
 نقشه خوانی برنامه
 تیم اقتصادی دولت

بورس آماده دورجدید آزادسازی  
سهام عدالت

 براساس نظرسنجي كه زمستان سال گذشته شــهرداري تهران با همكاري ايسپا 
انجام داده، 47درصد شــهروندان آلودگي هوا را مشــكل اصلي شهر تهران اعالم 
كرده اند و 23درصد هم آسيب هاي اجتماعي را حادترين مشكل پايتخت دانسته اند. 
همچنين رســيدگي به افراد بي بضاعت جــزو يكي از 5اقدام ضروري اســت كه 
شهروندان اگر جاي شهردار بودند انجام مي دادند؛ از اين رو مديريت شهري جديد 
در راستاي حمايت از زنان آسيب ديده و كاهش آسيب هاي اجتماعي در پايتخت 

شيوه برنامه ريزي مدل اقدام و عمل را احيا مي كند. صفحه3را بخوانيد.

 زنان آسیب دیده  
زیر چترحمایت  مدیریت شهری
  شهرداري و شوراي شهر تهران براي كاهش آسيب هاي اجتماعي

در حال تدارك برنامه هاي ويژه  هستند

رشد دوباره بورس شرايط را براي آغاز مرحله دوم آزاد سازي  
سهام عدالت فراهم كرد

 از امروز  برنامه اقتصادي دولت جديد 
وارد فاز اجرايي مي شود

با مشخص شدن تركيب كابينه سيزدهم، حاال سيدابراهيم رئيسی و تيم اقتصادی دولت، 
فرصت اندكي دارند تا جهت گيری شفاف و برنامه عملياتی دقيق خود را برای سامان دادن 
به وضعيت اقتصاد ايران تنظيم و اعالم كنند. با اضافه شدن محسن رضايی به تيم اقتصادی 
دولت به عنوان معاون اقتصادی رئيس جمهور تنها جاي خالي براي تكميل پازل مديريت 

اقتصاد ايران، انتصاب رئيس كل بانک مركزی است.  صفحه4 را بخوانيد.
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يادداشت
علیرضا نادعلي ؛ سخنگوي شوراي شهر تهران

در تعاريف جديد جهاني، شــهر به مثابه يک موجود 
زنده محسوب شود و در اين بين به همان ميزان كه به 
اقتصاد و مسائل اجتماعي آن الزم است توجه شود بايد 
به ارتقاي وضعيت فرهنگي شهر هم نگاه ويژه اي صورت گيرد. گاهي اوقات ما شهر 
را از منظر اقتصادي يا عمراني و شهرسازي اداره مي كنيم؛ درحالي كه بايد شهر را از 
منظر فرهنگ و از نقطه عزيمت فرهنگي نيز مديريت كنيم. درواقع زيست پذيري 
هيچ شهري بدون پيوست فرهنگي تكامل پيدا نمي كند؛ نكته مهمي كه البته در 
سال هاي گذشته چندان در برنامه ريزي هاي شهري ديده نشده يا تنها به برگزاري 
مراسم ها، جشنواره ها، آيين ها و برنامه هاي مقطعي خالصه شده است؛ درحالي كه 
ريشه هاي اين موضوع بسيار عميق اســت و همچون زندگي بايد هميشه جريان 
داشته باشد. البته توجه به فرهنگ در شــهر به معناي تاسيس »فرهنگسازه« و 
درست كردن تشكيالت عريض و طويل براي اجراي امورات فرهنگي صرف نيست، 

بلكه الزام »سياستگذاري فرهنگي در نهاد شهر« در نظر است.
اگر شهر را يک كالبد زنده درنظر بگيريم، فرهنگ شهري درواقع روح و روان شهر را 
تشكيل مي دهد و اگر ما به دنبال ايجاد شهري آرام، شاد و معنوي براي شهروندان 
هســتيم و هدفگذاري مان عملياتي ســاختن گفتمان انقالب اسالمي است، اين 
مهم، بدون توجه به هويت فرهنگي شهر و ســاختار زيست فرهنگي شهر تحقق 

پيدا نمي كند.
اگر قرار است حال شهروندان تهراني مساعد باشد و شور و اميد در زندگي آنها جاري 
شود، بيش از اينكه به كالبد شهري )توسعه حمل ونقل، پروژه هاي عمراني و...( توجه 
شود كه البته واجب است در جاي خود نگاه شود، بايد رشد كيفيت زيست پذيري 
فرهنگي شهر در اولويت قرار گيرد. متأسفانه آنچه در دوره هاي گذشته مديريت 
شهري شاهد بوده ايم و رخ داده اين اســت كه پروژه ها و برنامه هاي تدوين و اجرا 
شده، فاقد پيوســت هاي فرهنگي بوده اند و در بهترين حالت بعد از بهره برداري و 
با بروز نقطه ضعف ها، تازه اين مهم درنظر گرفته شــده است كه عمال هم فرصت 
اصالح و بازنگري چنداني در اين شرايط وجود نداشته است. اينكه شما يک سازه 
فرهنگي داشته باشــيد، بسيار متفاوت با اين اســت كه از منظر فرهنگي، شهر را 
اداره كنيد؛ از منظر فرهنگي شــهر را اداره كردن يعني معماري و شهرســازي، 
 اقتصاد شهري، حل چالش هاي حوزه آسيب هاي اجتماعي و... با ديدگاه فرهنگي 

اتفاق بيفتد.
نگاه فرهنگي به شهر از يک موضوع كلي همچون برگزاري چند برنامه بايد تغيير 
كند و ريشه اي شــود. در اين بين تهران به عنوان پايتخت و شهري كه بيشترين 
جمعيت ايران را در خود جــاي داده بايد به الگويي فرهنگــي نه تنها براي ديگر 
كالنشهرهاي كشور كه براي شهرهاي بزرگ منطقه بدل شود و از اين نظر جايگاه 
ويژه اي داشــته باشــد، اما متأســفانه هم اكنون تهران فاقد يک هويت فرهنگي 
مشخص است. ما در سال هاي گذشته آنچه در حوزه فرهنگ تجربه كرده ايم اين 
است كه اسير واژه هايي همچون »مدرنيسم« شده ايم و از هويت ايراني- اسالمي 
خود كه ريشــه ها و جايگاه هزاران ســاله دارد دور شــده ايم و به »تقليدگرايي« 
كوركورانه روي آورده  ايم؛ موضوعي كه بايد به كمک سياستگذاران، اهالي فرهنگ 
و البته شــهروندان تجديدنظر جدي در آن صورت گيرد و الگوهاي جديد تعريف 
و اولويت ها برنامه ريزي و اجرايي شــود. در اين ميانه مديريت شهري )شوراهاي 
شهر و شــهرداري ها( به خصوص در تهران مي توانند نقش كليدي داشته باشند و 
در راســتاي احياي هويت فرهنگي ايراني- اسالمي و پياده سازي  عناصر گفتمان 
انقالب اســالمي كه مورد تأكيد مقام معظم رهبري است گام هاي جدي بردارند؛ 
نكته اي كه بايد يكي از اولويت هاي ما در 4ســال آينده باشد و تحقق آن به بهبود 
كيفيت زندگي فردي و شهري شــهروندان كمک خواهد كرد و تهران را حتما به 

شهري زيست پذيرتر بدل مي كند.

 زیست فرهنگي 
توجه به روح و روان شهر است

ديدگاه
ناصر ایماني ؛  تحليلگر مسائل سياسي

ضرورت هاي مجلس و دولت 
پس از رأي اعتماد

صفحه17

فرار از 
موج ناامیدی

با یک تماس
اتفاقی گزارشگر شدم

ضیافت 
آب های زالل

هنوز خودم را 
یک پرستار می دانم

ارجاع پرونده  
 متخلفان اوين

به دادسرای نظامی

 علیرضا شیری
 از راه های زنده  نگه داشتن اميد

در اين روزهامی گويد

همراه با هادی عامل؛ گزارشگری 
 كه كشتی ايران  بدون صدای او 

حتماً چيزی كم دارد

درياچه های »تار« و »هوير« شهرستان 
دماوند پناهگاهی برای فرار از گرمای 

اين روزها به حساب می آيند

 با جواد فروغی؛ از زندگی 
 در بخش  اورژانس بيمارستان
 تا قهرمانی در المپيک توكيو

محمــد مهدی حــاج  محمدی 
رئيــس ســازمان زندان هــا در 
راستای پيگيری پرونده فيلم های 
منتشرشده از زندان اوين، ديروز 
در توييتر خود نوشت: پرســنل 
بی تفاوت ســازمان در فيلم های 
منتشره، به هيات تخلفات اداری 
معرفی و از خدمت معلق شدند. 
پرونده هايی هم به دادسرای نظامی 

ارجاع شد. صفحه2 را بخوانيد.

ســرانجام پس از 5روز، رســيدگي بــه صالحيت 
نامزد هاي معرفي شده از ســوي رئيس جمهور براي 

وزارتخانه ها به پايان رسيد.
اما حال دولت بايد چه بكند؟ دولت بايد كار جدي خود را از صبح امروز، آغاز كند 
و وزرا يک روز را هم نبايد تلف كنند تا به مشكالت خيلي جدي كشور رسيدگي 

كنند.
 آنطور كه رئيس جمهوري چندبار اعالم كرده ظاهرا تامين واكسن و موضوع كرونا 
اكنون اولويت نخست دولت است كه روال خود را طي خواهد كرد. اما به جز كرونا، 
كشــور در زمينه هاي متعدد اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و تا حدودي امنيتي، 
مشكالت انباشته شده زيادي دارد. واقعيت اين است كه هيچ دولتي چه قبل و چه 

بعد از انقالب، كشور را با اين شرايط از دولت قبلي تحويل نگرفته است.
شرايط در همه شاخص هاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي بحراني است و كشور 
با مشكالت عمده و انباشته شده اي روبه روست كه حل بسياري از اين مشكالت 
درهم تنيده يا كاهش آنها، بسيار زمانبر است. يعني شما براي حل يک مشكل با 

ده ها مشكل ديگر هم مواجه هستيد كه بايد آنها را هم حل كنيد.
براي مثال االن يكي از اولويت هاي دولت، رســيدگي به كاهش شــديد بودجه 
اســت. براي حل اين مشــكل دولت اگر بخواهد درآمدهاي خود را زياد كند با 
مشكالت زيادي مواجه مي شــود كه نمي داند از كجا اين درآمدها را كسب كند. 
اگر هم بخواهد هزينه ها را كم كند باز هم با شرايطي كه كشور دارد هزينه ها هم 
به سختي قابل كم كردن هســتند. در نتيجه هر كدام از اينها ممكن است موجب 
بروز نارضايتي هايي بشود. ضمن اينكه همانطور كه مي دانيد اصالح شاخص هاي 
اقتصادي امري نيســت كه در كوتاه مدت بتوان انجام داد.حتي دولت چندان هم 
دستش باز نيست كه بتواند برخي از اقدامات كوتاه مدت را براي رفاه حال اقشار 

بسيار آسيب پذير انجام دهد.
بنابراين شــرايط خيلي ســخت و پيچيده است و شــاخص ها به قدري منفي و 
 بد است كه نمي شــود به راحتي آنها را اصالح كرد تا شــاهد تغييرات محسوس

 باشيم.
بر اين اساس دولت با 3 مســئله جدي در زمينه حل مشكالت مواجه است؛ اول 
اينكه شاخص هاي اقتصادي بسيار منفي و پايين هستند، دوم اصالح آنها بسيار 
زمانبر است و سوم هم اينكه پيچيده و درهم تنيده هستند. در نتيجه دولت كار 
بسيار ســختي دارد كه الزمه اينكه حداقل در كوتاه مدت شرايط اصالح شود يا 
نگذارد بدتر از اين بشــود نيازمند كار جدي وزرا، هماهنگي هاي كامل در دولت، 
داشــتن برنامه مدون و صحيح و بدون نياز به آزمون و خطا و در نهايت همكاري 

دقيق و كامل مجلس است.
اما مجلس چه وظيفه اي در قبال دولت براي اين مشكالت دارد.

مي دانيم كه وظيفه اصلي مجلس »قانونگذاري« و »نظارت« است. حال مجلس 
در قبال اين دولت نوپا با اين شرايط اقتصادي كشور، بايد همكاري بيشتري نسبت 

به آنچه در گذشته، مجالس قبلي با دولت ها داشته اند، داشته باشد.
يكــي از مهم ترين همكاري ها اين اســت كــه قوانيني كه مجلــس مي خواهد 
 تصويب كند با هماهنگي كامل دولت تصويب شــود. اين نكته بسيار مهم است. 
يعني مجلس تا حد امكان از طرح هايي كه نماينــدگان مي توانند بدهند، بكاهد 
و اجازه دهد كه قوانين به شكل لوايح دولت ارائه شــود و براي بررسي اين لوايح 
هم حتما از نظرات كارشناسان دولت و مســئوالن ذيربط دولتي استفاده كند. با 

اين اقدام، قوانيني كه تصويب مي شود نظر مشترك دولت 
و مجلس خواهد بود و اين امر به حل مشكالت خيلي كمک 

خواهد كرد.اگر مجلس بخواهد بدون نظرات كارشناسي دولت، قوانين را تصويب 
كند، دولت را بيشتر گرفتار خواهد كرد. 

ادامه در 
صفحه2

صفحه4

رأياعتمادبيسابقه
 15نفر از 19وزیر پیشنهادي، بیش از 70درصد رأي مجلس را به دست آوردند
 تنها وزیرپیشنهادي آموزش و پرورش نتوانست اعتماد مجلس را جلب كند
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سيزدهمين كابينه پس از 
انقالب اسالمي دیروز به بهارستان

شــكل رســمي با رأي 
نماینــدگان مجلس تشــكيل شــد. 
كابينه اي كــه نگاه هاي زیــادي به آن 
دوختــه شــده و بــا وعده تحــول در 
حوزه هاي مختلف بر سر كار آمده است. 
19وزیر پيشنهادي سيدابراهيم رئيسي 
از شنبه تا چهارشنبه یعني به مدت 5روز 
مهمان بهارستان بودند و صالحيت آنها 
براي تصدي مسئوليت یك به یك مورد 
بررسي قرار گرفت كه از ميان آنها تنها 
وزیر پيشــنهادي آمــوزش و پرورش 
نتوانســت اعتماد مجلس را جلب كند. 
نامه معرفي وزراي پيشنهادي رئيسي 
23مرداد یعني كمتــر از 10 روز پس از 
مراسم تحليف در مجلس اعالم وصول 
شد و روند بررسي صالحيت نيز درست 
یك هفته پس از اعالم وصول این نامه در 
صحن علنــي آغاز شــد. در این فاصله 
به گفته هيأت رئيسه مجلس 2۷0جلسه 
نيز با حضــور وزراي پيشــنهادي در 
كميسيون هاي تخصصي براي بررسي 
صالحيت آنها برگزار شــد. نمایندگان 
مجلس از آغاز هفته جاري نيز به ترتيب 
حروف الفبا ابتدا بررسي صالحيت را از 
حسين باغ گلي وزیر پيشنهادي آموزش 
و پرورش آغــاز كردنــد و در نهایت به 
وزراي پيشنهادي ميراث فرهنگي، نفت، 
نيرو و ورزش و جوانان رسيدند. در این 
مدت جلسات مجلس در 2 نوبت صبح و 
عصــر تشــكيل شــد و در مجمــوع 
نمایندگان  بر سر رأي اعتماد به وزراي 
پيشنهادي 10جلســه برگزار كردند. 
بيشــتر جلســات نيز بدون حاشيه و 
جنجال برگزار شــد و مجلس با اغلب 
وزراي پيشــنهادي به شكل حداكثري 
همراه شد. در جلســه دیروز اما هنگام 
بررسي صالحيت وزیر پيشنهادي نفت 
جنجال ها باال گرفت و براي نيم ساعت 

جلسه مجلس را غيرعلني كرد.

