 

امكاناتی درنظر گرفته شده است. همچنین اپلیكیشنی 
هم طراحی شده كه عزاداران را به سمت هیئت راهنمایی 

می كند و به او بهترین مسیر را، با توجه به ظرفیت 
پاركینگ ها و فضاهای هیئت، معرفی 

می كند. 

بازخوانی های عاشقانه
همزمان با میالد امام حسین )ع(، با شعار »ما 

ملت امام حسینیم«، پویش بازخوانی مداحی ها شكل 
گرفت؛ همان موقع بود كه سیدمحمد میرهاشمی، 

درباره فراخوان چنین پویشی گفت: »این پویش ویژه 
كودكان، نوجوانان و جوانان انجام گرفته و نسل خاصی 

مدنظر ما نیست، از این رو همه كودكان، نوجوانان و 
جوانان در هر سنی می توانند در این پویش ملی شركت 
كنند. این پویش تا شروع محرم هم آماده دریافت همه 
آثار ارسالی خواهد بود. برای انتخاب كلیپ های مداحی 
محدودیتی قائل نشده ایم، لذا مخاطبان می توانند هر 

اثری از ذاكران كشوری را مدنظر كار خود قرار 
دهند«.

گردهمایی 
بزرگ و مجازی مبلغان

از دیگر اتفاقات مثبت و خالقانه ای كه در این زمینه 
افتاد، باید به گردهمایی مبلغان و گروه های تبلیغی  ماه 

محرم امسال اشاره كرد. البته خبری از گردهمایی حضوری 
نبود و به صورت مجازی اتفاق افتاد. این گردهمایی نیز 
با محوریت »مسئولیت اجتماعی« برگزار شده. این 

گردهمایی با همكاری حوزه های علمیه و نیز سازمان 
تبلیغات شكل گرفته است. این گردهمایی با پیام آیت اهلل 
جوادی آملی آغاز شد؛ پیامی كه در آن آمده بود كسانی 

می توانند حسینی باشند كه حسینی بیندیشند و حسینی 
عمل كنند و حسینی فكر كنند. در این گردهمایی از باید 

و نبایدهای تبلیغی در  ماه محرم نیز صحبت 
و راهكارهای الزم ارائه شد.

یك روز در هفته، در یكی از روزهای مردادی، قرار بود كه خبرنگاران و اصحاب رسانه در محفلی، با رئیس سازمان تبلیغات اسالمی گرد هم آیند. اما برای چه؟ آیا این 
یك نشست عادی بود؟ به واقع قرار بود كه خبرنگاران و اصحاب رسانه، از دغدغه های شان در مورد برنامه های محرمی بگویند. همچنین قرار بود اطالعاتی هم درباره 
خالقیت هایی كه در این مورد انجام شده، كسب كنند. چنین بود كه جلسه ای برای هم اندیشی این دو، در مركز فرهنگی سرچشمه تهران شكل گرفت كه البته بهانه اش 

را روز خبرنگار قرار دادند اما اصل قصه چیز دیگری بود.
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نقاره

در ایــن روزهــای كرونایــی 
 كــه مراســم ماه محــرم را هــم 
تحت الشــعاع قــرار داده، یكی از 
بهترین راهكارهای مشــاركت در 
مراســم عزای امام حســین)ع( و 
یارانش، عزاداری با اپلیكیشن های 
محرمی اســت. »نقاره« برنامه ای 
است كه با شــعار »همه مداحی ها 
روی گوشی شما« این امكان را به 
كاربرانش می دهد تا هزاران مداحی، 
مرثیه، نوحه و نوای عاشــورایی را 
به صورت رایگان دانلود كنند. ضمن 
اینكه امكان ایجادفهرســت پخش 
دلخواه و دنبال كردن ســخنران یا 
مداح مورد عالقه نیز در این برنامه 
وجود دارد. راستی تا یادمان نرفته 
این نكته را هم اضافه كنیم كه نقاره 
كه تاكنون 2هزار بار دانلود شــده، 
عالوه بر مداحی و مرثیه، بخش های 
دیگری ازجمله قرآن، نهج البالغه، 
ادعیه، ســخنرانی و... نیــز دارد و 
به طور كلی تمام نیازهای مذهبی 

مخاطبانش را تامین می كند.

پخش زنده حرم

اگر دلتان هوای حــرم مطهر امام 
حسین)ع( را كرده و در این روزهای 
كرونایــی امكان زیــارت حضرت 
برایتان مهیا نیســت، می توانید با 
نصب برنامه »پخش زنده حرم امام 
حســین)ع(« دلتان را راهی كربال 
كنید. این برنامه كــه هم اكنون با 
نظر حدود 3هزار و 500نفر، رتبه 
4.4از 5را به دســت آورده، كاری 
از گروه نرم افزاری پارساســت و با 
پخش زنده اینترنتی ضریح، صحن 
و گنبد بارگاه حرم امام حسین)ع( 
به مخاطبانــش خدماتی معنوی 
و ارزشــمند ارائه می دهد. با نصب 
این برنامه عالوه بر اینكه می توانید 
چندین نمــا از حرم مطهــر امام 
حســین)ع( را به صــورت زنده و 
آنالین تماشــا كنید، می توانید از 
پخش زیارت عاشورا همراه ترجمه 
فارسی و همچنین مقاالتی درباره 
زندگینامه امام حسین)ع( بهره مند 

شوید.

خورشید نینوا

ذهن همه ما پر از سؤاالتی درباره 
قیــام امــام حســین)ع( و واقعه 
كربالست؛ سؤاالتی كه می توانیم 
پاســخ همه آنها را در اپلیكیشــن 
»خورشــید نینوا« پیدا كنیم. این 
برنامه معنوی كــه تاكنون 2هزار 
بار دانلود شــده، محصول مؤسسه 
فرهنگی و اطالع رســانی »تبیان« 
است كه با همكاری مركز مطالعات 
و پاســخگویی به شــبهات حوزه 
علمیه قم به وجود آمــده. در این 
برنامه به 200پرســش اساسی و 
شــبهاتی كه درباره واقعه عاشورا 
وجود دارد، پاسخ داده شده كه از 
مهم ترین آنها می تــوان به دالیل 
اثبات واقعه كربــال و چرایی قیام 
امــام حســین)ع( اشــاره كرد. 
خورشــید نینوا شــامل 13بخش 
اســت كه فلســفه و اهمیت قیام 
امام حســین)ع(، حوادث از مدینه 
تا كربال، حوادث عاشورا و پس از آن 
و فلسفه و اهمیت عزاداری ازجمله 

آنهاست.

پس از شهادت ساالر شهیدان و 
اصحابش در سرزمین كربال، قبیله 

بنی  اسد پیكر او و یارانش را چند روز 
پس از واقعه، دفن كردند. سپس برای 
مزار شریفش نشانه ای درنظر گرفتند 

و درخت سدری را عالمت آن ساختند. 
گفته می شود كه این نشانه تا مدت ها 
بر سر مزار امام حسین)ع( باقی ماند و 
زیارت آن حضرت در زمان بنی امیه از 

سوی شیعیان انجام می شد.

از جمله اتفاقات مهم روز اربعین 
حسینی را بازگشت اسرا از شام به 
كربال خوانده اند. البته در این مورد 
روایت ها كمی متفاوت است و برخی 
از مورخان بر این باورند كه اسرای 
كربال به همراه امام زین العابدین)ع( 
در روز اربعین در كربال نبوده اند. اما 
مورخانی مانند ابوریحان بیرونی و 
شیخ بهایی، تاریخ ورود اسرا به كربال 
را بیستم صفر سال ۶۱ دانسته اند. در 
این روز سرهای مطهر شهدا به همراه 
سر اباعبداهلل الحسین)ع( با پیكرشان 
دفن شد. برخی از مورخان و مفسرین 
نیز وجه استحباب زیارت اربعین 
در این روز را بازگشت اسرای كربال 
در روز بیستم صفر دانسته و آن را 
همه ساله گرامی می دارند.

جابر ابن عبداهلل انصاری ۱۵سال پیش از 
هجرت در مدینه در طایفه خزرجیان به دنیا 

آمد. او هنگامی كه می خواست به كربال بیاید 
نابینا شده بود. هنگامی كه به آن ارض متبرك 

رسید در فرات غسل كرد و خود را معطر 
ساخت و به طرف مزار پرنور سیدالشهدا)ع( 

شتافت. پس از طواف دور مزار امام حسین)ع( 
به دیگر شهدای كربال سالم داد. شیخ طوسی 

می نویسد: »روز اربعین روزی است كه جابر 
ابن عبداهلل انصاری، صحابی رسول خدا)ص(، 

از مدینه برای زیارت قبر امام حسین)ع( به 
كربال آمد و او نخستین زائری بود كه قبر 

شریف آن حضرت را زیارت كرد«.

روزی سعد ابن جناده، از یاران 
امیرالمومنین)ع( نزد وی آمد و از او 
خواست برای فرزندش نامی برگزیند. 
حضرت، كودك را در آغوش گرفت 
و نام عطیه را بر او گذاشت و فرمود: 
این نوزاد عطا و موهبت الهی است. 
گفته می شود كه عطیه عوفی دومین 
شخصی است كه به زیارت مزار 
حضرت سیدالشهدا نایل شده است. 
در روایت ها، دیدار و همراهی او با جابر 
برای زیارت كربال ذكر شده است. 
همچنین گفته می شود زیارت عاشورا 
در روز اربعین از آثار جاودانه اوست.

پس از آنكه مختار ثقفی توانست بر عراق 
عرب تسلط نسبی بیابد به محمد ابن 

ابراهیم اشتر فرمان داد تا به كربال برود و 
مسجد و خیمه هایی در اطراف قبر شریف 
امام حسین)ع( بنا كند. گفته می شود كه 

نخستین حرم در سال ۶۵ یا ۶۶ هجری 
قمری با آجر و گل ساخته شد و در اطراف 

آن نیز روستایی به  وجود آمد. مورخان 
می گویند نخستین حرم آن حضرت 

كه در روزهای اربعین هر سال میعادگاه 
شیعیان بود تا پایان حكومت امویان 

یعنی ۱۳۲هجری قمری پابرجا بود.

زیارت مزار حضرت سیدالشهدا)ع( در زمان 
حكومت عباسیان، امری بود كه با مخالفت 
هارون الرشید همراه شد. او از افزایش حرمت 
حرم امام حسین)ع( واهمه داشت و به همین 
دلیل در ۱۹۸هجری دستور تخریب حرم را 
صادر كرد. هارون دستور داد تا محوطه مزار 
آن حضرت كامال با خاك یكسان و زمین آن 
شخم زده شود. او همچنین همه نشانه های 
 حرم آن حضرت، ازجمله درخت سدر  
را نیز از بین برد.

پس از فوت هارون الرشید، فرزندش 
مأمون به خالفت رسید. او برای 

راضی نگه داشتن شیعیان تصمیم 
گرفت خالفت را به صورت نمادین 
به حضرت امام رضا)ع( واگذارد. از 

سوی دیگر فعالیت های شیعیان 
را نیز آزاد گذاشت تا آنها از این 

فرصت به وجودآمده برای مرمت مزار 
امام حسین)ع( بهره ببرند. در طول 
سال هایی كه مأمون بر سر خالفت 

بود، زیارت قبر آن حضرت با مانعی 
جدی مواجه نشد.

پس از مأمون، نوبت به متوكل عباسی 
رسید تا عهده دار امور مسلمین 
شود. این خلیفه عباسی، عنادی 
عجیب با شیعیان و امامان آنها پیدا 
كرد. به طوری كه در ۲۳۲ هجری 
قمری دستور داد تا حرم حضرت امام 
حسین)ع( به همراه خانه های اطراف 
آن ویران شود. متوكل ملعون حتی 
به این هم راضی نشد و از افرادش 
خواست تا آب را در زمین های كربال 
جهت امحای قبور جاری كنند. اما آب 
جز محوطه قبور همه جا را فرا گرفت و 
گزندی به مزار وارد نكرد.

متوكل به دست فرزندش منتصر عباسی 
كشته شد. منتصر سیاست پدربزرگش 

در مدارا كردن با شیعیان را در پی گرفت. 
به همین دلیل در حدود سال ۲۵۰هجری 

قمری دستور داد تا بنایی تازه بر مزار حضرت 
سیدالشهدا)ع( بسازند. او عالوه بر بنای 

اصلی، گلدسته بلندی نیز در كنار حرم 
ساخت تا محل دفن حضرت امام حسین)ع( 
برای آنهایی كه از راه دور به زیارت می آیند 
آسان تر شناخته شود. حدود ۳۰ سال بعد، 

داعی الصغیر، از فرمانروایان طبرستان و 
نوادگان زید ابن علی ا بن حسین، به بازسازی 

و گسترش حرم پرداخت.

بنای اصلی حرم و محل زیارتگاه 
امام حسین)ع( تا سال ۳۷۱ 
قمری و تا زمان حكومت آل 
بویه به همانگونه باقی ماند. اما 
عضدالدوله دیلمی نخستین 
كسی بود كه دستور ساخت 
همه عتبات را صادر كرد. او 
آرامگاهی مناسب كه دارای 
گنبدی بزرگ بود را بر باالی 
مزار حضرت سیدالشهدا 
ساخت. این بنا تا سال ۴۰۷قمری 
همچنان پابرجا بود. اما در این 
سال آتش سوزی در حرم رخ 
داد كه البته به ساختمان حرم 
آسیبی وارد نكرد. حتی حمالت 
مغوالن نیز باعث نشد تا گنبد 
امام حسین)ع( از بین برود و 
مصون ماند.

درباره برگزاری مراسم  عزاداری رسمی 
برای شهدای كربال گفته می شود كه این امر 
از زمان امام باقر)ع( و امام صادق)ع( شروع 
شده است. درواقع ضعف دوران پایانی عمر 
حكومت اموی این اجازه را به شیعیان داد تا 
آشكارا به زیارت آن حضرت بروند و مراسم 

عزاداری برپا كنند. در سال ۳۵۲قمری، 
معزالدوله دیلمی دستور داد مردم در روز 

عاشورا جمع شوند و اظهار حزن كنند؛ سنتی 
كه در روز اربعین نیز تكرار می شده است. 

در این روز ها بازار ها بسته و در آنجا مراسم 
عزاداری برپا می شد. نخستین عزاداری های 
رسمی از همین دوران به وجود آمد و تا دوران 

صفویه ادامه یافت.

در زمان حكومت بعث عراق نیز 
عزاداری های رسمی و باشكوه در روز 

اربعین و حتی تاسوعا و عاشورای 
حسینی شكل خوشی نداشت. حتی 

در نامه ای به فرماندهان این حزب، 
از حضور در بارگاه امام حسین)ع( و 

برگزاری مراسم ممانعت به عمل آمده 
بود. همچنین از آنها خواسته شده بود 

تا مانع شكل گیری مراسم عزاداری 
در روز اربعین حسینی شوند. اما پس 

از سقوط حكومت صدام حسین، 
زیارت سیدالشهدا در روز اربعین 
رونق یافت و به یكی از بزرگ ترین 

اجتماعات مذهبی جهان تبدیل شد.

دولت جالیریان تعمیرات را 
برای برپایی هرچه بهتر مراسم  
عاشورا و اربعین حسینی شروع 
كردند و آن را در سال ۷۸۶ قمری 
به پایان رساندند. آنها نخستین 
كسانی بودند كه ایوان طال برای 
مزار سیدالشهدا بنا كردند. سپس 
نوبت به پادشاهان صفویه رسید تا 
نخستین صندوق و ضریح فوالدی را 
بسازند و آرامگاه را توسعه بدهند. 
در سال ۱۱۲۹ نیز یك كاروانسرا 
برای زائران حرم حسینی بنا شد تا 
مسافرانی كه از راه دور آمده اند نیز 
در آسایش بیشتری باشند. نادرشاه 
افشار نیز ازجمله اشخاصی بود كه 
در تزئینات داخلی حرم و ایجاد 
تغییرات سازنده در سال ۱۱۳۵ 
دست داشت.

تدفین امام 
حسین ع

بازگشت 
اسرا 

به كربال

ورود 
جابر

زیارت 
عطیه 
عوفی

قیام 
مختار

تخریب 
حرم

تجدید 
بنای حرم

معجزه 
در كربال

نخستین 
حرم

اولین 
گنبد

اولین 
اربعین 
رسمی

ایوان 
طال

حكومت 
صدام

نگاهی تاریخی به ساخت ضریح و گنبد و بارگاه سیدالشهداع در كربال

چله نشینی عشق
شیخ طائفه طبق نقل شیخ شهرآشوب نوشته اســت: علت واقعی پیدایش ســنت اربعین حسینی را مراسم تدفین ســرهای شهدای كربال توسط 
امام زین العابدین)ع( و برپایی سوگواری و عزاداری و تجدید خاطره مصایب جانسوز عاشورا می دانند. همچنین منقول است كه آسمان پس از شهادت 
امام حسین)ع( به مدت ۴۰روز گریست تا   درنهایت سر بزرگوار آن حضرت در كنار پیكرش آرام گیرد. حاال قرن هاست كه مراسم اربعین حسینی چه در 
خفا و چه در جال، در نزدیكی مزار آن حضرت برگزار می شود. كربال طی این قرن ها روزهای پراندوهی را سپری كرده است كه ذكر آنها در فرصتی اندك 
نمی گنجد. با این حال، در این مطلب، كوشیده ایم تا سیر تاریخی شكل گیری ساخت حرم حضرت امام حسین)ع( را پی بگیریم و با آن بیشتر آشنا شویم.

این دوسال كرونایی را بگذارید كنار. همه  چیز محرم این دوسال تحت تأثیر 
شیوع این ویروس عجیب وغریب بود و است. اما به غیراز آن، آداب و رسوم 
عزاداری هم دارد تغییر می كند یا شاید بهتر است بگوییم تغییر كرده است. 
مثل همه  چیزهای دیگر. اگر تا چنددهه قبل اعتبار هیئت های عزاداری و 
تكیه هاي معتبر به پرچم سیاه گلدوزی شده ای بود كه نام هیئت و تاریخ 
تأسیس اش را روی آن می دوختند، حاال هیئت ها دنبال بنر بزرگ تر هستند. 
در همین تهران قدیم هر كوی و محله دارای تكیه ای خاص خود بود كه در 
روزهای عزاداری، مردم همان محل در آنها جمع می شدند و به سوگواری و 
انجام مراسم مذهبی می پرداختند. حاال تعداد هیئت ها در هر محله بیشتر 
شده ولی حال و هوای عزاداری ها، آن حال و هوای قدیم نیست. به خوب تر 
یا بدتر شدنش كاری نداریم اما اگر می خواهید بدانید كه تهرانی های قدیم 

چه رسم و رسومی  برای عزاداری  ماه محرم داشتند، این مطلب را 
بخوانید.

قدیم ها در بیشتر تكیه ها به اقتضای فصل، چادری بزرگ كه در واقع 
سقف تكیه به حساب می آمد و می توانست عزاداران را از آفتاب و باد و 
باران مصون نگه دارد، افراشته می شد. چادرها ، گاه ساده و گاه مزین به 
نقش های تزئینی بود. كف تكیه های تهران قدیم نیز با قالی مفروش 
شــده و بر در و دیوار آن، پارچه های ســیاه و كتیبه های قلمكاری 
كه روی آن اشعاری در رثای اهل بیت  -بیشــتر دوازده بند محتشم 
كاشانی - نقش بســته بود، آویخته می شــد. تكیه ها عالوه بر راهی 
كه مخصوص ورود و خروج عزاداران بود، دو راه دیگر هم داشــت كه 
قافله های شترسواران، تعزیه خوانان و... از آنها وارد صحنه شده یا از 

آن خارج می شدند. 

سینه زنی ســنتی ابتدا در محدوده تهران قدیم رواج یافت 
و ســپس به هیئت های عزاداری ری و شمیران منتقل شد. 
ســینه زنی تهرانی های قدیم تا قبل از نقــل مكان مرحوم 
حاج مرزوق از كربال به تهــران، اینگونه بــود كه اصطالحاً 
ســه ضرب و بی وقفه ســینه می زدند. مرحوم حاج مرزوق، 
بنیانگذار سینه زنی ســنتی در تهران بوده است كه این نوع 
سینه زنی خیلی زود در نقاط دیگر رواج یافت. اوج تكامل این 
سبك، در دوره مرحوم شاه حسین و مرحوم ناظم شكل گرفت. 
این دوپهلوان نامدار بیشترین سهم را در شكل گیری آنچه ما 

امروز »عزاداری سنتی« می نامیم، داشته اند.

یكی دیگر از آداب ورســوم عزاداری در تهران قدیــم كه این روزها 
كمرنگ شده، برپایی سقاخانه بوده اســت. آن زمان، سقاخانه های 
تهران قدیم سنگاب داشــتند؛ یعنی آب آشامیدنی درون یك ظرف 
سنگی بزرگ بود. سقاخانه ها در مراسم عزاداری محرم همیشه یكی از 
مكان های پراهمیت بودند. جز سقاخانه های دائمی كه در مسجدها و 
تكیه های تهران قدیم و بازار تهران برپا بود گاهی سقاخانه های موقت 
هم در زمان های خاص، ویژه هنگام عزاداری محرم، برپا می شــدند. 
بدین گونه كه ظرفی از آب را داخل سقاخانه ای از چوب یا سنگ قرار 
می دادند و دونفر با لباس های چرمین در كنار آن قرار می گرفتند. هنوز 
هم می توان سقاخانه های دائمی تهران را در نقاط مختلف تهران قدیم 

دید كه شاید معماری آنها قابل توجه باشد.

هنوز هم خیلی ها محرم های تهران قدیم را با مراسم تعزیه خوانی اش 
به یاد دارند كه در تكیه  دولت برپا می شد. یكی دیگر از آداب ورسوم 
رایج در عزاداری های تهران قدیم كه این روزها بسیار كمرنگ تر شده، 
شبیه خوانی و تعزیه خوانی است. این رسم هنوز هم در اكثر نقاط ایران 
رواج دارد و می توان آن را نوعی نمایش مذهبی دانست. تعزیه خوانی 
سابقه ای طوالنی در فرهنگ ایرانیان دارد اما تعزیه در مصایب ائمه)ع( 
و به ویژه مصایب حضرت سیدالشــهدا)ع( در تهران قدیم به گونه ای 
دیگر بوده و روزگاری، شور و حال خاصی داشته است. اطالعات دقیقی 
از زمان شروع تعزیه خوانی در تهران در دست نیست اما از قرن دهم 
هجری، اجرای آن را می توان در منابع و به ویژه سفرنامه جهانگردان 
یافت. اوج تعزیه و شبیه خوانی در دوران قاجاریه بوده است و پس از 

آن رو به افول می گذارد.

هنوز هم شــهروندان تهرانی، در دهــه اول محرم 
سیاهپوش می شوند و بر در و دیوار شهر هم سیاهی 
می زنند ولی اجرای این رســم در گذشــته بسیار 
اهمیت داشت و بزرگان تأكید زیادی بر آن داشتند. 
درست از روزهایی كه مساجد و تكایای تهران قدیم 
برای محرم آماده می شدند -یعنی چند روز قبل از 
رسیدن  ماه محرم - كم كم  رنگ سیاه بر پوشش مردم 
تهران قدیم، از زن و مرد و پیر و جوان غالب می شد 
تا جایی كــه در روز اول  ماه محــرم همه یكپارچه 
سیاهپوش بودند. این ســنتی بود تغییر ناپذیر، تا 
جایی كه فقیرترین تهرانی كه از مال دنیا جز پیراهن 
و قبای تنش چیزی نداشت، همان را فروخته، سیاه 
می خرید یا با لباس كهنه ســیاه معاوضه می كرد. 
یا حتی بعضی ها لباس رنگی شــان را با جوهر رنگ 
می كردند. یكی از نذرهای مردم تهران قدیم هم نذر 
پیراهن، دستمال و پارچه ســیاه بود كه بین فقرا و 

بی سیاه مانده ها تقسیم می شد.

برپایی سقاخانهبرپایی هیئت

سیاهپوشی در محرمعزاداری و سینه زنی

تعزیه خوانی

سنگ زنی یكی از مراسم  عزاداری در تهران قدیم بود. حتی 
دسته هایی در پایتخت وجود داشت كه مردم آن را به دسته 
سنگ زن ها می شــناختند. در این شــیوه عزاداری سنتی، 
به جای ســینه زدن و زنجیر زدن، عــزاداران هر یك دوتكه 
سنگ در دست می گرفتند و با نوای نوحه خوان و صدای سنج، 
سنگ ها را برهم می زدند. می گویند كه این شیوه عزاداری كه 
حداقل در تهران قدیم كاماًل منسوخ شده به این نشانه بود كه 
روز عاشورا چنین سنگ هایی بر سر و پا و سینه امام 
و شــهدا خورده بوده است. سنگ زنی در تهران 
قدیم به دوشیوه ســه ضرب و چهارضرب 

انجام می شد.

سنگ زنی
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    خوانندگانی كه در آن سال ها با آنها همكاری 
كرده  اید چه كسانی بودند؟

زیادند. عالوه بر »مارتینو«، »موراندی«، »ویانلو«، »پائولی« 
حتی »مودونیو« و خیلی های دیگر.

    كدام تنظیم بود كه در این دوره تمام وكمال 
بهتر از بقیه درآمد؟

من آ نجا توفیقات زیادی كســب كردم.RCA هم از شــرایط 
نزدیك به ورشكســتگی درآمد. » قوطی«، »پولوور« یا »من 
كار می كنم«... ولی احتماالً قطعه ای كه بیشترین تقابل ها را 
برانگیخت »هربار« بود و آن را در جشنواره »سن رمو«ی1۹۶۴ 
ارائه كردیم و »پائول آنكا« آن را خواند كه براساس زندگینامه 
خودش بود اما برنده نشــد. ولی همان بار نخست در ایتالیا، 
صفحه ۴5 دور به تیراژ یك میلیون و500 هزار به اضافه 3میلیون 

كپی دیگر رسید؛ رقم های جالبی برای آن دوره بودند.
]جشنواره موسیقی سن رمو، محبوب ترین جشنواره ساالنه 
آوازخوانی ایتالیاســت كه در ایالت لیگوریا برگزار می شود. 
این جشنواره از ســال 1۹51 فراگیرترین رخداد در فرهنگ 
عامه ایتالیا محسوب می شود و در سراسر اروپا شناخته شده 
است. این جشنواره الهام بخش مسابقات آوازخوانی یوروویژن 

بوده است.[
    این موفقیت را چطور توضیح می دهید؟

برخی چیزها توضیحی ندارند؛ اتفاق می افتند. ولی از مدتی 
قبل برخی مدیران RCA مرا بازخواست می كردند و می گفتند 
كه من بخش ریتمیك را به قدر كافی استفاده نمی كنم؛ الاقل 

به نسبت مد آن دوره یا آنگونه كه آنها می خواستند.
    درست می گفتند؟

بله! برای من بخش ریتمیك هیچ وقت چنگی به دل نمی زده. 
من همیشه فكر كرده ام كه یك تنظیم خوب بیش از همه با 
سازآرایی و پیامدهای رفتاری اركستری آن و انتخابات طنین 
و اصوات قابل تعریف است. ولی برای ترانه هربار تصمیم گرفتم 
به آنها حق بدهم و یك بخش ریتمیك نوشتم كه خیلی قوی 

بود و نتیجه اش این شد.
    یك نتیجه معركه دیگــر را هم ترانه ای از 
شما رقم زد كه سال1966 برای »مینا« ساخته 
بودید به نام »اگر تلفن كنان«. چطور به مینا 

برخوردید؟
»مائوریتزیو كوستانتزو« و »گیگو د كیارا« مرا از طرف رأی 
 ARIA « فراخواندند و از من خواستند تا موسیقی تیتراژ برنامه

CONDIZIONATA« )كولر( را بسازم؛ كه برنامه تازه ای بود 
برای تلویزیون و آنها به همراه »سرجو برناردینی« نویسندگان 
آن برنامه بودند. در آغاز اشــاره ای نكردند كه چه كسی باید 
مجری آن باشد بعد ناگهان یكی به من گفت: مینا. فكر كردم 
چی از این بهتر و پذیرفتم. ما هرگز با هم كار نكرده بودیم. در 
آن هنگام مینا خواننده بسیار محبوبی بود و من خیلی روی 
او حساب می كردم. موسیقی را نوشتم و بالفاصله كوستانتزو 
و د كیارا روی متن آن كار كردند. من با مینا و نویســندگان 
در تاالری در خیابان »تئوالدا« برای تمرین قطعه موسیقی 
مالقات كردم. من نشستم پشــت پیانو و ملودی را با صدایم 
برایش اجرا كردم او یك بار به آن گوش داد و از من كاغذ و متن 
را خواست. وقتی دوباره با پیانو نواختم. او شگفت زده شده بود 
انگار یك عمر بود كه آن ترانه را می شناسد. ما همدیگر را در 
 ماه می  در » international Recording « برای ضبط مالقات 
كردیم. باید صدای او را بر بستر موسیقایی ای كه قباًل آماده 
كرده بودیم سوار می كردیم. آن روز صبح مینا دچار نارسایی 
كلیه شده بود و به رغم این، او با درد فراوان، آواز خواند؛ با توان 
و قدرتی كه خیلی مرا تحت تأثیر قرار داد. قطعه موســیقی 
به استودیوی یك فرستاده شــد. سال1۹۶۶ بود؛ یك برنامه 
تلویزیونی كه همه ایتالیا آن را دنبال می كردند. مینا عالی بود.
    داستان هایی هم در پایتخت شنیده شده 
بود كه می گفتند شما برای اولین بار ملودی اگر 
تلفن كنان را وقتی همراه همسرتان ماریا در 

صف پرداخت قبض گاز بودید زمزمه كرده اید.
همانطــور كه مرســوم اســت قبض هــا تقریباً همیشــه 