در جلســه غيرعلنــي مجلس چه 
گذشت؟

الياس نــادران، نماینده تهــران كه در 
مخالفت با جواد اوجي، وزیر پيشنهادي 

نفت سخن مي گفت او را متهم كرد كه 
درباره اموال و دارایي هاي خود »خالف 
واقع« مي گوید. نادران گفت كه اوجي 
در پاســخ به ســؤال او گفته كه 3خانه 
در تهــران دارد اما پس از اســتعالم از 
مراجع ذیصالح مشــخص شد كه وزیر 
پيشــنهادي نفت 9مورد امــوال دارد. 
اوجي نيز در پاســخ به نــادران تأكيد 
كرد كه اگر بيش از اموال اعالم شده به 
رئيس جمهوري موردي وجود داشــته 
باشــد آن را به نام »مدعيان« مي زند. 
با این همه پس از اعالم تنفس جلســه 
مجلس از ســاعت 11 تا یــازده و نيم 
به شــكل غيرعلني برگزار شد و طبق 
شــنيده هاي خبرنگار همشهري اوجي 
در آن جلســه به اتهامــات و انتقادات 
مطرح شده پاسخ داد. این در حالي بود 
كه  رئيس مجلس در روزهاي پيشــين 
با درخواســت یكي از نمایندگان براي 
بررســي صالحيت غيرعلني مخالفت 
كرده بود و پخش مستقيم جلسات را از 
مزیت هاي قانون براي مجلس برشمرده 
بود. تب وتاب هاي آخرین روز بررســي 
صالحيت ها اما اینجا به پایان نرسيد و 
هنگام بررسي صالحيت وزیر پيشنهادي 
ورزش و جوانان صداي مخالفان بار دیگر 

پشت تریبون باال رفت.

بررســي صالحيت هــا در ميــان 
همهمه هاي هميشگي صحن

هياهوهــا و همهمــه  نماینــدگان در 
آخرین روز بررسي صالحيت ها تفاوتي 
با نخستين روز نداشت. رئيس مجلس 
دیروز با نام بــردن از نمایندگان، آنها را 
دعوت بــه نشســتن در صندلي خود و 
حفظ نظم جلسه مي كرد؛ موضوعي كه 
حتي باعث شد محمد وحيدي، نماینده 
بجنورد در تذكري دربــاره آن خطاب 
به قاليباف بگوید:»شــما مدیر قوي اي 
هســتيد اما گاها مردم شاهد بي نظمي 
در صحن علني هســتند. شــما از باب 
معلمي در اداره مدرسه با دانش آموزان 
شلوغ كار مواجه مي شوید. این موضوع 
باعث زیر سؤال بردن مجلس مي شود.« 
با این همه شلوغي هاي صحن مجلس 
همچنان ادامه داشت. نمایندگان در آغاز 

رأياعتمادبيسابقه

ماجراي انتشار تصاویر داخل زندان اوین 
پــس از پذیرش اشــتباهات و دســتور قضايي

پيگيــري مســئله از ســوي رئيس قوه 
قضایيه، واكنش و پيگيري مجلس را نيز به همراه داشته 
است. انتقادات نسبت به رفتارهاي خشن صورت گرفته 
در برخي ویدئوهاي ضبط شــده با تذكر یكي از اعضاي 
كميسيون امنيت ملي مجلس به تریبون و صحن علني 
دیروز مجلس كشيده شــد. محمدباقر قاليباف، رئيس 
مجلس نيز به دنبال این تذكر تأكيد كرد كه كميسيون 
اصل90 مجلس با هماهنگي دادســتاني این مسئله را 
پيگيري مي كنند و اطالع رســاني الزم درباره آن انجام 
مي شود. طرح این مباحث از تریبون مجلس همزمان با 
نشر تصاویر جدیدي از زندان اوین بود كه به گفته نماینده 

دشتستان سبب واكنش مردمي شده است.
ابراهيم رضایي، نماینده دشتســتان در تذكر خود در 
نشست دیروز بهارستان به اصل دوم قانون اساسي كه در 
آن بر »كرامت و ارزش هاي واالي انسان« و »نفي هرگونه 
ستمگري« در جمهوري اسالمي تأكيد شده استناد كرد. 

او با اشــاره به موارد نقض قانون اساسي و قوانين عادي 
كشور در این تصاویر تصریح كرد: در روزهاي اخير فيلم ها 
و تصاویري از زندان اوین در رسانه هاي بيگانه منتشر شده 
است، این موضوع مایه تأسف است هم بابت اجحافي كه 
در حق برخي زندانيان صورت گرفته اســت و هم بابت 
اینكه این موضوع دستمایه اي شده است براي حمله به 
دستگاه قضایي و كاركنان شریف آن. حتماً باید با عوامل 
احتمالي تخلف یا جرم برخورد قاطع صورت بگيرد اما 
خالف چند مأمور را نباید به بدنه یك دستگاه خدوم كه 
در این سال ها شاهد تحول و برخورد قاطع با فساد در آن 
بوده ایم تسري داد. یكشنبه شب هفته جاري تصاویري 
كوتاه از نحوه برخورد مأموران زندان با زندانيان و فضاي 
زندان در شبكه هاي اجتماعي منتشر شد و ادعا شد یك 
گروه سایبري به نام عدالت علي مسئوليت آن را برعهده 
داشته است. در عين حال هنوز دستگاه هاي امنيتي و 
قضایي گزارشي درخصوص هویت عوامل سایبري هك 

دوربين هاي زندان اوین منتشر نكرده اند.
پذیرش خطاهاي آشكار شده و دستور بررسي موضوع 

آنچه هســت دولت جدید، فرصت زیادي 
براي اصالح امور نــدارد و مجلس باید این 
شرایط را درك كند و اجازه دهد كه كارها با هماهنگي دولت و 
اعمال حداكثري نظرات كارشناسي دولت انجام شود تا بتوانيم 
از این شرایط فعلي عبور كنيم.در غير این صورت اگر قرار شود 
كه مجلس هم به نوعي در قوانيني كه تصویب مي كند به گونه اي 
رفتار كند كه دست دولت را بيشتر ببندد، نظم و سازماندهي كه در 
دولت براي اصالح امور در كشور باید وجود داشته باشد مخدوش 
مي شود. كافي است كه قانوني در مجلس تصویب شود كه دولت 
نظر موافق نداشته باشد. در این صورت بسياري از برنامه ریزي ها 
و نقشه هاي دولت متوقف مي شــود. بنابراین ضروري است كه 

مجلس همكاري زیادي در زمينه تقنين با دولت داشته باشد.
در مورد وظيفه دیگر مجلس یعني نظارت هم، نمایندگان باید 
حتي االمكان از اینكه وزرا یك پایشان در وزارتخانه باشد و یك 
پایشان در مجلس، خودداري كنند و اجازه دهند كه وقت وزرا و 
مســئوالن دولتي به اداره امور وزارتخانه هایشان بگذرد و كمتر 
گرفتار این رفت وآمدها باشــند و نتوانند به كارهاي جاري خود 

برسند.

ادامه از 
صفحه اول

 ضرورت هاي مجلس و دولت 
پس از رأي اعتماد

آخرین دفاعيات رئيس جمهــور قبل از  اخــذ رأي اعتماد به كابينه، پاســخ به مهم ترین 
شبهات مطرح شده درباره برخي وزراي پيشنهادي بود. سيدابراهيم رئيسي سوابق كابينه 
پيشنهادي را همسو با شعارهاي انتخاباتي و تشــكيل دولت ایران قوي دانست، از انتخاب 
برخي گزینه هاي جــوان وزارت در كنار تجربه گرایي ســایر چهره ها دفاع كرد و ســالم و 
پاكدست بودن كابينه پيشنهادي را با پيگيري مستقيم خود از نهادهاي نظارت تضمين داد. 
رئيسي همچنين كارآمدي كابينه دولت ایران قوي را در اتفاقي بي سابقه با نظارت خود در 

انتصاب معاونان و مدیركل هاي وزارتخانه ها وعده داد.
رئيس جمهور درباره شاخصه هاي تعيين وزراي كابينه تأكيد كرد: معرفي وزراي پيشنهادي 
به مجلس شوراي اسالمي براساس شــاخص هایي ازجمله كارآمدي، تخصص، مردم داري، 
فساد ستيزي و صداقت با مردم بوده است كه نســبت به آن در دوره انتخابات به مردم قول 

داده بودم. 
او با بيان اینكه در فرایند بررسي كارنامه وزیران پيشنهادي براي معرفي به مجلس صالحيت 
علمي و همچنين صالحيت عملي و اجرایي مورد تأكيد بوده و مدنظر قرار داشــته است، 
گفت: صالحيت وزراي محترم نسبت به سالمت نفس و داشتن شرایط الزم براي سالم بودن 
از هرگونه شائبه هاي فساد و كجي و آلودگي، مسئله مهم ماست كه این شرط، شرط مطلق 

نسبت به همه عزیزان به عنوان محور مورد توجه بوده است.
رئيس جمهور با بيان اینكه این شرط، شرطي نيست كه بشــود از آن گذشت، تأكيد كرد: 
دولتي كه مي خواهد فساد ستيز باشد، حتما باید عناصر پاكدست و فساد ستيز امر اجراي آن 
را به دست بگيرند. این جزو تأكيدات ما بوده است و شرطي نيست كه فقط در ابتدا ضرورت 
داشته باشد بلكه تداوم آن هم ضروري و الزم است. تمام دست اندركاران دولت باید بدانند 
امروز سالمت یك امر محوري در دولت است و كوچك ترین ناسالمتي تحمل نخواهد شد، 
شرط اساسي خدمت در این دولت پاكدستي است و این شرط مهم همواره در دولت مردمي 
باید مورد توجه قرار گيرد. رئيســي با تأكيد بر اینكه در مبارزه با فساد به هيچ عنوان كوتاه 
نخواهم آمد، گفت: هيچ اتهام مستقر شده نسبت به هيچ كدام از وزیران وجود ندارد و خط 

قرمز ما در مبارزه با فساد فقط بدون استناد سخن گفتن و اتهام زدن است.
رئيســي درباره فرایند معرفي وزراي پيشــنهادي بــه مجلس گفت: در ســایتي كه براي 
نظرخواهي از مردم معرفي كردیم و از ناحيه نخبگان و بسياري از جوانان عزیز و كادرهاي 
فعال در سازمان  هاي اداري، استقبال شــد، نام 2 وزیر نبود، دليل  آن هم این بود كه از یك 
مجموعه امنيتي مثل وزارت اطالعات و وزارت دفاع بودنــد و در این خصوص با نيروهاي 
مسلح در وزارت دفاع و با نخبگان و كارشناسان در وزارت اطالعات، مشورت كردم، اما نسبت 
به 1۷وزیر دیگر، برخي نامشــان، 20 تا ۶0 بار از ناحيه مردم در این سایت تكرار شده بود 
به عنوان اینكه اینها كساني هستند كه مي توانند در مدیریت مورد استفاده باشند و از بقيه هم 
در رده هاي مدیریتي بعدي استفاده خواهيم كرد و این بانك اطالعاتي بعدا در اختيار آقایان 

وزرا قرار خواهد گرفت تا از پيشنهادهاي مردم استفاده شود و بهره بگيرند.
رئيسي همچنين بررسي صالحيت هاي اوليه وزراي كابينه را براساس استعالم از سازمان 
اطالعات سپاه، وزارت اطالعات و ســازمان بازرسي كل كشور و همچنين دیوان محاسبات 
عنوان كرد. او تأكيد كرد: هيچ اتهام متقن و مستقري نسبت به هيچ كدام از وزراي پيشنهادي 
وجود ندارد و من این را به مجلس اطمينان مي دهم كه اگر به كسي هم در جایي اتهامي وارد 

شده، آن اتهام رد شده است.
رئيس جمهور در پاسخ به برخي اتهامات درباره كابينه پيشــنهادي گفت: خط قرمز ما در 
مبارزه با فساد فقط بي حساب و استناد به كســي اتهام زدن است اما اینكه طرف كيست و 
وابسته به كجاست براي ما مهم نيســت و در عمل هم دیدید كه مشي ما همين است و در 

ادامه هم خواهد بود ان شاءاهلل. 
او با اشــاره به اینكه برخي موارد طرح شده در جریان بررســي صالحيت ها در مورد برخي 
افراد وي را حساس كرده است، افزود: در این چند مورد، تماس گرفتم و كار را به نهادهاي 
اطالعاتي ســپردم كه اگر چنانچه این موارد صحت دارد به من اطالع دهيد تا به جاي خود 
واكنش الزم نشان داده شود، اما بعد از چند روز بررســي گفتند كه هيچ كدام از این موارد 

صحت ندارد، پس من به مجلس در این زمينه هم اطمينان مي دهم.
رئيسي درباره ضرورت همراهي دولت و مجلس هم گفت: مردم تاب و توان اختالف مجلس 
و دولت را ندارند و از خاطرات اختالفات گذشته دل خوشي ندارند، امروز ما به دنبال تعامل 
كامل با مجلس هستيم. این شرایط فعلي از نظر كرونا و وضعيت معيشت مردم مي طلبد كه 

دولت سریع تر تشكيل شود.
او با اشاره به برخي گالیه ها از انتخاب وزراي جوان، توضيح داد: هم توانایي علمي و هم عملي 
آنان مورد توجه من بوده و اگر اینطور نبود چنين افرادي معرفي نمي شدند. مگر بنده و آقاي 
قاليباف در ابتداي انقالب چند ســال  داشــتيم كه یكي فرمانده تيپ و دیگري در دستگاه 

قضایي مشغول بود؟ اگر ميدان به جوانان ندهيم، پس چگونه جوانگرایي پا بگيرد.
 رئيسي با تأكيد بر اینكه ما ســعي كردیم كابينه تركيبي از تجربه و توانمندي باشد، گفت: 
جواناني كه معرفي كردیم با كارشــان ارتباط برقرار كرده اند و اینطــور نبوده كه با مدرك 
دكتري از دانشگاه بياید و معرفي شود. ممكن اســت كه آن مدیریت هاي كالن را نداشته 
باشد ولي با كار آشناست. ما مي خواهيم روحيه جوانگرایي و یك تحول در ساختار مدیریتي 

ایجاد شود.
رئيس جمهور با بيان اینكه تيم وزارتخانه ها هم براي من مهم اســت، ادامه داد: ایران قوي 
یك دولت قوي و وزارتخانه هاي قوي مي خواهد كه اگر چنين نشود و این مؤلفه هاي قدرت 
كنار هم قدرتمند نباشند، كار درست پيش نمي رود، پس در مورد تيم هر وزارتخانه  هم من 

حتما اظهارنظر خواهم كرد تا همه تيم و همكاران وزیر هم فسادستيز و پاكدست باشند.

رای اعتمادممتنعمخالفموافقوزارتخانه وزیر پیشنهادی

 امین حسین 
بله27753دادگستریرحیمی

 محمدرضا 
آشتیانی

دفاع و پشتیبانی نیروهای 
27444مسلح

بله2 رای سفید

 حسین 
بله270106امور خارجهامیرعبداللهیان

 رستم 
بله267144راه و شهرسازیقاسمی

 احمد 
بله266163کشوروحیدی

 سیدعزت اهلل 
ضرغامی

میراث فرهنگی، صنایع 
262136دستی و گردشگری

بله5 رای باطله

 عیسی 
بله2561710ارتباطات و فناوری اطالعاتزارع پور

 سیداحسان 
بله254258امور اقتصادی و داراییخاندوزی

 سیدجواد 
بله253274جهاد کشاورزیساداتی نژاد

 سیداسماعیل 
بله2224817اطالعاتخطیب

رای اعتمادممتنعمخالفموافقوزارتخانه وزیر پیشنهادی

 علی اکبر 
2204715نیرومحرابیان

بله3 رای سفید

 بهرام 
عین اللهی

بهداشت، درمان و آموزش 
بله2145515پزشکی

 محمدعلی 
بله2105619علوم، تحقیقات و فناوریزلفی گل

 سیدرضا 
2056014صنعت، معدن و تجارتفاطمی امین

بله6 رای سفید

 جواد 
بله1987018نفتاوجی

 حجت اهلل 
1917713تعاون، کار و رفاه اجتماعیعبدالملکی

بله5 رای باطله

 محمدمهدی 
بله1817728فرهنگ و ارشاد اسالمیاسماعیلی

 سیدحمید 
بله13 165108ورزش و جوانانسجادی هزاوه

 حسین 
خیر7619318آموزش و پرورشباغگلی

دولت سیزدهم باالترین میانگین رأي اعتماد ادوار مجلس را به دست آورد. 14 نفر از وزراي کابینه باالي 200 رأي اعتماد  
داشتند. همچنین کابینه رئیسي یکي از بیشترین رأي هاي اعتماد را از نظر تعداد وزراي راه یافته به مجلس گرفت و تنها 

یك وزیر از کابینه بازماند.

 دفاع رئيسي 
از سالمت و كارآمدي كابينه جوان

ورود مجلس به حق زندانيان
كميسيون اصل90، تخلفات آشكار شده در زندان اوین را بررسي مي كند

كنترلزندانمايهاعمالخشونتنشود
مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص مصلحت با ابراز تشكر نسبت به اقدام رئيس قوه قضاييه و رئيس سازمان زندان ها 
بابت پذيرش مسئوليت اتفاقات رخ داده در زندان اوين به جماران گفت: بايد بيش از اين مسئله را مورد توجه قرار داد. اين 
نشان مي دهد كه در روند كار اداره زندان ها مشكالت جدي وجود دارد كه بخشي از آن از طريق اين دوربين ها ديده شده 
است و اين نگراني را ايجاد مي كند كه در زندان هاي ديگر و مراكزي كه چنين كنترل هايي وجود ندارد چه بسا برخوردهاي 
بدتري هم باشد. لذا مسئوليت سازمان زندان ها كه زيرنظر قوه قضاييه است و دادستان كل كشور هم بر اين سازمان 
نظارت دارد، بيشتر و بيشتر مي شود. انصاري درباره برخي شرايط خاص نگهداري زندانيان افزود: البته اداره زندان بسيار 
دشوار است. به خصوص براي زندانيان خطرناك و زندانيان جرائم خاص و مواد مخدر كه بعضا دستورالعمل هاي زندان 
را مراعات نمي كنند و يا اصال مقيد نيستند. طبعا بايد در طبقه بندي اين نوع زندانيان و نحوه نگهداري آنها دقت بيشتر 
بشود و مأموران اين نوع زندان ها هم بايد آموزش هاي الزم را ببينند تا ضمن اينكه زندان را كنترل و احيانا از شرارت اين 

افراد و ضربه زدن به ديگران جلوگيري مي كنند، به هيچ وجه نبايد مايه اعمال و ترويج خشونت باشد.

امروزنخستينجلسههيأتدولتسيزدهم
سيدابراهيم رئيسي، رئيس جمهور از برگزاري نخستين جلسه دولت سيزدهم در صبح پنجشنبه 
خبر داد و درباره اصلي ترين دستوركارهاي آن گفت: ما گرفتار مسائلي هستيم كه يك ساعت 
معطلي هم براي ما جايز نيســت، ازجمله وضعيت واكسيناسيون كرونا كه براي آن هم در داخل 
پيگيري هاي الزم انجام شده و هم ارز الزم را تامين كرديم و گشايش هايي در كار است ان شاء اهلل. 
هرچند كه برخي معتقدند كه با اين همه دشمني خارجي و وضعيت اقتصادي فعلي مگر مي شود از 

مشكالت برون  رفت كه ما مي گوييم با تكيه بر همين موجودي فعلي مي توانيم.

ارجــاعپرونــدهمتخلفــاناوين
بهدادسراينظامي

محمد مهدی حاج  محمدی، رئيس سازمان زندان ها 
در راستای پيگيری پرونده فيلم های منتشر شده 
از زندان اوين، ديروز در توييتر خود نوشت: »پرسنل 
بی تفاوت سازمان در فيلم های منتشره، به هيات 
تخلفات اداری معرفی و از خدمت معلق شــدند. 
پرونده هايی هم به دادسرای نظامی ارجاع شد. در 
سال گذشته، برخورد با تخلفاتی كه منتهی به خاتمه 
خدمت پرسنل خاطی سازمان شد، رشد ۳۰درصدی 

داشته است.«

رویكرد اصلي و بدون تحفظ قــوه قضایيه و مجلس در 
مواجهه با حجم نسبتا زیاد تصاویر منتشر شده از داخل 

زندان ازجمله واكنش ها به این ماجرا بوده است.
همزمان كارشناسان حقوقي و قضایي متاثر از فضاي نقد 
اجتماعي ایجاد شده در بررسي عملكرد ساختار قهریه 
قضایي در بازداشــت ها، اصالح رونــد تقویت نظارت و 

ضرورت آموزش به زندانبان ها را خواستار شدند.
فضاي همكاري ایجاد شــده حاصل از یك دست شدن 
گرایش هاي سياسي قوا نيز یك بار دیگر طرح درخواست 
جداسازي ســازمان زندان ها از قوه قضایيه و الحاق آن 

به دســتگاه اجرایي را پررنگ كرده است و پاي آن را به 
تحليل هاي كارشناسي و رسانه اي باز كرده است.

در نقدهاي رسانه اي بر اهميت بيشتر نظارت رسانه اي 
و نظام مند به جاي بازرســي هاي ســرزده تأكيد شده 
است. رضایي، نماینده دشتســتان نيز با اشاره به این 
موضوع كه طي یك سال اخير از برخي زندان ها بازدید 
داشته گفته كه »شاهد بودم شرایط با آنچه رسانه هاي 
اجاره اي سعودي و تریبون هاي ملكه در لندن و آلباني 
و دیگر كشورها روایت مي كنند متفاوت است. قضات و 
كاركنان شریف قوه قضایيه در سخت ترین شرایط در 

حال فعاليت هســتند و این روا نيست كه به یك بهانه 
مورد حمله قرار گيرند.«  او ضمن قدرداني از دســتور 
اخير رئيس قوه قضایيه درباره بررســي سریع موضوع 
زندان اوین، تصریح كرد: »درخواست داریم كه با عوامل 
احتمالي هرگونه خشونت و جرم برخورد قاطع صورت 
گيرد، چرا كه ویژگي شاخص نظام جمهوري اسالمي و 
رهبري فرزانه این بوده است كه هميشه با فساد درون 
خود برخورد كرده اســت، چه در ماجراي كهریزك، 
چه در ماجراي فساد دانشگاه آزاد در دوره اسبق، چه 
خاندان هاي پرادعا و پرونده هاي افرادي مانند طبري.«

 نمایندگان دیروز به 18نفر از 19وزیر پيشنهادي رأي اعتماد دادند 
و دولت سيزدهم به شكل رسمي تشكيل شد
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رئيسجمهوراز»حسناعتماد«مجلسبهوزيرانپيشنهادیدولتتشکركرد
سيد ابراهيم رئيسي، رئيس جمهور بعد از پايان رأي گيري مجلس و اعالم آراي كابينه سيزدهم،  در نامه اي از »حسن اعتماد« 
مجلس به وزيران پيشنهادی دولت تشكر كرد. در اين نامه  آمده است:  »جناب آقای دكتر قاليباف، اعضای هيات رئيسه و 
نمايندگان مجلس شورای اسالمی، از حسن اعتماد شما به وزرای پيشنهادی اينجانب، صميمانه سپاسگزارم. تالش های 
مجدانه شما برای بررسی دقيق صالحيت اعضای دولت، تحسين برانگيز است و »رای قوی« مجلس شورای اسالمی به »دولت 
مردمی«، ان شاءاهلل سرآغاز همكاری های همدالنه 2قوه برای ساختن »ايران قوی«خواهد بود. سربلندی ايران عزيز و توفيق 

همه خدمتگزاران اين مرز و بوم را از پيشگاه خداوند متعال خواستارم.«

ث
مك

مرتبط یعني كميســيون فرهنگي نيز 
با وزیر پيشــنهادي موافقت نكرد. علي 
یزدي خواه، نماینده تهران در مخالفت 
با ســجادي گفت كه »آقاي ســجادي 
كه مي خواهد كار ورزشــي انجام دهد، 
آیا باید با ایران مال قرارداد ببندد و یا با 
باشگاه هاي دســته دوم و سوم جنوب 
شهر؟ وزیر پيشنهادي ورزش و جوانان 
بچه جنوب شهر است. روحيه سجادي 
متمایل به اشرافي گري است و تناسبي با 
دولت مردمي سيزدهم ندارد.« در ادامه 
نيز دیگر مخالفان ســجادي را مدیري 
اشرافي خواندند. حميد سجادي، وزیر 
پيشــنهادي نيز در دفاع از خود گفت: 
»باید با نگاهي فرابخشــي بــه تعامل 
گســترده با دیگر نهادهاي حاكميتي 
بپردازیم كه در این راستا بيانيه گام دوم 
فصل جدیدي اســت و ما را به ساخت 
ایراني جدید نوید مي دهد.« او در ادامه 
افزود: »وزارت ورزش باید نقش ستادي 
و تعاملي داشته باشد و استعداد جوانان 
را پرورش داده و در آنها شكوفایي ایجاد 
كند، همچنين جوانان موتور پيشــران 
كشور هستند و وزارت ورزش و جوانان 
نيز به عنوان پيشران دولت خواهد بود.« 
سجادي در ادامه گفت در 4 سال گذشته 
عضو گروه هاي جهادي بوده است: »یكي 
از فرزندانم تا 3 ماه گذشــته بيكار بود، 
فرزند دیگر من 3 ماه است كه درخواست 
مربيگري داده اما اكنون بيكار اســت، 
چه زندگي الكچــري اي دارم؟! همه ما 
براي خدمت آمده ایم، فكر مي كنم اگر 
بررسي ها چند روز دیگر ادامه مي یافت 
شاید تهمت جاسوسي به من مي  زدند.« 
سجادي گفت كه »درخصوص حضور 
30ســاله در حــوزه ورزش باید بگویم 
طي این سال ها فقط 4سال معاون وزیر 
بودم و حتي در 8سال گذشته در ورزش 
حضور نداشتم؛ نمي دانم چرا این همه 

هجمه رخ مي دهد.«
پس از پایان بررســي صالحيت آخرین 
وزیر پيشــنهادي، جلســه مجلس با 
تنفســي نيم ســاعته یعني در ساعت 
پنج ونيم  عصر بــراي راي گيري نهایي 
آغاز شــد. نمایندگان با ادامه جلسه تا 
ســاعت 8 نيز موافقت كردند و سپس 
نوبت به آخرین دفاع رئيس جمهوري از 
كابينه خود رسيد. به این ترتيب با رأي 
مجلس یازدهم دولت سيزدهم به شكل 

رسمي كار خود را آغاز كرد.