سرچشمه های الهام بوده اند.
    ولی واقعیت امر چطور بود؟

واقعیت دارد. در آن موقعیت به ذهنم رسید. درواقع تم اگر 
تلفن كنان را برق آسا نوشــتم. بی آنكه اهمیت خاصی به آن 
بدهم. بعدها با اقبالی كه یافت بیشتر دقت كردم و فكر كردم 
چرا این قدر از طرف طیف وســیع و گوناگونی از مردم مورد 
استقبال قرار گرفت. تم آن در آن واحد هم قابل پیش بینی و 
هم غیر قابل پیش بینی بود. 3نت گزینش شده برای ملودی 
]سل، فا، دیس و ِر[ با هم توالی  نادری را می ساختند كه در 
قالب موسیقی همه پسند نامعمول بود. ظاهر پیش بینی ناپذیر 
آن اما بر پایه ساختار ملودیك آن بود كه بنا به اسباب ساخت، 
آكســان های ملودیك )متریك( دارد كه مدام روی یك نت 
متفاوت فرود می آیند؛ دست كم تا جایی كه تداوم 3آكسان 
تكرار نمی شود؛ به عبارت دیگر آن سه نت، 3آكسان تونیك 
متفاوت دارند. به آن خط نخســت ملودیك پرداختی هم از 
can� « همان3نت بسط یافته را اضافه كردم، انگار كه این یك 

tus firmus« باشد )ترانه  ثابت و غیرتعویض(. درهم تنیدگی 
خطوط و3 نت در تحلیلی كه »فرانكو فابری« موزیكولوگ 
انجام داد هم ظاهر شده اند، كه آن را یكی از بهترین ترانه های 
پس از جنگ جهانی دوم قلمداد كرده اند. من سازآرایی را با 
راه حلی نامعمول انجام دادم. در آن دوره »ترومبون باس« را به 
توبا )tuba( برای تقویت خط باس ترجیح می دادم كه یورشی 
برق آسا و یك فوران یا یك حمایت صوتی به اثر می داد. انگار 
یك پدال ارگ باشد. این قدرت بعد با یك ترومبون نواز تشدید 
می شد كه بســیارخوب می نواخت و من او را هرگز فراموش 
نمی كنم. اینها مربوط می شــوند به روالی كه من دیگر پی 

نمی گیرم و در آن موقع كاربرد داشتند.
    اگر تلفن كنان توفیق تمام عیار یافت؛ یكی 
از نتایجی كه من آن را قابل شــنیدن ارزیابی 
می كنم ولی نــه بدیهی. آیا باز هــم با مینا 

كاركردید؟
در ادامه او از من خواســت تا قطعه دیگری برایش بســازم. 
درباره اش فكر كــردم و او را به خانه ام دعــوت كردم. )در آن 
زمان در رم ساكن بود، در كرسو ویتوریو(. ایده ای را كه داشتم 
برایش تعریف كردم: بدین ترتیب كه مكث ها باید صدا شوند 
و بعد موسیقی، لحظاتی اكسترومنتال كه به تدریج از سكوت 
بر می خاســت. متن حاوی همان خألها بود با آن مكث های 
مكرر. تصور كنید با بلندای الزم برای ارائه به كالم، و زمان الزم 
برای تمركز روی آن چقدر بود كه باید به صورت موسیقایی رخ 
می داد! از این ایده خیلی خوش اش آمد ولی ســرانجام هیچ 
كاری انجام نشــد. از مینا اخبار خیلی كمی در طول سالیان 
شنیدم. فقط اخیراً یك سی دی از او از طریق پست به دستم 
رسید كه داخل آلبوم تقدیم نامچه ای به من بود و نامه ای كه او 
به دست خودش نوشته بود و یادی كرده بود از همكاری مان در 

اگر تلفن كنان. او یك خواننده خارق العاده بود و خواهد ماند.
    پس همكاری شما همانجا شروع شد و خاتمه 

یافت. با همان تلفن؟
.)se telefonando( بله با همان آهنگ اگر تلفن كنان

    آیا یادتان می آید كه نخستین تنظیم تان 
برای RCA كدام بود؟

دقیق یادم نمی آید. یكی از نخستین قراردادها مجموعه ای 
بود با عنوان »دومین روز بــازار«، )ترانه نو( 1۹58.كه حاوی 
قطعاتی از موســیقی ســنتی ایتالیایی بود كه خوانندگان 
مشهوری خوانده بودند. بعد تولید مهم دیگرمان از آن »ماریو 
النتزا« بود. تنور ایتالو-آمریكایی كه در رم ضبط شد؛ سال های 
RCA.1۹۶0 -۶1 بیشتر از بقیه موسیقی های تولید آمریكا 

را پخش می كرد.
    برای ماریو النتزا چند قطعه تنظیم كردید؟ 

هر 33 دور حاوی 12قطعه بود كه نیمی از آنها به من محول 
می شد و بخش ها و اركسترها و كرهای بزرگی آن را بر عهده 
می گرفتند. ترانه های ناپلی 1۹5۹را در ســال1۹58ضبط 
كردیم؛ بین نوامبر و دســامبر در اســتودیوی چینه چیتا؛ 
تحت رهبری »فرانكو فررارای« بزرگ. ســال بعد در  ماه می  
ضبط مجموعه قطعات سال نو بود به نام »النتزا كریسمس 
كارول هــا را می خواند.« كــه رهبرش »پائول بــارون« بود 
 و باز هم در چینه چیتا ضبط شــد. بعــد در  ماه ژوئیه 1۹۶1

»The vagabond king« ضبط شد؛ مجموعه ای از قطعات 
اپرایی بــود به همین نــام از »رودولف فریمــل« با رهبری 
»كنستانتین كالینكوس«. صفحاتی كه منتشر شدند هم در 
ایتالیا و هم در آمریكا و در نیویورك در )live stereo( میكس 
شدند كه یك فناوری نوین بود كه در آن زمان هنوز به ایتالیا 
نرسیده بود و این آخرین قطعاتی بودند كه النتزا ضبط كرد؛ 

چون اندكی پس از آن بر اثر حمله قلبی در رم  درگذشت.
    از آن روزها چه خاطره ای دارید؟

شاید زنده ترین آنها بر می گردد به قطعاتی كه فرانكو فررارای 
بزرگ آنها را رهبری كرد و RCA با او قرارداد داشــت. فررارا 
فقط در استودیو كار می كرد و درواقع هیچ وقت در كنسرت ها 
و به صورت زنده رهبری نكرد. تصور اینكه مردم پشت سر او 
هستند غالباً موجب می شــد او از هوش برود و این مربوط 
می شد به یك اختالل آزاردهنده روانی. در آن دوره همانطور 
كه داشتم می گفتم در همه اجراها و ضبط ها حاضر بودم حتی 
در همه تمرین های تنظیم خــودم، و می آموختم و اگر الزم 
بود تصحیح می كردم. آن روز صبح هم حاضر بودم. نزدیك 
تریبون »ماریو النتزا« به صورت زنده با اركستر و كر خوانده 
بود. داشتم به پارتیتورهایی نگاه می كردم كه فررارا در دست 
داشت. جلوی من اركستر بود و سمت چپ من النتزا و پشت 
به آنها كرده بود. نزدیك او یك میز كوچك بود. فررارا شروع 
كرد ولی هربار كه النتزا با صــدای قوی اش می خواند فالش 
می شد و دقیق نبود. در یك آن فرانكو فرارای بیچاره خسته و 
عصبانی از تكرارهای مداوم از هوش رفت. وقتی بدنش داشت 
به آرامی روی زمین می افتاد من او را گرفتم. اگر امكان ابراز 
خشم به دیگران در مدت كوتاهی برایش میسر می شد حالش 
خوب بود ولی اگر نمی توانست آن را بروز دهد، از این احساس 
لبریز می شد و مدت كوتاهی بی هوش می شد؛ یك واكنش 
كه من چند دفعه دیگر هم دیدم؛ اگرچه فرارا دست كم ۶فیلم 
كه موسیقی اش را من ساخته بودم رهبری كرد. »ال گركو« 
)پیش از انقالب 1۹۶۶(. وقتی می توانست خود را تخلیه كند 
روبه راه بود ولی وقتی باید به خودش فشــار می آورد افتضاح 
بود. فراموش كردنی نبود. ما سال ها با هم دوست بودیم. بقیه 
رهبران به استودیو می آمدند بدون اینكه یك نت را خوانده 
باشند ولی او پارتیتورها را 3روز قبل از ضبط می خواست تا 
مطالعه كند. او حتی قطعات دشوار را هم در ذهنش هدایت 

می كرد؛ یك شگفتی محض.
    ایــن دوره، دوره همكاری با »فائوســتو 
چیلیانو« و »دومنیكو مودونیو« هم هست. با 

آنها كجا مالقات كردید؟ 
چیلیانو قباًل در ســال 1۹5۹بــرای برخــی از كارهای ۴5 
دورش از من دعوت كرده بود كه آنها را با شــركت »چترا« 
 )Tu si tu( »تولید كــرده بــود و از میان آنها »تــو، بله تــو 

 و نیــز »عشــق آدم را به ناپلــی حــرف زدن برمی انگیزد« 
)Ammore fa parla napulitano( و »كریســمس تــو و 
buon natale a te e Rose( بودنــد.  رز مبــارك« )
درحالی كه بعدها در ســال 1۹۶0با»دوستت دارم محبوب 
مــن« Ich liebe dich) ammore mio( و قطعــه دیگری 
از من به نام »زنــی كه مــی ارزد« )la donna che vale( را 
اجرا كرد كه ســال قبلش برای نمایش پایان خوش سالچه 
كار كرده بــودم. كار مودونیو را قباًل از رادیو شــینده بودم. 
 یك روز به من زنگ زد و از من خواســت تــا »آپوكالیپس« 
)Apocalisse( را برایــش تنظیم كنــم و »بدرود طفلك« 
)Ciao ciao bambino( را كــه خود مودونیــو )میمو( در 
فیلم زندگینامه وارش به نام »همه چیز موســیقی است« در 
ســال 1۹۶3قرار داد. در پی این قطعات قطعه »كریسمس 
 )buon natale tutto il mondo( »همــه جهــان مبــارك 
 RCA هم بود كه با فونیت منتشــرش كرد. من همچنان با
همكاری می كردم به ویژه با بخش »camden« كه سازآرایی 
»انتزو ساماریتانی« را هم تصحیح كردم. »از تو می هراسم« و 

»ابر بودند« و بقیه را.

نخستین تجربه های سینمایی
    كی و چگونه تنظیم و ساخت موسیقی برای 

سینما پرداختید؟
نخستین فیلمی كه من قرارداد ساخت موسیقی اش را امضا 
كردم »فدراله«/ »فاشیست« ساخته »لوچانو سالچه« بود در 
سال1۹۶1 با بازی »اوگو تونیاتزی« و »استفانیا ساندرلی« 
خیلی جوان و حدوداً 15ســاله. كار در هنر آن هم برای پرده 
عریض برای من یك فرود تدریجی بود؛ پس از سال ها كار در 
رادیو و تلویزیون و كمپانی های صفحه پركنی و كار به عنوان 

دستیار بسیاری از آهنگسازان مشهور در آن دوره.
    یعنی هزینه اجباری؟

در رم به كسی كه كار اركســترها یا گاه یادداشت های یك 
آهنگساز را بازنویسی می كرد و بدل می كردشان به آنچه بعدها 
در فیلم دیده می شد، می گفتند »غالم سیاه«. بله من این وام 
را سال ها پرداخت كردم. از سال 1۹55 با »جووانی فوسكو« 
سازنده موسیقی فیلم »مضمحل شــده ها« اثر »فرانچسكو 
مازلی«. آهنگساز دیگری كه با او همكاری كردم »چیكونینی« 
بود كه موســیقی فیلم »روز جزا«ی »زاواتینی« و »ویتوریو 
دسیكا« را ســاخت )ســال 1۹۶1(؛ الالیی ای را كه »آلبرتو 
سوردی« خواند بود و من اركستره كرده بودم. یك همكاری 
پراكنده هم داشتم با »ماریو ناشیمبنه« برای فیلم  های»مرگ 
یك دوست« در سال 1۹5۹ )به كارگردانی »فرانكو روسی«( 
و »باراباس« ساخته »ریچارد فلیچر«. ماریو ناشیمبنه در فیلم 
باراباس از من می خواست تا »بوله رو« ای را كه فیلم با آن پایان 

می یابد اقتباس و رهبری كنم.
]جیووانــی فوســوكو )1۹۶8-1۹0۶( آهنگســاز فیلم كه 
به صورت مســتمری با »میكل آنجلو آنتونیونی« همكاری 
و ساخت موســیقی متن فیلم های »هیروشما عشق من« و 

»جنگ تمام شد« آلن رنه را نیز بر عهده داشت.
الساندرو چیكونینی )1۹۶8- 1۹0۶( آهنگساز مشهور فیلم 
كه موسیقی بیشــتر آثار ویتوریو دســیكا همچون »دزدان 
دوچرخه«، »معجزه در میالن« و... از ســاخته های اوست. 
مورریكونه در اینجا به ترانه »الالیی برای غالم سیاه كوچك« 

در فیلم روز جزا اشاره می كند.
ماریو ناشــیمبنه )2002- 1۹13( یكی از آهنگسازان فیلم 
ایتالیایی پرآوازه كه در هالیوود بــا كارگردان هایی همچون 
»كینگ ویدور«، » جوزف ال. منكیه ویچ«، »رابرت راسن«، 

»ریچارد برتون« و »ریچارد فلیچر« همكاری داشت.[
    و در آن نقطه بود كه فیلم فدراله/ فاشیست 

از راه رسید؟
در آن نقطــه از زندگی ام یك بدعت بود كــه یك كارگردان 
برای كار سینمایی اش مرا فرا بخواند و موفق شود مرا به عنوان 
تنها آهنگساز فیلم جا كند. من پیش از پیشنهاد سالچه برای 
ساخت موســیقی فیلم جدیدش با امضا و اسم دیگران برای 
تعداد فراوانی فیلم دیگر موسیقی نوشته بودم و خب مثل یك 
آهنگســاز تازه كار كه قرار بود نخستین موسیقی فیلمش را 
بنوسید تشویش و نگرانی خاصی نداشتم. كار با ساوینا و تئاتر و 
مجله و تنظیم، همه تجربیانی بودند در عرصه موسیقی و اجرا؛ 
ولی فدراله/ فاشیست یكی از بی شمار راه های تجربی بود كه 
من در آن سال ها برای خودم گشوده بودم. و این منجر شد به 

یك شروع قطعی برای گسترش سابقه  ام در سینما.
    پس همانطور كه حدس می زدم و دریافته 
بودم شما با ایده نوشتن موسیقی فیلم كارتان 

را شروع نكردید؟
هیچ وقت فكر نكرده بودم كه یك آهنگساز درخشان در زمینه 
موسیقی فیلم بشوم. همانطور كه به تو  گفتم ایده من در آغاز، 
ماندن در راهی بود كه استادم »پتراسی پی« پی گرفته بود و 
»نونو« و نیز »بریو و لیجتی« و همكالسی هایم مثل »بوریس 
پورنا« و »آلدو كلمنتی« پی گرفته بودند. بدیهی است كه از 
آنچه به بعد به آن دست یافتم به خودم می بالم ولی آن زمان 
به سادگی  احتماالت دیگر را درنظر نمی گرفتم؛ مثل همه با 
جهان موسیقی سینما در ارتباط بودم؛ یعنی در مقام مخاطب 
و همچنین از طریق داستان های پدرم و بعد از طریق تجربه 
شــخصی خودم یعنی نوازندگی در تاالرهایی كه موسیقی 

فیلم ضبط می كردند. چون با پــدرم »ماریو« كار دوره ای در 
اركستر مجله را آغاز كرده بودم؛ در آن اركسترهایی كه برای 
میكس های بی شمار سینمایی آن سال ها كار می كردند. من 
ولی كوشش می كردم این شــغل را مخفی نگه دارم؛ درست 

مثل تنظیم كننده.
]بوریس پورنا )متولد 1۹2۷( روشــنفكر، آهنگساز، مدرس 
موسیقی و دوست نزدیك مورریكونه كه استاد او نیز پتراسی 

پی بوده است.[
    چرا؟

در آن دوران صف آرایی ایدئولوژیك در برابر موسیقی تجاری 
خیلی شدید بود. اگر پتراســی و همكاران آهنگساز من در 
كنســرواتوار از این قضیه خبردار می شدند كه من در جهان 
تجاری كار می كنم مایه بی اعتباری من می شــد ولی از آنجا 

كم كم فهمیدند كه من چه می كردم.
    در طــول دوره هــای ترومپت نوازی تان 
هرگز ایده رفتن از اجرای موســیقی فیلم به 

آهنگسازی به ذهن تان خطور نكرد؟
باید اذعان كنم كه در استدیوهای ضبط گاه درون خودم حس 
می كردم كه میل به نوشتن موســیقی متفاوت و شخصی، 
برای آن تصاویری كه روی پرده می افتادند و می دیدم دارم و 
بالفاصله دریافتم كه برخی هنرمندان، مؤلفان بسیار ماهری 
هســتند و برخی دیگر كه از لحاظ حرفه ای آنها را ضعیف تر 

می یافتم.
    مثاًل چه نام هایی؟

بدیهی است كه ترجیح می دهم از آنهایی یاد كنم كه برای شان 
ارزش زیادی قائل ام؛ مثل »فرانكو داكیاردی« كه در آن زمان 
خیلی تجربه گرایی می كرد. متأســفانه امروز شمار اندكی او 
را به یاد دارند  ولی یك مؤلف جســور و توانا بود. بعد »انتزو 
مازتی« بود. او هم خیلی قوی بود و آهنگســازی كه بیش از 
بقیه در آن دوره برای سینما كار می كرد »آنجلو فرانچسكو 
الوانینو« بود كه اغلب مرا صدا می كرد برای نواختن ترومپت 

در اركسترهایش.

لوچانو سالچه
    لوچانو سالچه را چطور شناختید؟ 

مالقات ما بین ژانویه و فوریه سال 1۹58 رخ داد. در آن زمان 
استاد »فرانكو پیزانو« مرا فراخوانده بود به عنوان دستیار برای 
 نخســتین كار تلویزیونی اش؛ یعنی برنامه »ترانه های همه« 
)le canzone di tutti(. لوچانو یكی از سازندگان آن برنامه بود. 
به این شكل موقعیتی فراهم شد و با هم آشنا و دوست شدیم 
و از لحاظ حرفه ای هم برای هــم ارزش قائل بودیم و به یاری 
خود او كمتر از یك ماه در تئاتر مجله به عنوان آهنگساز شروع 
به كار كردم. سالچه با من قرارداد موسیقی متن »پدر حقیقی« 
را بست. یك كمدی از »فلیسین مارسو« كه خودش كارگردان 

آن بود و در میالن روی صحنه رفت.
    پس بالفاصله از كارتان اظهار رضایت كرد؟

می دانی سازنده موسیقی اجرایی عالوه  بر نوشتن موسیقی ای 
كه برای بافت مورد نظرش متناسب است، باید بتواند خودش 
را با تفكر كارگردان وفق بدهد. بــدون آنكه خود را فراموش 
كند و انتظارات مخاطب را از یاد ببرد )حتی برای اینكه بتواند 
احتماالً خالف آن چیزی بگوید(. گمان می كنم توانسته باشم 

خیلی خوب این مجموعه پیچیده را مدنظر داشته باشم. با علم 
به اینكه سالچه بالفاصله پس از آن از من خواست تا نمایش 

كمدی »پایان خوش« را برایش آهنگسازی كنم.
    از این نمایش ها چطور استقبال شد؟

از سوی مردم استقبال خوب بود در حالی كه در مطبوعات به 
آن تاختند. به  هر روی حتی در نقدهای خیلی تند  و  تیز نیز 
به موسیقی ها ارج نهاده می شد یا به هرحال متناسب شمرده 
می شــدند. برای بار نخســت بود كه نام من در مكان های 
تبلیغاتی و صفحات روزنامه ها ظاهر می شد. به یاد می آورم 
كه در نــام خانوادگی من به طور منظم یك )ر( كم نوشــته 
می شــد و اعتراف می كنم كه این ســهل انگاری مرا بسیار 

عصبانی می كرد.
    در پایان خوش سالچه با عنوان ترانه سرا هم 

آغاز به كار می كند.
درست اســت. 2تا از آنها بد هم نشــدند »زنی كه می ارزد « 
)la donna che vale( كــه »آلبرتو لیونلــو« آن را خواند و 
»اورنال« )ornella( كه احتماالً قطعه مشهورتر كمدی است 
كه »ادواردو ویانلو«ی تازه كار آن را اجرا كرده است. ملودی 
این قطعه اخیر از هجابندی اورنال تشكیل شده با ویژگی پرش 
اكتاوی؛ راه حلی كه گمان می كنم هنگامی كه ادواردو داشت 
ادامه یكی از ترانه های بســیار مشهورش را می ساخت به آن 
رســیده بود. تأثیرش بر من به این شكل بود كه در سال های 
فشرده همكاری ام با RCA خواه ناخواه خودم هم تنظیمش 
كردم؛ یعنی در ترانه »بسیار برنزه « )Abronzatissima( كه 
بر پایه پرش های ریتمیك و ملودیك و بسیار شبیه به آن بود.

    این همكاری و تأثیر و تاثر شــما با سالچه 
اعتماد بسیاری دیگر را در حوزه تئاتر به شما 
جلب كرد و به یك ویترین تماشایی از كارتان 

تبدیل شد.
همینطور است. تقاضاها زیاد شدند و من همه را می پذیرفتم. 
چون نمی دانســتم این اتفاق مثبت چقــدر به طول خواهد 

انجامید.
    آیا برخی از این تقاضاها رضایت بخش هم 

بودند؟
یكی از آنها برنامــه ای تلویزیونی بود بــه كارگردانی »انتزو 
تراپانی« به نام »كنسرت كوچك« كه در سال1۹۶1 پخش 
می شــد؛ برنامه ای تماما موزیكال برای كانال دو رأی با ایده 
»ویتوریو زیولی« كه میان مردم شــنونده رادیو شهره بود. 
زیولی توانست با تهیه كنندگی برنامه ای كه آن هم موسیقایی 
بود به نام discoboloil، مرا در شبكه با عنوان مسئول موسیقی 
برگزیند. نكته مهم تر برای عالیق آهنگسازی من این بود كه 
به من در مقام انتخاب كننده قطعات اركستر و تنظیم كننده 
حداكثــر آزادی را داد. من می توانســتم از میان ارگان های 
ناهمخوان تر انتخاب كنم. من اركستر َجز را با سازهای بادی 
در اختیار داشتم؛ ساكســیفون ها، ترومپت ها،ترومبون ها و 
اركستر زهی ها؛ متشكل از بخش هایی بسیار ورزیده؛ حتی 
امكان این را داشتم تا تصمیم بگیرم چه كسی در كنارم باشد 
به عنوان رهبر اركستر. بی اینكه زیاد فكركنم نام »كارلوساوینا« 
را آوردم و سرانجام شــانس جبران لطف مردی را یافتم كه 
برای نخستین بار به من كاری داده بود با عنوان تنظیم كننده 

موسیقی.

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.

1961
آن مرد وارد می شود 

در شماره های گذشته، مقدمه و فصل اول و بخشی از 
فصل دوم كتاب »در پی آن نغمه؛ موسیقی من، زندگی 
من« را، كه گفت وگوی الساندرو د روزا با انیو مورریكونه 
است، منتشر كرده ایم. در این شــماره، بخش دوم فصل دوم این گفت وگو را منتشر می كنیم. 
انیو مورریكونه آهنگسازی برجسته بود كه با كارگردانان بزرگی همچون سرجو لئونه، جوزپه 
تورناتوره، پیر پائولو پازولینی، برناردو برتولوچی، برایان دی پالما، رومن پوالنسكی، كوئنتین 
تارانتینو و... همكاری كرد. او عالوه بر ساخت موسیقی فیلم، نوشتن موسیقی برای اركسترهای 
بزرگ را در كارنامه اش داشت. او در سال2020 از دنیا رفت اما نغمه هایی كه تصنیف كرده، نام او 

را برای همیشه جاودان ساخته است.

مترجم: مهدی فتوحی -- حامد صرافی زاده

قسمت 
چهارم خاطره خانه
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 برگزاري مراسم عزاداري
در اماكن سربسته، ممنوع شد

عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور ديروز بعد از جلسه قرارگاه مديريت 
كرونا گفت: »گزارش هاي نامناســبي از رعايت نشــدن شيوه نامه هاي 
بهداشتي در برخي هيئت هاي عزاداري رسيده است. ضمن تشكر از مردم 
عزيزي كه در اين شب ها رعايت كردند اعالم مي كنم انجام مراسم   عزاداري 
در اماكن سرپوشيده ما را دچار مشكل مي كند. با شرايط جديد با پيشنهاد 
وزارت بهداشت در جلسه قرارگاه مديريت كرونا مصوب شد كه از  امشب  در 
اماكن سربسته مراسم عزاداري نباشد و همچنين دسته روي در خيابان ها 
نيز ممنوع خواهد بود.« همچنين روز گذشته رئيس سازمان تبليغات از 
هيئت هايي كه پروتكل هاي بهداشــتي را رعايت نمي كنند، گاليه كرد. 
محمد قمي، گفت: »من فداي تمام امام حسيني هاي)ع( عالم بشوم، اما 
از برخي هيئت هايي كه با عدم رعايت پروتكل ها باعث مي شــوند تصوير 
ديگري از آنها در ذهن ايجاد شود گاليه مندم.« همچنين رضا عزت زماني، 
معاون فرهنگي سازمان تبليغات در اين زمينه گفت: »در شب اول محرم 
طبق گزارش تيم هاي نظارتي پزشكي، اكثر هيئت ها پروتكل ها را مراعات 
كردند. ما از اجراي كامل دستورالعمل هاي بهداشتي محرم كوتاه نمي آييم. 
مردم با ارسال عدد  يك به سامانه1000461۵ مي توانند وارد سامانه ثبت 
تخلف شوند و اعالم گزارش كنند.« او ادامه داد: »طبق دستورالعمل كميته 
انتظامي، وزارت كشور با هيئت هايي كه پروتكل ها را رعايت نكنند برخورد 
مي كند.« روز گذشته فيلم عدم رعايت پروتكل هاي بهداشتي در تعدادي 
از مراسم   عزاداري در تهران و چند شهر به صورت گسترده منتشر و باعث 
نگراني جامعه شد. اين فيلم ها در شرايطي منتشر شد كه فرمانده عمليات 
مديريت كرونا در تهران گفت: افزايش ســطح واكسيناسيون عمومي و 
2هفته الك داون )قرنطينه(، تنها راه قطعي برون رفت از شــرايط فعلي 
بيماري كرونا در كشور است و جز آن راه ديگري وجود ندارد. عليرضا زالي 
با اشاره به موارد بيماري كرونا در تهران گفت: 2راهكار براي عبور از بحران 
فعلي وجود دارد؛ ابتدا آنكه همه كشور اعم از ظرفيت هاي درون زا و برون زا 
براي واردات واكسن بسيج شــوند. راه حل دوم نيز گرچه تصميم بسيار 
تلخي است اما براي آنكه تا حدي ترمز مرگ ومير بيماري در كشور و تهران 
كشيده شود، مجبور هســتيم تصميم تلخ 2هفته الك داون را بپذيريم. 

البته در اين زمينه بايد همه كشور همكاري كنند.  

ممنوعيت  نخل گردانی در یزد 
ايام عــزاداري محرم كــه آغاز مي شــود، هيئت هاي عــزاداري و آيين 
نخل برداري يزدي ها شور و حال خاصي دارد به طوري كه مردم زيادي هر 
سال از شهرهاي ديگر به اين استان سفر مي كنند. با اين حال موج پنجم 
كرونا با سويه دلتا اوضاع را كمي تغيير داده و سازمان تبليغات اسالمي يزد 
امسال اعالم كرده است عزاداري ماه محرم با رعايت نكات و شيوه نامه هاي 
بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي از سوي مردم، هيئت ها و تشكل هاي 
مذهبي در فضاي باز تكايا و مساجد برنامه ريزي و به نحو مناسب برگزار 
شود. به گزارش همشهري، عزاداري محرم1400 در يزد مانند استان هاي 
ديگر براساس موارد ابالغي ستاد ملي مديريت بيماري كرونا برگزار خواهد 
شــد كه براســاس آن برگزاري هيئت در فضاي باز با يك سوم ظرفيت، 
برگزاري هيئت در فضاي بســته با يك چهارم ظرفيت، حداكثر 2ساعت 
زمان برگزاري مجالس، استفاده از طبل و سنج با شرط شخصي بودن يا 
ضدعفوني كردن هنگام جابه جايي بين افراد، دسته روي به صورت محلي 
و رعايت فاصله گذاري، فاصله گذاري اجتماعي در طول مراسم، استفاده از 
ماسك به صورت مستمر و توزيع اقالم بهداشتي در ايستگاه هاي صلواتي با 
عنوان موكب سالمت مجاز است. مديركل تبليغات اسالمي يزد مي گويد: 
عزاداري  ماه محرم با رعايت نكات و شيوه نامه هاي بهداشتي و فاصله گذاري 
اجتماعي از ســوي مردم، هيئت ها و تشــكل هاي مذهبي در فضاي باز 
تكايا و مســاجد برنامه ريزي و به نحو مناسب برگزار شود. حجت االسالم 
عليرضا نجيمي، با بيان اينكه براي پيشگيري از شيوع كرونا امسال حركت 
دســته هاي عزاداري و سوگواري برگزار نمي شــود، مي افزايد: بايد همه 
برنامه ها به نحو مناسب با لحاظ كردن شرايط و همكاري جدي همه فعاالن 
ديني و مذهبي اين بخش با مسئوالن صورت گيرد. همكاري هيئت هاي 
مذهبي در رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي براي برگزاري مراسم از اهميت 
بسزايي برخوردار است و رعايت اين مسائل از سوي عزاداران حسيني نيز 
مهم به شــمار مي رود. به گفته وي، همچنين ممنوعيت نخل برداري در 
روزهاي تاسوعا و عاشورا و علم برداري در حسينيه ها و مساجد جزو موارد 
مهمي است كه بايد از انجام آن براساس مقررات تا پايان  ماه محرم امسال 
بجد خودداري شود و همه پايبند مقررات باشند. حجت االسالم عليرضا 
آقايي، رئيس اداره تبليغات اسالمي »ميبد« هم با بيان اينكه نخل برداري 
و سفره اندازي در هيئت ها كامال ممنوع است، مي گويد: غذا هاي بيرون بر 
هم با رعايت تمام شيوه نامه هاي بهداشتي و بدون هرگونه تجمع و با رعايت 

فاصله گذاري اجتماعي در بين عزاداران توزيع شود.

قدرداني 20سازمان مردم نهاد از 
»مهدي یراحي«

20ســازمان مردم نهاد حوزه  محيط زيست خوزســتان براي انتشار ويدئو 
موزيك جديد مهدي يراحي بــا عنوان خاك، اهل النخل )براي ســيالب 
خوزستان( و اهواك با موضوع اعتراضات و مسائل زيست محيطي اين استان 
پيام تشكر فرستادند و او را هنرمندي متعهد خواندند. به گزارش همشهري، 
در اين پيام آمده اســت: »در شــرايط فعلي كه محيط زيست كشورمان با 
چالش هاي عديده باالخص بحران آب مواجه است حضور هميشگي شما در 
كنار مسائل محيط زيستي خوزستان همواره ستودني است. حضور پررنگ 
و هميشگي حضرتعالي به عنوان نماينده فرهنگي خوزستان در سطح ملي 
نويدبخش آينده اي بهتر براي دوســتداران و فعاالن محيط زيست و تبيين 
احساس مسئوليت بيشتر براي هنرمندان استان و كشور بوده است. از اين رو 
اقدامات ارزنده  شما هنرمند متعهد و به ويژه انتشــار ويدئو موزيك اهواك 
كه همراه با بيان هنري، آالم و مصايب زيســت محيطي خوزستان را فرياد 

مي كشيد، قابل تجليل و تشكر است.«
 انجمن هاي محيط زيست و منابع طبيعي، حاميان طبيعت و محيط زيست 
نبض كرخه حميديه، بانوان طبيعت دوست اسماري مسجدسليمان، آواي 
زمين شهر جنت مكان، حاميان محيط زيست خســـرج، حاميان طبيعت 
گتوند، حاميان محيط زيســت هويزه، دوســتداران آواي طبيعت كارون، 
هنر كودكان حامي محيط زيســت، انجمن ديدبان جلگه ســبز، حاميان 
طبيعت دشت ميسان، تالشگران محيط زيست كارون، حاميان طبيعت و 
محيط زيست كارون، تشكل نظام پرســتاري اهواز، تشكل جنگل نشينان 
كارون و هلن )كوه(، مؤسسه سبزگامان ديار بلوط و بابونه، تحريريه نشريه 
جلگه جنوبي، انجمن صنفي كشاورزان باوي، انجمن هواداران كارون زالل 
شوشتر و انجمن حاميان جنگل هاي زاگرس منگشت )بلواس بختياري( اين 

پيام را امضا كردند.

یك تصميم دیرهنگام
عليرضا رئيســي، سخنگوي ســتاد مقابله با كرونا چند 
روز پيش از پربودن 70درصد ظرفيت هتل هاي مشهد 
در روزهاي قرمز كرونايي اين اســتان خبر داده و رئيس 
دانشگاه علوم پزشــكي مشــهد هم بيش از 30درصد 
بيماران بستري در بيمارســتان هاي مشهد را غيربومي 
و مسافراني از شهرستان ها و اســتان هاي ديگر به ويژه 
سيستان و بلوچســتان معرفي كرده بود. حاال پزشكان 
حاضر در بيمارستان هاي مشهد تأكيد مي كنند اوضاع 
به قدري وخيم اســت كه اصال درباره بومي يا غيربومي 
بودن مسافران سؤالي نمي شــود. هرچند در تصميمي 
ديرهنــگام محمدصــادق براتي، معــاون هماهنگي و 
مديريت امــور زائران اســتانداري خراســان رضوي از 
ممنوعيت پذيرش زائران و مســافران در زائرســراها و 
مهمانپذيرهاي دولتي اين استان خبر داده است. همه اين 
شرايط در حالي رقم مي خورد كه به اعتقاد كارشناسان، 
خراســان رضوي هنوز به قله موج پنجم شــيوع كرونا 
نرسيده و همچنان ســير مراجعه كنندگان، بستري ها  و 

فوتي ها صعودي است.

آمار باالي بيماران جوان بدحال
فوق تخصص عفوني و رئيس بخش عفوني بيمارســتان 
امام رضا)ع( مشــهد با تأكيد بر اينكه عالئم اوليه سويه 
دلتا مثل سينوزيت و سرماخوردگي است، به همشهري 
مي گويد: بيماران بســيار دير و وقتي بــه مراكز درماني 
مراجعه مي كنند كه اكســيژن بســيار پايينــي دارند، 

درحالي كه در اين حد تخت  آي سي يو نداريم.
رزيتــا خداشــاهي، اغلب بيمــاران فعلي بســتري در 
بيمارستان ها را بيماران بدحال با اكسيژن 40-30، جوان 
و بدون بيماري زمينه اي اعالم مي كند و مي افزايد: تقريبا 
هر يكي 2روز 100تخت اضافه مي شود، اكثر بخش هاي 
غيركرونايي بيمارستان امام رضا)ع( تعطيل و به بخش 
كوويد-19 تبديل شــده، اورژانس كوويد-19 بزرگ تر 

شده اما همه اينها 24تا 48ساعت پاسخگوست و مجدد 
تخت ها پر مي شود.

او مهم ترين نياز فعلي بيمارســتان را تجهيزات مربوط 
به اكسيژن رساني، ســتينگ هاي  آي سي يو و... مي داند 
و توضيح مي دهد: بيماران زيادي داريم كه به تخت هاي  
آي سي يو نياز دارند، اما تجهيزات كافي برايشان نداريم. 
اگر با همين روند پيش رويم به بيمارستان صحرايي نياز 
خواهيم داشت، زيرا ورودي بيمارســتان ها كم نشده و 
مدام در حال افزايش اســت و در اين شرايط شهر انگار 
در دنياي ديگري و در شــرايط معمولي ســير مي كند، 
مهماني ها و سفرها برقرار است و مسافران و زائران زيادي 

در مشهد حضور دارند.

از جان گذشتگي براي هيچ
مشهد در روزهاي اوج پيك پنجم كرونا با كمبود سرم و 
داروهاي اختصاصي درمان مانند رمدسيوير و فاويپيراوير 
روبه روست. 2۵شهرســتان خراسان رضوي در وضعيت 
قرمز قرار دارنــد، 22پرواز فرودگاه بين المللي شــهيد 
هاشمي نژاد مشــهد روز گذشته)چهارشنبه 20مرداد( 
به دليل شــرايط حاد كرونايــي لغو شــد، از 22مركز 
خدمات جامع سالمت ويژه كرونا در شهر مشهد 6مركز 
24ساعته شده اند و بخش زيادي از درمانگاه هاي عمومي 
و تخصصي به صورت شبانه روزي آماده خدمات رساني به 
بيماران هستند. با همه اين خبرها اما شرايط همانطور 
كه خداشــاهي تأكيد كرده بود در شــهر عادي است و 
ميزان رعايت پروتكل هاي بهداشتي به كمتر از 38درصد 
كاهش يافته؛ اتفاقي كه به اعتقاد بابك خليل زاده مقدم، 
متخصص بيهوشي بيمارستان 17شهريور مشهد فقط 
موجب بروز حــس نااميدي در كادر درمان مي شــود. 
او با بيان اينكه ميزان مراجعه بيمــاران كرونايي از حد 
گذشته و به قدري زياد است كه حتي پرسنل اتاق عمل و 
بخش هاي ديگر به كمك آمده اند به همشهري مي گويد: 
متأسفانه اين موج روزبه روز بدتر مي شود، دستگاه هاي 

اكسيژن ساز 24ساعته كار مي كنند، بيمارستاني نداريم 
كه پذيرش كرونايي نداشــته باشــد و در بيمارســتان 
17شهريور مســجد را به محل تزريق رمدسيور تبديل 
كرديــم. كادر درمان به جاي حداكثر 2۵0ســاعت كار 
در ماه بيش از 300ســاعت كار مي كنند و واقعا خسته  
شده اند. در اين شرايط سفرها، تجمع ها و رعايت نكردن 
پروتكل ها ادامه دارد و حس نااميــدي را به كادر درمان 
منتقل مي كند كه تالش  و زحمت شان بي ثمر است. اگر 
جانمان را هم فدا كنيم، زندگي مــان را هم براي درمان 
بيماران بگذاريم، انگار همه براي هيچ است. خليل زاده 
مقدم با تأكيد بر اينكه تنها كسي كه مي تواند كمك كند 
خود مردم هستند، مي افزايد: صحبت ها مشخص مي كند 
بسياري از بيماران مسافر و از ميان زائران هستند و به نظر 
مي رسد اگر قرار بود فقط خود جمعيت مشهد را پوشش 

دهيم، با اين معضل مواجه نمي شديم.

پذیرش بدحاالن روي زمين 
پذيرش بيماران روي زمين اتفاق جديدي نيســت. در 
روزهاي گذشته از مراكز درماني برخي استان ها تصاويري 
منتشر شــد تا فاجعه كرونا و پيك پنجم را يادآور شود. 
حاال نوبت به مشهد رسيده به طوري كه به گفته برخي از 
پزشكان حاضر در بيمارستان ها گاهي مراجعه كننده هاي 
بدحال براي چند ســاعت روي زمين خدمات درماني را 
دريافت مي كنند. مدير خدمات پرســتاري بيمارستان 
ناظران مشــهد بــا بيان اينكــه بيمارســتان هاي اين 
كالن شهر بسيار شلوغ هســتند به همشهري مي گويد: 
چاره اي نداريم، مجبور هستيم، هرچند سعي مي كنيم 
اين وضعيت ماندگار نباشد. در اين شرايط واقعا نمي دانم 
كادر درمان چطور و با چه عشق و عالقه اي كار مي كنند. 
محبوبه مختارپور با اشاره به سرريز بيماران هماتولوژي 
بيمارستان امام رضا)ع( به بيمارستان ناظران مي افزايد: 
بخش هماتولوژي بيمارســتان امام رضا)ع( تخليه شد 
و به بيماران كرونايي اختصاص يافت. واكسيناســيون 

بيماران اوتيسم، سرطاني و... را هم در بيمارستان ناظران 
پذيرفتيم تا بار از بيمارســتان هاي ديگر برداشته شود. 
يك كلينيك رمدســيور راه اندازي كرده ايم تا كمكي به 

تزريق رمدسيور باشد.
وي همچنين بــه كمبود تجهيزات هم اشــاره مي كند 
و توضيح  مي دهــد: كمبود تجهيزات با توجه به ســيل 
مراجعه كنندگان طبيعي است، اما طي چند روز گذشته 
آ ســتان قدس و خيران به كمك آمدند. همه بايد دست 

به دست هم بدهند تا اين بحران تمام شود.

نگراني از روزهاي آینده 
رئيس بيمارســتان فارابي مشــهد هــم تأكيد مي كند 
هم اكنون تخت هاي بيمارســتاني به مرحله سر به سر 
نسبت به ميزان مراجعه ها رســيده اند و همه نگراني ها 
مربوط به روزهاي آينده است. كيومرث افسري، با بيان 
اينكه ايجاد كلينيك هاي تزريق رمدسيور فعال تا حدودي 
بحران كمبود تخت را حل كرده اســت به همشــهري 
مي گويد: تعداد مريض زيادشده است و فضايي كه قبال 
تعريف شده عمال جوابگو نيست. در واقع هم اكنون ميزان 
مراجعه و ترخيص ما به كمك كلينيك هاي رمدســيور 
سربه سر شده، اما اضافه شــدن بيماران جديد و ادامه 
روند افزايشي ممكن است مشــهد را به وضعيت وخيم 
برساند. اين در حالي است كه شــهر شرايط عادي دارد 
و طبيعتا بيماران تصادفي و بيماران بدحال غيركرونايي 
مراجعه مي كنند و سرويس دهي به آنها با اختالل همراه 
خواهد بود. به گفته وي، دارو براي مريض هاي بســتري 
كمبود ندارد و اگر كمبود ســرم و دارو وجود دارد براي 
مريض هاي سرپايي اســت كه هنوز وارد سيكل بستري 
نشده اند. افســري معتقد اســت اگر مردم پروتكل ها را 
رعايت كنند با توجه به تجربه مراكز درماني در پيك هاي 
گذشته شرايط كنترل خواهد شد، اما اگر مردم رعايت 
نكنند و فعاليت هاي عادي بدون رعايت پروتكل ها ادامه 
يابد قطعا اين روند طوالني تر مي شــود و اتفاقات بدتري 

رقم خواهد خورد.

تاكسيراني، پشتيبان فردوس هاي مشهد
كمبودها در مشــهد فقط به ســرم و داروهاي بيماران 
كرونايي اختصاص ندارد. در روزهاي گذشــته خبرهاي 
زيــادي از كمبود تجهيــزات و آمبوالنس هم منتشــر 
شــد تا جايي كه رئيس سازمان تاكســيراني مشهد از 
درخواست سازمان فردوس هاي اين كالنشهر)سازمان 
آرامستان ها(براي سرويس دهي و جابه جايي اجساد در 
داخل  آرامســتان بهشــت رضا)ع( يا آرامستان رضوان 
با خودروهاي ون خبــر داده بود. مديــر روابط عمومي 
تاكســيراني مشــهد با تأييد اين خبر به همشــهري 
مي گويد: روز سه شــنبه، رئيس ســازمان فردوس هاي 
مشهد در تماس تلفني با تاكسيراني درخواستي را مبني 
بر كمك رساني خودروهاي تاكســي ون مطرح كردند. 
همايون محمديان توضيح مي دهد: با اين درخواست ما 
از 220راننده ون تحت پوشش رسمي سازمان خواستيم 
درصورت تمايل كد ملي خود را به سامانه پيامكي اعالم 
شده ارسال كنند. با توجه به اينكه فعال آمبوالنس از محل 
ديگري تامين شده است و انتقال فوتي ها به آرامستان با 
ون صورت خوش و اخالقي ندارد، قرار شــد ما پشتيبان 
اين سازمان باشيم تا درصورت نياز در مسيرهاي كوتاه 
يا داخل محوطه هاي بيمارســتاني انتقــال فوتي ها با 
ون هاي تاكسيراني انجام شود. به گفته وي، اين اقدام با 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي و فقط مربوط به رانندگاني 
خواهد بود كه خودشــان تمايل دارند و واكســن كرونا 
هم تزريق كرده اند.  محمديان با بيــان اينكه رانندگان   
مي توانند با توافقي كه با ســازمان فردوس ها مي كنند، 
چند روز در آنجا فعاليت داشته باشند، ادامه مي دهد: ما 
همچنين تاكسي هايي به نام تاكسي آسماني داريم كه 
به بيماران بي بضاعت، صعب العالج، دياليزي يا پرستاران 

خدمات دهي مي كنند.

ارسال تجهيزات فوري از تهران 
80درصد جمعيت 6ميليون و 870هزار نفري خراسان 
رضوي زيرپوشش خدمات دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
هستند و دانشــگاه هاي علوم پزشكي ســبزوار، گناباد، 
تربت حيدريه و دانشكده هاي پزشكي نيشابور و تربت جام 

نيز بقيــه جمعيت اين اســتان را زيرپوشــش خدمات  
بهداشــتي و درماني دارند. اوضاع عالوه بر مشــهد در 
نيشابور و سبزوار هم خوب نيست به طوري كه در سبزوار 
با افزايش 38درصدي آمار بستري هاي كرونايي روبه رو 
هستيم و در نيشابور هم با تكميل ظرفيت مراكز درماني 
مسئوالن به فكر تجهيز حسينيه يا ورزشگاه براي بستري 
بيماران افتاده اند. با درخواســت وزارت كشور و تصويب 
آن در ســتاد ملي مبارزه با كرونا پروازها از مبدا و مقصد 
2شهر »مشــهد« و »كيش« تا 10روز معادل ۵0درصد 
كاهش يافته تا از بار بيماري در 2استان بحراني كم شود. 
هيأت امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران بنابر 
اعالم نياز دانشگاه علوم پزشكي مشهد و با توجه به شيوع 
موج پنجم كرونا اقدام به ارســال فوري ۵0مانيتورينگ 
عالئم حياتــي ثابت، 2۵تخــت ICU، 1۵ونتيالتور به 
همراه تشــك هاي مواج، اتوآناليزر، سل كانتر، ساكشن 
و الكتروكارديوگراف كــرده و براي تربت جام تخت  هاي 
ICU، ونتيالتــور، مانيتورينگ عالئم حياتي و ســاير 
تجهيزات و به سبزوار نيز تخت هاي ICU، تخت و تشك 
بســتري، دســتگاه هاي ونتيالتور، مانيتورينگ عالئم 
حياتي، الكتروكارديوگراف، ساكشــن و ساير تجهيزات 

ارسال شده است.

سفر وزیر بهداشت به مشهد 
بعد از حاشــيه هاي ســفر ديرهنگام وزير بهداشت به 
سيستان وبلوچستان در روزهاي درگيري اين استان با 
سويه دلتاي كرونا، در خراسان رضوي اوضاع طور ديگري 
رقم خورد. سيدابراهيم رئيســي، رئيس جمهوري روز 
دوشنبه طي تماس تلفني با اســتاندار خراسان رضوي 
خواستار رســيدگي فوري به مشــكالت و چالش هاي 
پيرامون بحران كرونا در كالنشهر مشهد شد. طي چند روز 
گذشته هم هيأت عالي رتبه وزارت بهداشت بازديدهاي 
ميداني از مراكز درماني استان انجام داد و وزير بهداشت 
هم روز گذشته)چهارشــنبه 20مرداد( به همراه 2 نفر 
از معاونانش به مشهد ســفر كرد.وزير بهداشت در اين 
سفر تأكيد كرد كه محدود كردن تردد و پرواز به مشهد 
براي جلوگيري از جابه جايــي آلودگي از طريق هوايي و 
زميني در دست پيگيري است. بنابر اعالم محمدصادق 
معتمديان، اســتاندار خراســان  رضوي هم اكنون تمام 
ورودي هاي اســتان روي خودروهاي غيربومي بســته 
شده  اســت. قبل  از اعمال محدوديت ها هر هفته حدود 
1300پرواز به مشهد انجام مي شــد و روزانه 70قطار و 
3هزار اتوبوس مسافران را بين ديگر نقاط كشور و مشهد 
جابه جا مي كرد كه اين ميزان كاهش قابل توجهي يافته و 
ظرفيت اشغال تخت در هتل ها به 40درصد رسيده است. 
حاال هتل ها به جاي پذيرش زائران براي پذيرش بيماران 
آماده مي شوند به طوري كه امير ســزاوار، رئيس هيأت  
مديره جامعه حرفه اي هتلداران خراســان رضوي گفته 
است كه هتل هاي مشهد براي اسكان بيماران كرونايي 
پس از ترخيــص از بيمارســتان و در دوره نقاهت اعالم 

آمادگي كرده اند.

  
بيش از 3هزار نفر در بيمارســتان هاي خراسان رضوي 
بستري هســتند كه 70درصد آنها در بيمارستان هاي 
كالنشهر مشــهد به سرمي برند و پزشــكان و مسئوالن 
اســتاني معتقدند اگر فكري به حال مشــهد نشود در 
روزهاي آينده با فاجعه انسانی بي سابقه در اين كالنشهر 

مواجه خواهيم شد.

طرح مديريت پايدار رويشگاه هيركانی، اين روزها در 
 زیست

 حســاس ترين برهه خــود دنبال مي شــود. يكي از بوم
مهم ترين دغدغه ها در اين طــرح به تعيين تكليف 
برداشــت درختان شكســته و افتاده باز مي گردد كــه يافته هاي 
همشهري نشان مي دهد؛ قرار است برداشت اين نوع درختان با هدف 
جلوگيری از بروز خسارت ممكن شود. اين يعني احتمال دارد شرايط 
برداشــت از جنگل ها در بخش چوب شكســته به قبل از سال 98 
بازگردد كه به بهانه برداشــت درختان افتاده و شكســته، گاه قطع 

درختان نيز صورت مي گرفت. 
از طرفي معاون سازمان جنگل ها اعالم كرده است كه »هدف اصلي 
اين طرح، حفظ سرمايه هاي موجود مانند جاده هاي جنگلي، جنگل 
كاري ها و حصاركشي هاســت كه همه ماهيت هزينــه اي دارند.« 
بنابراين قرار نيست اقدامات حفاظتي، سد راه هزينه هاي انجام گرفته 

و يا درحال انجام آن  باشد. 
طرح مديريت پايــدار منابع طبيعی منطقــه هيركانی كه طرحي 
جايگزين براي طرح های ســابق جنگلداری محســوب مي شود،  با 
پيگيری و توجه ويژه ســازمان و به دليل اهميت رويشگاه هيركاني 
تدوين شده و با بهره جســتن از هم انديشي جمعي از متخصصان، 
صاحبنظران دانشگاهي، تحقيقاتي، اجرايي و حتي پيشكسوتان از 
سال 1392 پايه ريزی شده است. به گزارش همشهري، هم اكنون 
مطالعات نيمه تفصيلي براي ارزيابي تــوان اكولوژيك حوضه هاي 

آبخيز 104 گانه هيركاني صورت گرفته و متعاقب آن تهيه طرح هاي 
تفصيلي- اجرايي براي هريك از پهنه ها و مطالعات فاز تفصيلي نيز 
حداقل در 3بخش در ادارات كل سازمان جنگل ها آغاز شده است. 
عباســعلی نوبخت، معاون امور جنگل ســازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخيزداری كشــور درباره آخرين وضعيت اين طرح مي گويد: برای 
تهيه طرح هاي مديريت پايدار منابع طبيعي منطقه هيركاني بيش 
از ۵0 جلسه و نشست تخصصي، با نگاه بلندمدت به مقوله مديريت 
علمي اين منابع خدادادي برگزار شــده و  بيش از نيم قرن تجارب 
مديريتي و دانســته هاي علمي و بين المللي را بــه همراه دارد. وی 
نفس انديشــه  تهيه و اجراي طرح جايگزيــن را منطبق بر منويات 
برخي از اساتيد و صاحبنظران علوم جنگل مبني بر ضرورت مديريت 
جنگل، در اقدامات حفاظتي و در چارچوب يك طرح مدون و توأم 
با يك سلســله اقدامات فني اجتناب ناپذير براي حفظ سرمايه هاي 

موجود مي داند.

تعيين تكليف برداشت از جنگل
يكي از مهم ترين نگراني هاي دلســوزان منابع طبيعي كشور اين 
اســت كه هرگونه طرح جايگزين براي طــرح تنفس، موجب ورود 
سودجويان و جنگل تراشي شود. معاون امور جنگل سازمان جنگل ها، 
درباره اين دغدغه مهم به همشهري مي گويد: در خصوص برداشت 
درختان شكسته و افتاده، ســازمان جنگل ها با وجود برخورداري 
از اختيارات قانوني بنا به مقتضيات مديريتی در جريان اســت كه 
باقي ماندن اين درختان در كف جنگل به صــورت بالقوه می تواند 
خطرات زيادي را براي ايجاد حريق در جنگل به وجود آورد؛ اما در 

عين حال به دغدغه دوستداران طبيعت پايبند و از ابتداي سال 99 
تاكنون، هيچگونه برداشتی انجام نداده است؛ اما اين موضوع حتی 
خسارت هايی را در بخش تشديد اثرات ســيل و اتالف منابع ايجاد 
كرده است.  نوبخت با اشاره به اين نكته كه حفاظت و اقدامات فنی 
همواره مورد تاكيد مسئوالن سازمان بوده  است، مي گويد: ذكر اين 
نكته ضروری است كه قانون اجازه برداشت درختان شكسته افتاده 
را در قالب طرح تجويز كرده و انجام اين اقدام به منظور بهره برداری 
و فروش چوب نيست، بلكه صرفا به جهت جلوگيری از بروز خسارت 
و اتالف منابعی است كه در صورت خارج نشــدن آنها از جنگل، به 
منافع عمومی وارد می شود. او تاكيد مي كند؛ طرح جايگزين به هيچ 
وجه نافي طرح مديريت پايدار جنگل هاي هيركاني نبوده، بلكه به 
عنوان فاز اول اجراي آن تلقی می شود كه در قالب آن اقدامات فني 
و حفاظتي ضروری و مورد نياز جنگل انجام می پذيرد. نوبخت خاطر 
نشان مي كند كه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداری كشور همواره 
برای اجرای تكاليف و برنامه هــا و فعاليت های اجرايی خود نيازمند 
همراهی، همفكری و مشاركت خرد جمعی، انديشمندان، خبرنگاران، 

متخصصان و دوستداران منابع طبيعی و محيط زيست است.

آمار برداشت از جنگل
براساس آمار اعالم شده از سوی يگان حفاظت سازمان جنگل ها؛ در 
سال 99 كشفيات قاچاق چوب نسبت به سال 98 به ميزان 3۵ درصد 
افزايش يافته بود. در ســال 1400 حدود 6۵00 مترمكعب قاچاق 
چوب كشــف و 63۵0 متخلف قاچاق چوب دستگير شدند و برای 
آن ها  پرونده تشكيل شد. از طرفي نوع درختان قطع شده هيزمی يا 

درختان با قطر كم بوده  است كه نشان مي دهد؛ شرايط براي قاچاق 
چوب در منطقه هيركاني هنوز سخت است؛ درختان منطقه هيركاني 

نوعا قطور هستند و از عمر و وزن بيشتري برخوردارند. 
از طرفي برآورد شــده كه نياز چوبی صنايع وابسته كشور در حال 
حاضر 13 ميليون متر مكعب اســت. اين در حالی است كه  پيش از 
اجرای طرح تنفس جنگل های شمال كشــور يعنی با بهره برداری 
از تمام جنگل های كشــور حدود 6.۵ ميليون متر مكعب چوب در 
كشور تامين می شد كه تنها حدود ۵00 هزار متر مكعب آن يعنی 10 
درصد از جنگل های كشور و 90 درصد آن از درختان داخل باغ ها، 
زراعت و واردات چوب بود. بنابراين در طرح جايگزين طرح تنفس 
بايد به نياز دقيق صنايع چوبي كشور و تأمين آن از محل جنگل هاي 

دست كاشت وسيع تر، دقت بيشتري شود. 

برنامه هفتم به كدام سو مي رود؟
3 ماه پيش بود كه مسعود منصور، رئيس سازمان جنگل ها، توقف 
بهره برداری از جنگل های طبيعی را يك امر فنی و كارشناسی دانسته 
و تاكيد كرده بود كه سازمان جنگل ها خواهان استمرار طرح توقف 
بهره برداری صنعتی از جنگل های هيركانی در برنامه هفتم توسعه 
است.  وی با بيان اينكه جنگل ها همانند ساير اكوسيستم های تحت 
مديريت سازمان جنگل ها، نيازمند طرح و برنامه مديريتی هستند، 
گفت: نبايد جنگل ها را بدون طرح و برنامه مديريت كنيم و تاكنون 
مديريت 427 هزار هكتار از عرصه های جنگلی عملياتی شده است 
و به زودی مطالعات تفصيلی و اجرايی نهايی می شــود.  براســاس 
اطالعات رســيده از مركز پژوهش هاي مجلس درباره پيش نويس 
برنامه هفتم توســعه، قرار اســت محورهايي نظير مديريت پايدار 
3ميليون هكتار از جنگل های هيركانی، زراعت چوب، شناســايی 
پارك های جنگلی و تجهيز پايگاه های اطفای حريق در دستور كار 
مديريت منابع طبيعي كشور قرار گيرد و بايد ديد در اين مسير آيا 

دست جنگل تراشان نيز از درختان هيركاني دور مي ماند يا خير؟

طرح تنفس جنگل هاي هيركاني در دو راهي جنگل تراشي یا حفاظت 
معاون امور جنگل سازمان جنگل ها: قانون، اجازه برداشت درختان شكسته افتاده را در قالب طرح، تجويز كرده است

فاجعه کرونا در مشهد
آمار جان باختگان كرونا در مشهد سه رقمی شده و بيش از 3 هزار بيمار مبتال در بيمارستان های استان 

خراسان رضوی بستری هستند

  فقط چند هفته كافي بود تا پيك كرونا با سویه دلتا از جنوب 
شرقي كشور به شمال شرقي برسد؛ 33روز از ورود مشهد گزارش

به وضعيت قرمز كرونایي مي گذرد و حاال به اعتقاد پزشكان 
و كادر درمان فاجعه در این شهر رقم خورده است. بيش از 3170بيمار 
كرونایي در بيمارستان هاي خراســان رضوي بستري هستند و روزانه   

720بيمار جدید بستري مي شوند، آمار روزانه تعداد فوتي ها در كالنشهر 
مشهد سه رقمي شده است، تخت هاي بيمارستاني پر شده و بيماران در 
ساعت هاي اوليه روي تشك هایي در كف بيمارستان پذیرش مي شوند و 
كمبود نيروي انساني، تجهيزات  و حتی آمبوالنس غوغا مي كند. در این 
شرایط و درحالي كه وزیر بهداشــت روز گذشته براي بررسي وضعيت 
بحراني شهر مشهد و خراسان  رضوي به این استان سفر كرده، تصاویري 
از عزاداري هاي محرم بدون رعایت پروتكل هاي بهداشتي دست به دست 

مي شود؛ هيچ كس انگار باور ندارد مشهد در وضعيت سياه است.

 سيدمحمد فخار
خبرنگار

 ۵۳۶ فوتي
 و ۴۲۵۴۱ ابتالي جديد

بنابر اعالم وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشكي، روز گذشته)چهارشنبه 
20 مرداد( ۴2هزار و ۵۴1نفر مبتالي جدید 
در كشور شناسایي شــد. همچنين روز 
گذشته ۵36بيمار مبتال به كرونا جان خود 
را از دست دادند كه با احتساب این آمار از 
ابتدا تاكنون ۹۵هزار و 6۴7 نفر در كشور بر 

اثر بيماري كرونا جان باخته اند.