جلسه دیروز به ادامه بررسي صالحيت 
سيدعزت اهلل ضرغامي، وزیر پيشنهادي 
ميــراث فرهنگــي، صنایع دســتي و 
گردشــگري پرداختند. كميســيون 
فرهنگي با گزینه پيشــنهادي موافق 
بود و ضرغامي نيز با مخالفت گســترده 
در مجلس مواجه نشد. به گزارش خانه 
ملــت، او در دفــاع از برنامه هاي خود 
گفت:  »این وزارتخانــه به دليل فقدان 
یك نگاه نظــري و ایدئولوژیك كه باید 
همه نيروهاي فكري جامعه را همراه و 
همگرا كند دچار عقب ماندگي شــده و 
مغفول است درحالي كه با كمي تالش 
مي تواند تبدیل به مهم ترین بستر براي 
صدور انقالب و صدور ارزش هاي انقالبي 
و اسالمي براي كشور شود البته در كنار 
بسياري از دســتاوردهاي اقتصادي كه 
براي كشور خواهد داشــت. نگاه من به 
اضالع ایــن مثلث مســاوي، ترازمند و 

متعادل اســت و هيچ كــدام بر دیگري 
ارجحيت ندارند و این 3 قسمت مكمل 
هم بوده و با یكدیگر هم  افزایي دارند.« 
ضرغامي در پایان سخنانش نيز با تأكيد 
بر اینكه بایــد هر نوع نگاه سياســي و 
قبيله اي كنار گذاشــته شــود گفت: 
»باران كه شــدي مپرس كه این خانه 
كيست، سقف حرم و مسجد و ميخانه 

یكي است.« 

موافقان و مخالفــان وزراي نيرو و 
ورزش چه گفتند؟

امــا در ادامه، بررســي صالحيت وزیر 
پيشــنهادي نيرو با بحث هایي درباره 
خاموشي هاي اخير و مشكالت آب و برق 
كشور گره خورد. در این ميان مخالفان 
علي اكبر محرابيان، وزیر پيشــنهادي 
نيرو  برنامه هاي او را غيراجرایي دانستند 
و حتي اميرحســين بانكي پور گفت كه 

»باندبــازي و اتخــاذ تصميمات تحت 
فشــار« از انتقاداتي است كه نسبت به 
وزیر پيشــنهادي مطرح شده است. در 
مقابل نيــز موافقان تأكيــد كردند كه 
محرابيان با توجه به پيشــينه اجرایي 
خود در سطح وزارت مي تواند مشكالت 
مرتبط با آب وبرق را حل كند. محرابيان 
وزیر پيشــنهادي نيز در دفاع از خود و 
برنامه هایــش گفت: »اگر با رأي شــما 
بار این مســئوليت در مقطع حساس بر 
دوش بنــده قرار گيرد تــالش مي كنم 
با پرســنل شــریف صنعت آب و برق 
نگراني ها را مرتفع كنم و براي پيمودن 
این مســير به همكاري و همراهي شما 
و كميسيون هاي تخصصي نياز فراوان 

دارم.«
وزیر پيشنهادي ورزش و جوانان اما در 
مجلس با مخالفت هاي جدي نمایندگان 
روبــه رو شــد. كميســيون تخصصي 



3 شهر   پنجشنبه 4شهریور 1400   شماره 8298  2 3 0 2 3 6 1 5

 براســاس نظرســنجي كه 
زمســتان ســال گذشــته گزارش

شهرداري تهران با همكاري 
ایســپا انجام داده، 47درصد شــهروندان 
آلودگي هوا را مشكل اصلي شهر تهران اعالم 
كرده اند و 23درصد هم آسيب هاي اجتماعي 

را حادترین مشكل پایتخت دانسته اند. 
همچنين رســيدگي به افــراد بي بضاعت 
جزو یكــي از 5اقــدام ضروري اســت كه 
شهروندان اگر جاي شــهردار بودند انجام 
مي دادند؛ از این رو مدیریت شــهري جدید 
در راســتاي حمایت از زنان آسيب دیده و 
كاهش آســيب هاي اجتماعي در پایتخت 
شــيوه برنامه ریزي مدل اقــدام و عمل را 
احيا مي كند؛ موضوعي كه عليرضا زاكاني، 
شــهردار منتخــب و هم عليرضــا جاوید، 
سرپرست شــهرداري تهران به اهميت آن 
اشــاره كرده اند. در همين راســتا، عليرضا 
جاوید گفته اســت: »خدمت به شهروندان 
همواره نعمت و افتخار بزرگي است؛ بنابراین 
شهرداري موظف اســت به همه شهروندان 
با گرایش ها، تنوع در نقاط ســكونتگاهي، 
مشاغل، فعاليت ها و سالیق مختلف خدمت 
كرده و چتر خدمت شــهرداري بر سر همه 
شــهروندان گسترانيده شــود.« حال خبر 
مي رســد كه شــوراي شهر و شــهرداري 
برنامه هاي ویژه اي را بــراي حمایت از زنان 
آســيب دیده و بي سرپرســت دارند. گران 
شدن كاالهاي اساسي و شيوع كرونا، باعث 
شده تدوین و اجراي این برنامه ها در اولویت 
كاري مدیریت شهري قرار گيرد؛ برنامه هایي 
مثل فعال سازي مراكز حمایتي و خدماتي 

غيرفعال و ایجاد قرارگاه اجتماعي.
كارتن خوابــي، اعتيــاد و زباله گــردي، 
آسيب هاي اجتماعي هستند كه امروز دیگر 
فقط به عنوان یك موضوع در كالنشهرهایي 

چون تهران مطرح نيستند، بلكه به معضل 
تبدیل شده اند كه راه حل مقابله یا كاهش آنها 
نيازمند عزم ملي و جهادي است. در گذشته 
این معضــالت به مردان معطوف مي شــد، 
اما امروز دامنــه فراگيري آن گســترده تر 
شــده اســت و زنان هم گرفتار آن شده اند. 
به گفته بنفشــه حيرت نگاري، روانشناس 
باليني، زناني كه مسئوليت پرورش، تعليم 
و تربيت نســل آینده را بر عهده دارند وقتي 
درگير آســيب اجتماعي مي شــوند، قطعا 
نمي توانند وظایف و رسالت خود در كانون 
خانواده را به درســتي انجام دهند و چه بسا 
نسل آینده تحت تأثير آسيب هاي اجتماعي 
قرار گيــرد. او مي گوید: »به طور مشــخص 
اعتياد زنان آســيب جدي تر و بيشــتري از 
مردان به جامعه وارد مي كند؛ چراكه فرزندان 
معموال با مادران رابطه بهتري دارند و بيش 
از پدر، مطيع مادر هستند؛ بنابراین هر نوع 
آســيب اجتماعي در مــادر مي تواند آینده 

فرزند را خواســته یا ناخواسته تحت الشعاع 
قرار دهد و این اصال به نفع خانواده و جامعه 
نيســت.« وقتي زنان جامعه درگير اعتياد 
مي شوند چه بسا در گذر زمان آسيب هایي 
چون كارتن خوابي و زباله گردي را هم تجربه 
كنند كه در این صورت جامعه آسيب پذیرتر 
مي شود. حيرت نگاري این موضوع را تأیيد 
مي كنــد و مي گوید: »جامعــه براي حفظ 
پویایي و نشاط نيازمند شــهرونداني سالم 
اســت؛ بنابراین ســرمایه گذاري در مقابله 
و كاهش آســيب هاي اجتماعــي به مراتب 
كمتر از هزینه رهایي شــهروندان از دامن 
آسيب هاســت. پس قبل از اینكه دیر شود 
مي توان در راستاي تحقق شعار »پيشگيري 
بهتر از درمان« قدم برداشت.« این روانشناس 
باليني به شرایط نامناسب كنوني هم اشاره 
مي كند و مي گوید: »در گذشــته با اعمال 
برخي از سياســت ها افراد آســيب دیده در 
معابر عمومي كمتر دیده مي شدند، اما امروز 
در گوشه گوشه شهر شاهد حضور این افراد 
هســتيم كه وجود زنان در ميان آنها قطعا 
تأسف شهروندان را دوچندان مي كند. به هر 
حال شــرایط كنوني جامعه را باید پذیرفت 
و به جاي پاك كردن صورت مســئله و ارائه 
راهكارهاي زودگذر و بي اثر باید به فكر راه حل 
درست و اصولي باشيم و اجازه ندهيم زنان 
 شهرمان بيش از این در گرداب آسيب گرفتار

 شوند.«

قرارگاه اجتماعي؛ ايده شهردار منتخب 
تهران

هيچ گاه آمار دقيقي از تعــداد زنان معتاد و 
كارتن خواب و حتي زباله گرد ارائه نشــده، 
اما براساس آخرین اطالعات و آمار به گفته 
یكي از مســئوالن مركز نگهداري و درمان 
زنــان معتاد، ســن كارتن خوابــي زنان به 
12تا15سال رسيده است و همچنين آمار 
ستاد مبارزه با مواد مخدر هم نشان مي دهد 
حدود 156هزار زن معتاد در كشــور وجود 
دارد. در مورد تعداد زنــان زباله گرد آماري 
در دست نيست، اما گشت و گذار و مشاهده 
ميداني در برخي از محله ها ازجمله شوش و 
هرندي و... بيانگر افزایش آنهاست كه همه 
این اعداد و ارقام حتي اگر نسبي هم باشند 
زنگ خطري هســتند كه به صــدا درآمده 
و انكار كــردن آنها نه تنهــا دردي را درمان 
نمي كنــد، بلكه زمينه را براي گســترده تر 
شدن آسيب ها فراهم مي كند. در این ميان 
نباید از اثرات مشكالت اقتصادي و معيشتي 
ناشــي از تورم و شــيوع كرونا غفلت كرد؛ 
چراكه به گفته محمدقاســمي، دادســتان 
عمومي و انقالب قزوین عوامل مختلفي در 
افزایش جرائم و آســيب هاي اجتماعي در 
سطح جامعه تأثيرگذار است و در این ميان، 
مسائل اقتصادي و معيشتي اهميت و جایگاه 
ویژه اي دارد و گاهي مي تواند زمينه ساز وقوع 
جرائم خشن در افرادي كه مستعد اینگونه 

جرائم هستند، باشــد. زنان آسيب دیده به 
هر حال شهروندان شــهر تهران هستند و 
از حقوق شــهروندي برخوردارند و از این رو 
مدیریت شهري در قبال آنها مسئول است 
و مســئوليت دارد. عليرضا زاكاني، شهردار 
منتخب تهران هم در تشــریح برنامه هایش 
به اهميت كاهش آسيب هاي اجتماعي اشاره 
كرده و گفته اســت كه با ایجاد قرارگاه هاي 
اجتماعي همه دســتگاه هاي دخيل در امر 
آســيب هاي اجتماعي پــاي كار مي آیند و 
موضوعاتي چون تكدیگري، معتادان متجاهر 
و كودكان كار در این قرارگاه ها مورد بحث و 
بررسي قرار مي گيرد و راهكارهاي مناسبي 
براي حل وفصل مشكالت آنها ارائه مي شود. 
زهرا شمس احسان، عضو شوراي شهر تهران 
هم در گفت وگو با همشهري ضمن پذیرش 
وجود و افزایش آســيب اجتماعي در ميان 
زنان مي گوید: » در دوره 12ساله مدیریت 
جهادي شهرداري تهران به همه گروه هاي 
سني زنان توجه مي شــد و براي گروه هاي 
مختلف بانوان ازجمله زنان شــهروند، زنان 
سرپرست خانوار، زنان آسيب دیده زنداني، 
زنان معتاد، زنان كارتن خــواب و زناني كه 
مورد خشــونت قرار گرفته بودنــد، برنامه 
خاص وجود داشت كه با مدل اقدام و عمل 
اجرا مي شــد.« او در ادامه به یــك نمونه از 
خدمت رساني به زنان اشاره و عنوان مي كند: 
»ستاد توانمندســازي زنان خانوار تشكيل 

شــده بود كه در 4بعد فرهنگي، اجتماعي، 
اشــتغال و حمایتي زیرساخت هایي را براي 
خدمت رســاني به زنان سرپرســت خانوار 
فراهم مي كرد؛ بنابرایــن در دوره فعلي هم 
تالش مي كنيم ایــن زیرســاخت ها را كه 
عملكردشان مدل اقدام و عمل است، فراهم 
و با بستر سازمان مردم نهاد انقالبي و جهادي 

همسو كنيم.« 

كارتن خوابي؛ سبك زندگي 
كارتن خوابــي زنان معضل دیگري اســت 
كه زهــرا شمس احســان در توضيح روش 
كاهش این معضل مي گوید: »باید پذیرفت 
در تهران شــاهد چنين آســيب اجتماعي 
هســتيم. درحقيقــت كارتن خوابي، نوعي 
سبك زندگي اســت كه الزاما با اعتياد گره 
نمي خورد؛ بنابراین وقتي درخصوص موضوع 
كارتن خوابي زنان صحبت مي شود باید حتما 
مدل اقدام و عمل براي تغيير سبك زندگي 
آنها ارائه دهيم. مثال خانمي كــه بنا به هر 
دليلي و در یك فرایند خاصي 20ســال در 
خيابان كارتن خوابي را تجربه كرده است را 
نمي توان یك دفعه از چنين ســبك زندگي 
جدا  كرد و به كانون خانه و خانواده سوق داد. 
پس باید تالش كنيم آرام آرام در یك بستر 
مناسب بازگشت به چرخه زندگي سالمت رخ 
دهد كه قطعا در این فرایند شهرداري تهران 
به تنهایي نمي توانــد كاري از پيش ببرد و 
سایر دستگاه ها و سازمان ها ازجمله سازمان 
بهزیستي هم باید حضور داشته باشند.« این 
عضو شوراي شــهر تهران به عملكرد مراكز 
بهاران هم اشــاره مي كند و ادامه مي دهد: 
»حدود 5سال پيش نخستين مركز بهاران 
در منطقه2 راه اندازي شد و در این بستر یك 
شبكه هم افزایي توسط سازمان بهزیستي، 
وزارت بهداشت و شــهرداري شكل گرفت 
كه هر یك بخشــي از كارها و سياســت ها 
را راهبــري مي كردند، اما اخيــرا رویكرد 
مدیریت شهري نسبت به فعاليت این مراكز 
تغيير كرده است. براي احياي این مراكز باز 
هم از طریق مدل اقــدام و عمل براي زنان 
برنامه ریزي مي كنيم و تالش خواهيم كرد 
زناني كه به نوعي گرفتار ماده16 )معتاداني 
كه بــا حكم قضایي دســتگير و بــه مراكز 
نگهداري و ترك اجباري منتقل مي شوند( 
هستند به صورت داوطلبانه در مراكز بهاران 
پذیرش شوند و طي فرایند خاصي به زندگي 

عادي بازگردند.« 

زنان آسيب ديده  زير چتر حمايت مديريت شهري نگاه

 كاهش آسيب هاي اجتماعي 
نيازمند سازماني دغدغه مند

 این روزهــا به دليــل بحــران كرونا و 
مشكالت اقتصادي از یك سو و حضور 
طوالني مــدت زنان در خانه از ســوي 
دیگر، ميزان آســيب هاي اجتماعي به ویژه خشونت و فرار از خانه 
در ميان زنان افزایش یافته است. خانه همواره محل امن و آرامش 
تعریف مي شود اما الزاما اینگونه نيست و وقتي مرد خانواده گرفتار 
آسيب است یا مرتكب رفتارهاي خشونت آميز مي شود، حضورش 
خانه را ناامن و آســيب پذیر مي كند. در چنين مــواردي زنان به 
اجبار و براي نجات جانشــان اقدام به فرار مي كنند و ترك خانه 
بدون پشتوانه مالي و اطالع نداشتن از مراكز حمایتي یعني شروع 
آسيب هاي اجتماعي دیگر. حمایت از قشــر آسيب دیده به ویژه 
زنان به عهده سازمان هاي متعدد ازجمله سازمان بهزیستي است 
كه این سازمان مكان هایي به نام شلتر )پناهگاه( راه اندازي كرده 
كه مناسب همه زنان آسيب دیده نيست و اگر دسته بندي در این 
پناهگاه ها انجام مي شد، مي توانســت نتایج مطلوب تري داشته 
باشد. شهرداري هم با راه اندازي گرمخانه ها سعي كرده از این اقشار 
حمایت كند اما نكته اینجاســت كه اوال تعداد گرمخانه هاي زنان 
محدود اســت و ثانيا حضور مادران همراه با كودكان خردسال در 
این فضاها خوشایند نيست. پس ظاهرا در سایه چنين حمایت هاي 
بي نتيجه و وجــود خألهاي قانوني در راســتاي حمایت از زنان و 
كودكان آســيب دیده، این چرخه دور تسلســل دارد و كودكان 
آســيب دیده دیروز، مادران آســيب دیده امروزنــد كه كودكان 
آســيب دیده فردا را تربيت مي كنند و این فرایند همچنان تكرار 
مي شــود. قانوني كه با توجه به شرایط 20سال پيش تدوین شده 
قطعا نمي تواند پاســخگوي مطالبه كنوني شــهروندان باشد و از 
این رو ضروري اســت قانونگذار بازنگري مجدد در قانون داشــته 
باشــد. عالوه بر این بازنگري، قطعا نيازمند سازماني دغدغه مند 
در حوزه آسيب هاي اجتماعي هستيم؛ چراكه سازمان بهزیستي، 
كميته امداد امام خميني و شــهرداري به نوعي در حوزه كاهش 
آسيب هاي اجتماعي مسئوليتي به عهده دارند و بودجه اي هم براي 
خدمت رساني دریافت مي كنند اما دغدغه شان آسيب اجتماعي 
نيست. سازمان بهزیســتي دغدغه اش خدمت رساني به معلوالن 
است، شهرداري دغدغه ارائه خدمات شهري به شهروندان را دارد 
و كميته امداد هم رسيدگي به ایتام اولویت كارهایش است. پس 
نباید انتظار داشــت خدماتشان در حوزه آســيب هاي اجتماعي 
نتيجه بخش باشــد؛ چرا كه موفقيت در این حــوزه نيازمند یك 
سازمان دغدغه مند است كه اولویت اول و آخرش آسيب اجتماعي 

و فرد آسيب دیده باشد.