ث
مك

با وجود شيوع گسترده  كرونا در مشهد همچنان بازارها و خيابان های شهر شلوغ و پرتردداست   عكس: فارس

 سيده زهرا عباسي
خبرنگار
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قرمزهاي پايتخت را كامال به هم مي ريزد
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يورشبهمأموريتتاريخي
 اين اصال شبيه جوك است كه پاري سن ژرمن چند سال پيش ناچار 
شــد براي در اختيار گرفتن نيمار، 222ميليون يورو به بارسلونا 
بپردازد، اما امسال ليونل مسي را رايگان تصاحب كرد! نيمار البته 
بازيكن خوبي است، اما جايگاه او در تاريخ فوتبال قابل مقايسه با 
مسي نيســت. خودش هم اين را خوب مي داند و در رابطه مريد و 
مرادي اش با لئو نشان مي دهد. انگار بخت و اقبال، درهاي آسمان را 
به روي ناصرالخليفي باز كرد تا يكي از بهترين بازيكنان تاريخ )بلكه 
بهترين آنها( ظرف 48ساعت بدون هيچ هزينه اي بابت ترانسفر 
جذب شود. مالك قطري پاريس، سال هاست براي قهرماني در اروپا 
بي تابي مي كند. دفعه پيش كه تا فينال باال رفتند، فتح اين عنوان 

را يكي از بزرگ ترين روياهاي زندگي اش دانسته بود. با اين همه، 
پاريس باز هم به شكلي باورنكردني ناكام ماند تا هواداران مارسي به 
خيابان بريزند و تنها قهرماني اروپايي شان را به رخ پاري سن ژرمن 
ثروتمند بكشند. دلسردي بابت شكست هاي پياپي چيزي نمانده 
بود حتي كليان امباپه را هم از فرانسه دور كند. او دنبال تيمي بود 
كه براي رسيدن به قله اروپا كمكش كند. حاال جذب مسي، خطر 
جدايي اين بازيكن را هم رفع كرده است. اين بخشي از پيام صريح 
ناصرالخليفي در نشست خبري ستاره آرژانتيني بود: »امباپه ديگر 
بهانه اي براي جدايي ندارد. او خواسته بود يك تيم رقابتي براي فتح 

اروپا تشكيل بدهيم. تيم بهتر از اين؟«

حاال ديگر پاريس بهانه اي براي ناكامي در ليگ قهرمانان ندارد. 
همه اسباب الزم براي فتح اروپا فراهم است و هر نتيجه اي جز اين، 

يك شكست تاريخي و مايه نوميدي ابدي الخليفي خواهد بود.
 او اما خوش اقبال است كه مســي هم در اوج انگيزه به پاريس 
رسيده اســت. لئو بابت جدايي از بارســا غمگين است و سيل 
اشك هاي او اين مطلب را گواهي مي كند، اما در عين حال رفتاري 
كه باشگاه اسپانيايي با او كرد، برخورنده و آزار دهنده بود. وقتي 
آندرس اينستا مي گويد: »باشگاه بايد به خودش بيايد«، روشن 

است كه به مسي جفا كرده اند. 
حاال اما او فرصت اعاده حيثيت دارد؛ بختي براي بازي در يك تيم 

ديگر و دستيابي به موفقيت هاي بيشتر. مسي فرسوده شد از بس 
كه در اين ســال ها »تنها« بود. هم در تيم ملي آرژانتين و هم در 
بارســلونا او يك تنه بار تيم هايش را به دوش كشيد و ناچار بود 

مشتي بازيكن متوسط را تحمل كند.
 ادامه اين وضعيت براي يك ستاره 34ساله كه آخرين سال هاي 
حضورش در فوتبال را پشت سر مي گذارد نمي توانست قابل تحمل 
باشد. حاال او در پاريس، بعد از مدت ها كنار فوتباليست هاي واقعي 
قرار خواهد گرفت و شايد با قهرماني در اروپا، بختش را براي كسب 
توپ طالهاي بيشتر افزايش بدهد. براي مسي، براي پاريس، هدف 

كامال روشن است؛ قهرماني اروپا.

پاريس و مسي حاال هر دو ،يك هدف مشترك دارند؛ قهرماني در اروپا
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بازگشت حسيني به تنظيمات كارخانه؟
گلراستقاللنشاندادهبدونرقيبجديافتميكند

اگراتفاقخاصيرخندهد،بهنظرميرسد
بايدجداييرشــيدمظاهريازاستقالل
راقطعيبدانيم.رشــيدفصــلموفقيرا
درجمعآبيهاپشتســرنگذاشت.اوكه
ابتدايليگبيستمباســروصدايزياد
راهياســتقاللشــدوفصلراهمنسبتا
خوبشروعكرد،بعدازمدتيافتكردو
كامالنيمكتنشينشد.قراردادودستمزد
مظاهريباالســت،اوبامديرانباشــگاه
ميانهخوبــينداردومديــرانهمتمايل
چندانيبهحفظايــندروازهبانندارند.
كادرفنــيهماگرازاينگلــرراضيبود،
طبيعتــااورادرتركيباصلــيبهميدان
ميفرستاد.همهاينهايعنيدورانحضور
مظاهريدراســتقالل،كوتاهترازحد
تصوربودواوبرايليگبيستويكم
راهيتيميديگرخواهدشــد.
مهمترينپيامدايناتفاقهم
تبديلشدندوبارهحسين
حسينيبهتنهادروازهبان

نامداراستقاللاست.

صدالبتهحسينيدروازهبانخوبياست،
امااوطيسالهايحضورشدراستقالل
ثابتكردهحداكثركارايــياشرازماني
نشــانميدهدكهيكرقيبسرســخت
داشتهباشد.حسينيدرطولدورانحضور
مهديرحمتيدراينتيم،كيفيتخيلي

خوبيداشت.
درهمينمقطعزمانيبــودكهاوركورد
كلينشيتدرتاريخليگبرترراشكست.
درهميــندوراناوبهتيممليرســيدو
كيفيتيازخودشنشــاندادكهرحمتي
باتمامعظمتشنيمكتنشينشد.بااين
حال،پسازجداييرحمتيودرشرايطي
كهحســينيبهشــمارهيكبدونرقيب
استقاللتبديلشــدهبود،دورانافتاو
شروعشد.ايندروازهباندرليگنوزدهم
بدترينعملكردممكــنراارائهدادواصال
هميننمايشاســفباربودكهباعثشــد
استقالليهاهرطورشدهرشيدمظاهري
راجذبكنند.حســينيتاآخرينروز،تا
پايانفصلگذشتهليگقهرمانانآسياهم

بهدريافتگلهايبدادامهداد.بااينحال،
باحضورمظاهريدراســتقالل،اودوباره
احياشدوپسازچندماهنيمكتنشيني،
طوريبهتركيببرگشــتكهحاالخود

رشيدرفتنيشدهاست.
بااينتفاســيربيــمآنمــيرودكهدر
فصلجديدباتنهاشدندوبارهحسيني
شاهدافتاوباشيمودســتكادرفني
استقاللدوبارهدرپوســتگردوبماند.
البتهايناحتمالوجودداردكهحسين
پورحميدي،دروازهبانپيشيناستقالل
برايفصــلجديدبهاينتيــمبرگردد.
پورحميديليگبيستمرادرآلومينيوم
اراكســپريكردودرمجموععملكرد
خوبيداشــت.اوالبتهچندمــاهپيشبا
سعيدمهري،هافبكتراكتورمعاوضهشد
وبرايفصلجديدبازيكنسرخپوشــان
تبريزيبهشــمارميآيد.پــساگرقرار
اســتحســينيازتنهايــيدربيايدو
جلويافتاوگرفتهشــود،تراكتوربايد

رضايتنامهپورحميديراصادركند.

مغانلو دوست ندارد به سپاهان برود
عالقهمغانلووپرسپوليسكامالدوطرفهاستاماپولسنگينيكهپرتغاليهاميخواهند

ترازماليقرمزهايپايتختراكامالبههمميريزد
اميرحسين اعظمي| بااتماممسابقاتليگبرتر،
قراردادشهريارمغانلوهمباپرســپوليسبهپايان
رسيد.مهاجميكهدردورانكوتاهمدتحضورش
دراينتيماعتمادكادرفنيوهوادارانرابهدســت
آورد.حاالهوادارانپرسپوليسنگرانازدستدادن
اينبازيكنهستند،خصوصاكهباشگاهپرسپوليس
همشرايطماليخوبينداردتاشهرياررابهصورت
قطعيازســانتاكالرابخرد.باشگاهسانتاكالرابراي
انتقالمغانلوبندآزادســازي500هــزاردالريرا
پيشپايپرســپوليسقراردادهاست.درشرايط
كنونيپرسپوليسكهمطالباتمالينگرانكننده
گابريلكالدرونپيشرويآنهاقرارگرفتهوخطر

بيشازهرزمانيپنجرهنقلوانتقاالتيباشــگاهرا
تهديدميكند،درخواســتسانتاكالرايكمشكل
بزرگواساسيمحسوبميشود.باشگاهسانتاكالرا
برخالفنيمفصلوپنجرهزمستانيباتوجهبهاينكه
اكنونمهاجمايرانياشارزشمناسبيپيداكردهو
پيشنهادهايدستبهنقديدراختياردارد،راضي
بهمذاكرهبرايتخفيفواقساطيكردنرضايتنامه
نيســت.ايندرحالياستكهباشــگاهسپاهاناز
مدتهاقبلدركمينمغانلونشستهواعالمكرده
حاضراســت500هزاردالربابتصدوررضايتنامه
مغانلوبهباشگاهپرتغاليبپردازد.بااينوضعيتادامه
همكاريباپرســپوليسازدستمغانلوخارجشده

وهمهچيزدردستباشــگاهسانتاكالرااست.البته
مسئلهمهمايناستكهمغانلودوستنداردبراي
ســپاهانبازيكندوتمايلاينبازيكن،پوشيدن
پيراهنپرسپوليسدرفصلآيندهاست.شايداين
يكاهرمفشارازسويشهريارباشدتاسانتاكالراهم
كميازمواضعخودبرايفروششهرياربهسپاهان
عقبنشــينيكند.جالباينجاســتكههواداران
پرسپوليسدرصفحاتمجازيهمبهشدتبهباشگاه
سپاهانحملهكردهاندوبرايآنهاخوشايندنيست
كهمغانلورافصلبعدباپيراهنســپاهانببينند.با
اينحالباشگاهپرسپوليسبهدنبالتامينمنابعي
اســتكهبتواندســتارهگلزنخودراهمچناندر

اختيارداشتهباشدوليپرداختاينمبلغسنگين
بهسانتاكالراوعقدقراردادجديدبامغانلونظاممالي

باشگاهدرموردبازيكنانرابههمخواهدزد.

   شايعه مذاكره با شهباززاده و  پاكدل
پرسپوليسحاالدرآستانهازدســتدادنيكياز
ســرمايههايبزرگخودقرارداردوطبيعتاكادر
فنيسرخپوشانبايدبهفكرانتخابجانشينمغانلو
همباشند.دراينچندروزهمشــايعاتيمبنيبر
احتمالمذاكرهپرســپوليسباسجادشهباززادهو
حامدپاكدلمطرحشده،موضوعيكههنوزتأييد

ياتكذيبنشدهاست.
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بهروز رسايلي| ليگ بيستم ليگ پويا و شــادابي بود. در اين فصل 
سپاهان را در قامت بهترين نايب  قهرمان تاريخ ديديم. پرسپوليس 
اما ترك عادت نكرد و قهرمان شد. براي فصل جديد، حتما سپاهان 
با تجربه بيشتر به دنبال پايين كشيدن سرخ ها خواهد بود. استقالل 
هم هميشه پتانسيل بازگشــت به كورس را دارد و شايد مدعيان 
ديگري هم داشته باشيم. با همه اينها اما قهرمان 5دوره اخير ليگ 
برتر نيز انگيزه هاي خاص خودش را براي تكرار اين عنوان در ليگ 
بيست ويكم خواهد داشت. پرسپوليس كه خيلي هم سريع و جدي 
وارد نقل وانتقاالت شده، دست كم از 6فاكتور الهام بخش براي فتح 

ششمين قهرماني پياپي ليگ برتر برخوردار است.

   قهرماني در دولت جديد
بدونترديداينبزرگترينانگيزهپرسپوليسيهابرايحضورقدرتمنددر
فصلجديداست.آنها5مرتبهپياپيعنوانقهرمانيليگبرتررابهدست
آوردهاند،امادرتمامطولاينمدتناچاربودندبهشكليپرتكراروآزارهنده
عبارت»وزيرپرسپوليسي«رابشنوندوتحملكنند.البتهاستداللهاي
زياديدرردايننظريهوجودداشــت،اماهيچبرهانياز»عمل«قويتر
نيست.قرمزهاميدانندكهاگردرليگبيستويكمهمعنوانقهرمانيرا
بهدستبياورند،اغلبمخالفانواتهامزنندگانراخلعسالحخواهندكرد.

قهرمانيدردولتجديدباوزيرورزشجديد،قطعاحالوهوايديگري
خواهدداشت.

   قرعه خوشايند آسيايي
پرسپوليسبرايتكميلبهتريندورانتاريخفوتبالشنيازبهكسبيك
عنوانقهرمانيدرآسياهمدارد.آنهادراينسالهادوبارتامرزكسباين
افتخارپيشرفتند،امادرگامآخرنــاكامماندند.بنابراينحاالكهتوانو
ابزاريكيورشديگربهسمتقهرمانيآسيارادارند،كوتاهنخواهندآمد.
خبرخوشبرايپرسپوليسايناستكهاينتيمبهشكليحيرتانگيز
صاحببهترينقرعهمرحلهيكهشتمنهاييشدهاست.آنهاشهريورماه،
درستزمانيكهاستقاللوتراكتورآمادهمصافباالهاللوالنصرعربستان
ميشوندبايدبهمصافاستقاللتاجيكستانبروند.پرسپوليسهموارترين
مسيررابرايرسيدنبهجمع8تيمبرترآســياداردواينميتواندبسيار

دلگرمكنندهباشد.

   حمله به كفش طال
ازليگپانزدهمتانوزدهم،مهاجمانپرسپوليسياكفشطالرابردهاند
يادررقابتجديبرايكسبآنبودهاند.درليگبيستمامابعداز5فصل،
پرسپوليسازاينكورسعقبافتاد.آنهانيمفصلاولمهاجمنداشتندو
مهديعبديهمافتكردهبود.درنيمفصلدومشهريارمغانلووعيسي
آلكثيربهتيماضافهشدند،اماديگربرايحضوردركورسديرشدهبود.
بهترينگلزنپرسپوليسدرليگبيستماحمدنوراللهيبودكه10گلبه
ثمررساند؛دقيقانصفتعدادگلهايسجادشهباززادهكهامسالكفش
طالرابرد.بنابراينمهاجمانپرسپوليسازحاالبراياعادهحيثيتدرفصل
آيندهبيتابيميكنند.بازيكنيمثلمهديعبدياگركيفيتهفتههاي

آخرليگبيستمراداشتهباشد،يكيازمدعيانجدياينعنواناست.

   آخرين جام جالل
نيمكتنشينيهايجاللحســينيدرهفتههايپايانيليگبيستم،
احتمالخداحافظياودرپايانفصلراجديكردهبود.فعالاماخبري
نيســت.اگرجاللبماند،فصلآيندهقطعاآخرينســالحضوراودر
پيراهنپرسپوليسخواهدبودوهمينمســئلهميتواندبهانگيزهاي
مضاعفنزدبازيكناناينتيمتبديلشــود.آنهاحتماتالشخواهند
كردآخرينقابدورانبازيحسيني،پرتكرارترينقابفوتبالاوباشد؛

بلندكردنجامقهرماني!

   خلق يك عبارت جديد
پيشرويپرسپوليسدرمســيرفتحجامهايپياپي،فرصتآشنايي
فوتبالايرانراباعبــاراتواصطالحاتمختلففراهمكردهاســت.
پوكروگالت2واژهايبودندكهدراينفضا،بهمناســبتچهارمينو
پنجمينقهرمانيپياپيپرسپوليسدرليگبرترخلقشدند.آنهادر
صورتنزديكشدنبهجامششم،كليدواژه»دبلهتتريك«راخلق

خواهندكرد.

   قهرماني بعدي براي عدد6
ازمنظركلكلهايفوتباليهمپرسپوليسازانگيزهكافيبرايكسب
قهرمانيششمبرخورداراست.درســتياغلط،خوبيابد،اينعدد
نيمقرناســتبهنمادكريخوانيهوادارانپرسپوليستبديلشده
است.حاالآنهاتنهايكگامتارساندنتعدادقهرمانيهايپياپيشان
بهاينعددفاصلهدارند.فتحليگبيستويكميكفرصتتاريخياست
كهشايدديگرهرگزتكرارنشود.پرسپوليسباكسبششمينقهرماني
پياپيميتواندركوردقبليقهرمانيهــايمتواليرابه2برابرافزايش

بدهد.حدنصابقبليبا3قهرمانيدراختيارسپاهانبود.

  عطش سرخ
6فاكتورالهامبخشبرايپرسپوليس

درمسيرششمينقهرماني

نكتهبازي

آماربازي

كثيرالسفر

امان از مافياي رسانه اي غرب

باز خدا را شكر زورتان نمي رسد

اگرقرارباشداخباررســانههارادر
موردسردارآزمونجديبگيريم،
اوكثيرالسفرترينآدمجهاناست.
بندهخداعرقشخشــكنشدهاز
اينكشوربهآنكشورميرود.در
طوليكماهگذشتهيكپايآزموندر
لوركوزنآلمانبودهوپايديگرشدررمايتاليا.حاالايناواخر
رسانههاليونفرانسهراهمبهجمعمقاصدگردشگريآزمون
اضافهكردهاند.بينوااصالنميرسدخستگيدركند؛هيسوار
طيارهاست.اينقدركهدرموردگشتوگذارسرداردرمطبوعات
وسايتهاحرفزدهشده،ليونلمسيرااينطرفوآنطرف
نبردند.بزرگترينبازيكنتاريخامروزازبارسلوناخداحافظي
كرد،فرداباپاريسنژرمنبســت.اينجاسردارهمهاشسوار
طيارهاست.جالبتراينكهتمامپروازهاهمفقطدرفرودگاه
سنپترزبورگفرودميآيدوخبريازجدايياززنيتنيست!

شايداالنشمافكركنيدهيچخبري
دردنيــايفوتبــالدردناكتراز
جداييليونلمســيازبارسلونا
نيست.درستاستكهاينخبر
كلدنيارابههــمريخته،امانبايد
فراموشكنيمكهدرســتدرهمين
روزها،عليرضاحقيقيهمازگلگهرســيرجانجداشد.اگر
مافيايرسانهايغرباجازهميداد،امروزهمهدنياداشتنددر
موردجداييحقيقيحرفميزدندودرموردپيوستناوبهتيم
جديدشاخبارلحظهبهلحظهمنتشرميكردند.حيفكهما
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جداييحقيقيازگلگهر،كمراينباشگاهسيرجانيراشكست
وبعيداســتآنهابهاينزوديهاكمرراستكنند.بيگمان
سيوهايپرشمار،واكنشهاياســتثنايي،كلينشيتهاي
فراوانوعملكردمطلقابدوننقصحقيقيهرگزازيادهواداران

گلگهرنخواهدرفت.

درروزيكهپرســپوليسنخستين
خريدشرادرفصــلجديدانجام
دادوعليرضــاابراهيميراجذب
كرد،ابراهيمشكوريمديرورزشي
سرخپوشــانگفــت:»درفصل
نقلوانتقاالتزورمانبهباشــگاههاي
صنعتينميرسد.«گفتنياســتدرهمينروزپرسپوليس
بادوميــنهــدفنقلوانتقاالتياشيعنيعلــينعمتيهم
مذاكرهكردوبهتوافقاتيدستيافت.بازهمگفتنياستاالن
پرسپوليسبهترينوپرستارهترينتيمايرانرادارد.خبطبيعتا
اينتيمقهرمانبالمنازعفوتبالايرانوپرهوادارترينباشگاه
كشوراست.بنابراينحقداردپرمهرهباشد،امااينكه»زورمان
بهصنعتيهانميرسد«رانميفهميم.اگرزورتانميرسيدديگر
قراربودچهكاركنيد؟بله؛تيميمثلسپاهانبيشترازوزنفني
ومحبوبيتشپولخرجميكند،اماهمانهاهمامســالپيام

نيازمندواحسانحاجصفيراازدستدادندديگر.

متريكا

محمدنادريكهديروزرسمابااستقالليها

خداحافظيكردونخستينجداشدهاين08
تيمدرفصلنقلوانتقاالتشــد،درليگ
گذشتههشتمينبازيكنبرترآبيپوشان
بودهاست.نادريدرليگبيستم1819دقيقهبراياستقاللبازيكردو
ميانگينامتيازاتشدرسايتمتريكا6/97از10بود.اوبااينامتيازبعداز
مهديقائدي،ورياغفوري،مسعودريگي،ارسالنمطهري،آرشرضاوند،
سياوشيزدانيومهديمهديپورهشتمينبازيكنبرترآبيهادرليگبود.
البتهمتينكريمزادههمباميانگينامتياز7/14امتيازبيشترينسبتبه
نادريداشتهامابهدليلاينكهدقايقحضورشدرميدانبهحدنصابالزم
نرســيدهدرردهبندينهاييبازيكنانجاينگرفتهاست.كريمزادهفقط

303دقيقهدراينفصلبازيكرد.

محمدنادريطي23مسابقهايكهدرجناح

چپاستقاللبازيكردحتييكپاسگل23
همبهنامخودشثبتنكرد.اودر21بازي
دفاعچپياهافبكچپبودو2بازيهمدر
دفاعميانيبراياستقاللبهميدانرفت.آماراينبازيكنچپپادرزمينه
گلوپاسگلبهشدتنااميدكنندهبود.اوفقطيكگلبرايآبيهازدو
هيچپاسگليهمبههمتيميهايشنداد.نادريبهطورميانگيندرهر
بازي0/4شوتو0/9پاسكليديداشــتودر6/7نبردپيروزشدكه
درصدموفقيتاودرنبردهارا59درصدنشــانميدهد.اودرهربازي
54لمستوپداشتو75/8درصدپاسهايشسالمبهمقصدرسيدند.
نادريدرهربازي0/1اشتباهدفاعيداشت،يعنيدركلفصلفقط2بار

اشتباهكرد.

براساسنمراتمتريكا،محمدنادريدرفصل

گذشتهبينتماميبازيكنانحاضردرليگ71
صاحبرتبه71شدهاست.محمدنژادمهدي
)ســپاهان(،مهديمهديپور)استقالل(،
محمدطيبي)نفتآبادان(،ميثمتيمــوري)تراكتور(،زبيرنيكنفسو
لوسيانوپريرا)فوالد(وميالدجهاني)ذوبآهن(بازيكنانيهستندكهدر
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كميباالترياپايينترازاودرجدولقرارگرفتند.بازيكنانهمپستمحمد
نادريكهدرجدولبازيكنانباالترازاوقرارگرفتندبهترتيباميدنورافكن
)سپاهان(،ميالدزكيپور)گلگهر(،ابوالفضلجاللي)سايپا(،پورياآرياكيا
)آلومينيوماراك(وسعيدآقايي)پرسپوليس(بودندوبهاينترتيبمحمد

نادريششمينبازيكنبرترليگدرپستخودششد.

برنامهبازيها

۱۱ شهريور ۱۴۰۰

۱6 شهريور ۱۴۰۰ 

۱5 مهر ۱۴۰۰

۲۰ مهر ۱۴۰۰

۲۰ آبان ۱۴۰۰ 

۲5 آبان ۱۴۰۰ 

۷ بهمن ۱۴۰۰

۱۲ بهمن ۱۴۰۰ 

۴ فروردين ۱۴۰۱ 

۹ فروردين ۱۴۰۱

ايران - سوريه

 عراق - ايران

امارات - ايران

ايران - کره جنوبی

لبنان - ايران

سوريه - ايران

ايران - عراق

ايران - امارات

کره جنوبی - ايران

ايران - لبنان

مقدماتي جام جهاني - مرحله نهايي

دوشنبه ۲۲ شهريور

سه شنبه ۲3 شهريور

استقالل ايران - الهالل عربستان

استقالل تاجیكستان - پرسپولیس ايران

شارجه امارات - الوحده امارات 

النصر عربستان - تراکتور ايران 

ليگ قهرمانان-يك هشتم

حاال بر عكس
استقاللازجاييضربهخوردكهكسي

فكرشرانميكرد

دريكيدوفصلگذشتهعمدهتحليلهادرمورد
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مهديقائدي،شــيخدياباتهوارســالنمطهري
اشارهميكردندوآنرانقطهقوتتيمميدانستند،
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داليلكامالمتضادازدســتداد.ساختاردفاعي
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اسماعيلي2بريكپيروزشد.350دقيقهناتواني
درگشودندروازهرقبادرجريانبازيباعثشد

استقاللجامحذفيراازدستبدهد.
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بهروز رســايلي| به جرأت مي توان گفت 
فرهنگ فوتبال ايــران تبديل به يك ملغمه 
عجيب و غريب شــده اســت. اينجا تعريف 
همه  چيز با همه جاي دنيا فرق دارد. شــما 
در عرف فوتبال جهان زماني نســبت به يك 
تيم »وفادار« شناخته مي شوي كه كنارش 
بماني و آن را به خاطر موقعيت هاي بهتر ترك 
نكني. صدها مثال خوب در اين مورد وجود 
دارد كه شايد بهترين آنها مربوط به حضور 
بزرگان يوونتوس كنار اين تيم در دسته دوم 
باشــد. بعضي از آنها از بزرگ ترين تيم هاي 
اروپا پيشنهاد داشتند، اما در دسته دوم كنار 
يوونتوس ماندند. امثال بوفون و دل پيرو به 
همين دليل تا ابد مي توانند ادعاي تعصب به 
پيراهن يووه را داشته باشند، چون در عمل 
وفاداري شان را نشــان داده اند. در ايران اما 
شرايط فرق دارد. شما اينجا در عمل مي تواني 
تيمت را تنها بگذاري و بروي، اما با مصاحبه 
كردن و شــعار دادن، خودت را همچنان در 

صف دلدادگان به تيم جا بزني.
تازه تريــن مصــداق بــراي اين داســتان، 
محمدحســين كنعاني زادگان است. مدافع 
پرسپوليس اين تيم را به قصد كسب درآمد 
بيشــتر رها كرده و راهي االهلي قطر شده 
اســت. خودش هم به صراحت اين موضوع 
را اعالم كرده، بعد در االهلي پيراهن شماره 
5 را پوشيده و بر سر مردم منت گذاشته كه: 

»مي توانستم شــماره هاي ديگر را انتخاب 
كنم، اما به ياد 5 قهرماني پياپي پرسپوليس 
در ليگ برتر اين عدد را انتخاب كردم.« اينجا 
هم ملت قربان صدقه اش رفته اند كه آفرين 
به غيرت و تعصبت! داســتان كنعاني تقريبا 
شــبيه روز امضاي قرارداد رامين رضاييان 
با ريزه اسپور تركيه اســت. درحالي كه همه 
منتظر حضور او در باشگاه پرسپوليس بودند، 
رامين سر از تركيه درآورد و مهدي طارمي را 
هم با خودش برد. آنجا قرارداد را امضا كردند 
و رضاييان پاي پله ها، پيراهن پرسپوليس را 
به تن كرد و لوگــوي آن را مقابل دوربين ها 
بوسيد! يعني كار پوپوليســتي باالتر از اين 
شايد در تاريخ فوتبال جهان نداشتيم. االن 

اينها يعني تعصب؟
به هر دليلي كه رفتيــد، انتخاب تان محترم 
اســت. با اين حــال وفا و جفــاي آدم ها در 
عمل شان مشخص مي شود. اينكه شما بعد 
از جدايي از پرســپوليس يا اســتقالل چه 
شماره اي مي پوشيد يا كجا را مي بوسيد، چه 
ربطي به اين دو تيم دارد؟ اصال چه فايده اي 
به حال آنها خواهد داشــت؟ صد البته وقتي 
عده اي به همين مقدار رضايت دارند و كلي 
از بازيكن مورد نظر حمايت مي كنند، معلوم 
اســت كه آنها هم به ايــن نمايش ها ادامه 
مي دهند. تا خريدار هســت، فروشنده هم 

هست.

اگر از اخبار مربوط به مســي هنوز عاصي و سيراب نشــده ايد، اين را بدانيد كه او به 
ياد يكي از شماره هاي اوليه اش در بارسلونا پيراهن شــماره30 را در پاري سن ژرمن 
برداشته تا منت نيمار و شماره10 او بر ســرش نماند. حاال او را نه با پيراهن آبي اناري 
و نه با شماره10 مي بينيم، چيزي كه به آن عادت نداريم. او در كنفرانس مطبوعاتي 
خداحافظي اش در بارســلونا گفته بود كــه هنوز رفتنش به پاريس قطعي نشــده و 
پاري سن ژرمن تنها يكي از گزينه هاست. اما حاال به فاصله چند روز كنفرانسي ديگر 
اين بار در پاريس برگزار كرده و در پاسخ به اين سؤال كه چه جوابي به هواداران بارسا 
دارد، گفته: »قبل از رفتن واقعا نمي دانســتم كجا مــي روم.« او اعالم كرده كه براي 
بازي  كردن براي پي اس جي صبر ندارد: »خروج من از بارسلونا بسيار سخت بود و چنين 
تغييري دشوار است، اما به محض ورود به پاريس بسيار خوشحال شدم و از ورودم به 
اين باشگاه لذت مي برم. مي خواهم هر چه زودتر با هم تيمي هايم تمرين كنم.« او كلي 
هم از همبازي هايش تعريف كرده: »نيمار را از قبل مي شناختم؛ همينطور دي ماريا 
و پاردس را. من هميشه دنبال بهترين بازيكنان بوده ام تا آنها را در تيمم داشته باشم. 
به پاري ســن ژرمن كه نگاه مي كني، مي بيني تيمي با بازيكنانــي عالي دارد. ما تيم 
بزرگي از بازيكنان داريم و من اينجا هستم تا به تيم كمك كنم. رؤياي من اين است 
كه دوباره ليگ قهرمانان را باال ببرم و فكر مي كنم در مكان مناســب براي رسيدن به 
اين هدف هستم.« البته خودش هم مي داند كه جمع شدن ستاره ها در يك تيم الزاما 
براي قهرماني كافي نيست: »گاهي اوقات شما بهترين بازيكنان جهان را داريد و برنده 

نمي شويد، فوتبال به جزئيات كوچك بستگي دارد، من فكر مي كنم شما بايد يك تيم 
كامل، روح و شانس داشته باشيد. بهترين هميشه برنده نيست.« 

   افزايش فالوئر، تضميني!
پيراهن هاي مسي ساعت 23 قبل از كنفرانس مطبوعاتي در فروشگاه اينترنتي باشگاه 
به فروش گذاشته شــد و ظرف چند ثانيه همه آنها به فروش رفت. قيمت پيراهن او 
107/99 يورو بود. پليس به دليل امنيت از جشن اولترا ها جلوگيري كرد. او از امروز در 
تمرينات شركت مي كند اما خودش گفته به خاطر اينكه در تعطيالت بوده، هنوز براي 
مسابقه آماده نيست. استقبالي كه از او در فرودگاه لو بورژ در اين دوران كرونايي شد 
هم وصف ناپذير بود. بالفاصله شمار دنبال كنندگان )فالوئر( باشگاه پاري سن ژرمن در 
شبكه اجتماعي »اينســتاگرام« بيش از 2 برابر شده است. آنها پيش از مسي نزديك 
به 20ميليون دنبال كننده داشتند، اما حاال نزديك به 43ميليون دنبال كننده دارند 
و اين رقم مدام رو به افزايش است. 4ميليون نفر هم به دنبال كننده هاي خود مسي در 
اينستاگرام اضافه شده اند. مسي تا ديروز 247ميليون فالوئر داشت. رونالدو با 315/81 

ميليون دنبال كننده دست نيافتني به نظر مي رسد.

   چرا خوشحال بود؟
مسي درباره استقبال هم درحالي كه به تماشاگران وعده مي داد به زودي در ورزشگاه 

آنها را مي بيند، توضيح داد: »استقبال هواداران پاريس ديوانه كننده و شگفت انگيز بود 
و اين باعث خوشحالي من شد، استقبالي گرم. من مطمئنم كه ما با هم بسيار خوش 
خواهيم گذراند و ما براي اهداف تعيين شده توسط باشگاه مي جنگيم. من در شهر زيبا 
و فوق العاده اي حضور دارم و مي خواهم در اينجا به موفقيت برسم.« او از پوچتينو هم 
تعريف كرد و همينطور از وراتي: »وراتي بهترين بازيكن در پست خود در جهان است. 
زماني كه در بارسلونا بودم دوست داشــتم او را بخريم.« با اين اتفاقات و هيجاني كه 
مسي براي تيم جديدش داشت، بالفاصله عكس هايش از روي ديوار نوكمپ برداشته 
شد. روز به روز به تعداد بارســايي هايي كه حس مي كنند به شان خيانت شده است، 

افزوده مي شود.

   امباپه مي ماند
يك نكته ديگر هم در حرف هاي مسي در فرانسه وجود داشت؛ اينكه تأييد كرد امباپه 
در پاريس مي ماند: »آينده امباپه در پاريس است، او داراي ذهنيت برنده است و امباپه 
به من گفت كه مي خواهد ادامه دهد.« ناصرالخليفي در مورد امباپه با لحني كه انگار 
تهديد از آن برداشت مي شد، گفت: »من فكر مي كنم همه اين را مي دانند. او خودش 
گفت كه يك تيم خوب و رقابتي را مي خواهد. ما اكنون رقابتي ترين تيم دنيا را داريم 
و او ديگر هيچ بهانــه اي براي ترك پاريس ندارد. او هيــچ كاري جز ماندن نمي تواند 

انجام دهد.«

پيش بازي

2روز فاصله اشك تا لبخند
مسي كه در كنفرانس مطبوعاتي اش در بارسلونا با گريه از هواداران خداحافظي كرده بود، در كنفرانس مطبوعاتي اش در پاريس فقط خنديد

تعصبياپوپوليسم؟توگلميزني،ماحرصميخوريم

درخشش سردار آزمون در شــروع فصل جديد فوتبال روسيه، براي 
كمتر كسي غافلگيركننده است. او هم اكنون بهترين مهاجم سرزمين 
تزارهاســت؛ بازيكني كه 2 فصل پيش آقاي گل شد و فصل گذشته هم 
تنها در روز آخر عنوان آقاي گلي را به همبازي اش واگذار كرد. تازه اگر 
سرمربي زنيت تصميم نمي گرفت در آن ديدار از تركيبي متفاوت استفاده 
كند و سردار هم به بازي گرفته مي شد، آرتم زيوبا نمي توانست با پوكرش 

كفش طال را از پاي آزمون بيرون بكشد. به هر جهت سردار فصل 
جديد را هم توفاني شروع كرده اســت. او در 3 بازي ابتدايي 

زنيت، 4 گل به ثمر رســانده تا خيلــي زود در صدر جدول 
برترين گلزنان روسيه قرار بگيرد. همه اينها اما بيش از آنكه 
خوشحال كننده باشد، غم انگيز است. سردار گل مي زند و ما 
حرص مي خوريم؛ حرص از اينكه چرا اين گل ها بايد در يك 

ليگ درجه 2 يا 3 اروپايي برويد. اين يــك حديث مكرر، اما 
الزم است؛ اينكه سردار آزمون باالخره بايد قورباغه اش 

را قورت بدهد و دل از روسيه بكند.
تابستان امسال جدي تر از هر زمان 
ديگري بحث انتقال سردار آزمون 

به يك باشگاه بزرگ تر مطرح بوده 
است. ابتدا از رم ايتاليا صحبت 

شد، اما آنها مهاجم گرفتند. 
بعــد به طور پررنــگ باير 
لوركوزن به عنوان مشتري 
جديد مهاجم ايراني معرفي 

شــد، اما اين انتقال هم تا به 
حال 100 بار منتفي و قطعي شده است.  

حاال هم كه پيشــنهاد ليون روي خروجي سايت هاي 

بين المللي رفته است .شــايد لوركوزن يا ليون از اين جهت كه فرصت 
بازي بيشــتري به آزمون مي دهند حتي انتخاب هاي  بهتري هم نسبت 
به رم باشــند، اما تا زماني كه اين جابه جايي اتفاق نيفتد و به چشم آن 
را نبينيم، نمي توانيم چيزي را باور كنيم. همه اين روزهاي جواني كه در 
روسيه از بين مي رود، مي تواند سرمايه مهم آزمون براي جا افتادن در تيم 
و ليگ جديدش باشد. او در روسيه به هر آنچه مي خواسته دست پيدا 
كرده. هت تريك قهرماني، كفش طال و... بقيه اش ديگر تكرار 
و تكرار اســت. حاال خبر گلزني هاي اين پسر كسي را به 
وجد نمي آورد و خوشحال نمي كند. وقتي بيشتر خرسند 
خواهيم شــد كه او اين گل ها را مثال در بوندس ليگاي 

آلمان بزند.
چنين انتقالي براي فوتبال باشگاهي و ملي ايران هم مفيد 
اســت. حتما حال تيم ملي با درخشش سردار در يك ليگ 
بزرگ تر بهتر خواهد شــد. به عالوه اگر سردار مثال 
راهي آلمان شود و آنجا بدرخشد، تيم هاي 
بوندس ليگايي مثل 20 ســال پيش بار 
ديگر متوجه بازار ايران خواهند شد 
و پاي ستاره هاي كشورمان مجددا به 
اين ليگ معتبر باز مي شود. اين شبيه 
همان اتفاقي است كه در پرتغال رخ 
داده و درخشــش مهدي طارمي، 
سرازير شدن ســيل بازيكنان 
ايراني به ليگ اين كشور را به دنبال 
آورده است. سردار مي تواند منشأ 
چنين اثر بزرگي باشد؛ به شرط اينكه 

اول از همه خودش روسيه را ول كند و برود.

وقتي كنعاني زادگان با پيراهن االهلي براي استقالل كري مي خوانددر مورد سردار آزمون؛ استعدادي كه در روسيه تلف مي شود

جهان

بازوبندهاي كاپيتاني داســتان پيچيده اي دارد. در بيشــتر 
جاهاي دنيا روال اين اســت كه بازيكن باســابقه تر و داراي 
بازي بيشــتر در يك تيم، به عنوان كاپيتان معرفي مي شود. 
مثال در رئال و بارسا همين وضعيت است. در رئال مادريد يك 
رسم ديگر هم از سال ها پيش پابرجاست، اگر كاپيتان اصلي 
به عنوان يار تعويضي وارد زمين شد، بازوبند را از كاپيتان قبلي 
نمي گيرد. برخي مربيــان معتقدند كه كاپيتــان بايد فردي 
باشد كه رهبر داخل ميدان و رختكن اســت و بازيكنان از او 
حرف شنوي دارند. حتي آن فرد بايد در ميانه زمين بازي كند. 
كاپيتان هاي زيادي در تيم هاي بزرگ ديده ايم كه دروازه بان 
بوده اند يا مدافع كناري ولي از بقيه همبازيان دورند. مارادونا 
زماني كه بازيكنان باسابقه تر از خودش در تيم ملي آرژانتين 
بودند، بازوبند كاپيتاني را مي بست چون رهبر بود و تيم را به 
جلو هدايت مي كرد يا اصال نگرش تيــم را در هر بازي تعيين 
مي كرد. همين حاال هم در منچســتريونايتد وضع به همين 
منوال اســت. فصل قبل هري مگواير كه تنهــا يك فصل از 
حضورش در تيم مي گذشــت كاپيتان شــد. پيش از او برونو 
فرناندز كه او هم كمتر از يك فصل در اولدترافورد بازي كرده 

بود، بازوبند مي بست.
در بارسلونا بعد از رفتن مسي بازوبند به بوسكتس مي رسد و 
كاپيتان هاي بعدي پيكه، سرخي روبرتو و آلبا هستند. بازوبند 
رئال پس از رفتن راموس به مارسلوي برزيلي رسيده اما با توجه 
به افت شديد اين مدافع و حضور مدافعان بهتري مثل مندي 
و ميگل گوتيرس در پســت دفاع چپ، بعيد است اين فصل 
مارسلو زياد بازوبند را به بازو ببندد. با جدايي راموس بازيكناني 
مثل كاسميرو و بنزما هم براي بازوبند اعالم آمادگي كرده اند. 
در اتلتيكو كوكه طبق معمول كاپيتان است. منچسترسيتي 
با فرناندينيو تمديد كرد و اين برزيلي اگر داخل زمين باشــد 
كاپيتان است؛ در غير اين صورت بازوبند به دي بروين مي رسد. 
در ليورپول هم غير از هندرســون، ميلنر و فان دايك هستند 
كه الزاما باســابقه ترين بازيكنان تيم محســوب نمي شوند و 
كاپيتان هســتند. در آلمان هم مانوئل نوير طبق معمول در 
باشگاهش و تيم ملي كاپيتان است. اگر نوير در زمين نباشد 
كه تقريبا احتمالش صفر اســت، توماس مولر، لواندوفسكي 
و كيميش بــراي بازوبند صف كشــيده اند. دورتموند هم كه 
سال هاست كسي غير از ماركو رويس را به عنوان كاپيتان نديده 
و البته متس هوملز هم در نوبت ايستاده است. مسي هم مثل 
كريستيانو رونالدو قرار نيست در تيم جديدش كاپيتان باشد. 
بازوبند كاپيتاني در دستان ماركو وراتي است كه از 19سالگي 
آنجا بازي مي كند و در غياب او كيمپمبه و ماركينيوش بازوبند 
مي بندند. در اينتر بازوبند به هندانوويچ مي رســد و در ميالن 
زالتان كه نامي بزرگ اســت بازوبند نمي بندد و كاپيتان اين 
تيم آلســيو رومانيولي 26ساله اســت كه ديروز خبر رسيد 
بارسلونا به جذب او عالقه مند است. داويده كاالبريا هم هست 

كه 24سال دارد.
اما برســيم به داســتان يوونتوس. بونوچي در دوره قبلي كه 
آلگري ســرمربي يووه بود با اين مربي به مشــكل خورد و در 
بعضي بازي ها حتي در ليست هم قرار نمي گرفت. او مجبور شد 
يك فصل به ميالن برود. در ميالن به خاطر سابقه و اعتبارش 
بازوبند مي بست. در بازگشت به يوونتوس هم با اينكه هواداران 
هنوز از او دلخور بودند، بعد از كيه لينــي كاپيتان دوم بود اما 
آلگري قصد نــدارد بازوبند را به او بدهد. ســرمربي ايتاليايي 
گفته: »كاپيتــان اول و دوم در تيم ما براســاس مدت حضور 
بازيكنان تعيين مي شود، پس كيه ليني كه باسابقه ترين بازيكن 
ماست كاپيتان خواهد بود و بعد از او ديباال. بونوچي يك فصل 
از ما جدا شــد. او تصميم گرفت كه به ميالن برود. پس او اگر 
بازوبند را مي خواهد مي توانــد برود يك بازوبند براي خودش 
بخرد و با آن در خيابان بازي كند. در آخرين فصل حضورم در 
يوونتوس، ماريو مانژوكيچ و سامي خديرا هم بازوبند را بستند 
چون لئو در سلسله مراتب بستن بازوبند كاپيتاني عقب رفته 
بود.« بونوچي از حرف ســرمربي ناراحت نشده و جواب داده: 
»به نظر من او اين شوخي را براي خنثي كردن تنش هايي كه 
پيش از اين ميان ما وجود داشــت، انجام داد. من هميشه در 
زمين مسابقه حرفم را زده ام. من چه كاپيتان باشم، چه نباشم، 
مي دانم كه در رختكن يا زمين بــازي بايد چه  كارهايي انجام 
دهم. االن 34ساله ام و عقلم آنقدر مي رسد كه درك كنم اين 
حرف آلگري مي تواند راهي براي تهييج كردن من جهت ارائه 

يك عملكرد خوب در فصل جديد باشد.«

استارت اروپايي
ليگ هاي معتبر اروپايي به جز سري آ از فردا شب آغاز مي شوند

بازوبند بخر
مربيان بر چه اساسي كاپيتان تيم شان را تعيين مي كنند؟

هواداران فوتبال باشگاهي اروپا كم كم به روزهايي كه دوست 
دارند نزديك مي شوند. از فرداشب در 3 ليگ بوندس ليگا، الليگا 
و ليگ برتر همزمان و هر كدام با انجام يك مسابقه فصل جديد 
آغاز مي شود. فقط مي ماند ســري آ كه يك هفته ديرتر شروع 
مي شود. بازي امشــب در آلمان مسابقه هيجان انگيزي است؛ 
جايي كه بايرن مونيخ به عنوان قهرمان هميشگي ليگ در زمين 
مونشن گالدباخ به ميدان مي رود. هر دو تيم با سرمربي جديد 
فصل تازه را اســتارت مي زنند. ناگلزمان از اليپزيش به بايرن 
آمده و گالدباخ مربي موفق فصل قبلش رز- را به دورتموند داده 
و مربي آمريكايي ســالزبورگ اتريش را استخدام كرده. بايرن 
خريد بزرگي در نقل وانتقاالت نداشت و آالبا را هم از دست داد. 
بازي افتتاحيه ليگ برتر را آرسنال در زمين تيم تازه صعودكرده 
برنتفورد برگزار مي كند. برنتفورد همان تيمي است كه با سامان 
قدوس از ليگ چمپيونشــيپ صعود كرده. افتتاحيه الليگا با 
والنسيا و ختافه چيز دندان گيري نيست؛ هر چند با رفتن مسي 
و راموس و تقويت نشدن رئال، الليگاي امسال شايد مثل قبل 

جذاب و گيرا نباشد.
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دوندهبهخطپايانميرسد؟
حميد سجادي كه 10 سال پيش نتوانست از مجلسي ها براي وزارت ورزش و 

جوانان راي اعتماد بگيرد،  گزينه دولت سيزدهم براي اين وزارتخانه است

ي |
مد

م اح
 نعي
س |

  عك
   

حميد سجادي، گزينه دولت ســيزدهم براي وزارت ورزش و 
جوانان است. ظهر ديروز بود كه ايسنا ليست وزراي پيشنهادي  
سيد ابراهيم رئيسي را منتشــر كرد و در اين ليست سجادي 
براي وزارت ورزش معرفي شده بود. اما دقايقي بعد ايسنا كلمه 
غيررسمي را به اين ليســت اضافه كرد، گفته مي شود اسامي 
اعالم شده قطعي نيست و روز شــنبه ليست نهايي به مجلس 
مي رسد. در همان ســاعت ها نام عليرضا فارسي هم به عنوان 
گزينه ديگر وزارت ورزش مطرح شــد ولي نزديك به ساعت 
3عصر بود كه سايت رياست جمهوري ليست نهايي را منتشر 
كرد. طبق اين ليســت ســجادي گزينه نهايي براي وزارت 

ورزش است. 
قبل از مطرح شدن نام سجادي، گفته مي شد كيومرث هاشمي 
گزينه دولت جديد براي وزارت ورزش اســت. هاشــمي كه 
ســابقه مديريت در كميته ملي المپيك را دارد، رئيس ستاد 
ورزش رئيسي بود و حضورش در وزارت ورزش قطعي به نظر 

مي رسيد. اما به يك باره سجادي شانس اول شد. 

سجادي متولد سال1348 اســت و هنوز لقب بهترين دونده 
استقامتي ايران را دارد؛ 5مدال آسيايي، مدال نقره بازي هاي 
آســيايي و تجربه المپيك هاي آتالنتا و بارســلون را دارد اما 
كمتر كسي سجادي ورزشكار يادش مانده است و او را بيشتر 

با سابقه مديريتي اش مي شناسند.
حميد ســجادي در دوره رياســت محســن مهرعليزاده در 
سازمان  تربيت بدني براي رياست فدراسيون دووميداني نامزد 
شد اما رأي نياورد. اواخر دولت اول محمود احمدي نژاد براي 
مديرعاملي باشــگاه سايپا انتخاب شــد. مديرعامل مؤسسه 
ورزش و تفريحات سالم منطقه آزاد كيش سمت بعدي او بود 
كه به سجادي داده شد. از سال1388 و در دوره رياست علي 
سعيدلو در سازمان تربيت بدني، معاون ورزش قهرماني شد. 
در كنار سمت هاي ورزشــي، او براي رسيدن به شوراي شهر 
تهران هم تالش كرد. در سومين دوره انتخابات شوراي شهر 
تهران نام سجادي در فهرســت رايحه خوش خدمت بود اما 
نتوانست راهي خيابان بهشت شود. سال1390 وزارت ورزش 

و جوانان تشكيل شد و ســجادي به عنوان نخستين وزير اين 
وزارتخانه به مجلس رفت اما با 13۷رأي مخالف نتوانســت از 
مجلسي ها رأي اعتماد بگيرد. همان دوره محمد عباسي وزير 
شد و معاونت ورزش قهرماني به سجادي رسيد كه 2سال در 
اين سمت ماند. آبان  ســال1396 سجادي به عنوان مديركل 
تربيت بدني و ورزش دانشگاه آزاد انتخاب شد اما حكمي كه 

براي او صادر شده بود، فقط 10روز اعتبار داشت. آخرين سمت 
ورزشي سجادي نيز مديريت در ورزش ايران مال بوده است. 
او با داشتن مدرك دكتري در رشته برنامه ريزي تربيت بدني، 
عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي است و خودش را براي 
وزارت ورزش آمــاده مي كند اما آيا مي توانــد از مجلس راي 

اعتماد بگيرد؟
المپيك نشد بازي هاي آسيايي 

نوشدارو بعد از مرگ سهراب؟

حميده عباســعلي اعتراف كرده كه بدشانس است. او در 
بازي هاي المپيــك توكيو اگر مبارزه آخــرش را مي برد 
حداقل مي توانســت مدال برنز بگيرد اما وســط مبارزه 
مصدوم شــد. حميده گفته با بدشانســي اين مدال را از 
دست داده است: »بايد اســمش را بگذارم بدشانسي. اگر 
ديرتر مصدوم مي شدم مي توانستم مبارزه را ببرم و مدال 
بگيرم.«  البته او در كنار بدشانسي، انگيزه بااليي هم دارد. 
اين دومين بار است كه عباســعلي با مصدوميت بدموقع 
مواجه مي شــود اما هنوز از ادامه حرف مي زند: »انگيزه ام 
را از دســت نمي دهم. هنوز تشــخيص قطعي نداده اند و 
وضعيت پايم مشخص نيســت. بايد پيش متخصص هاي 
ايراني بروم. اگر وضعيتم خوب باشد براي مسابقات جهاني 
آماده مي شوم.« حميده در مسابقات انتخابي المپيك رباط 
صليبي پاره كرده بود و ايــن نگراني وجود دارد كه دوباره 

آسيب ديدگي او شديد باشد.

همه آنهايي كه در بازي هاي المپيــك نتيجه نگرفته اند، 
قول مدال بازي هاي آســيايي را مي دهند. فدراســيون 
شمشيربازي بعد از چهارمي مجتبي عابديني در بازي هاي 
المپيك ريو، وعده مدال در بازي هاي توكيو را داده بود اما 
موفق نشد روي سكو برود و حاال فضل اهلل باقرزاده به ايسنا 
گفته اســت منتظر مدال بازي هاي آسيايي باشيد: »تيم 
سابر ايران اميد كســب مدال بود و ما هم به همين شكل 
به اين تيم نگاه مي كرديم ولي به هر حال ورزش اســت و 
از اين قبيل اتفاقات در ورزش رخ مي دهد. ديگر المپيك 
تمام شده است، بايد براي تيم ســابر برنامه ريزي داشته 
باشيم. يك سال ديگر بازي هاي آسيايي را در پيش داريم. 
سابريست ها با برنامه بهتر و با انگيزه بيشتر در بازي هاي 
آسيايي مي درخشند و حتي براي مدال طالي بازي هاي 
آسيايي مي جنگند.« گفته مي شود اگر فدراسيون و پيمان 
فخري، سرمربي تيم ملي در اين يكي دو سال مدام از مدال 
المپيك حرف نمي زدند، شمشيربازان با استرس كمتري 
مسابقه مي دادند و نتيجه بهتري مي گرفتند. حاال با وعده 
مدال طالي بازي هاي آسيايي، خدا مي داند در اين بازي ها 

چه اتفاقي مي افتد.

بعد از شكســت در بازي هاي المپيك، تازه فدراســيون 
تيروكمان بــه اين فكر افتــاده كه بايــد مربي خارجي 
اســتخدام كند. ميالد وزيري تنها نماينده تيروكمان در 
توكيو بود كه با رنك2 جهان مسابقه داد و حذف شد. حاال 
غالمرضا شعباني بهار رئيس فدراسيون به فارس گفته كه 
دنبال مربي خارجي است: »با فدراسيون جهاني مكاتبه و 
درخواست مربي كرده ايم. شاخص هاي خود را گفته ايم، 
شــرايط را هم مطرح كرده ايم. ما مربي مي خواهيم كه تا 
بازي هاي المپيك2024 با ما همكاري كند.« شعباني بهار 
3سال پيش به رياست فدراسيون رسيد و فقط يك سال 
به پايان دوره او مانده است. چرا او در اين 3سال براي توكيو 
برنامه نداشت و حاال سال آخر تصميم گرفته است در تيم 

ملي تغيير ايجاد كند؟

امجديه 

بدشانس باانگيزه

ليلي خرسند 
روزنامه نگار

گزينه هاي آزاد
  فدراسيون کشتی برای جانشينی غالمرضا محمدی 4گزینه دارد که 2نفر از آنها شانس بيشتری دارند

كســب 2مدال در كشــتی آزاد از بازی های 
المپيك توكيو كه رنگ هيچ يك از آنها طاليی 
نبود، رضايت رئيس فدراسيون كشتی را جلب 
نكرد و همين مسئله سبب تغيير در كادر فنی 
آزادكاران شد. به نظر می رسد طالی محمدرضا 
گرايی باعث ابقای محمد بنا شــده است ولی 
عملكرد ضعيف برخی از شــاگردان محمدی 
باعث پايان همكاری او با فدراسيون كشتی شد. 
قرارداد غالمرضا محمدی تــا پايان بازی های 
المپيك بود و با توجه به اتمام اين مســابقات 
و نتايج كسب شده حاال فدراسيون 4گزينه را 
برای جانشــينی محمدی معرفی كرده است. 
پژمان درستكار، عليرضا رضايی، مجيد تركان و 
محسن كاوه، گزينه های فدراسيون كشتی برای 
سمت سرمربيگری تيم ملی كشتی آزاد هستند 
كه هدايت تيم ملی در مسابقات جهانی نروژ 
به يكی از آنها ســپرده خواهد شد. رقابت های 
قهرمانی جهــان 2021 از هفتــم مهرماه به 

ميزبانی نروژ و در شهر اسلو برگزار می شود.
محســن كاوه، مدير تيم های ملی كشتی  آزاد 
يكــی از نامزدهای ســرمربيگری در تيم آزاد 
اســت. البته محســن كاوه همزمان سرمربی 
تيم ملی جوانان هم هســت و به نظر حضور او 
در يك پست ديگر بعيد به نظر می رسد. كاوه 
به همراه تيم ملی در توكيو حضور داشــت و 
عدم حضــورش در اردوی تيم ملــی جوانان 
كه تا چند روز ديگر راهی مســابقات قهرمانی 

جهان خواهد شــد، حواشی متعددی را ايجاد 
كرد. احتمال همكاری كاوه با سرمربی آينده 
تيم ملی در صورتی كه خودش سرمربی نشود، 

بسيار زياد است.
از ســوی ديگر، پژمان درستكار محتمل  ترين 
گزينه برای ســرمربيگری تيم ملی اســت. 
درســتكار پيش از اين ســرمربی تيم جوانان 
بود كه بدون برگــزاری اردو و مســابقه ای از 
سمت خود اســتعفا كرد و حاال باز هم در بين 
گزينه های سرمربيگری تيم ملی قرار گرفته 
است. تنها نكته ای كه درستكار را به جانشينی 
غالم محمدی نزديك كرده، اين اســت كه او 
از مربيان مورد اعتماد عليرضا دبير محسوب 
می شود. دبير بارها در جمع از خصوصيات فنی 
درستكار تعريف كرده است و از اين جهت پژمان 
درستكار شانس زيادی برای سرمربيگری تيم 
ملی دارد. البته بايد ديد استعفای او از تيم ملی 
جوانان و عدم سابقه در مربيگری در رده ملی در 

انتخاب فدراسيون تاثير دارد يا خير.
عليرضا رضايی با سابقه هدايت تيم ملی اميد 
ديگر گزينه ســرمربيگری تيم ملی است كه 
احتمال انتخاب او ضعيف تر از ديگران به نظر 
می رسد. رضايی مدال جهانی و المپيك را در 
كارنامه دارد و نســبت به ساير گزينه ها از اين 
لحاظ جلوتر است. البته كه صرفا قهرمان بودن 
مدنظر نيســت و مربی بزرگی همچون تديف 
روس بدون كســب مدال جهــان و المپيك 

سال هاست تيم روسيه را در صدر كشورهای 
جهان قرار داده اســت. مجيد تركان قهرمان 
جهان هم كه سال ها در رده های پايه فعاليت 
داشــته از ديگر گزينه های تيم ملی است كه 
به نظر اين گزينه هم شــانس زيــادی برای 

سرمربيگری ندارد. بايد منتظر روزهای 
آينده بود تــا تكليــف تيم ملی 

بزرگساالن مشخص شود.
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افقي:
 1- انقباض شديد عضالني- 

بسندگي- خميدگي كاغذ
2- گونــي بزرگ پشــمي- 
تصنيفــي زيبــا و مانــدگار 
ساخته علي اكبر شيدا- سبز 

تيره
3- مقابــل آمــدن- ضمير 

انگليسي- سرسبز و خرم
4- پهلــوان- بي شــرم- نام 

قديم قوچان
5- اندازه صداي هر سيستم 

صوتي- ناشايست- رها
6- ممنوعيت ورود به جايي- 

آفرين فرنگي- ندا دهنده
۷- زر انــدود- كتابي تأليف 

شيخ مرتضي انصاري- طمع
8- تكيــه كالم درويــش- 
مخترع ســينما- دشتي در 

فارس
9- نت پنجــم- انــگل- از 

اجزاي پيراهن
10- يكتا- كاميــون حمل 

مايعات- عقيده
11- گمراه- مبتال به بيماري 

روحي- موشواره كامپيوتر
12- فيلمــي رمانتيــك و 
كمدي ســاخته وودي آلن- 

وضع موجود- شخص
13- بــرده- خيــــس- از 

ماشين آالت كشاورزي

14- پاكيزه- علم طلسمات- 
سرسري

15- نشانه جمع فارسي- نوعي 
لباس بچه- افراد مشهور 

  
عمودي:

1- از رنگ هــاي تركيبــي- 
پرهيزگار- گاه مقهور رابطه 

مي شود!
2- از پشــت صحنه نمايش، 
عبارت هــاي  و  جمــالت 
نمايشــنامه را بــه بازيگران 
يادآوري مي كند- رنگارنگ- 

تكرار حرفي
3- مســاوي در شــطرنج- 
مقدار كمــي از غــذا- دايه 

پيامبر اكرم)ص(
4- دســتبند زينتي- پرنده 

مقلد- متقارب
5- نماد- حكومت اتحاديه اي

6- خوابــگاه- مســـــابقه 
اتومبيل راني- شور و غوغا

۷- قــادر- مختــرع پيــل 
الكتريكي- بستني چوبي

8- از الفبــاي انگليســي- 
سرزمين هاي واقع در جنوب 
غرب آسيا از سوريه تا هند و 

مالزي- باده
9- تنگ هــم- از زبان هاي 

زنده دنيا- فنا
10- بد اخــالق- از پرندگان 

شناگر- نقطه هاي ريز عكس
11- خداشــناس- دمــاي زياد و 

سوزاننده
12- زبانــه آتــش- دردهــا- 

رشوه خواري
13- آخرين شاه پيشدادي و ملقب 

به جم- سالك- رفيق مشهدي
14- بــدن- هم جوشــه- از انواع 

ماهيچه هاي انسان
15- چهره نما- سياه پوست- تخت 

پادشاهي

بناجابشماعمال
ناباتشنينچاجكهب

ازوجخزودمزال
فليفصارپاتيچ
لامرياسردبتك
كمسقتشميگمها
گرگتتخدنيستو

تساريلاوتهدلك
مكينزملقهليف

يلزيدفلكمسنا
يمالابورسنكت
زنلونيمكرايم

عاقفنيكرتعاس
وكنارفوكسيسنارف
يسدقكاسبويدار 15
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سخت