خبر

 تشكيل 5تيم سيار 
براي واكسيناسيون كاركنان شهرداري

مدیرعامل شركت شهرسالم از تشكيل 5تيم سيار واكسيناسيون 
توسط شهرداري تهران جهت تسریع در تزریق واكسن در مناطق 

22گانه تهران خبر داد.
به گزارش همشهري، حميد چوبينه درباره واكسيناسيون كاركنان 
شهرداري تهران گفت: واكسيناسيون پرسنل شهرداري طي چند 
روز گذشته آغاز شده و در تالشيم كه اقدامات الزم با سرعت هرچه 

بيشتر در این راستا انجام گيرد.
او افزود: با هماهنگي حراســت شــهرداري تهران 5تيم ســيار 
واكسيناسيون براي مناطق مختلف شهرداري تهران تشكيل شده 
كه این اقدام هم جهت رفاه حال نيروهاي شــهرداري بوده و هم 

سبب تسریع در امر واكسيناسيون مي شود.
به گفته مدیرعامل شركت شهرسالم شهرداري تهران پيش بيني 
مي شــود روزانه هر تيم سيار واكسيناســيون 300تا400نفر را 
بتوانند انجام دهند و از این طریق هر روز 1500تا2هزار نفر واكسن 
كرونا دریافت كنند. چوبينه گفت: این 5تيم سيار هر روز در یك 
منطقه از مناطق 22گانه تهران فعاليت خواهند داشت و عالوه بر 
پرسنل شهرداري به تدریج شــهروندان مي توانند از این تيم هاي 

واكسيناسيون بهره مند شوند.

 تملك ملك بزرگ 
در راه تكميل بزرگراه شهيدبروجردي

مدیرعامل سازمان مهندسي و عمران شهر تهران، از تملك یكي 
از معارضات درشت دانه ملكي در مسير فاز نخست بزرگراه شهيد 

بروجردي خبر داد.
به گزارش همشهري، علي پيوسته گفت: تملك این ملك 15هزار 
مترمربعي كه حدود 9هزار مترمربع آن در پوسته طرح قرار دارد، 
تأثير قابل مالحظه اي در تسریع عمليات اجرایي فاز نخست بزرگراه 
شهيد بروجردي خواهد داشت. شهرداري منطقه18 پس از تملك 
این معارض درشت دانه ملكي مشغول اقداماتي همچون جابه جایي 
درختان و تخریب بناي موجود است تا عرصه آزادسازي شده در 

اسرع وقت در اختيار مجریان پروژه قرار گيرد.
او با بيان آنكه عمليات اجرایي مســير اصلي فاز نخست بزرگراه 
شهيد بروجردي در تمام بخش هایي كه با معارض مواجه نيست، 
پيگيري مي شــود، از اجراي روكش آسفالت، جدولكاري و تامين 
روشنایي مسير در مقاطع قابل توجهي از مسير 3700متري فاز 

نخست پروژه خبر داد.
به گفته مدیرعامل ســازمان مهندســي و عمران شــهر تهران، 
پيشرفت عمليات اجرایي فاز نخست بزرگراه شهيد بروجردي به 
مرز 70درصد رسيده است و از 3معارض درشت دانه ملكي در این 
فاز از كمربندي جنوب غرب پایتخت فقط یك معارض دیگر باقي 
مانده است. فاز نخست بزرگراه شــهيد بروجردي شامل مسيري 
3700متري حدفاصل بزرگراه آزادگان تا ميدان جانبازان است و 
بهره برداري از آن عالوه بر تسهيل دسترسي هاي شرقي- غربي در 
پهنه جنوب غربي پایتخت، امكان حذف تردد خودروهاي سنگين 

از معابر حمل ونقلي منطقه18 را فراهم خواهد كرد.

زينب زينال زاده
خبر نگار

سپيده عليزاده
روانشناس و فعال اجتماعي در حوزه زنان و كودكان

   بررسي وضعيت زنان زباله گرد در اولويت قرار مي گيرد
زهرا شمس احسان، عضو شوراي شهر تهران زباله گردي زنان در تهران را رد نمي كند، اما مي گويد: 
»براي جلوگيري از گسترده شدن معضل زباله گردي در ميان زنان و كمك كردن به اين قشر قبل از 
هر اقدامي بايد مطالعات و آسيب شناسي انجام شود تا علت زباله گردي زنان ريشه يابي شود؛ يعني 
اينكه زباله گردي به دليل فقر است يا مسائل ديگري كه درحقيقت با اين تحليل ها و بررسي ها مي توان 
استراتژي و راهبردهاي درستي را پيش بيني كرد؛ بنابراين با توجه به حساس بودن موضوع حتما 
مطالعات و آسيب شناسي اين موضوع در اولويت شــوراي شهر تهران قرار خواهد گرفت. از اين رو 

طرح اين مسئله جزو يكي از نخستين دستور جلسات كميسيون هاي مرتبط در شورا خواهد بود.«

برگزاري دومين رويداد بزرگ فرهنگي و هنري در حوزه زنان
دومين رویداد بزرگ فرهنگي و هنري »تهران شهري براي زنان« 
بهمن ماه برگزار مي شود و در اردیبهشت سال1401 آثار برگزیده 
به نمایش عموم گذاشته خواهد شد. به گزارش همشهري، سال 

گذشــته نخســتين رویداد فرهنگي و هنري برگزار شد و مورد 
استقبال شهروندان قرار گرفت؛ از این رو امسال هم برگزاري این 
رویداد در دســتور كار اداره كل امور بانوان شهرداري تهران قرار 

گرفته است.  موضوعات و چالش هاي مربوط به زنان با محوریت 
امنيت، مادر، كودكان و خانواده است كه مدیركل اداره امور بانوان 
شهردار تهران در تشریح بيشــتر گفت: »در این رویداد فرهنگي 
سعي كردیم موضوعات را با مشــاركت مردم و با زبان و نگاه هنر 
بازگو كنيم، با این رویكرد كه اگر تهران شهري براي زنان است، 
باید چه بافت و محيطي داشته باشد؟« به گفته زهرا بهروز آذر، این 

رویداد در 7حوزه نقاشي، طراحي، تصویر سازي ، حجم، كاریكاتور، 
عكس و گرافيك برگزار مي شود و هيچ محدودیت سني و جنسي 

وجود ندارد. 
عالقه مندان بــه این رویداد فرهنگي و هنــري تا مهرماه فرصت 
دارند تا آثار خود را به آدرس اینترنتي اداره كل بانوان شهرداري 

تهران ارسال كنند.

بيش از 3هزارهكتار سقف لرزان در تهران
با وجود روند چندساله نوسازي همچنان 250هزار پالك در محدوده بافت فرسوده قرار دارد

 حدود 1.5ميليون نفر از ســاكنان تهران در بيش از 
3هزار هكتار بافت فرسوده زندگي مي كنند و از حدود نوسازي

یك ميليون پالك ساختماني در این شهر، 250هزار 
پالك در این محدوده قرار دارد. البته همه این ساختمان ها ناپایدار و 
در حال تخریب نيستند، اما معموال ریزدانه هستند و ظرفيت معابر 
مناســبي براي تردد ندارند. اگر نيمي از این ساختمان ها را ناپایدار 
تصور كنيم، بيش از 100هزار پالك ساختماني ناپایدار در شهر وجود 

دارد كه همه مشخصات بافت فرسوده را هم دارند.
در برنامه ارائه شده از سوي عليرضا زاكاني، شهردار منتخب تهران به 
شوراي شهر آمده است كه »وجود بافت فرسوده و ناپایدار یك واقعيت 
در شهر تهران است و توجه ناكافي به بافت فرسوده ناپایدار و ریزدانه 
یكي از مهم ترین چالش هاي معماري و شهرسازي به شمار مي رود.«

در بخش دیگري از این برنامه بــا تأكيد بر وجود 3268هكتار بافت 
فرسوده براســاس مولفه هاي شوراي عالي شهرســازي آمده است 
كه »دستور العمل هاي شهرســازي باید به منظور جلب مشاركت 
شهروندان در بهســازي و نوسازي بافت هاي فرســوده و ناكارآمد 

بازنگري و اصالح شود.«

افزايش قانوني بافت فرسوده
یكي از مهم ترین اقدامات ســال هاي اخير افزودن 1700هكتار به 
بافت فرســوده پایتخت بود كه باعث شــد 77هزار پالك در بافت 
فرسوده محاسبه شوند و بتوانند از تســهيالت فرسودگي استفاده 
كنند. در3ســال گذشــته 11هزار پالك با مســاحت 120هكتار 
نوسازي شده اند، اما به دليل اضافه شدن محله هاي جدید مساحت 
بافت فرسوده تهران همچنان زیاد است. عليرضا جاوید، سرپرست 
شهرداري تهران ضمن درخواســت از اعضاي شوراي اسالمي شهر 
تهران براي تســریع در تشــكيل كميســيون هاي تخصصي شورا 
به ویژه كميســيون شهرســازي و برنامه و بودجه گفت: »اميدوارم 
موضوع بافت هاي فرسوده در دستور كار 2كميسيون شهرسازي و 
برنامه و بودجه قرار گيرد و به ویژه در محدوده هاي حرم عبدالعظيم 
حسني بررسي شود تا از این مسير از ظرفيت فرادست نيز استفاده 
شود.« عضو شوراي ششم شهر تهران نيز در بازدید از بافت فرسوده 
محله هاي اتابــك و مينابي، ضمن اداي احترام به شــهداي گمنام 
آرميده در محوطه ســيده ملك خاتون بر تســریع بر روند احياي 

بافت فرسوده شهر تهران تأكيد كرد و گفت: »احياي بافت فرسوده 
به خصوص در محله هاي قدیمي و اصيل در برنامه این دوره شورا قرار 
دارد تا روح جدیدي به كالبد آن دميده شــود.« نرجس سليماني با 
اعالم اینكه روند خدمت رساني در جنوب شهر شتاب بيشتري به خود 
مي گيرد، ادامه داد: »فاصله شمال و جنوب تهران را با توجه بيشتر 

مدیریت شهري و حضور مؤثر، كاهش خواهيم داد.«

جمعيت؛ مشكل اصلي بافت فرسوده
به گفته كاوه حاج علي اكبري، مدیرعامل سازمان نوسازي شهر تهران 
دست كم یك بلوك فرسوده در 196محله تهران وجود دارد و بر این 
اساس 50درصد محالت شهر تهران، به شكلي با مشكل فرسودگي 
مواجه هســتند. از طرف دیگر به دليل اینكه حدود یك سال پيش، 
قسمت هاي جدیدي به بافت فرسوده تهران افزوده شد، جمعيت آن از 
یك ميليون و200هزار نفر بيشتر شده است. این افزایش به دليل تغيير 
برخي معيار ها اتفاق افتاد كه محله هاي بيشتري را شامل شرایط بافت 
فرسوده مي كرد. مدیریت شهري از سال96 باز آفریني بافت فرسوده 
را در دســتور كار خود قرار داده و نيمي از نوسازي ها از طریق تجمع 
پالك هاي ریزدانه انجام شده كه دفاتر توسعه محله، اصلي ترین نقش 
را در این تجميع داشتند. بنا بود در مدت 5 سال بخش بزرگي از این 
مناطق نوسازي شــوند، اما عوامل گوناگون ازجمله تورم و ركود بازار 
مسكن مانع این كار شد. بافت فرسوده به دليل نوع سكونت جمعيت 
زیادي را در خود جاي داده و هنگام بروز حوادث احتمالي ممكن است 
باعث خسارات زیادي شود. معموال در مواجهه با بافت فرسوده پيش 
از هر چيز موضوع خطرات زلزله مطرح مي شــود، اما نباید تصور كرد 
كه خطر زلزله تنها ساكنان بافت فرسوده را تهدید مي كند. برخي از 
ساختمان هاي واقع شده در خارج از بافت فرسوده نيز در خطر تخریب 
بر اثر زلزله هستند. گفته مي شود كه به دليل اینكه نزدیك 70درصد 
ساختمان هاي تهران اسكلت دارند، مي توان اميدوار بود كه در مقابل 
زلزله تا حدي مقاومت كنند، اما جمعيت ساكن در بافت فرسوده آن را 
همچنان آسيب پذیر مي كند. بافت فرسوده تهران 3برابر تراكم بيشتري 
نسبت به ســایر مناطق دارد و نيمي از آن در مناطق10،12،15و17 
قرار دارد كه جزو نقاط پرجمعيت شهر به شــمار مي روند. ساكنان 
این محله ها نياز به زیرســاخت هاي فراواني دارند كه جز با نوسازي 

ساختمان ها و معابر نمي توان آنها را تامين كرد.

عكس خبر

پالسكو؛6 نما در6 دهه
ساختماني كه 6دهه پيش گشایش یافته بود و سال هاي طوالني ميزبان توليدي ها، فروشندگان، خریداران و شهروندان بسياري بود، 
در مدت 3ساعت و نيم آوار شد. پالسكو سوخت و همراه خود جان و مال خيلي ها را هم به آتش كشيد. در دهه40، نماد بلندمرتبه ترین 
ساختمان مدرن نه تنها ایران بلكه خاورميانه شد. در دهه  50 روزانه ميزبان صدها مشتري و رفت وآمدهاي بسيار بود. در دهه60 یكي از 
هزاران مركزي شد كه از دلش لباس و پتوهاي فراواني به جبهه هاي جنگ تحميلي ارسال مي كردند. در دهه هاي 70 و 80 بزرگ ترین 
مركز پخش پوشاك كشور لقب گرفت و سرانجام در نيمه دهه90، فرو ریخت و حدود 4 سالي جایش خالي بود . حاال اندكي مانده در نيمه 
سال1400، احداث بناي جدید پالسكو به پایان برسد. اكنون خيلي ها اميدوارند تا این بناي عظيم مانند گذشته دوباره رونق بگيرد. با 
همه اینها نباید فراموش كرد پالسكو اگرچه آوار شد و پس از كش و قوس هاي فراوان دوباره قد علم كرد، اما بناهاي مشابه دیگري مانند 

ساختمان پيشين آن وجود دارند كه ممكن است گرفتار حادثه اي شوند و در هم فرو بریزند.
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بازار سرمایه

بورس آماده دورجدید آزادسازی  سهام عدالت

با تداوم رشد شاخص بورس، بازار سهام آماده آغاز دور تازه آزاد سازي  سهام عدالت شده است. 
برخي خبرهاي تأیيد نشده نشان مي دهد سازمان بورس در تدارك است به زودي شرایط 
تازه اي را براي آزاد سازي  سهام عدالت فراهم كند. پيش از این محمدعلي دهقان دهنوي، 
رئيس سازمان بورس هم گفته بود اگر شرایط بازار سهام مساعد شود، آزاد سازي  سهام عدالت 

از سر گرفته خواهد شد.
به گزارش همشهري، اردیبهشت پارسال پس از 15سال انتظار دور نخست آزاد سازي  سهام 
عدالت در شرایطي آغاز شد كه شــاخص بورس به سرعت در حال رشد بود. در این مرحله 
مشموالني كه روش مستقيم را براي آزاد سازي  سهام خود انتخاب كرده بودند، مي توانستند 
بخشي از سهام خود را در بورس بفروشند. در آن دوره ارزش كل سبد سهام عدالت مشموالن 
به طور ميانگين به دليل رشد شاخص هاي بورس به 20ميليون تومان رسيده بود و انگيزه 
زیادي براي فروش سهام این شركت ها وجود داشــت. بر همين اساس از زمان آزاد سازي  
سهام مشموالن زیادي درخواست هاي خود را براي فروش سهام ثبت كردند، اما مدتي بعد 
از مرداد ماه كه بازار سهام شروع به نزول كرد، جلوي فروش گسترده سهام عدالت گرفته و 
آزاد سازي  آن متوقف شد؛ چراكه برخي گزارش ها نشان مي داد كه فروش گسترده سهام 
عدالت یكي از دالیل نزول بورس در مرداد ماه پارســال بوده است؛ موضوعي كه بسياري از 

كارشناسان هم در آن دوره آن را گوشزد كرده بودند.

اثر سهام عدالت بر شاخص هاي بورس
آنطور كه كارشناسان بازار ســرمایه مي گویند یكي از دالیل نزول شاخص هاي بورس در 
مرداد ماه پارسال عرضه گسترده سهام عدالت بود؛ زیرا آزاد سازي  یكباره سهام عدالت، حجم 
عرضه سهام را در بورس افزایش داد و موجب شد ميزان عرضه سهام از تقاضا پيشي بگيرد. 
برخي گزارش هاي تهيه شــده در آن دوره نيز نشان مي دهد استدالل كارشناسان درست 
بوده؛ با این حال اغلب كارشناســان تأكيد دارند علت اصلي نزول بورس، نحوه آزاد سازي  
سهام عدالت بوده و چنانچه روش درستي براي آزاد سازي  سهام عدالت به كار گرفته مي شد، 
احتماال شاخص بورس با نزول مواجه نمي شد. آمارها نيز نشان مي دهد چند روز قبل از آغاز 
نزول بازار سهام در 20مرداد پارسال رقابت برخي شركت هاي كارگزاري براي فروش سهام 
عدالت به شدت افزایش یافته بود و كارگزاران بورس حجم  عظيمي از سفارش هاي ثبت شده 
سهام عدالت را ناگهان و به صورت یكجا در بازار عرضه مي كردند. این رویداد در آن دوره به 

ترس سهامداران و تبدیل صف هاي خرید به صف هاي فروش منجر شد.
عليرضا تاجبر، كارشناس بازار سرمایه معتقد است: آزادسازي سهام عدالت زمينه ترس در 
بازار را ایجاد كرد و باعث شد تا بسياري از افراد به سمت نقد كردن سهام خود بروند. این روش 
آزاد سازي  سهام عدالت در شرایطي اتفاق افتاد كه قرار بود همه ابعاد آزاد سازي  سهام عدالت 
مورد بررسي قرار گيرد و حتي وزارت اقتصاد اطمينان داده بود كه آزاد سازي  سهام عدالت در 
بورس به دقت بررسي شده و اثر عميقي بر معامالت بازار سهام ندارد. حسن عالیي، معاون 
وقت سازمان خصوصي سازي  در همان دوره و قبل از آزاد سازي  سهام عدالت در سال گذشته 
گفته بود: براي كنترل اثر تقاضا، ساعت ها در مجموعه وزارت اقتصاد جلسه برگزار شد و جوانب 
مختلف این موضوع سنجيده شد و تدبير الزم را درنظر گرفتيم. با وجود این سخنان روش 

آزاد سازي  سهام عدالت به گونه اي بود كه زمينه نزول بازار سهام را فراهم كرد.

فرصت  تازه اي براي آزاد سازي 
با وجود آثار منفي آزاد سازي  سهام عدالت بر شاخص بورس، امكان به تعویق افتادن آن در 
طوالني مدت وجود ندارد. بر همين اساس به نظر مي رسد رشد دوباره بورس فرصت تازه اي 
را براي آزاد سازي  سهام عدالت فراهم كرده و وقت آن است كه مرحله دوم آزاد سازي  سهام 
عدالت آغاز شود. طبق آمار هاي موجود شاخص كل بورس تهران از ابتداي خرداد ماه تاكنون 
با 450هزار واحد افزایش معادل 43درصد رشد كرده است. تازه ترین خبر ها نشان مي دهد 
سازمان بورس نيز با استفاده از تجارب سال گذشته، سناریوي جدیدي را براي آزاد سازي  
سهام عدالت درنظر گرفته و در حال برنامه ریزي براي آزاد ســازي سهام عدالت از طریق 
صندوق هاي سرمایه گذاري استاني است. پيش از این، محمدعلي دهقان دهنوي، رئيس 
سازمان بورس در پاسخ به این پرسش كه مرحله دوم آزاد سازي  سهام عدالت از چه زماني 
آغاز مي شود، گفته بود: زمان اجرایي شدن تصميمات مربوط به آزاد سازي  سهام عدالت، به 
وضعيت بازار وابسته است.  به گفته او، آزادسازي سهام عدالت بعد از طراحي ابزارهاي الزم 
به تدریج انجام مي شود؛ به گونه اي كه آزادســازي اثر منفي بر شاخص هاي بورس نگذارد. 
دهقان تأكيد كرده بود: آزادسازي ســهام عدالت را از یك درصد آغاز خواهيم كرد. برخي 
خبرهاي غيررسمي نشان مي دهد طراحي روش جدید آزاد سازي  سهام عدالت در سازمان 
بورس به پایان رسيده و قرار است با توجه به جو مثبت بازار سهام، مرحله دوم آزاد سازي  سهام 
عدالت، این بار به سبك و سياق جدید تري در بورس آغاز شود. قرار است در روش جدید، 
ماهانه فقط یك درصد از سهام عدالت آزاد شــود تا اجراي آن اثر منفي بر معامالت بورس 
نداشته باشد. رئيس سازمان بورس پيش از این تأكيد كرده بود: به هيچ عنوان الزم نيست كه 
یكباره 30درصد از سهام عدالت آزادسازي شود. در این زمينه مي توان به منظور جلوگيري 
از تأثير منفي آن بر معامالت بورس در هر مرحله یك درصد از آن را در بازار آزادسازي كنيم.

نقشه خوانی برنامه  تیم اقتصادی دولت
همشهری بررسی می كند

از امروز  برنامه اقتصادي دولت جدید  وارد فاز اجرایي مي شود

با مشخص شــدن تركيــب كابينه  گزارش
سيزدهم، حاال سيدابراهيم رئيسی و 
تيم اقتصادی دولت، فرصت اندكي 
دارند تا جهت گيری شفاف و برنامه عملياتی دقيق 
خود را برای سامان دادن به وضعيت اقتصاد ایران 
تنظيم و اعالم كنند. با اضافه شدن محسن رضایی 
به تيم اقتصادی دولت بــه عنوان معاون اقتصادی 
رئيس جمهور تنها جاي خالي براي تكميل پازل 
مدیریت اقتصاد ایران، انتصــاب رئيس كل بانك 
مركزی اســت. محمد مخبر، معــاون اول رئيس 
جمهوري، در روزهای آینده ماموریت دارد تا یك بار 
برنامــه همه وزیــران اقتصادی را بــا اولویت ها و 
محدودیت منابع مرور كند. چرا كه رئيس جمهور به 
هنگام دفاع از كابينه پيشنهادی اش قول داده كه 
برنامه تحولی دولت به صورت مفصل در روزهای 
آینده بــه نمایندگان مجلس ارائه شــود. پيش تر 
سيدابراهيم رئيســی، رئيس جمهوري در مراسم 
معرفی وزیران پيشنهادی به مجلس و دفاع از آنها 
به صراحت اعالم كرد؛ مســئوليت هماهنگی تيم 

اقتصادی دولت بر عهده معاون اول او خواهد بود. 

رویكرد ضد تورمي
به نظر مي رســد رویكرد دولت به اقتصاد، پس از 
عبور از گردنه چينش تيــم اداره كننده اقتصاد به 
آرامي درحال نمایان شدن اســت، رویكردي كه 
فعال در مقام نظر رنگمایــه اي از واقع بيني در آن 
دیده مي شود. چنان كه مسعود ميركاظمی، رئيس 
سازمان برنامه و بودجه در دومين اظهارنظر خود 
پس از پذیرش این مسئوليت، بر ضرورت انضباط 
مالی دولت تاكيد كرد و با پرداخت فوق العاده ویژه به 
معلمان مخالفت كرده، موضوعي كه نشان مي دهد 
دولت قصــد دارد كمربندهــا را محكم تر ببندد و 
جلوي افزایش ارقام كسري بودجه را با هدف كنترل 
تورم بگيرد.  هرچند ظاهرا كنترل تورم از مهم ترین 
دســتور كارهاي دولت در شروع كار خود است اما 
هم سيدرضا فاطمي امين، وزیر صنعت تاكيد كرده 
تورم در یك بازه دوساله به نصف عدد تورم سال99 
بازخواهد گشت و هم سيد احسان خاندوزی، وزیر 
اقتصاد تأكيد كرده نمی توان انتظار داشت نرخ تورم 
در زمان كوتاه كاهش یابد. به گفته خاندوزي، دولت 
تالش خواهد كرد كه كســری بودجه را به عنوان 
عامل اصلــی افزایش دهنده نرخ تورم ، از مســير 

غيرپولی جبران كند.

راه طي شده
 پيش تر همشهری در گزارشی از گزینه های اندك 
دولت سيزدهم برای مهار موج فزاینده نرخ تورم خبر 
داده بود، حاال به نظر می رسد دولت جدید ناچار به 
طی كردن راهی است كه در ماه های نخست دولت 
محمد خاتمی طی شــده بود. در آن زمان دولت 
متوجه شد بين برنامه ها و اولویت های اعالمی وزرا و 
منابع در اختيار دولت شكافی وجود دارد و به همين 
دليل تيمی در دولت وقت تشكيل شد كه برآیند آن 
طرح ساماندهی اقتصادی و در نتيجه برنامه سوم 
اقتصادی كشور بود.  پس از 24سال از آن زمان، به 
نظر می رسد كه دوباره تاریخ تكرار می شود و نخست 

 رشد دوباره بورس، شرایط را براي آغاز 
مرحله دوم آزاد سازي سهام عدالت فراهم كرد

همشهري برنامه هاي وزیر راه وشهرسازي براي مستأجران را بررسي مي كند

نخستين نبرد رستم قاسمی در بازار اجاره
وزیر پيشنهادي وزارت راه وشهرسازي، مجموعه اي  مسكن
از برنامه هاي وزیران پيشين را براي اصالح سازوكار 
بازار اجاره و حرفه اي شدن آن مطرح كرده است؛ آیا 
رستم قاسمي در این نبرد موفق مي شود و عرصه براي مستأجران 
باز خواهد شد؟ رئيس اتحادیه مشاوران امالك تهران در گفت وگو 
با همشهري، بر ساماندهي بازار اجاره از مسير اصالح اقتصاد كالن و 
تنظيم عرضه و تقاضا تأكيد مي كند و معتقد است نباید راهكارهاي 

خالف قانون مالكيت، به بازار تحميل شود.
به گزارش همشهري، بازار اجاره به عنوان تابعي از بازار مسكن كه 
به شــدت از تحوالت اقتصاد كالن تأثير مي پذیرد، در دوره اخير 
تنش اقتصادي یعني از اواسط ســال1396 با رشد سریع قيمت 
مواجه شــده و عمال كار را بر مستأجران ســخت كرده است. در 
این دوره، تالش هاي وزیران قبلي راه وشهرســازي یعني عباس 
آخوندي و محمد اســالمي براي تغيير قانون موجر و مستأجر، 
اجراي قانون ماليات بر خانه هاي خالي، راه اندازي شــركت هاي 
اجاره داري حرفه اي و حمایت دولتي از مســتأجران ضعيف، در 
دستور كار قرار گرفت اما این برنامه ها یا اصال قابليت اجرا پيدا نكرد 
یا اجراي آن نتوانست مشكلي از بازار اجاره برطرف كند. حاال در 
برنامه پيشنهادي رستم قاسمي، وزیر پيشنهادي دولت سيزدهم 
براي وزارت راه وشهرســازي مجموعه اي از همه برنامه هاي قبلي 
و ظرفيت هاي قانوني براي حل مشــكل بازار اجاره دیده شده كه 
چنانچه فارغ از همه اما و اگرها به طور كامل اجرا شوند، مي توان به 
اصالح سازوكار بازار اجاره اميدوار بود؛ هرچند تا وقتي بناي اقتصاد 
ایران متزلزل باشد، احتماال نه ذینفعان بازار مسكن و اجاره و نه ذات 

بازار اجازه چنين تغييراتي را نخواهند داد.