981736452
732514869
654298317
195362748
276489135
843157926
527943681
469821573
318675294

متوسط

      6  8
    4  3   
   1   5 4  
7 3    6   1
 8  2  5  9  
5   8    3 4
 5 7   2    
  6  7     
9  8       583741926

167259483
294368517
945172638
631895274
728436195
856917342
312584769
479623851

ساده

متوسط

294753618
815649327
673128549
732496851
481235796
569817234
157982463
346571982
928364175

سخت

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

ساده

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

غالمرضا محمدي در توكيو نتوانست انتظارات را برآورده كند
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   بلوك ســيماني دوربرگردان جشــنواره، بازي با جان 
شهروندان است

در مســير دوربرگردان سر جشــنواره يك بلوك سيماني بزرگ 
است كه شب ها نور كافي براي ديدن آن نيست و رنگ و عالمتي 
هم در ابتدای آن نصب نشده كه به رانندگان اعالم خطر كند. در 
روز 23تيرماه پدر و مادر من در نيمه شب با برخورد به اين بلوك 
سيماني تا دم مرگ رفتند و برادرم به شدت مجروح شد. هم اكنون 
3بيمار روي دستم مانده است و ته مانده خودرويي كه به پاركينگ 
خيابان اتحاد منتقل شــده و شــبي 20هزار تومان براي  آن پول 
پاركينگ مي پردازيم. ضمن استدعا از مسئوالن براي بررسي اين 
دوربرگردان و جلوگيري از خطرات بعدي براي ديگر شهروندان، 
توقع داريم مســئوالن براي آســيب ديدگان اين حادثه جبران 

خسارت كنند.
محمد معززي پيماني فرد از تهران 

   محدوديت هاي مشهد فقط روي كاغذ است
اينكه مدام اعالم مي كنند ورود و خروج به مشــهد ممنوع است و 
خاطيان جريمه مي شوند فقط روي كاغذ است. شهر پر از مسافر 
است و از همه مليت ها مســافر داريم. فقط كافي است جريمه را 
بپردازند و وارد شهر شوند و در شب هاي شلوغ حرم دور هم گرد 

آيند.
حبيب از مشهد

   دزدي و سرقت، امان مردم اسالمشهر را بريده است
اسالمشهر در ماه هاي اخير بسيار ناامن شده است و تقريبا فردي 
نيســت كه از او و خانواده اش سرقت نشده باشــد. تنها در محله 
زرافشان كوچه نهم 3مورد ســرقت ظرف چند روز اتفاق افتاد كه 
بسيار تأسفبار است. يك بار سرقت خودرو، بار ديگر لوازم ساختمان 
و يك بار هم سرقت منزل كه اهالي دزد را دستگير كرده و تحويل 
پليس دادند. از مســئوالن تقاضا دارم روي امنيت شــهروندان و 

جلوگيري از سارقان و برخورد جدي با آنها تمركز كنند.
عليزاده از اسالمشهر

 
   خبر بانوي موفق ايراني كه سرمربي كاراته است ديده نشد 
باعث تأسف است كه هيچ رسانه اي خبر مربوط به نسيم وارسته 
كه افتخار سرمربي بودن تيم كاراته يك كشور خارجي را داراست 
پوشــش نداد؛ در حالي  كه چنين افتخاري براي ايرانيان و بانوان 

ايران كمتر به دست مي آيد. 
عباس توكلي شهميرزادي از قائمشهر 

 
   پله برقی متروي محمديه همچنان خراب است 

پله برقي متروي محمديه چندسال است كه خراب و به حال خود 
رها شده. حاال كه به زودي تيم هاي مديريت شهري عوض مي شوند 

تقاضا داريم اين پله برقي راه اندازي شود. 
محسني از ميدان محمديه تهران 

 
   جاده لفور عريض شود 

جاده لفور از توابع سوادكوه عامل ترافيك اين مسير است. جا دارد 
مسئوالن شــهري و راهداري براي تعريض اين جاده و كمك به 

بهبود تردد در آن وارد عمل شوند.
سراجي از سوادكوه 

 
   سود معقول سپرده گذاران بانك ها اصالح شود 

با مديريت جديد تيــم اقتصادي دولت اميــد داريم كه وضعيت 
سوددهي معقول به سپرده ها اصالح شود و اجازه ندهند از محل 

قناعت و پس انداز مردم پاداش نجومي به مديران بدهند.
رهبرعلي رنجبر 

  
  با مرگ و زندگي نبايد تجارت كرد 

بيمار كرونايي هستم كه 3روز در بيمارســتان اميراعلم بستري 
بودم. خودم ديدم كه هزينه سرم و آمپولي كه با دفترچه بيمه شايد 
30هزار تومان هم نمي شد و روي سرم قيمت 11هزار و 660تومان 
درج شده بود، 2ميليون  و 400هزار تومان آب خورد. تازه اين دارو 
از ناصرخسرو تهيه نشــد بلكه از هالل احمر نسخه را گرفتند. از 
مسئوالن توقع داريم با تاجران مرگ و زندگي مردم برخورد سخت 

و قاطعی داشته باشند.
مازيار عينعلي تبريزي 

  كارگران اتباع خارجي از عوامل بيكاري كارگران ايراني 
كارگر خياطي هستم كه به چشم خودم مي بينم به كارگيري اتباع 
بيگانه باعث كسادي كار ما شده است. كارگراني هستند كه شب ها 
زير تخت هاي خياطي مي خوابند و روزهــا با كمترين حقوق كار 
مي كنند. طبيعتا كارفرما كه مايل به هزينه كمتر است آنها را به كار 

مي گيرد و ما از كار و زندگي ساقط مي شويم.
كارگر درمانده خياطي

   قطع برق بهتر از كم كردن ولتاژ است 
در گوهردشت كرج ولتاژ برق را آنقدر پايين مي آورند كه در هر خانه 
تنها يك المپ مي توان روشن كرد. بهتر نيست به جاي اين كار با 
اطالع رساني قبلي اقدام به قطع برق كنند تا وسايل برقي مردم در 

اين شرايط اسفبار اقتصادي نسوزد؟
دانيالي از كرج

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

مرگ پسر 12ساله با 
شليك ناخواسته پدر

مردي هنگام تميز كردن اسلحه شكاري اش 
ناخواسته تيراندازي كرد و باعث جان باختن 
پسر 12ساله اش و مجروح شدن همسرش 

شد.
به گزارش همشهري، اين حادثه ساعت22 
سه شنبه در روستاي آبچيندار چين بخش 
اوداب از توابع شهرســتان بويراحمد اتفاق 
افتــاد و به دنبال آن امدادگــران اورژانس 
خود را به محل حادثه رساندند. جهانبخش 
وحدت نژاد، رئيس اورژانس 11۵ اســتان 
كهگيلويــه و بويراحمد دربــاره جزئيات 
اين حادثه گفت:  بررســي هاي اوليه نشان 
مي دهد كه مــردي مشــغول تميز كردن 
اســلحه ســاچمه اي اش بود كه اسلحه را 
ناخواسته شليك كرده و ساچمه ها به همسر 

و پسر 12ساله اش اصابت كرده است.
او ادامه داد:  در اين حادثه پســر 12ســاله 
به دليل اصابت ســاچمه ها به نــاي، گلو، 
دهان و فــك، پيش از رســيدن نيروهاي 
اورژانس جــان خود را از دســت داده بود، 
اما زن 32ســاله با وجود جراحات زنده بود 
كه به بيمارســتان شــهيد بهشتي ياسوج 

منتقل شد.

دستگيري قاتل فراري، 
18سال پس از قتل

مردي كــه جواني را در كرمانشــاه به قتل 
رسانده بود، 18سال بعد در كرمان دستگير 

شد.
به گزارش همشهري، اين جنايت سال82 در 
شهرستان هرسين واقع در استان كرمانشاه 
اتفاق افتاد و از همان زمان تحقيقات براي 
دســتگيري قاتــل آغاز شــد. هيچ كس از 
مخفيــگاه قاتل فراري اطالعي نداشــت و 
معلوم نبود كجا پنهان شــده است. با اين 
حال پرونده همچنان روي ميز كارآگاهان 
پليس آگاهي قرار داشت و دستگيري او در 

دستور كار بود.
هرچنــد تالش ها براي دســتگيري متهم 
ســال ها بي نتيجه مانده بود، اما ســرانجام 
چند روز قبل مأموران به اطالعاتي دســت 
پيدا كردند كه نشــان مي داد متهم در يكي 
از شهرهاي اســتان كرمان به طور مخفيانه 
زندگي مي كنــد. در اين شــرايط بود كه 
گروهي از مأموران راهي آنجا شــدند و او را 

دستگير كردند.
ســردار علي اكبــر جاويــدان، فرمانــده 
انتظامي استان كرمانشاه با اعالم جزئيات 
اين پرونده گفت: پس از وقــوع يك مورد 
قتل در شهرستان هرسين در سال1382 
رسيدگي به اين موضوع در دستور كار قرار 
گرفت. مأموران پليس آگاهي در اين سال ها 
تحقيقات خود را دنبال كردند و ســرانجام 
توانستند رد وي را در يكي از شهرستان هاي 

استان كرمان شناسايي كنند.
ســردار جاويدان افزود: مأمــوران با انجام 
كارهاي اطالعاتي مخفيگاه وي را شناسايي و 
پس از هماهنگي با مرجع قضايي در عملياتي 

غافلگيرانه قاتل فراري را دستگير كردند.
به گفته فرمانده انتظامي استان كرمانشاه، 
متهــم در بازجويي ها به ارتــكاب قتل در 
ســال1382 اعتراف كــرد و تحقيقات در 

اين باره ادامه دارد.

صيد مار در حياط خانه
ورود يــك حلقه مار به خانه اي در ســاري 
باعث ترس و وحشت ساكنان آنجا شده بود 
كه آتش نشــانان با صيد مار به وحشت آنها 

پايان دادند.
به گزارش همشــهري، روز سه شنبه يكي 
از ســاكنان محدوده پايين دزا شهرستان 
ساري در تماس با آتش نشاني از ورود يك 
حلقه مار به حياط خانه اش خبر داد. او گفت 
اين مار بزرگ باعث وحشت اعضاي خانواده 
شده و از آتش نشــانان براي به دام انداختن 
آن كمك خواســت. دقايقي از اين تماس 
مي گذشت كه گروهي از آتش نشانان راهي 
آنجا شدند. آنها با استفاده از ابزار مخصوص، 
اين مار بزرگ را كه غيرســمي بود به دام 

انداختند.
روابط عمومي آتش نشاني ســاري با اعالم 
اين خبر از شــهروندان خواست درصورت 
مشاهده مار در محل زندگي خود با حفظ 
خونسردي با شماره12۵ آتش نشاني تماس 
بگيرند. در اين اطالعيه آمده است: با افزايش 
گرماي هــوا و كمبود تغذيــه، مار ها براي 
جست وجوي غذا و استفاده از فضاي خنك، 
بيشتر در منازل مسكوني مشاهده مي شوند. 
توصيه مي شود خانواده ها هنگام مراجعه به 
باغ و مزارع كشاورزي نكات ايمني را نسبت 
به ورود مار به خودرو، ســبد ميوه و وسايل 
خود توجه داشته باشند و َدِر منازل اطراف 
پارك ها، مزارع كشــاورزي، دامپروري ها و 

گاوداري ها بايد هميشه بسته باشد.

خالكوبي دست سارق، او را لو داد 

 نجات دختر جوان
از اسارتگاه قاتل فراري

قاتل فــراري با بــازي در نقش 
پزشك توانست دختر جواني را داخلي

فريب داده و شيفته خود كند. او 
به دختر جوان وعــده زندگي در آلمان را داده 
بود، اما وقتي فهميد دختر جوان از جنايتي كه 
مرتكب شده باخبر شده اســت او را ربود و در 

باغي به گروگان گرفت.
به گزارش همشهري، اوايل هفته گذشته مرد 
كارخانه داري به دادسراي امور جنايي تهران 
رفت و از مفقود شدن دختر 27ساله اش خبر 
داد. اين مرد به بازپرس شــعبه چهارم گفت 
كه دخترش از زماني كه براي تعمير گوشــي 
موبايل از خانــه بيرون رفته مفقود شــده و 
هيچ كس از او خبر ندارد. او ادامه داد: دخترم 
صبح زود از خانه مان كه در شمال تهران است 
بيرون رفت و گفت مي رود تا گوشي موبايلش 
را تعمير كنــد. منتظر بوديم كــه او به خانه 
برگردد، اما برنگشــت و هرچه با گوشي اش 
تماس گرفتيم خاموش بود. مي ترسيم باليي 

بر سرش آمده باشد.
به دنبال اين شكايت بازپرس جنايي به مأموران 
پليس آگاهي دســتور داد در اين باره تحقيق 
كنند. مأموران ابتدا همه جاهايي را كه گمان 
مي كردند ممكن اســت دختر جوان در آنجا 
باشد جست وجو كردند و با دوستان نزديكش 
تماس گرفتند، اما نتوانســتند هيچ ردي از او 
پيدا كنند. در اين شــرايط نخستين فرضيه، 
گروگانگيري بود. كارآگاهــان احتمال دادند 
دختر جــوان به دليل وضعيــت مالي خوب 

پدرش ربوده شــده تا از اين طريق از خانواده 
اش اخاذي شود. اگر اين فرضيه درست می بود 
بايد گروگانگيران با خانواده دختر جوان تماس 
مي گرفتند، اما هرچه منتظــر ماندند خبري 

نشد.

تماس از طريق تلفن ناشناس
4روز از مفقود شدن دختر جوان مي گذشت و 
در شرايطي كه هنوز هيچ ردي از او به دست 
نيامده و او دچار سرنوشــت نامعلومي شــده 
بود، يكي از دوستان دختر جوان نزد خانواده 
او رفت و اطالعاتي را در اختيارشــان قرار داد 
كه سمت و سوي تازه اي به ماجرا داد. او گفت: 
دوستم از مدتي پيش با پسري در اينستاگرام 
دوست شده بود. اين پسر گفته بود كه پزشك 
اســت و مدت ها در آلمان اقامت داشته و به 
تازگي به كشور برگشته اســت. او به دوستم 
گفته بود قصد ازدواج دارد و مي خواهد بعد از 
آغاز زندگي مشترك با دختر مورد عالقه اش 
دوباره به آلمان برگردد و زندگي اش را در آنجا 
ادامه دهد. در اين مدت هــم روزبه روز رابطه 
آنها بــا يكديگر صميمي تر مي شــد و آنطور 
كه شنيده بودم وعده داده بود كه به زودي به 

خواستگاري اش مي آيد.
اين، همه ماجرا نبود و دوسِت دختر گمشده 
اطالعات ديگري را نيز به خانواده او ارائه كرد. 
او ادامه داد: بعد از اينكه شــنيدم دوستم گم 
شده، نگران شدم و دعا مي كردم كه زودتر پيدا 
شود تا اينكه از يك خط ناشناس در واتساپ 

يك پيام صوتي برايم فرستاده شد. وقتي پيام 
را باز كردم صداي دوستم را شــنيدم. باورم 
نمي شد كه او پيام داده اســت. بيشتر نگران 
شــدم و با دقت پيام صوتــي را گوش كردم. 
دوســتم در اين پيام گفته بود كه پسر جوان 
به او دروغ گفته و هيــچ كدام از حرف هايش 
درباره پزشك بودن و زندگي در آلمان صحت 
نداشته است. او كه در اين پيام صوتي خيلي 
با عجله صحبت مي كرد، گفت كه صبح روزي 
كه به بهانه درســت كردن گوشي اش از خانه 
بيرون رفته با پســر جوان قرار داشــته و او با 
خوراندن نوشيدني مسموم او را بيهوش كرده 
و به باغي در كرج منتقل كرده است. آنطور كه 
او مي گفت پسر جوان او را به گروگان گرفته و 
جانش در خطر است. دوسِت دختر ربوده شده 
همچنين گفت بعد از دريافت اين پيام هرچه 
با خط ناشــناس تماس گرفته و پيام داده به 

نتيجه اي نرسيده است.

ردپاي يك قاتل فراري
اطالعاتي كه دختر جوان از وضعيت دوستش 
ارائه داد تا حدودي ماجــرا را براي كارآگاهان 
پليس آگاهي روشن كرد. آنها با شناسايي پسر 
جوان به اطالعاتي دست پيدا كردند كه نشان 
مي داد او فرد خطرناكي است. سوابقي كه از او 
به دست آمد حاكي از آن بود كه او مدتي قبل در 
يك پرونده قتل در كرج دست داشته و به اتهام 

معاونت در قتل تحت تعقيب قرار دارد و فراري 
است. اين اطالعات همچنين نشان مي داد كه 
دختر جوان متوجه شده كه همه حرف هاي 
خواستگارش دروغ و او يك متهم تحت تعقيب 
است و قصد داشــته اين ماجرا را براي پليس 

بازگو كند و به همين دليل ربوده شده است.

عمليات رهايي
با وجود به دست آمدن اين اطالعات اما هنوز 
معلوم نبود كه پسر شــرور دختر جوان را در 
كجا زنداني كرده و او در چه شــرايطي به سر 
مي برد. حفظ جان دختر جــوان براي پليس 
مهم تر از همه  چيز بود. به همين دليل مأموران 
با احتياط زيادي به تحقيقات خود ادامه دادند. 
با اينكه هيچ نشــاني از مخفيگاه متهم وجود 
نداشــت، اما با ادامه بررسي هاي فني پليس، 
مأموران توانستند مخفيگاه متهم را در حوالي 
كرج شناسايي كنند. آنها اين باغ را به محاصره 
درآوردند و درحالي كه پسر جوان فكرش را هم 
نمي كرد دست پليس به او برسد در عملياتي 
غافلگيرانه، او دستگير و گروگان 27ساله اش 

آزاد شد.
براســاس اين گزارش دختر جوان كه شب ها 
و روزهاي سختي را در اســارتگاه قاتل فراري 
گذرانده بود به خانواده اش تحويل داده شد و 
هم اكنون متهم در بازداشــت به سر مي برد و 

تحقيقات در اين باره ادامه دارد.

در جست وجوي بقاياي اجساد 20قرباني قاتل آبنباتي
  48سال پس از كشته شدن يكي از بدنام ترين قاتالن 

سريالي آمريكا و كشف بقاياي اجساد 28پسر نوجوان خارجي
در خانه اش، رئيس بخش جست وجو و كشف تگزاس 
از آغاز عمليات جست وجو براي پيدا كردن بقاياي 20قرباني ديگر كه 
احتمال مي رود قاتل سريالي بعد از كشــتن آنها، اجسادشان را در 

زمين هاي اطراف خانه اش دفن كرده باشد، خبر داد.
اين جست وجو قرار است از طريق تجهيزاتي انجام شود كه به تازگي 
توانسته اند در كشف اجســاد قربانيان دفن شده در اعماق زمين به 

كمك پليس بيايند و اسرار اين پرونده مخوف را فاش كنند.
به گزارش همشهري به نقل از هيوستون پرس، نام دين كورل، قاتل 
سريالي پسران نوجوان تگزاس در دهه1970 ميالدي در رسانه هاي 
آمريكا مطرح شد. در آن زمان، كارآگاهان پليس كه در جريان ناپديد 
شدن مرموز پسران نوجوان در تگزاس قرار گرفته بودند، تحقيقات 
گسترد ه اي را براي پي بردن به سرنوشت آنها آغاز كرده بودند تا اينكه 
با كشته شدن مردي به نام دين  كورل در خانه اش، معلوم شد كه او 
قاتل سريالي پسران نوجوان بوده و در جريان 3سال فعاليت مجرمانه، 
توانسته بود ده ها پسر نوجوان را به خانه اش كشانده و بعد از شكنجه 

و تجاوز، آنها را به قتل برساند.

خانه مخوف 
اين قاتل سريالي، صاحب يك مغازه آب نبات فروشي بود كه به دليل 
دادن آب نبات هاي رايگان به پسران به مرد آب نباتي مشهور شده بود. 
او پيش از اينكه قتل هاي سريالي خود را آغاز كند، نياز به همدستاني 
داشت كه طعمه هايش را به دام او بكشانند. اين مرد شيريني فروش 
پس از دوستي با 2 پسر نوجوان به نام هاي ديويد بروكس و المر هنلي 
از آنها خواست كه با شناسايي پسران جوان و نوجوان، آنها را به بهانه 

شركت در پارتي و مهماني به مخفيگاه او بكشانند.
هرچند بروكس و هنلي در ابتدا از نقشه اين مرد خبر نداشتند اما در 
ادامه شاهد قتل هاي فجيع بودند و از آنجا كه توسط دين كرول به 
مرگ تهديد شده  بودند، مجبور شدند به همكاري با او ادامه دهند. 
از ســوي ديگر، مرد جنايتكار بابت هر فردي كه آنها به قربانگاهش 
مي كشــاندند 200دالر پرداخت مي كرد و همين باعث مي شد كه 

همدستانش به همكاري با او ادامه دهند.
آنها با فريب پسران، آنها را به خانه دين كورل مي كشاندند؛ جايي كه 
قاتل سريالي مدعي بود قرار است در آنجا پارتي برگزار كند و وقتي 

طعمه ها وارد خانه اش مي شــدند، مرد جنايتكار آنها را با نوشيدني 
مســموم بي هوش مي كرد، با طنــاب به تخت مي بســت و پس از 
شكنجه هاي وحشيانه و تجاوز، قربانيانش را به ضرب گلوله به قتل 
مي رساند. او سپس اجساد قربانيان را داخل كيسه هاي پالستيكي 
قرار مي داد و در بخشي از خانه اش كه براي نگهداري قايق استفاده 

مي شد مخفي مي كرد.

مرگ قاتل 
جنايت هاي هولنــاك قاتل آب نباتي ادامه داشــت تــا اينكه در 
آگوســت1973، يكي از همدســتانش )المر هنلي(، دختر و پسر 
نوجواني را بــه خانه او برد. قاتل آب نباتي بــا ديدن دختر عصباني 
شد اما واكنشي نشــان نداد. او به ميهمانانش نوشيدني مسموم و 
مواد مخدر داد و وقتي هر دوي آنها بي هوش شدند، آنها را با طناب 
به تخت بست و نقشه شوم خود را عملي كرد. وقتي اين دختر و پسر 

به هوش آمدند، بــا ديدن وضعيتي كه در آن گرفتار بودند شــوكه 
شــدند و در اين هنگام دين كرول با دادن اســلحه به هنلي، از او 
خواست كه دختر را به قتل برساند. هنلي اما تحت تأثير التماس هاي 
دختر جوان، از ايــن كار خودداري كرد و به جاي كشــتن او، لوله 
اســلحه را به طرف دين كورل )قاتل آب نباتي( گرفت و با شليك 
6گلوله او را به قتل رســاند. پس از آن نيز با پليس تماس گرفت و 
با حضور كارآگاهان در محل حادثه، اســرار جنايات هولناك قاتل 
سريالي برمال شد. در ادامه مأموران پليس به بازرسي خانه مخوف 
مرد جنايتكار پرداختند و موفق شدند بقاياي جسد 28قرباني را در 

آنجا پيدا كنند.

جست وجوي تازه
هر چند قاتل سريالي پسران نوجوان كشــته شده و بقاياي اجساد 
28قرباني او پيدا شده بودند، اما پليس اطمينان داشت كه قربانيان 
اين مرد بيشــترند. اين فرضيه وقتي پررنگ تر شــد كه معلوم شد 
در جريان 3ســال فعاليت مجرمانه اين مرد، پسران زيادي ناپديد 
شده بودند و قاتل ســريالي امالكي داشــت كه احتمال مي رفت، 
اجســاد برخي از قربانيان را در آنجا مخفي كرده باشد. با اين حال 
جست وجوي پليس نتيجه اي نداشــت تا اينكه چند روز پيش و با 
گذشت 48سال از كشــته شــدن قاتل آب نباتي، تيم ميلر، رئيس 
بخش جست وجو و كشف تگزاس از آغاز جست وجوهاي تازه براي 
يافتن بقاياي ديگر قربانيان دين كورل خبر داد. او در يك كنفرانس 
مطبوعاتی گفت: با توجه به بررسي هاي انجام شده، احتمال مي دهيم 
كه 20پسر نوجوان ديگر هم توسط قاتل سريالي كشته شده باشند كه 

اجساد آنها پيدا نشده است.
وي ادامه داد: اين احتمال وجود دارد كه قاتل ســريالي اجساد اين 
افراد را در زمين هاي اطراف امالكش دفن كرده باشد كه متأسفانه 
در آن ســال ها اين امالك حفاري نشــده بود. به همين دليل قرار 
اســت با اســتفاده از تجهيزاتي كه به تازگي در اختيار گرفته ايم و 
مي توانند بقاياي اجســاد در اعماق كم زمين را شناســايي كنند، 
عمليات جست وجو در امالك دين كورل را آغاز كنيم تا شايد بتوانيم 
سرنوشت ديگر قربانيان را فاش كنيم. به گفته وي، تجهيزات جديد 
توانسته اند در برخي از پرونده ها ازجمله قتل دختري در سال1990 
كه جسد او به تازگي با اســتفاده از اين تجهيزات در عمق 2متري 

زمين كشف شده، به پليس كمك كنند.

پرونده مخوف ترين قاتل سريالي تاريخ آمريكا، بار ديگر گشوده مي شود

قاتل فراري با بازي در نقش پزشك 

به خواستگاري دختري رفت، اما در 

نهايت او را ربود

قيمت گذاري سقف شارژ بليت، نيازمند مصوبه شوراي شهر 
است

روابط عمومي شــركت بهره برداري متروي تهران پيرو چاپ پيام 
مردمي با عنوان »ارقام دســتگاه هاي شــارژ داخل مترو افزايش 
يابد« در ستون با مردم روز 16تيرماه پاســخ داده است: احتراما 
ضمن تشكر از مســافر گرامي، به اطالع مي رساند قيمت گذاري 
مبلغ بليت و سقف شارژ كارت بليت اعتباري مترو، طبق مصوبه 
شوراي اسالمي شهر تهران و ابالغ شهرداري تهران انجام مي شود. 
گفتني اســت كه تاكنون مصوبه جديدي مبني بر افزايش مبلغ 
شارژ در سال1400 به شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 

ابالغ نشده است.

خالكوبي روي دست سارق سابقه دار، 
راز سرقت او را از 1۵خانه در پايتخت انتظامي

را فاش كرد.
به گزارش همشــهري، اواخر سال گذشته مأموران 
پليس پايتخــت در جريان دســتبرد ميليوني به 
خانه اي در پاسداران قرار گرفتند و تحقيقات براي 
شناسايي سارق يا سارقان را آغاز كردند. بررسي هاي 
اوليه از اين حكايت داشت كه دزدان با سوءاستفاده 
از غيبت صاحبخانه، از طريق بالكن وارد آنجا شده 
و همه اموال باارزش ازجمله طالها و پول هاي نقد 

موجود در خانه را به سرقت برده اند.
تنها ســرنخي كه از دزدان به جا مانده بود، تصاوير 
دوربين  مداربسته ســاختمان بود كه لحظه ورود 

2ســارق به خانه مالباخته را ضبط كــرده بودند. 
مأموران بــه بازبيني تصاويــر پرداختند و هر چند 
سارقان صورتشان را با ماسك پوشــانده بودند اما 
اثري از يك خالكوبي خاص روي دست يكي از آنها 

توجه مأموران را جلب كرد.
كارآگاهان پليس كه حدس مي زدند سارقان از 
مجرمان سابقه دار باشند به بررسي پرونده هاي 
موجود در بايگاني پليس پرداختند. آنها به دنبال 
سارقي مي گشــتند كه چنين خالكوبي اي روي 
دســتش داشــت و در نهايت پــس از مدت ها 
پيگيري موفق شدند او را شناسايي كنند. حدس 
مأموران درســت بود و دزدي كه روي دستش 
خالكوبي داشــت، يك مجرم ســابقه دار بود كه 

پيش از اين نيز از سوي پليس دستگير و زنداني 
شده بود.

با اين اطالعات جســت وجو براي دستگيري سارق 
31ساله به نام مجيد آغاز شد. اما هيچ ردي از او نبود 
و هر چند مأموران پاتوق هاي وي را زيرنظر گرفته 
بودند اما او هرگز در آنجا آفتابي نشــد. در ادامه اما 
اطالعاتي به دست آمد كه اسرار پرونده را فاش كرد 
و معلوم شــد كه مجيد مدتي قبل و در جريان يك 
درگيري مســلحانه طايفه اي در يكي از شهرهاي 
غرب كشور دستگير شــده و هم اكنون در زندان به 

سر مي برد.
با هماهنگي هاي قضايي، وي به اداره هفدهم پليس 
آگاهي تهران منتقل شــد و هرچند در ابتدا مدعي 
بود كه در سرقت نقشي نداشته است اما وقتي تصوير 
ضبط شــده خود را در دوربين مداربســته ديد به 
سرقت از خانه شاكي با همدستي يكي از دوستانش 

اعتراف كرد.
ســرهنگ علــي كنجوريان، معــاون مبــارزه با 
ســرقت هاي خاص پليــس آگاهي تهــران گفت: 
متهم عالوه بر سرقت از خانه شاكي به سرقت هاي 
سريالي ديگر هم اعتراف كرد و گفت كه با همدستي 
دوستش از 2سال قبل تا اواخر سال99 به خانه ها در 

شمال تهران دستبرد مي زده است.
وي ادامــه داد: براســاس اعترافات متهــم، وي و 
همدستش با پرسه زني در مناطق شمال پايتخت، 
خانه هايي را كه فاقد ايمني الزم بودند شناســايي 
مي كردند و از طريق بالكن وارد آنجا شــده و اموال 

باارزش را به سرقت مي بردند.
به گفتــه ســرهنگ كنجوريان، متهــم تا كنون به 
سرقت از 1۵خانه اعتراف كرده كه تحقيقات براي 
دستگيري همدست او و خريداران اموال مسروقه 

ادامه دارد.
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حراج تهران پس از مدتي انتظار براي كســب مجوز، 
چهاردهمين دوره خــود را روز جمعه برگزار مي كند. 
ظاهراً حراج چهاردهم با رعايت اصول بهداشتي و قواعد 
برگزار مي شود و قرار است شــمار حاضران در سالن 
اصلي حراج به صورت حداقل باشد. آثار از دوشنبه در 
سالن هاي هتل پارسيان آزادي به نمايش درآمده اند و 
بازديد از آثار نيز به صورت محدود و با وقت قبلي ممكن 
اســت. از تيرماه انتظار مي رفت كــه دوره چهاردهم 
حراج برگزار شــود، اما وضعيت نامناســب كرونايي 
برگزاري حراج را به تعويق انداخت. البته اين روزها نيز 
وضعيت بسيار اسف بارتر از گذشته است، اما احتماالً 
برگزار كننــدگان ترجيح داده اند حــراج را در همين 
شرايط برگزار كنند. حراج هر ساله در 2نوبت تير و دي 
برگزار مي شود و برگزاركنندگان نخواسته اند حراج را 

به شهريور موكول كنند.