اختراع دوباره چرخ، متناسب با ساختار اقتصاد ایران
در همه كشورهاي پيشرفته و توسعه یافته فرایند مشخصي براي 
بازار اجاره و امالك استيجاري وجود دارد و مواردي نظير ماليات بر 
اجاره، جرائم خالي ماندن خانه، ایفاي تعهدات موجر و مستأجر، 
حمایت از مستأجران، تشویق موجران، ارزشگذاري و تقویم امالك، 
تنظيم فاصله محل زندگي و كار شهروندان، تنظيم بازار و بسياري از 
مسائل دیگر، از طریق سامانه و نظامي شفاف و مدون انجام مي شود. 
البته اجراي این فرایند جداي از اینكه به شفافيت جامع مالكيت در 
بازار امالك احتياج دارد، نيازمند ثبات نسبي اقتصاد، تناسب ميان 
عرضه و تقاضا و همچنين همخواني دخل وخرج خانوارهاست؛ در 
غيراین صورت، حتي اگر دولت توانایــي ورود و تنظيم گري بازار 
اجاره را داشته باشد و به واسطه توليد انبوه، رابطه عرضه و تقاضا 
نيز متناسب شود، بازهم نمي توان قيمت اجاره را دستوري و بدون 
تناسب با واقعيت بازار براي مدت زمان طوالني تثبيت كرد. این در 
حالي است كه تالش براي حل مشكل بازار اجاره، بدون تغيير در 
ساختار كالن اقتصاد ایران در برنامه وزیر پيشنهادي راه وشهرسازي 
و وزیران پيشين این وزارتخانه مشهود است و از قضا دليل شكست 
بخش عمده این برنامه ها نيز ناشي از همين بي توجهي به تجربه 
موفق كشورهاي دیگر و تالش براي اختراع دوباره چرخ متناسب 

با ساختار اقتصاد ایران بوده است. مصطفي قلي خسروي، رئيس 
اتحادیه امــالك نيز بر لــزوم توجه به تجربه موفق كشــورهاي 
توسعه یافته در بازار مسكن و اجاره تأكيد مي كند و به همشهري 
مي گوید: بازار اجاره باید با اصالح ساختار اقتصاد كالن و با بازیگري 
مردم ساماندهي شود وگرنه حتي اگر دولت با تعزیر و زور بخواهد 
معادالت آن را تغيير دهد نتيجه آن چيزي جز تعدد جرم و تخلف 

نخواهد بود.

تنبيه مالياتي خانه هاي خالي
شــاید اجراي قانون ماليات بر خانه هاي خالي پرحاشــيه ترین 
برنامه اي باشــد كه حداقل به صورت متوالــي در 3 دولت اخير 
موردبحث بوده و هيچ گاه به اجراي شفاف و جامع نرسيده است. 
قانوني كه تا پس از اجراي تعدیل اقتصادي نيز در كشــور وجود 
داشته و فقط به واســطه مؤثر نبودن و اجرا نشدن از قوانين حوزه 
مسكن خط خورد اما دوباره از حوالي ســال93 و در شرایطي كه 
تخليه تورم انباشته مسكن، بازار اجاره را به نسبت متشنج كرده بود، 
به عنوان یك راهكار اساسي براي ساماندهي این بازار معرفي و در 
قالب قانون در مجلس به تصویب رسيد. در برنامه وزیر پيشنهادي 
راه وشهرسازي براي بازار اجاره نيز ازجمله مواردي كه براي تبدیل 
مسكن از كاالي سرمایه اي به كاالي مصرفي و تنظيم رابطه عرضه و 
تقاضا و كاهش تنش در بازار اجاره مدنظر قرار گرفته، اخذ ماليات از 
خانه هاي خالي است كه براساس آن سازمان امور مالياتي براي اخذ 
ماليات از خانه هاي خالي با استفاده از اطالعات سامانه جامع امالك 
و اسكان مكلف شده است. در این مورد، حتي اگر ماليات ستاني از 
خانه هاي خالي هيچ اثر مثبتي بر بازار اجاره نداشته باشد، اجراي 
این قانون صرفا براي افزایش شفافيت حوزه مالكيت و جلوگيري 
از هدررفت منابع ملي الزامي اســت؛ اما با توجه به رقابتي نبودن 
بازار اجاره، اجراي این قانون نبایــد به عنوان ابزاري توانمند براي 
ســاماندهي بازار مدنظر قرار بگيرد. در حقيقت با وضعيت فعلي 
قيمت اجاره، بخش عمده واحدهایي كه در بازار اجاره مورد استقبال 
قرار گيرند به بازار عرضه مي شوند و اگر خانه اي خالي مانده باشد 
یا تقاضاي مؤثري براي اجاره كــردن آن وجود ندارد یا مربوط به 
خانه هاي لوكس و سرمایه اي است كه از یك سو تأثيري بر ساختار 
كلي بازار اجاره ندارند و از سوي دیگر صاحبان آنها خوب مي توانند 

در نقطه كور قانون بمانند.

برنامه اجاره داري حرفه اي
سهم هزینه مسكن در سبد مصرفي خانوارهاي مستأجر به قدري 
افزایش پيدا كرده كه هيچ دولتي نمي تواند نسبت به مسائل خرد 
و كالن این بازار بي توجه بماند. در حقيقت شرایط بازار مسكن و 
به خصوص اجاره كه به یكي از چالش هاي بزرگ خانوارهاي ایراني 
تبدیل شده، معيار مؤثري براي ســنجش كارآمدي دولت ها در 
نگاه جامعه محسوب مي شــود و از این منظر دولت ها باید طرح و 
برنامه مؤثر و كارآمدي براي حوزه مسكن داشته باشند. در برنامه 
قاسمي نيز از سهم هزینه اجاره در سبد خانوار به عنوان یك چالش 

یادشده و راهكارهایي براي آن مدنظر قرار گرفته كه بخشي از آنها 
برگرفته از تجارب موفق كشورهاي توســعه یافته است. مواردي 
مانند كاهش هزینه مبادله اجاره، افزایش ضمانت اجراي قراردادها 
با ایجاد زیرساخت هاي توسعه قراردادهاي استاندارد اجاره مسكن 
با قابليت اعمال خودكار قيود قرارداد، تسویه وجوه قرارداد از طریق 
حســاب هاي اماني واســط، حمایت از ایجاد و توسعه بنگاه هاي 
اجاره داري حرفه اي با استفاده از مشــوق هاي مالياتي و تخفيف 
عوارض و واگذاري اراضي دولتي به صورت اجاره بلندمدت، اعطاي 
كمك هزینه اجاره و تسهيالت كمك ودیعه مسكن با نرخ سود پایين 
به مستأجران كم درآمد ازجمله آنهاست. یكي از نتایج و پيامدهاي 
اجراي این راهكارها، افزایش دوره زماني قراردادهاي اجاره مسكن 
و همچنين ساماندهي صنف مشاوران امالك است كه به صورت 
خودكار به واسطه سيستمي شدن بازار اجاره و قراردادها رخ خواهد 
داد؛ اما در برنامه وزیر پيشــنهادي به صورت مجزا به عنوان یك 
راهكار براي اصالح بازار اجاره مطرح شده است. دليل تفكيك این 
موضوع مي تواند نشانه این موضوع باشد كه تدوین كنندگان برنامه 
وزیر پيشنهادي نيز به اجرایي نبودن برخي از راهكارهاي سيستمي 
اعتقاد دارند و ورود قهري و تعزیري دولت براي تغيير دوره اعتبار 
قرارداد و ساماندهي دالالن ملكي را ناگزیر مي دانند. در این ميان 
راه اندازي شركت هاي اجاره داري حرفه اي كه به مدت 2 سال در 
دستور كار مسئوالن مسكني دولت دوازدهم نيز بود، عمال به واسطه 
تغييرات عمده قيمت در بازار مسكن و مكلف بودن این شركت ها 
به رعایت نرخ هاي دولتي امكان پذیر نيست و باید هم راستا یا بعد 
از ساماندهي بازار مسكن و تبدیل آن به كاالي مصرفي در دستور 

كار قرار بگيرد.

قراردادهاي بلندمدت
در ســال هاي 96 و 97 كه بــازار اجاره در حال تغييــر ریل بود و 
تخليه تورم مسكن، چراغ ســبز افزایش قيمت اجاره را سبز كرد، 
عباس آخوندي، وزیر پيشين راه وشهرسازي الیحه اي براي تغيير 
قانون موجر و مستأجر و قانون ماليات بر اجاره به دولت فرستاد كه 
براساس آن اوال معافيت درآمد اجاره براي زیربناي استيجاري تا 

150مترمربع در تهران و تا 200متر در سایر نقاط شهري منوط به 
عقد قرارداد اجاره با مدت زمان 2 سال و بيشتر مي شد؛ اما در ادامه 
به دليل تناقض افزایش اجباري طول مدت قرارداد اجاره با قانون 
مالكيت به تصویب نرسيد. در این پيشنهاد، اصل تنظيم بازار اجاره 
بر تشویق مالكان و معافيت مالياتي آنها استوار بود و حتي شخص 
پيشنهاددهنده نيز به خوبي مي دانست كه اختياري شدن استفاده 
از این تشویق نمي تواند در اقتصاد پرتنش ایران كارایي داشته باشد؛ 
چراكه در بدترین سناریو نيز رقم ماليات بر اجاره از 20 تا 25درصد 
كل درآمد یك ســال تجاوز نمي كند درحالي كه در بازار متشنج 
اجاره، افزایش 100درصدي قيمت اجاره در قرارداد سال بعد نيز 
امر معمولي اســت و مالكان حتي به فرض تنبيــه مالياتي بازهم 
درآمد باالتري از طریق عقد قرارداد یكساله خواهند داشت. حاال 
در برنامه وزیر جدید راه وشهرسازي نيز افزایش زمان اعتبار قرارداد 
اجاره از یك سال به 3 یا 5 سال و ساماندهي آژانس هاي امالك با 
همكاري وزارت صنعت نيز گنجانده شــده كه در بهترین حالت و 
درصورت تحقق همه برنامه ها و راهكارهاي پيشنهادي براي بازار 
اجاره، به صورت خودكار محقق خواهد شد؛ اما بدون زمينه سازي 
براي تنظيم و اصالح ساختار بازار اجاره، هم به دليل مغایرت هاي 
قانوني این پيشنهاد با قانون مالكيت و قانون اصناف و هم به واسطه 
تداخل نتيجه آن با منافع مالي مالكان و موجران، اجراي همه گير و 
مؤثر آن بعيد به نظر مي رسد. رئيس اتحادیه مشاوران امالك تهران 
نيز با اشاره به اینكه مالكيت در همه كشــورها محترم و در اسالم 
محترم تر است، مي گوید: در بازار فعلي، بدون اینكه اجباري باشد، 
برخي از قراردادهاي اجاره یكساله براي چندین سال با توافق موجر 
و مستأجر تمدید مي شود اما اگر دولت به اجبار قاعده اي بگذارد كه 
اختيار موجر و مستأجر در قرارداد را زیر سؤال ببرد، نه ازنظر شرع و 
نه از منظر عرف درست نيست. خسروي مي افزاید: در جریان اجباري 
شدن تمدید قراردادهاي اجاره در دوره كرونا، شكایت هاي بسياري از 
موجر و مستأجر روانه شوراي حل اختالف شده و برخي نيز با شبهه 
ناراضي بودن مالك مواجه شده اند درحالي كه اگر تكانه هاي اقتصاد 
رفع مي شد و اوضاع درآمد خانوارها بسامان مي شد، به هيچ كدام از 

اقدامات دولت براي تنظيم اجباري  بازارها نيازی نبود.

دولت سيزدهم باید درباره اولویت ها و برنامه ها به 
هماهنگی برســد كه نتيجه آن می تواند در برنامه 
هفتم توسعه نمایان شود. رئيس كل بانك مركزی، 
معاون اول و معاون اقتصــادی رئيس جمهوري، 
رئيس ســازمان برنامه و بودجه و وزیــر اقتصاد و 
دارایی 5 عضــو اصلی راهبردی اقتصــاد ایران در 
4سال آینده خواهند بود و باید منتظر طرح نهایی 
آنها ماند. مأموریت نخست آنها، بازنگری در وعده ها 
و برنامه های وزرا و كاهش مطالبات بخشی گرایانه 

آنها با منابع و مطالبات مهم تر خواهد بود.

تجربه نخست مخبر و رضایی
محمد مخبر و محســن رضایی كه پيش از این به 
ترتيب مدیران انتصابی در ســتاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( و دبيری مجمع تشخيص مصلحت 
نظام بوده اند، در تجربه جدیدشان دوباره حكمي 
انتصابی، البته این بار از دست رئيس جمهور دریافت 
كرده اند، مخبر مرد شماره دو كابينه ضمن تصدي 
سمت معاون اولي رئيس جمهور، هماهنگ كننده 
تيم اقتصادی دولت هم هســت، دیروز محســن 
رضایی هــم به معاونت اقتصــادی رئيس جمهور 
منصوب شد. نقش این 2نفر در ریل گذاری جدید 
اقتصادی تعيين كننده است، البته مخبر ماموریت  
ســخت تری دارد، باید دید آیا محســن رضایی 
می خواهد آرمان ها و برنامه های اقتصادی خودش 
در مقام نامزد ریاســت جمهوری را پيگيری كند 
یا اینكه با آرمان ها و برنامه های ابراهيم رئيســی 
هماهنگ خواهد شد. البته رضایی تجربه مشاركت 

در سياســت گذاری كالن اقتصادی را، به واسطه 
مسئوليت طوالنی اش در مجمع تشخيص مصلحت 
نظام دارد و بيشتر در حيطه نظر فعال بوده اما مخبر 
بيشتر یك مدیر اجرایي است، حاال نخستين تجربه 
مشترك این 2چهره، تصویر 4سال آینده اقتصاد 

ایران را ترسيم خواهد كرد.