نامهاييكهبراينخستينبارآمدهاند
نگاهي اجمالي به آثار ارائه شده در حراج تهران از تغيير 
رويكرد برگزاركنندگان خبر مي دهد. تنوع نام ها بسيار 
بيشتر از دوره هاي گذشته است و بسياري از هنرمنداني 
كه در سال هاي گذشته جايي در حراج نداشته اند در 
دوره چهاردهم به بازار بزرگ هنر تهران راه يافته اند تا 
جايگاهشان در ميان خريداران معلوم شود. از بسياري 
نام هاي آشــناي حراج تهران خبري نيست و خيلي 
از هنرمندان پيشكســوت و نامداران هنــر ايران در 
حراج چهاردهــم جايي ندارند. ارائــه آثار هنرمندان 
جوان تري مثل اميرحسين زنجاني، قاسم محمدي، 
حامد صحيحي، عباس شهســوار، مريم آيين، مهدي 
فرهاديان، ايمان صفايي، سهند حســاميان، فرامرز 
خاني، حميد احمدزاده، حامد صدرارحامي، حسين 
شــاه طاهري، محمود آزادنيا، محمد طباطبايي، علي 
اتحاد، شنتيا ذاكر عاملي و بسياري ديگر سبب شده اند 
كه در حراج چهاردهم غلبه با هنرمندان جواني باشد 
كه بسياري از آنها براي نخســتين بار به حراج تهران 
مي آيند. در ميان هنرمندان نام آشنايي كه پيش تر در 
حراج حاضر نبوده اند يا آثارشــان كمتر در حراج ارائه 
شده نيز نام هايي به چشم مي خورد؛ مثل امين نوراني، 
الهه حيدري، عذرا عقيقي بخشايشــي، شيده تامي و 
محمد خليلي  كه بر تنوع نام هاي حراج مي افزايند. شمار 
مجسمه ها و آثار حجمي نيز در حراج چهاردهم افزايش 
يافته است. آثار حجمي هادي روشن ضمير، عليرضا 

آستانه، اميرمســعود اخوان جم، رضا اميرياراحمدي، 
قدرت عاقلي، اميــر معبد، فرهاد فزونــي، امير نصر 
كم گويان، عليرضا عماد، محمدحســين عماد، حامد 
رشــتيان، ايمان صفايي، سهند حســاميان، كامبيز 
صبري، كورش گلناري و... به حراج چهاردهم آمده و 
شمار آثار حجمي را بيشتر از دوره هاي گذشته كرده 
است. ناگفته نماند كه بعضي از اين هنرمندان نيز براي 

نخستين بار به حراج تهران مي آيند.

عكسهاييكهجابازكردهاند
به نظر مي رســد هر چه پيش تر 

مي آييــم عكس هــا در حراج 
تهران جايگاه بيشــتري پيدا 
مي كننــد. زماني عكس هاي 
حراج بيشتر مختص به عباس 
كيارستمي و درنهايت يكي، دو 

عكاس ديگر مثل بهمن جاللي 
و سعيد صادقي بود، اما در حراج 

چهاردهم به جــز عكس هاي عباس 
كيارســتمي، رضا كيانيان و سعيد صادقي 

عكس هاي آلفرد يعقوب زاده، جاسم غضبانپور، جمشيد 
بايرامي و مهدي مقيم نژاد نيز عرضه شده است. بي ترديد 
استقبال از عكس هاي جنگ سعيد صادقي در دوره هاي 
گذشته در ارائه آثار هنرمنداني مثل جاسم غضبانپور و 

آلفرد يعقوب زاده بي تأثير نبوده است.

تازهواردهابااحتياطبيايند
روند قيمت گذاري آثار مثل هميشه محتاطانه است. 
عليرضا ســميع آذر در مقام مدير حــراج بارها تأكيد 
كرده اســت آثار هنرمنداني كه براي نخستين بار به 
حراج مي آيند بايد حداقل قيمت ممكن را داشته باشد 

و اگر اين هنرمندان بتوانند در دوره نخست حضورشان 
به قيمت هاي باالتر برســند در دوره هاي بعد قيمت  
آثارشان بيشتر مي شــود. لذا آثار هنرمندان تازه وارد 
بسيار محتاطانه قيمت گذاري شده است و قيمت آثار 
خيلي از آنها زير 100ميليون تومان است؛ درحالي كه 
به نظر مي رسد بعضي از آنها همين االن در بازار قيمت 

بيشتري دارند.

باشگاهانگشتشمارميليارديها
در باشــگاه ميلياردي هــاي حراج 
تهران نيز هنرمنــدان نامداري 
حاضرند؛  كامران يوسف زاده 
)واي. زي. كامــي( كه يكي 
از گنبدهاي آبي او در حراج 
عرضــه مي شــود و فرهاد 
مشيري كه با اثر »ما، رزها« 
به حراج آمده است. قيمت اثر 
مشيري و يوســف زاده بين 3تا 
4ميليارد تومان برآورد شده است. 
قيمت پايه اثر قاســم حاجي زاده و واحد 
خاكدان هم يك ميليارد تومان اســت. عكس عباس 
كيارســتمي نيز بين 800ميليون تــا يك ميليارد و 

200ميليون تومان برآورد شده است.

  
مجموعه آثار هنرمندان جوان و هنرمنداني كه پيش تر 
به حراج تهران نيامده بودند، حراج چهاردهم را به حراج 
نام هاي تازه تبديل كرده است. بايد منتظر ماند و ديد 
كه جســارت حراج  تهران در وارد كردن نام هاي تازه 
چقدر جواب مي دهد و آيا آنها خواهند توانست رويكرد 

حراج تهران را در دوره هاي آينده تغيير دهند.

خبر

رونماييازنسخهسينمايي»سربداران«

محمدرضا ورزي از تهيه نسخه سينمايي سريال »سربداران« خبر 
داد. اين سريال در اوايل دهه 60براي تلويزيون ساخته شد و حاال 

با مونتاژ جديد در قالب 92دقيقه ارائه مي شود.
به گزارش همشــهري، محمدرضــا ورزي، كارگردان ســينما 
و تلويزيون با اعالم تهيه نســخه اي ســينمايي از ســريال فاخر 
»ســربداران« ســاخته محمدعلي نجفي در اين زمينه توضيح 
داد: »اين كار به درخواســت خودم بود. ســريال قديمي و موفق 
»سربداران« ساخته اســتاد محمدعلي نجفي را مونتاژ سينمايي 
كرده ام. در ســال هاي خيلي دور و اوايل دهه 60كه اين ســريال 
پخش مي شد، از طريق ويدئو اين سريال را ضبط و تماشا مي كردم. 
به خود استاد نجفي هم عرض كردم كه »سربداران« شما براي نسل 
ما يك دانشــگاه بود.« وي در ادامه به ايسنا گفت: »به شبكه يك 
سيما درخواست دادم كه اجازه دهند سريال »سربداران« را با نگاه 
نسل خودم و با اجازه سازنده اش، استاد نجفي يك مونتاژ سينمايي 
بزنم. اين كار را انجام دادم و حدود 92دقيقه شد. كار جذابي از آب 
درآمد و مدير محترم شبكه يك پس از تماشا ابراز رضايت كردند.«

تعطيلي۵روزهسالنهايتئاتر
سالن هاي تئاتر همزمان با ايام ســوگواري تاسوعا و عاشورا از روز 

دوشنبه 2۵ مرداد تا شنبه30 مرداد ماه تعطيل خواهند بود.
به گزارش همشــهري، اين تعطيلي سراسري است و شامل همه 
سالن هاي تئاتر در سراســر كشور مي شــود. البته با شروع موج 
پنجم كرونا سالن هاي دولتي تئاتر تعطيل شدند كه اين تعطيلي 
همچنان ادامه دارد و هم اكنون تنها سالن هاي خصوصي به فعاليت 

خود ادامه مي دهند.

نام محمدمهدي اسماعيلي در ليست وزراي سيد 
ابراهيم رئيســي، رئيس جمهور دولت ســيزدهم 
به عنوان وزير پيشــنهادي براي وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي ديده مي شود. مهم ترين سمت هاي 
اســماعيلي 46ســاله در ســال هاي گذشته از 
مشاورتوليت آستان قدس رضوي تا مشاور فرهنگی 

رياست قوه قضاييه است. 
يك هفته پيش بود كه اسماعيلي به عنوان مشاور 
فرهنگي - اجتماعي رئيسي درباره معرفي وزيران 
در يك برنامــه تلويزيوني گفــت: »ابتكار خوبي 
توسط آيت اهلل رئيســي در انتخاب اعضاي كابينه 
صورت گرفته و آن، معرفي ســايتي بود كه افراد 
مي توانستند شــخصيت هاي شاخص را كه داراي 
ويژگي هســتند براي تصدي مسئوليت هاي مهم 
دولت معرفي كنند. اين ســايت بالفاصله باال آمد 
و يكي از كارهاي اصلي ما در كميته فرهنگي اين 
بود كه افراد معرفي شــده از سوي شخصيت هاي 
مختلف را بدون اســتثنا در هر كارگروه بررســي 
كنيم.« وي عنوان كرده بود كه براي وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمي در اين ســايت بيش از 140نفر 
معرفي شدند. حاال به نظر مي رسد رئيس جمهور، 
اسماعيلي را براي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 

درنظر گرفته است.
محمدمهــدي اســماعيلي، اســتاديار گــروه 
علوم سياســي دانشــكده حقوق و علوم سياسي 
دانشــگاه تهران و مدير كارگروه انديشه سياسي 
و انقالب اســالمي نهاد مقام معظــم رهبري در 
دانشگاه هاســت. از جمله فعاليت ها و سمت هاي 
وي مي توان به عضو كميتــه علمي مركز نوآوري 
و ايده پردازي علوم انســاني، عضو كميته حقوقي 
و سياســت خارجي همايش ملي الزامات حقوقي 
سياست هاي كلي برنامه ششم، رئيس كميسيون 
علوم سياســي اســالمي، رئيس كميسيون علوم 
سياســي پنجمين همايش تمدن اسالمي، مدير 
گروه جامعه شناسي سياســي مؤسسه مطالعات 
و تحقيقات اجتماعي دانشــگاه تهران، مشــاور 
سياســتگذاري علمي و فنــاوري رئيــس نهاد 
نمايندگي مقــام معظم رهبري در دانشــگاه ها و 
معاون پژوهشي مركز اسناد انقالب اسالمي اشاره 

كرد.  از محمدمهدي اسماعيلي، وزير جوان دولت 
سيزدهم كتاب هايي نيز منتشر شده؛ آثاري چون  
»سير تطور انديشه سياسي تشيع در دوره معاصر« 
و »دريچه آفتاب، هندســه فكــري رهبر معظم 
انقالب اسالمي در سخنراني هاي ساالنه در حرم 
رضوي« را مي توان نام برد. محمدمهدي اسماعيلي 
متولد13۵4 در كبودرآهنگ همــدان، از طالب 
دانش آموخته مدرسه عالي شهيد مطهري، دكتراي 
علوم سياسي از پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 
فرهنگي، عضو هيــأت علمي دانشــگاه تهران و 
همچنين مدير گروه »جامعه شناســي سياســي 
مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي« دانشگاه 
تهران اســت. اســماعيلي در دولت  نهم به عنوان 
رئيس كميسيون فرهنگي و رســانه و همچنين 
معــاون فرهنگي اجتماعــي مركز بررســي هاي 
استراتژيك رياســت جمهوري و سپس در دولت 
دهم به عنوان معاون سياسي، امنيتي، فرهنگي و 

اجتماعي استاندار اصفهان به كار گرفته شد. 
در زمان توليت حجت االســالم رئيسي در آستان 
قدس رضوي، اسماعيلي به عنوان مشاور فرهنگي 
و همچنين رئيس دفتر تحقيقات اجتماعي آستان 
قدس فعاليت هــاي فرهنگي خــود را ادامه داد. 
همچنين با انتخاب سيدابراهيم رئيسي به عنوان 
رئيس قوه قضاييه از ســوي رهبر معظم انقالب، 
اسماعيلي به عنوان مشــاور فرهنگي و اجتماعي 
رئيس قوه و همچنين نماينده ايشــان در سازمان 
صداوسيماي جمهوري اسالمي فعاليت مي كرد. 
با آمدن اســماعيلي بايد ديد او براي برون رفت از 
مشكالت معيشــتي و اقتصادي هنر كه در 2سال 
گذشــته عرصه را حتي براي مديران دولتي تنگ  
كرده، چــه راهكارهايي خواهد داشــت و به طور 
حتم از اين به بعــد گمانه زني بــراي گزينه هاي 
معاونت هاي فرهنگي و هنــري و... اين وزارتخانه 

آغاز خواهد شد.

نگاهي به كارنامه مديريتي وزير پيشنهادي براي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
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كيوسك

  طالبان، در ادامه تثبيت 
حضور نظامي خود در گزارش

شمال افغانستان، شهر 
پل خمــري را فتح كرد و بر شــاهراه 
استراتژيكي ای كه كابل را به شمال و 
غرب كشور متصل مي كند، مسلط شد.

همچون ديگر مــوارد، دولت مركزي 
از تأييد خبر سقوط يك مركز واليت 
ديگر طفره رفته است، اما رسانه هاي 
بين المللي مســتقال اين خبر را تأييد 
كرده انــد. گارديــن در گفت وگو با 2 
مســئول دولتي در اين شــهر نوشته 
است كه پل خمري بعد از نبرد سنگين 
نيروهاي دولتي و طالبان، به دست اين 
گروه افتاده است و مقامات و نيروهاي 

دولتي، اين شهر را ترك كرده اند.
يكي از اين دونفر به گاردين گفته است: 
»پل خمري به دســت طالبان افتاده 
است،  آنها همه جا هستند. نيروهاي 
طالبان بعدازظهر سه شــنبه در چند 
جبهه از خط مقاومت عبــور كردند. 
بعد از نبردهاي ســنگين، مقامات و 
نيروهاي دولتي، فرمانــداري، مراكز 
پليــس و اداره امنيت شــهر را ترك 

كردند.«
يك سخنگوي طالبان در توييتر فتح 

مركز واليت بغالن را اعالم كرده بود.
اين نهميــن مركز واليتي اســت كه 
طالبان از جمعه فتح كرده بود. بيشتر 
اين شهرها در شــمال هستند،  جايي 
كه طالبان معتقد است فتح آن، كليد 
فتح تمام كشور است. با اين حساب، 
حاال طالبان كنترل بيش از يك چهارم 
مراكز واليات را در افغانستان به دست 

دارد.
به گــزارش نيويــورك تايمــز، اين 
فتوحات سريع، فشــار زيادي به روي 
رهبران سياســي وارد كرده و تعلل و 
ســوءمديريت آنها، باعث شده مردم 
به اين شــايعه دامن بزنند كه از نظر 
مقامات دولتي، كار تمام است و كابل 
به زودي سقوط خواهد كرد. در چنين 
شــرايطي، اســتعفاي خالد پاينده، 
سرپرست وزارت دارايي و خروج او از 
كشور، اين گمانه را تقويت كرده است.

طالبــان در حالي در روزهــاي اخير 
شــهرهاي مهم را فتح مي كند كه تا 
مدت ها، دولت اين شهرها را خط قرمز 

خود مي دانســت و طالبان بيشتر بر 
مناطق روســتايي و دورافتاده كنترل 
داشــت. اين گروه ابتدا جمعه زرنج، 
مركز واليــت نيمروز را كه بــا ايران 
هم مرز اســت، فتح كرد. يك روز بعد، 
شــبرغان در واليت جوزجان سقوط 
كرد و يكشنبه سرپل، قندوز و تالقان 
به دست طالبان افتاد. دوشنبه ايبك 
سقوط كرد و طالبان سه شنبه كنترل 
فراه، پل خمري و فيض آباد را به دست 
گرفت. نبرد بر ســر هرات در غرب و 
لشكرگاه و قندهار در جنوب هم ادامه 
دارد. سقوط پل خمري همچنين ضربه 
سنگيني به اميد مقامات دولتي براي 
حفــظ قلمروهاي دولتي در شــمال 

است چون ارتباط دولت با اين مناطق 
به شدت به خطر افتاده است. طالبان 
اميد زيادي دارد كه بتواند مزار شريف 

را هم در شمال فتح كند.
طالبان در دهه90 ميالدي در شمال 
كشــور چالش هاي زيادي داشــت و 
برخالف مناطــق پشــتون زبان كه 
پيشروي در آنها آسان بود، با مقاومت 
زيادي در شمال مواجه بود و حتي در 
اوج قدرتش هم كنتــرل بخش هايي 
از شمال در دســت نيروهاي مقاومت 
مردمي بود. با اين حال اين بار فتوحات 
خيره كننده در شمال، طالبان را دلگرم 
كرده كه ديگر مناطق را به راحتي فتح 
كند. آنها همچنين با فتوحات اخير در 

شمال، به استراتژي محاصره كابل هم 
نزديك شده اند. برخي مقامات اتحاديه 
اروپا درباره قطع ارتبــاط پايتخت با 
شمال هشدار داده و گفته اند درصورت 
تسلط كامل طالبان به شمال كشور، 
اوضاع به شــدت عليه دولت مركزي 

خواهد بود.
دولت در افغانســتان هم به خوبي از 
اين مســئله باخبر اســت و ديروز با 
چند اقدام، تالش كرد ورق را به نفع 
خود برگرداند. به گزارش بي بي سي، 
در يك اقدام معنادار، اشــرف غني، 
رئيس جمهور افغانســتان به شــهر 
كليدي مزارشــريف در شمال كشور 
سفر كرده تا شــرايط امنيتي شمال 
كشور را بررســي كند. يك روز قبل 
آن، ژنرال عبدالرشــيد دوســتم، از 
رهبران مقاومت در شــمال هم وارد 
اين شهر شــده بود. غني در سفر به 
مركز واليت بلخ، با مسئوالن نظامي 
و غيرنظانــي، سياســي و جهادي و 
بزرگان قومي و ريش ســفيدان ديدار 
كرده است. براســاس توافق دولت و 
ژنرال دوستم، امور و هماهنگي هاي 
نظامي به دوستم سپرده شده است. 
غني همچنين ديــروز عصر در يك 
اقدام ضربتــي، ولي محمد احمدزي، 
رئيس ستاد ارتش افغانستان را بركنار 
و هبت اهلل علي زي را جانشين او كرد. 
علي زي پيش از اين فرمانده نيروهاي 

ويژه افغانستان بوده است. احمدزي 
درحالي از ســمت خود بركنار شده 
كه 2 ماه پيش از سوي غني به عنوان 
رئيس ستاد ارتش انتخاب شده بود. 
نيروهاي ويــژه افغانســتان در كنار 
نيروي هوايي اين كشور، ستون فقرات 
مقاومت دولتي برابر طالبان به شمار 
مي روند؛ با اين حال تعدد جبهه هاي 
نبرد و اعــزام متعدد ايــن نيروها به 
شــهرها و جبهه هاي مختلف، باعث 
خســتگي مفرط نيروهاي آن شــده 

است.
مديريت ضعيف فرمانده سابق ارتش 
افغانســتان، با انتقادهــاي مردمي و 
نمايندگان مجلس مواجه بود و چند 
نماينده مجلس همين چند روز پيش 

خواهان بركناري او شده بودند.
دولت افغانســتان اميدوار است با اين 
تصميمــات و تحركات، بيــش از هر 
چيز روحيه نيروهاي نظامي را در اين 
كشور تقويت كند. در سقوط بسياري 
از شهرها، نيروهاي دولتي بدون هيچ 
مقاومتي اســلحه خود را بــه زمين 

گذاشته و فرار كرده اند. 

طالبان با فتح شهر استراتژيك پل خمري، دسترسي دولت مركزي به مسير مهم شمال و غرب را قطع كرد
تداوم فتوحات طالبان در شمال

نيويورك تايمز هم، همچون ديگر رسانه هاي بزرگ 
در آمريكا،  در صفحه اول خود به ماجراي استعفاي 
اندرو كومو پرداخته اســت. كومو بعد از انتشار 
گزارش مستقل دادستاني نيويورك به سوء رفتار 
جنسي با چندين زن متهم شد. او اين اتهام ها را رد 
كرد و با وجود درخواست رهبران حزب دمكرات 
ازجمله جو بايدن، رئيس جمهور آمريكا، وعده 
داده بود كه فرجام خواهي خواهد كرد. با اين حال 
كومو در نهايت اعالم كرد كه استعفا بهترين راه 

است و از سمتش كناره مي گيرد.

روزنامه گاردين ]انگليس[

روزنامه نشنال ]امارات[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

 شكاف ميان مدارس خصوصي
و دولتي

هشدار اتحاديه اروپا درباره طالبان 

هماهنگي آمريكا و اسرائيل عليه ايران

استعفاي كومو 

روزنامه گاردين، گزارش يك خود را به مسئله 
نابرابري تحصيلي در اين كشور اختصاص داده 
است. براســاس تحقيقي كه در انگليس انجام 
شده، شكاف ميان مدارس خصوصي و دولتي در 
اين كشور به بيشترين حد خود در دوران مدرن 
رسيده است. بر اين اساس، 70درصد نمرات باال 
در مدارس خصوصي، ممتاز هستند؛ درحالي كه 
در مدارس دولتي، اين رقم 39درصد است. كرونا 

يكي از داليل عميق تر شدن شكاف است.

هشدار اتحاديه اروپا درباره قدرت گيري طالبان 
در افغانســتان، گزارش يك روزنامه اماراتي 
نشنال است. بر اين اساس، اتحاديه اروپا درباره 
كنترل دو سوم قلمرو افغانستان توسط طالبان 
هشدار داده اســت. مقامات امنيتي اتحاديه 
گفته اند كه طالبان اين استراتژي را در پيش 
گرفته است كه واليات اطراف كابل را فتح كرده 
تا پايتخت افغانستان را ايزوله كند. طالبان در 
شمال فتوحات زيادي داشته و عمال دسترسي 

كابل با شمال را قطع كرده اند.

روزنامه العربي الجديــد، مالقات رئيس جديد 
سازمان سيا با مسئوالن ارشد رژيم صهيونيستي 
را نشانه اي از هماهنگي هاي آمريكا و اسرائيل 
عليه ايران به شمار آورده است. برنز البته قرار 
است پس از اين مالقات ها براي ديدار با مسئوالن 
تشكيالت خودگردان، عازم رام اهلل شود. همزمان 
با اين تحوالت، يك هيأت امنيتي اسرائيلي براي 
رايزني با همتايان خود عازم مسكو شده است. 
جزئيات برنامه سفر اين هيأت تا كنون منتشر 

نشده است.

جهان نما

 لبنان؛ سومين بحران اقتصادي بزرگ جهان
در 150سال گذشته

بحران لبنان به يكي از ســرخط هاي ثابت خبرگزاري هاي منطقه اي و جهاني تبديل 
شده است؛ بحراني كه دست كم ظرف 2سال گذشته، بر تمام ابعاد سياسي، اقتصادي 
و اجتماعي اين كشور سايه انداخته و حتي ممكن است در درازمدت آثار ويرانگري بر 
امنيت شمال منطقه خاورميانه نيز داشته باشد. احزاب لبناني در كمال ناباوري، حتي با 
وجود فشارهاي خارجي حاضر به كوتاه آمدن از سهم خود براي تشكيل دولت وفاق ملي 
نيستند و مذاكرات 4نخست وزير پيشنهادي با رئيس جمهور تا كنون با شكست مواجه 
شده است. اين در حالي است كه براساس گزارش اخير بانك جهاني، بحران اقتصادي 
لبنان، »ســومين« بحران اقتصادي بزرگ در 150سال گذشــته )پس از شيلي در 
دهه1960 و اسپانيا در دهه1980 ميالدي( معرفي شده است. بانك جهاني پيش بيني 
كرده اقتصاد لبنان در بهترين شــرايط و در صورت همگرايي نيروهاي سياســي، به 
12الي19سال زمان براي عبور از بحران فعلي و بازيابي خود نياز دارد. در عين حال بايد 
توجه داشت مشكالت معيشتي شهروندان لبناني به پيامدهاي بحران اقتصادي )نظير 
تورم، قحطي كاال، انسداد حساب هاي بانكي و...( محدود نبوده و اختالل گسترده در 
زيرساخت هاي خدماتي را نيز شامل مي شود؛ براي مثال، قطعي هاي مكرر برق در اين 
كشور باعث شده شهروندان تنها 2الي4ساعت در طول شبانه روز از برق دولتي برخوردار 
باشند. آنان ناچارند براي تامين برق خود در باقي اوقات روز، هزينه هاي سنگيني را به 
مولدهاي برق  بخش خصوصي بپردازند. خرابي هاي مكرر زيرساخت هاي فرسوده شبكه 
آبرساني، انباشت زباله در نقاط متعدد شهرهاي بزرگ، قحطي بنزين، دارو و... از ديگر 
معضالتي است كه فشارهاي معيشتي بر شهروندان لبناني را روزبه روز بيشتر مي كند. 
براساس گزارش بانك جهاني، بحران اقتصادي لبنان از بحران هاي مشابه در آرژانتين 

)سال2001( و يونان )سال2008( وخيم تر است.

وداع با عصر شكوفايي و سرمايه گذاري

اقتصاد لبنان پس از جنگ داخلي اين كشــور در سال1990 رشد كم نظيري را تجربه 
كرد. اين كشور در دوران زمامداري رفيق حريري، به يكي از اصلي ترين كانون هاي جذب 
سرمايه هاي خارجي در منطقه خاورميانه تبديل شد. بازگشــت ميليون ها لبناني به 
كشورشان پس از جنگ داخلي و همچنين كمك هاي قابل توجه صندوق بين المللي پول 
از ديگر عواملي بود كه اقتصاد اين كشور طي 2دهه گذشته را به شكل قابل قبولي توسعه 
داد. اين فرايند، سطح بي سابقه اي از رفاه براي طبقه متوسط لبنان را به دنبال داشت كه 
نسبت به ساير كشورهاي عربي در منطقه )به استثناي كشورهاي نفتي خليج فارس( 
بي نظير بود. بر اين اساس درحالي كه هنوز برخي آثار جنگ داخلي در شهرهاي بزرگ 
لبنان باقي مانــده بود، به تدريج پــاي فاخرترين و گران ترين شــركت هاي اروپايي و 
آمريكايي در حوزه هاي خودور، پوشاك، غذا، خدمات تفريحي و... به اين كشور باز شد. اما 
اين روند از سال2011 با افزايش تنش هاي منطقه اي، رقابت قدرت هاي خارجي ذي نفوذ 
در لبنان، كاهش گردشگري و البته گستردگي فساد اقتصادي در نظام بانكي اين كشور 
متوقف شد. ازجمله مهم ترين نمادهاي فســاد اقتصادي لجام گسيخته در اين كشور، 
سرنوشت مبهم بدهي هاي موسوم به يوروپوند است؛ بدهي به مبلغ بيش از 30ميليارد 
دالر كه ظرف 10سال در شبكه بانكي اين كشور، بدون هيچ بازده خارجي مفقود شده 
اســت. مجموعه اين بدهي ها، بانك مركزي لبنان را ناچار كرد از زمستان سال2019، 
محدوديت هاي بي سابقه اي را بر حساب هاي بانكي شهروندان عادي اعمال كند. هدف 
از اين محدوديت ها، تامين منابع بازپرداخت بدهي هاي خارجي، از طريق اموال عمومي 
مردم لبنان است.  بر اين اساس هيچ يك از نهادهاي خارجي، از صندوق بين المللي پول 
گرفته تا مؤسسات سرمايه گذاري اروپايي و يا حتي آسيايي، ديگر بدون اطمينان از روند 
اصالحات بانكي و اعمال شفافيت در اقتصاد لبنان، حاضر به سرمايه گذاري مجدد در اين 
كشور نيستند. از سوي ديگر، كشورهاي عربي ثروتمند نظير عربستان، امارات، كويت و... 
نيز با سوءاستفاده از شرايط بحراني لبنان، هرگونه كمك هاي مالي جديد به اين كشور را 
منوط به افزايش فشارهاي داخلي بر حزب اهلل كرده اند. اين در حالي است كه مهم ترين 
منبع درآمد ارزي لبنان، يعني صنعت گردشگري نيز در سايه بحران هاي پياپي و از آن 
مهم تر، شيوع ويروس كرونا به حالت نيمه تعطيل درآمده است. براساس آنچه گذشت، 
انفجار بندر بيروت تنها بخشي از زنجيره بحران هايي است كه اقتصاد و ثبات اجتماعي 
لبنان را در معرض فروپاشي كامل قرار داده؛ حادثه اي كه به تنهايي بيش از 15ميليارد 

دالر به اقتصاد لبنان خسارت وارد كرده است.

سناريوهاي پيش رو؛ دولت وفاق ملي يا انتخابات
بخشي از نيروهاي سياسي لبنان، نظير حزب المســتقبل به رهبري سعد حريري، 
جنبش امل به رهبري نبيه بــري و يا حتي حزب اهلل تمايل دارند با تشــكيل دولت 
وفاق ملي، بحران اقتصادي لبنان را مهار كرده و يا دســت كم ســرعت فروپاشي در 
اين كشــور را كمتر كنند. تمامي تالش هاي اين جريانات تا كنون، به دليل اختالفات 
سياسي ميان نخســت وزيران و رئيس جمهور بي نتيجه باقي مانده است. در مقابل، 
برخي جريانات سياســي ديگر نظير حزب قوات به رهبري ســمير جعجع هرگونه 
اقدام دولتي در چارچوب نظام كنوني لبنان را اشــتباه خوانده و با تأكيد بر برگزاري 
هرچه زودتر انتخابات، خواهان تغيير قانون اساسي اين كشور هستند. اين جريانات 
بيش از هر زمان به عربستان سعودي نزديك شــده و از حمايت هاي مالي چشمگير 
اين كشور برخوردارند. شبكه الجزيره در اين باره گزارش مي دهد: عربستان سعودي 
و ديگر نيروهاي نزديك به اين كشــور اميد دارند با تشديد بحران لبنان، زمينه براي 
تغيير قانون اساسي و افزايش فشارهاي داخلي بر حزب اهلل فراهم شود. بر اين اساس 
سعودي ها موافق هيچ گونه اقدامي براي توقف فروپاشي و يا تشكيل دولت وفاق ملي 
نيستند. نجيب ميقاتي آخرين نخست وزير پيشنهادي است كه از سوي احزاب اهل 
سنت و پارلمان براي تشــكيل كابينه به ميشــل عون، رئيس جمهور لبنان معرفي 
شده است. شكست مذاكرات عون و ميقاتي، زمينه را براي افزايش فشارها به منظور 
برگزاري انتخابات زودهنگام فراهم خواهد كرد. گره اصلي در اختالفات نخست وزير 
و رئيس جمهور به وزارتخانه هاي كشور و دادگستري برمي گردد؛ 2وزارتخانه اي كه 

نقشي كليدي در انتخابات پارلماني سال2022 لبنان دارند.

 روز سه شنبه، عبداهلل بن احمد آل 
خليفه، معاون وزير خارجه بحرين با خاورميانه

انتشــار تصاويري حيــرت آور و 
شوكه كننده در توييتر، از مالقات غيرمتعارف خود 
با همتاي اســرائيلي اش خبر داد. اين مالقات در 
سواحل فلسطين اشغالي، در شرق درياي مديترانه 
صورت گرفته است. تصاوير منتشر شده در توييتر، 
معاونين وزراي خارجه بحرين و اسرائيل را در آب 
و در حال شــنا و غواصــي كنار يكديگر نشــان 
مي دهد. اگرچه سياســت نظــام آل خليفه براي 
عادي ســازي  روابط بحرين با رژيم صهيونيستي 
طي سال هاي اخير به امري غيرقابل انكار تبديل 
شده اما انتشار تصاويري از تفريح 2 مقام بحريني 
و اسرائيلي در ســواحل فلسطين اشغالي، آن هم 
درحالي كه تنها چندين  ماه از جنگ غزه و شهادت 
بيش از 200شهروند فلسطيني مي گذرد، واكنش 
تند افكار عمومي و رســانه هاي جهــان عرب را 
به دنبال داشته اســت. ديپلمات بحريني در كنار 
انتشار اين تصوير جنجالي در صفحه توييتر خود 
نوشته است: »مايه خوشــحالي است كه تجربه 
غواصي در آب هــاي مديترانه بــه همراهي يك 
دوست را داشــتم؛ ما فرصتي نادر براي پيگيري 
ديپلماسي در زير آب را مغتنم شمرديم.« در مقابل 
آلن اوشبيز، معاون وزير خارجه رژيم صهيونيستي 
نيز با انتشار تصويري ديگر از تفريح مشترك خود 
با همتاي بحريني در توييتر نوشته است: »شريك 
در صلح و رفيق در غواصي!« عالوه بر اينها، صفحه 
توييتري »اســرائيل به زبان عربــي« كه ازجمله 
تريبون هــاي رســمي وزارت خارجــه رژيــم 
صهيونيستي در شــبكه هاي اجتماعي به حساب 
مي آيد نيز تصاويري متفاوت از مالقات »زير آبي« 
ميان مقامات بحرين و اسرائيل منتشر كرده؛ امري 
كه نشــان مي دهد اين برنامه در چارچوب روابط 
رســمي و ديپلماتيك ميان تل آويــو و منامه، با 
حضــور تيــم رســانه اي وزارت خارجــه رژيم 

صهيونيستي برگزار شده است.
وزارت خارجه بحرين ســاعاتي پس از انتشار اين 
تصاوير و شكل گيري موج گسترده اي از انتقادات 
و حمالت عليــه نظام آل خليفه در شــبكه هاي 
اجتماعي با صدور بيانيه اي اعــالم كرد؛ عبداهلل 
بن احمد، براي اجراي »ماموريتي ديپلماتيك«، 
سفري 4روزه به ســرزمين هاي اشــغالي دارد. 
براســاس اين بيانيه، بن احمد قرار است عالوه بر 
همتاي خــود با يائير الپيد، وزيــر خارجه جديد 
رژيم صهيونيستي و همچنين اسحاق هرتزوگ، 
رئيس جمهور اين رژيم مالقات داشته باشد. اين در 
حالي است كه پيش از بن احمد و از روز يكشنبه، 
هيأتي ديپلماتيك و امنيتي از منامه براي برگزاري 

نخستين نشست كميته مشترك بحرين-اسرائيل 
عازم تل آويو شــده و همزمان با سفر بن احمد در 
سرزمين هاي اشغالي حضور دارد. شبكه الجزيره 
با اشاره به اين موضوع گزارش مي دهد؛ از آنجا كه 
نام بن احمد در ليست هيأت بحرين براي شركت 
در كميته مشترك با اســرائيل قيد نشده، روشن 
نيســت او دقيقا با چه هدفي به طــور جداگانه از 
هيأت ياد شده به سرزمين هاي اشغالي سفر كرده 
است. عبداهلل بن احمد، معاون وزير خارجه بحرين 
پيش از اين نيز در شهريور ماه سال گذشته، سفري 
محدود و غيررسانه اي به تل آويو داشته؛ سفري كه 
توافق عادي سازي  روابط بحرين و اسرائيل به فاصله 
كمتر از يك هفته پس از آن منعقد شــد. روزنامه 
القدس العربي با توجه به نقش محوري بن احمد 
در روابط منامه و تل آويو پيش بيني كرده اين سفر 
مي تواند مقدمه اي براي مالقات رســمي وزرای 

خارجه دو طرف باشد.

بحرين و اسرائيل؛ بيش از 2دهه روابط پنهان
گزارش هــاي متعــدد رســانه هاي معتبــري 
همچــون واشنگتن پســت و يا الجزيره نشــان 
مي دهد كه بحرين نيز همانند امارات، ســال ها 
پيش از عادي سازي  رســمي روابط خود با رژيم 
صهيونيســتي، تماس هاي سياســي و امنيتي 
محرمانه اي را با اين رژيــم آغاز كرده بود. اين در 

حالي است كه بحرين براساس مواضع رسمي اين 
كشــور، يكي از مخالفان توافق صلح اوسلو ميان 
اســرائيل با مصر و اردن در دهه 1990ميالدي 
به حســاب مي آمد. براســاس اطالعاتي كه سال 
گذشته در روزنامه واشــنگتن پست منتشر شد، 
نخســتين مالقات مقامات عالي رتبــه منامه و 
تل آويو در ســال 2007ميان خالــد بن احمد و 
تســيپي ليوني، وزراي خارجه وقــت بحرين و 
اسرائيل در حاشــيه مجمع عمومي سازمان ملل 
صورت گرفته است. خالد بن احمد همچنين در 
جريان آن ســفر به طور غيررسمي در كنفرانس 
ســاالنه يهوديان آمريكايي شــركت كرده و از 
ضرورت صلح ميان اعراب و اســرائيل براي پايان 
دادن به بحران فلسطين سخن گفته است. او در 
ســال 2011حادثه حمله به سفارت اسرائيل در 
قاهره توســط انقالبيون مصر را به شدت محكوم 
كرده اســت؛ اما 2ســال پس از ديدار بن احمد 
با ليوني شــمعون پرز، نخســت وزير وقت رژيم 
صهيونيســتي با حمد بن عيسي، پادشاه بحرين 
باز هم در نيويورك و درحاشــيه مجمع ساالنه 
ســازمان ملل مالقات مي كند. روزنامه هاآرتص 
تماس هاي محرمانه رژيم صهيونيستي با بحرين 
را به عنوان بخشــي از برنامه هــاي جانبي روابط 
طوالنی مدت اســرائيل و امارات به شمار آورده 
اســت؛ روابطي كه ســرانجام براي نخستين بار 

پاي صهيونيست ها را به جزيره العرب در حاشيه 
جنوبــي خليج فارس بــاز كرد. عالوه بــر اينها، 
اسناد منتشر شــده ويكي ليكس طي سال هاي 
2011الي 2014نشان مي دهد كه پادشاه بحرين 
در مالقات هــاي بين المللي با افتخــار از روابط 
خود با شــخصيت ها و ســازمان هاي اسرائيلي 
سخن گفته است؛ براي مثال، او در مالقات سال 
2012با سفير آمريكا در بحرين از روابط مستقيم 
خود با نمايندگان سازمان موساد به عنوان يكي 
از امتيازات سياسي خود نام برده است. حمد بن 
عيسي همچنين در اين مالقات خواستار برقراري 
هرچه سريع تر روابط رســمي ميان كشورهاي 
عربي با رژيم صهيونيستي شده است. جالب آنكه 
سفير وقت آمريكا در پاســخ به پادشاه بحرين، 
شرايط سال 2012را براي اتخاذ چنين تصميمي 

نامناسب توصيف كرده است. 

اتحاد عليه ايران
منامه همواره هدف از برقــراري روابط عادي با 
رژيم صهيونيســتي را مقابله با تهديدهاي ايران 
عنوان مي كند؛ ادعايي كه البته از ســوي بخش 
عمده رســانه هاي عربي، صرفا بهانه اي نامشروع 
براي عبور از مهم ترين خطوط قرمز جهان عرب 
و اسالم در مسئله فلسطين به حساب مي آيد. در 
همين زمينه، هيأت ديپلماتيك بحرين كه براي 
شركت دركنفرانسي مشــترك به سرزمين هاي 
اشغالي سفر كرده، روز يكشــنبه تفاهمنامه اي 
امنيتي را با اســرائيل براي اجماع عليه ايران به 
امضا رســاند. البته بندهاي اين تفاهمنامه، تنها 
بيانگر همكاري هاي دوجانبه براي مقابله با نفوذ 
ايران در منطقه خاورميانه اســت و دست كم در 
متن رسمي و منتشر شده آن، خبري از اقدامات 
امنيتي عليه كشــور ثالث نيست. اين تفاهمنامه 
در رســانه هاي عربي و عبري با عنوان »مقابله با 
ايران در نبرد فكرها« شناخته مي شود. روزنامه 
يديعــوت احرونوت به نقل از برخــي منابع آگاه 
در وزارت خارجه رژيم صهيونيستي مي نويسد: 
اســرائيل از هر ابزار و امكاناتی براي دسترسي به 
اطالعات مرتبط بــا فعاليت هاي منطقه اي ايران 
استفاده مي كند. اين روزنامه پيش بيني كرده كه 
تفاهمنامه مذكور، مقدمه اي براي همكاري هاي 
رسمي سازمان هاي اطالعاتي بحرين و اسرائيل 
عليه ايران باشــد. تمام اينها در حالي اســت كه 
بحرين برخــالف امارات، به دليــل ظرفيت هاي 
اقتصادي بســيار محدود، حتي قــادر به تعريف 
منافع مشــترك از طريــق همكاري هاي مالي و 
تجاري با رژيم صهيونيستي طي يك سال گذشته 

نبوده است.

»عادي سازي « زير آب
بحرين پس از انعقاد تفاهمنامه امنيتي با رژيم صهيونيستي عليه ايران، نخستين 

نشست سياسي مشترك با اين رژيم را در سرزمين هاي اشغالي برگزار كرد
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تصوير غيرمتعارف معاون وزير خارجه بحرين با همتاي اسرائيلي وي، انتقادات تندي به دنبال داشت.

   بايدن: پشيمان نيستم
جو بايدن، رئيس جمهوري آمريكا، 
در واشنگتن به خبرنگاران گفته 
است كه از تصميم خود براي خروج 
كامل نيروهاي نظامي آمريكايي 
از افغانستان پشيمان نيست. به 
گزارش بي بي ســي، او گفته كه 
آمريكا به تعهداتــي كه به دولت 
افغانســتان داده، مانند تامين 
پشتيباني هوايي نزديك، پرداخت 
حقوق نظاميان و تامين تجهيزات و 
غذاي آنها عمل خواهد كرد، اما در 
عين حال تأكيد كرد كه اين جنگ 
افغان هاست؛ »آنها خودشان بايد 
براي خودشان بجنگند.«طالبان 
بعد از آن، حمالت سراسري خود 
را در افغانستان از سر گرفت كه 
دولت آمريكا، خروج نيروهايش 
را شروع كرد. در اين مدت،  طالبان 
پيشرفت زيادي داشته و براساس 
گزارش روزنامه واشنگتن پست، 
 برخــي مقامات در واشــنگتن 
تخمين زده اند كــه كابل احتماال 
طي 90روز آينده به دست طالبان 

خواهد افتاد.
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چندبــار تــا بــه حال  لقمه هايتان را شمرده ايد؟ سعيد كيائي
به عبارتي آيا مي دانيد با چند لقمه سير مي شويد؟ اين دو 
پرسش مي خواهد  2ســوي يك موضوع را روشن كند؛ 

اينكه شما حساب شكم تان را داريد يا نه!
چند وقت قبل كه قرار بود گزارشــي درباره  برنامه هاي 
غذايي رژيم هاي مختلف بنويسم به نكته  مهمي رسيدم؛ 
اينكه تعداد قاشق هايي كه مي خوريم، شايد كم به نظرمان 
بيايد، اما وقتي شما آن را در بشقاب خودتان مي بينيد، 

متوجه مي شويد كه كم هم نيستند!
اين وسط يك ولع، يه حرص و يك چيزي وجود دارد كه 
ما را حريص مي كند و آن، شكل مصرف چيز ديگري است.

آن چيز ديگر، مصرف رسانه است. مصرف رسانه، از آنجا 
كه حجم زيادي از زمان ما را به خودش اختصاص مي دهد، 

مي تواند شكل تصميم گيري، برنامه ريزي، نقطه گذاري 
و هدف گذاري مــا را تغيير دهد! آگاهانــه يا ناخودآگاه؛ 
مخصوصاً اگر همراه با دانش شيوه هاي اين مصرف همراه 
نباشد! )سواد رسانه اي( درست مثل دارو  كه خوردنش 
مرض را خوب مي كند، اما زيادي خوردن يا سوء مصرفش، 

اعتياد آور و كشنده است!
حاال ربطش به شكم و تعداد قاشق ها و اينها چيست؟ 
اين است كه وقتي شــما تلويزيون را روشن مي كنيد، 
تبليغ انواع غذاها را مي بينيــد، بيلبورد خيابان را نگاه 
مي كنيد، تبليغ انواع خوراكي را مي بينيد، اينستاگرام 
را باز مي كنيد، آقاي ســيبيلو يا كچلــي را مي بينيد 
كه دارد مي خــورد و همينطور در معــرض خوردن و 
خوردن و خوردن قرار  مي گيريد، طبيعي است كه وقتي 
مي خواهيد بخوريد، دست و دلتان به كم نمي رود! شما 

سوق پيدا كرده ايد به شيوه اي از مصرف غذا كه توجه 
نمي كنيد چقدر نياز داريد! فقط مي خواهيد! حاال چرا و 

چقدر؟ براي چه و از چه طريق؟ 
كاري كــه اين فــان تيســتر و... با »مــا«ي مخاطب 
مي كند، همان كاري اســت كه فان حقه باز كاهبردار 
با پدربزرگ هاي ما مي كرد! مجبور به مصرف، بي برنامه 

براي پايان آن!
اينها قبًا در رسانه، »زرد« خوانده مي شدند؛ يعني كم بها 
و بي ارزش؛ بهشان »زباله هاي خبري« هم گفته مي شود. 
همين ها، كار را به جايي مي رســانند كه شما براي وزن 
كم كردن و تعادل وزن هم جاي تعادل بخشي به ورودي و 
خروجي بدن، دنبال اين مي روي كه »يه چيزي بخوريم 
كم كنيم!« فــارغ از اينكه مصرف زباله، جــز زباله به بار 

نمي آورد!

مصرف زباله و ديگر هيچ!

بانك هســتيد و از صبح تا عصر شلوغ ترين روزهاي فاطمه عباسي تصور كنيد آخرين روزهاي اسفند است، شما كارمند 
كاري تان را مي گذرانيد يا مثا كارمند اداره ماليات هستيد و تيرماه از راه رسيده و 
آخرين مهلت پرداخت ماليات هاست و شما مانده ايد و يك دنيا كار كه ظرف چند 
روز بايد انجام شود. اصا بياييد تصور كنيد جزو نيروهاي مسلح هستيد و 2هفته 
مانور ســخت داريد. بله، حتي تصور كردنش هم آدم را خسته مي كند. اما كادر 
درمان نزديك به 2سال است كه در نبرد با كرونا، هر روز عاوه بر يك دنيا كاری كه 
بايد انجام بدهند، سختي هاي زيادي را هم تحمل كرده اند. مرگ آدم هاي زيادي 
را ديده اند و البته، هفته ها از ديدن خانواده  هايشــان محــروم بوده اند. ما چه كار 
كرديم؟ ما مهماني برگزار كرديم، دورهمي گرفتيم، سفر رفتيم، رستوران را براي 
تولد فان دوستمان رزرو كرديم و حاال كه محرم شده و تأكيد كرده اند كه تجمعي 
در كار نباشد، دور هم جمع مي شويم. بعد همين ما در شبكه هاي اجتماعي از وزير 
و مســئول گله مي كنيم كه چرا كاري برايمان انجام نمي دهند و چرا بايد روزانه 
500خانواده عزادار عزيزانشان شوند. درست است كه در واكسيناسيون كرونا كم 
كاري شده و مسئوالن بايد در اين زمينه پاسخگو باشــند، اما همه ما مسئوليم. 
مسئول جان خودمان و اطرافيانمان. حاال كه عالي ترين مقام كشور گفته اند كه 
كرونا مسئله اول و فوري كشور است و دستور داده اند كه واكسن به هر شكل ممكن 
براي مردم تأمين شود، ما هم حواســمان بيشتر به خودمان و كادر خسته درمان 
باشد. عكس اين پرستار مستاصل و خسته را در ذهنتان حك كنيد، شايد اينطوري 
تا پايان يافتن دوران كرونا، فاصله را جدي بگيريد و ديگر براي يك احوالپرســي 
ساده، دست هايتان را به هم نزديك نكنيد. شــما را به مقدسات قسم كه مدام از 
خودتان سلب مسئوليت نكنيد و يادتان باشد كه كرونا بي رحم است. به خودتان 

رحم كنيد...

شما را به مقدسات قسم...
فالمينگوي پيري كه در ميان جوجه فالمينگو هاي منطقه مون پليه فرانسه گير افتاده است. عكس: فرانس پرس اول آخر

كاش با تو باشيم
اينكه آدمي »حال«ش را به فنا 

مي دهد و در »آينده« مصيبت گذشته 
را سر مي دهد، داستان تازه اي نيست؛ قصيده تكراري هر بزم و بامي ا ست كه 

گذشته چيز بهتري داشته كه ما از دست داده ايم. ما آدم ها براي رهايي از رنج و ماِل 
نيمه خالي زندگي مان در »حال« به نيمه پِر ليوان »گذشته« نگاه مي كنيم. حتي اگر 
نيمه پر، قد 2قطره و سر سوزن و گردي عدسي باشد؛ انگاري با اين رفع و رجوع زماني و 
نوستالژيك وار، از زير بار مسئوليت فردي، خانوادگي و اجتماعي مان شانه خالي مي كنيم 

و پناه مي بريم به آرزوها و تمنايي در ماضي.
در متن زيارت هاي حضرت سيدالشهدا)ع(، فرازي هست كه از بس گفته و شنيده ايم 
از برش كرده ايم. »يا ليتنا كنا معك«؛  اي حسين،  اي فرزند علي و فاطمه)س(،  اي نوه 
رسول آخرين، ما، يعني مني كه االن در زماني غير از سال 61هجري و 680 ميادي، 
زندگي كرده و روزگار مي گذرانم، كاش با تو بودم در روز عاشــورا و در زمين كربا؛ با 
فرمي سرشار از افسوس و غم و شكستگي. تا اينجايش مشكلي نيست؛ مشكل از جايي 
شروع مي شود كه گاه حسين بن علي)ع( را به كالبدي انساني تقليل مي د هيم؛ به پيكري 
در دهه ششم از نخستين قرن هجري. همانجا مي گذاريمش و حتي رهايش مي كنيم؛ 
يادآوري اش را هم تنها به ذكر مصيبت و روضه طي مي كنيم كه خودمان را آرام كنيم. 
وقتي هم با كلمات به ماقاتش مي رويم او را در گذشــته تصور كرده و با بياني كه در 
نظرمان يك آرزوي دست نيافتني اســت، مي خوانيمش. پاشنه آشيل همه اين بند و 

بساط، همين تفكر گذشته مدارانه  است. 
حسين بن علي)ع( نه فردي تاريخي و اسير در يك دهه و ســده و هزاره كه يك ايده و 
آرمان است. يك بيانيه انساني براي تك تك آدم ها تا زمين مي چرخد و آفتاب مي تابد. 
حسين)ع( نه تني ا ست كه فرسوده شود و نه جسمي  است كه زير خاك برود؛ حسين)ع( 
تابلوي ابدي تاريخ براي رفتن به مسير انسانيت و اخاق است؛ شابلوني براي آزادي و 
آزادگي. وقتي مي گوييم كاش با تو بوديم، درواقع طلبي  است در خويش براي امضاي 

اين عهد كه با توييم و در مسيرت؛ نه در مقابلت.
شايد هم، چون نمي خواهيم با حســين بن علي)ع( باشيم اين را به تمنايي غيرممكن 
رد مي كنيم. كاش اين روزها كه نامت به هزاران رنگ و شكل و اندازه جلوي چشم مان 
مي نشنيد، با حروفي كه كاشتي بازنويسي شويم براي ويرايش انساني كه بوديم؛ انساني 

كه شايد االن نيستيم. كاش با تو باشيم. سام بر حسين)ع(.

بار هستي
ميالن كوندرا

بايد تصــور كرد كــه يك روز 
همه  چيز، همانطور كه پيش از 
اين بوده، تكرار مي شــود و اين 
تكرار تا بي نهايت ادامه خواهد 
يافت! اگر هر لحظه از زندگي مان 
بايد دفعات بي شــماري تكرار 
شــود، هر كاري كه در زندگي 
انجام دهيــم، بار مســئوليت 
تحمل ناپذيري دارد. بار هرچه 
سنگين تر باشــد، زندگي ما به 
زميــن نزديك تــر، واقعي تر و 

حقيقي تر است.

يك تكه نان

كمال تبريزي
- دلت گرفته؟

+ آره
- دل همه مي گيره، دل داشته 
باشي مي گيره ديگه، اصا دلي 
كه نگيره كه دل نيست... يا رفيق 
من الرفيق له. مي خواي يه راهي 
بهت ياد بدم دلت وا بشه؟ مثل 
من چشــمات رو ببند... ِد ببند 

ديگه... چي مي بيني؟
+ هيچ كس

- هيچ كــس قشــنگه ديگــه، 
هيچ كس همه كسه، همه كس 

هيچ كسه!

بوك مارك

ديالوگ

تكايا به عنوان يكــي از اصلي ترين مراكز برگزاري مراســم هاي 
سوگواري و عاشورايي بسيار حائز اهميت هستند. به عاوه كه اين 
فضاها يكي از اجتماعات شهري مهم نيز به شمار مي رود كه هر 

ساله در ايام محرم شمار زيادي از افراد را گردهم مي آورد.
سازه اي كه سبقه برپايي آن به ايران باســتان مي رسد و بعدتر 
در دوران صفويه به عنوان فضايــي براي برگزاري تعزيه طراحي 
و مورد اســتفاده قرار گرفت و در دوران قاجار علي الخصوص در 
دوره ناصرالدين شاه بيش از پيش اهميت يافت و »تكيه دولت« 
به عنوان اصلي ترين آنها در جوار ارگ شــاهي احداث شد كه از 
آن با عناوين ديگری همچون تكيه همايوني و تكيه قصر بزرگ 
شاهي نيز نام مي بردند. تكايا با هدف برگزاري مراسم و آيين هاي 
ســوگواري محرم به ويژه تعزيه و روضه خواني برپا مي شــدند. 
تعزيه به عنوان يك هنر نمايشي چندان ريشه دار، غني و داراي 
ابعاد هنري است كه در ســال 1389به عنوان ميراث ناملموس 
در فهرســت آثار جهاني يونسكو ثبت شــد. تكايا از نمونه هاي 
فضاهاي تاريخي هســتند كه همچنان بــه حيات طبيعي خود 
ادامه مي دهنــد و از اين منظر فضايي بــراي حفاظت از ميراث 
آيين هاي اصيل و انتقال آن به نسل هاي آينده هستند. ساختار 
اين بناها به لحاظ معماري هم در تهران و ديگر شــهرها گرد و 

مدور اســت كه معموال در 2طبقه طراحي مي شود. طبقه  دوم 
جايگاه بانوان است و در مركز دايره ِسن و صحنه  اجراي نمايش 
تعبيه مي شود كه از تمام زوايا قابل ديد است كه از اين منظر شبيه 
به سالن هاي اجراي نمايش غربي است. برخي از تكايا داراي سقف 
دائمي هستند و برخي ديگر در ايام محرم كه مورد بهره برداري 
قرار مي گيرند با چادرها و خيمه هايي مسقف مي شوند. تكايا را 
براي دسترسي آســان و تجمع افراد در گذرهاي پرتردد احداث 
مي كردند. در تهران چندين تكيه  تاريخي وجود دارد كه سابقه  
آنها به دوران قاجــار بازمي گردد؛ از آن ميــان تكيه  تجريش، 
نياوران، نفرآباد، رضا قلي خان، دزاشيب، درخونگاه، سادات اخوي 
و خرازها مثال زدني است. تكيه دولت كه امروزه جز تصاويرش، اثر 
ديگري از آن به جا نمانده در طبقه همكف جايگاهي براي شاه و 
حجره هايي براي شاهزادگان داشت كه به تفصيل در زمان مراسم 
مزين مي شد و برترين هاي نمايش تعزيه و روضه خواني بر صحنه  

آن حاضر مي شدند.
 نبايد فراموش كرد كه عاوه بر جنبه هاي معنوي و مذهبي، تكايا 
مظهر فرهنگي شهرها هم بودند كه بخشي از هويت شهروندان 
را متجلي مي ســاخته و مي ســازند. آيين هاي عاشورايي داراي 
اليه هاي مردم شناسي هستند كه پيوندهاي عميقي با فرهنگ 
اقوام ايراني دارند؛ آيين هايي كه با هنــر درآميخته اند و باورها 
را به گونه اي نمادين ابراز مي كنند. معمــاري ايراني نيز همواره 

تلفيقي از كاربرد، معنا و زيبايي است.

حافظ

آن غاليه خط گر سوي ما نامه نوشتي
گردون ورق هستي ما درننوشتي

 128
درصد

روغن و دانه های روغنی 
ازجمله اقالم اساسی 

است كه همچنان با ارز 
۴۲۰۰ تومان وارد می شود 

اما بیشترین افزایش قیمت 
را بین كاالهای خوراكی به 
مصرف كنندگان تحمیل 
می كند و افزایش قیمتی 
بیش از ۱۲۸ درصد دارد.

 23000
تومان

آخرین آمار رسمی در مركز 
آمار ایران نشان می دهد كه 
هر بطری ۹۰۰ گرمی روغن 

مایع در خردادماه امسال به 
۱۶ هزار و ۶۰۰ و در تیرماه به 
۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده 
و حتی تا ۲۳ هزار تومان هم 

فروش رفته است.

 30000
تومان

اما نرخ روغن جامد كه 
همواره افزایش قیمت 

بیشتری نسبت به روغن 
مایع در این مدت داشته، 

در خرداد امسال به ۲۲ هزار 
و ۴۰۰ و در تیرماه تا مرز 
۳۰هزار تومان هم پیش 

رفته است.

عدد خبر

تكايا؛ تكيه گاه هويت ايرانيـ  اسالمي

عدد خبر

در خبر ها مدام مي خوانيم كه گوشت 
و ميوه در ســبد غذايــي خانوارها به 
نصف يا يك ســوم كاهش پيدا كرده 
است. حاال باستان شناسان  آن در مصر 
سبد هاي ميوه اي كشف كرده اند كه 
بقاياي انواع ميوه ها در آن وجود دارد. 
آن هم نه چند دهــه پيش بلكه بيش 
از 2400سال پيش. اين كشف نشان 
مي دهد مردم شهر باستاني هرقليون 
واقع در خليج »ابوقير« تقريبا هر روز 
به ميوه و گوشت دسترسي داشته اند. 
يك حساب سرانگشتي از سبد هايي 
كه در اتاق هــاي زيرزميني نگهداري 
مي شــده اند و بعد از اينكه شــهر زير 
آب مي رود سبد ها دست نخورده باقي 
مي مانند نشــان مي دهــد اغلب اين 
ســبد ها حاوي ميوه و گوشت بوده و 
فقر چندان جايگاهي در سبد خانوار 
نداشته است. شهر بندري و باستاني 
»هرقليون« در 32كيلومتري شمال 
شرقي »اسكندريه« واقع شده است. 
اين شهر باستاني كه زماني يك شهر 
يوناني به شمار مي رفت، در حوالي قرن 
دوازدهم پيش از مياد تاسيس شده 
بود و پيش از توســعه »اسكندريه« 
در قرن دوم پيــش از مياد، به عنوان 
بندر اصلي مصر شناخته مي شد. اين 
شــهر در قرن دوم پيش از مياد زير 

موج هاي دريا ناپديد مي شود.

 سبد پر ميوه 
اما باستاني

گرينويچ

سيداحمد بطحايي

سارا كريمان
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