ميرکاظمی؛ بودجه یا برنامه؟
مسعود ميركاظمی، به ســازمانی رفته كه پيش 
از این محمدباقر نوبخت در 8سال گذشته در آن 
حضور داشته و همواره كسری بودجه دولت را انكار 
می كرده است. اكنون ميركاظمی بر خالف سلفش 
یعني محمدباقر نوبخت، نسبت به تشدید كسری 
بودجه دولت حساس است و می داند كه با كسری 

بودجه، نوشتن برنامه ها، قابل دفاع نيست.
به همين جهت او در نخستين جلسه ستاد تدوین 
بودجــه1401 با بيان اینكه بودجه باید شــفاف، 
قابل اجرا، نظارت پذیر، پاسخگو و تضمين كننده 
تحقق اهداف باشد،   به صراحت اعالم كرده است: 
بودجه اگر خوب تنظيم شود، خط كشي است كه 
ما را به نقطه هدف مي رســاند. ميركاظمی كه در 
نخستين مواجهه اش با درخواست های بودجه ای 
سخت گيری از خود نشان داده ، از اینكه در 8سال 
دولت پيشــين بيش از 2700هزار ميليارد تومان 
هزینه شــده، انتقاد كرده و می گویــد با این همه 
هزینه خيلی از خانوارها به خط فقر رســيده اند، 
درآمدها پایين آمده، تحصيلكرده ها بيكار شده اند، 
اشتغال كاهش یافته و به اهداف 5ساله نرسيده ایم. 

او می گوید: باید تغييری ایجاد شود و برنامه داشته 
باشــيم و در نظام برنامه و بودجه بازنگری صورت 
گيرد، زیرا  ادامه روند گذشته براي امروز پاسخگو 
نيســت. حاال باید منتظر ماند و دید تا چه ميزان 
بودجه1401 و برنامه هفتم توسعه ایران نشانه ای 
از هماهنگی بين برنامه و بودجه و تغيير مورد انتظار 

را منعكس خواهد كرد؟

خاندوزی، خزانه یا اقتصاد؟
سيد احسان خاندوزی با دوگانه وزارت خزانه داری 
یــا وزارت اقتصاد مواجه اســت و تــالش دارد تا 
جایگاه وزارت اقتصاد را در ســطوح تصميم سازی 
و تصميم گيــری ارتقا دهد. او از یكســو باید از هر 
ریال خزانه مراقبت كند و جلوی نشتی آن را بگيرد 
و از ســوی دیگر اجرای ورود پول هــای تورم زا از 
خزانه  بانك مركزی به خزانه دولت را كنترل كند. از 
سوی دیگر ماموریت دشوار او تعيين یكی از اضالع 
پنج گانه تيم راهبری اقتصادی دولت ســيزدهم 
یعنی رئيس كل بانك مركزی اســت. جوان ترین 
وزیر اقتصاد ایران پس از انقالب البته هم باید منابع 
ریالی بودجه دولت را تقویت كنــد و هم اینكه با 
هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزی 
راه تامين كسری بودجه را به سمت بازار سرمایه و 
اوراق تغيير دهد و راه استقراض از بانك مركزی را 
ببندند. سكاندار جدید وزارت اقتصاد البته ماموریت 
سخت تری هم دارد و اینكه جلوی بخشی نگری و 
بودجه خواهی دیگر وزرا را بگيرد و نگذارد اقتصاد 

ایران دوباره دچار آزمون و خطا شود. 

بانک مرکزی؛ تورم یا رشد؟
اینكه چه كسي بر صندلي رئيس كلي بانك مركزی 
مي نشيند، یك مساله است و اینكه بانك مركزی در 
4ســال آینده باید خود را در برابر كنترل نرخ تورم 
مسئول بداند یا به ایجاد رشد اقتصادی مامور شود، 
مساله اي پيچيده تر و البته تعيين كننده تر خواهد 
بود. استقالل سياســت های پولی از سياست های 
مالی دولــت به جهت گيری و ریل گــذاری پولی و 
ارزی در 4سال آینده بستگی دارد زیرا بخشی از آن 
در كنترل بانك مركزی است. بخش مهم تر البته به 
سياست های مالی دولت و نقش و سهم سایر وزرای 
اقتصادی در شــورای پول و اعتبار بستگی خواهد 
داشت. افزون براین بانك مركزي ماموریت دارد تا هم 
جلوی استقراض دولت و هم پمپاژ نقدینگی ناشی 
از ناترازی بانك ها را بگيرد. ایجاد رشد اقتصادی از 
محل پایه پولی و نقدینگی در عمل بانك مركزی را 
در پيگيری یكــی از اصلی ترین وظایف خود یعنی 
كنترل نرخ تورم ناكام می گذارد و رئيس كل بعدی 

در مسير دشواری قرار خواهد داشت.

وزیران بودجه خواه یا تصميم ساز؟
به گزارش همشهری، دیگر وزیران دولت سيزدهم، 
چه وزیــران اقتصــادی، چه آنها كه مســئوليت 
ســایر وزارتخانه ها را بر عهده می گيرند، بيشــتر 
وزیران بودجه خواه هستند و اقناع آنها به اینكه با 
سياست های كالن اقتصادی دولت هماهنگ شود، 
بر عهده معاون اول رئيس جمهوري خواهد بود. البته 
فعال ليست هزینه ها  طوالني است؛ چنان كه وزیر 
راه و شهرسازی قول ساخت یك ميليون مسكن را 
به رئيس جمهوري داده كه برآورد می شود ساالنه 
به اندازه كل نقدینگی فعلی، یعنی 4هزارميليارد 
تومان، بودجه نيــاز دارد، وزیر تعــاون، كار و رفاه 
اجتماعی در نظر دارد تا برنامه ایجاد یك ميليون 
شغل را دنبال كند ولي هنوز مشخص نيست منابع 
آن از كدام محل تامين خواهد شد. وزیران آموزش 
و پرورش و بهداشــت هم به ترتيب خواهان بهبود 
معيشت معلمان و كادر بهداشت و درمان هستند و 
طبيعتا بودجه ویژه ای می خواهند. وزیر صنعت هم 
قول توليد ساالنه 3ميليون دستگاه خودرو را داده، 
وزیر نيرو هم قرار است كشور را از بحران بی برقی 
و آب نجات دهد. وزیرجهاد كشاورزی هم در فكر 
نجات اقتصاد بخش كشاورزی و بهبود امنيت غذایی 
اســت. همه این وعده ها و برنامه ها یعنی بودجه 

بيشتر و البته بهره وری و برنامه ریزی دقيق. 
100روز آینده، زمــان تدوین بخشــنامه بودجه 
سال1401 و آغاز نگارش برنامه هفتم توسعه است، 
100روز تعيين كننده برای اقتصــاد و مردم ایران 
است، با نشستن وزیران بر صندلی وزارت و دریافت 
پاسخ های متفاوت از ســازمان برنامه و بودجه، آنها 
یك به یك راهی ستاد اقتصادی دولت خواهند شد تا 
برنامه های خود را با آنچه توسط 5ضلع اصلی راهبری 
و ریل گذاری اقتصاد تعييــن می كنند، هماهنگ 
شوند. سنگ محل وعده ها و برنامه ها، در رونمایی از 
بودجه1401 و برنامه هفتم توسعه مشخص خواهد 
شد، مهم تر اینكه وزیر اقتصاد معتقد است اصالحات 

بودجه باید از همين امسال شروع شود.

محمد مخبر، معاون اول رئيس جمهور، مأمور هماهنگی تيم اقتصادی شده است
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06
ضیافت 

آب های زالل

دریاچه های »تار« و »هویر« 
شهرستان دماوند پناهگاهی برای فرار 

از گرمای این روزها به حساب می آیند

08
سرزمین 

نفرین شده

 از هائیتی، فقیرترین 
كشور نیمكره غربی 

چه می دانید؟

13
فرار از موج

ناامیدی

علیرضا شیری از راه های 
زنده نگه داشتن امید 

در روزهای سخت می گوید

09
به رنگارنگی 

طاووس

گزارشی از یك كارآفرین كه با راه اندازی 
یك كسب وكار خانوادگی

قرقاول و پرندگان زینتی صادر می كند

10
به همین سادگی 

و خوشمزگی

سرآشپز این هفته 
پیشنهاد 3 شیرینی 

خوش طعم و رنگ دارد

گفت وگو با محمد فیلی، بازیگری كه از روزی روزگاری 
به مختارنامه رسید

همراه با هادی عامل؛ گزارشگری كه كشتی ایران 
بدون صدای او حتماً چیزی كم دارد

خارجی ها هم برای 
نقش شمر 
نفرینم كردند

با یك تماس
اتفاقی گزارشگر 

شدم

07

12

11

باخت در المپیك یك اتفاق 
عادی است اما طال مال یزدانی 

بود. اصالً حس طال داشتم و 
گارد گرفته بودم كه فریادهای 

همیشگی را بزنم و كلی هیجان 
و انرژی مثبت به مردم منتقل 

كنم. باخت در ثانیه های آخر، مثل 
ریختن آب یخ روی سرم بود

وقتی یك هنرمند درجه یك سینمای 
ایران، كار یك آماتوری مثل من را 
تأیید می كند، در حقیقت به من 
انرژی می دهد كه با توان بیشتر، 
فعالیت هنری  ام را دنبال كنم. 
این درسی برای همه ماست 
كه بدانیم یك جمله از سوی یك 
فرد به ویژه فرد باتجربه و كاربلد چگونه 
می تواند مسیر زندگی افراد را تغییر دهد

قهر و آشتی در روزگار معلق
دارم از دســت خــودم فرار 
می كنم اما رهایم نمی كند. 
دست دور گردنم می اندازد 
و نرم تــر از نســیم چهارباغ 
ســنندج زمزمــه می كند؛ 
اینقدر مضطــرب، غمگین و 
افسرده نباش برای آدم زنده 
همیشه زندگی هست! واقعا وجود دارد؟ ایستادن در صف 
انتظار مرگ تحمیلی كرونا، آب شــدن آب ها، خاموشی 
برق، گران شــدن نان و ماســت همراه با گریه و تضرع 

پرستاران، نامش زندگی است؟
چقدر در روزگار معلق و بی تكیه گاه، نوشتن از حرمت، 
عزت و منزلت زندگی دشــوار است! گاهی فكر می كنم 
نكند حق باكسی است كه می خواهد از بام بلند خود را به 
زمین ببخشد! وقتی می پرسیم چرا؟ پاسخ می دهد؛ وقتی 
سری وجود ندارد یعنی زندگی عزتمند وجود ندارد چرا 

سرخودم كاله بگذارم!
راست این است كه مدت هاست من هم می خواهم دیگر 
كاله ســرخودم نگذارم اما نمی شــود و ته مانده امید و 
دلبندی نجوا می كند؛ دشــواری ها را فراموش كن مرد! 
بدی ها را ببخش و هر كار عاقالنه ای را به موقع انجام بده 
و مثل نادانان به تأخیر نینداز! واقعا در شرایط ما مردمان 
معصوم و برخی مسئوالن ندانم كار، فراموشی و بخشش 
ممكن است یا این كار فقط به دالیل خاص آن هم به دور 

از چشم بالیای كرونا ممكن است؟!
می گفت ژاله و اطلسی همیشه گل نمی دهند چون ممكن 
اســت هوا گرفته، زمین چروك، آب مكــدر و یا باغبان 
غایب شده باشد؛ پس گل ها ســزاوار سرزنش نیستند 
پس ممكن است جدایی خانم سین و آقای نون هم روا 
نباشد. روا این است ژاله، اطلســی، باغبان، خانم سین و 

آقای نون را بخشید!
بیان ساده موضوع این است كه در روزگار پست و رذل دلتا 
ویروس، كمی بخشنده باشیم تا بخشیده شویم؛ آن گاه كه 
به غفلت و شیدایی دست به كاری زده ایم كه نمی بایست 

می زدیم. یا اساسا قربانی سوءتفاهم شده ایم!
خانم سین می گوید كمتر از سه ســال است از هم جدا 
شده ایم. پس از عشقی شورانگیز و ازدواجی متفاوت در 
قمصر كاشان به وقت گالبگیری. همان جا قسم خوردیم 
آغاز و پایان زندگی هم باشیم. حاال بیش از 8سال از آن 
بهار و گلباران گذشته اســت و مونا دختر چهارساله ما 
پیش من زندگی می كند. توافقی جدا شدیم و به هیچ كس 
هم توضیح ندادیم چرا؟ چون غیرقابل توضیح بود. البته 

مونا جمعه ها پدرش را می بیند.
- شما هم او را می بینید؟

- اصال، نه می بینم نه می شنوم، مادرم رابط بین رفت وآمد 
موناست البته پدرش چند نامه نوشته و التماس كرده و 
چندین بار با پدرم مالقات كرده اما بی فایده است چون 
چیزی را كه از من گرفته قابل بازپس گرفتن نیست و آن 

اعتماد است.
آقای نون مدعی اســت یك سوءتفاهم ســاده بود؛ من 
با خانم همــكارم ناهار به رســتوران نزدیك محل كارم 

رفته بودم و گویا آشنایی، در رســتوران ما را دیده است 
همین. من به خانم ســین می گویم غفلت آقای نون را 
به خاطر مونای مشتركتان ببخشید. چرا هفته ای 6روز 
باید از داشتن پدرمحروم باشد؛ آن هم در روزگار كرونا 
كه معلوم نیســت فردا منتظر كدام واكسن نزده است! 
خانم سین سكوت می كند و به آسمان آفتاب گم كرده 

خیره می شود.
حاال نزدیك سه هفته از توضیحاتی كه خواندید، گذشته 
است و خانم سین و آقای نون به خاطر دخترشان دوباره 
زیر یك سقف رفته اند. خانم ســین می گوید بخشیدن 
و فراموش كردن كار دشواری است حتی اگر پای كرونا 
در میان باشد. حق با اوست سلب اعتماد مثل بعضی از 
بیماری ها سوار بر اسب، به تاخت می آید و اگر احتمال 
خوب شــدنی وجود داشــته باشد ســوار بر الك پشت 
می رود... اما باالخره روزی ژاله و اطلســی و بنفشــه ها 
گل می دهند. همین دیروزها دیدم مردی با چند شاخه 
گل سرخ از كوچه می گذشت و با اینكه ماسك زده بود، 

ترانه سلطان قلب ها را زمزمه می كرد
من و تو

دو برگ سوزنی كاجیم
كه خشك می شویم و 

فرو می افتیم
اما از هم جدا نمی شویم هرگز

 روزگار چنان دشوار زیســت شده است كه برای برخی 
یك لقمه نان خالی شــیرین تر از عسل است! یعنی در 
اوضاع و احوالی كه غفلت، كوتاهــی و ندانم كاری و گاه 
متأسفانه بی مسئولیتی تبدیل به عادت شده است، باید 
و می باید با درك شرایط، كمی بخشنده باشیم تا كمی 
بخشیده شــویم. اگر چنین نكنیم دیری نمی گذرد كه 
با خودمان هــم قهر می كنیم؛ آن هــم در روزگاری كه 
عموما درخواست ها گرم و تشكرها ســرد است. این را 
همه آقایان نون و خانم های سین، این را همه دختران 
بنفشه و پسران زنبق در واشنگتن، پاریس، ژنو، توكیو، 
اســتانبول و ســنندج هم می دانند. ایــن را گل ها هم 
می دانند كه بی گالیه با خار ســر می كنند. كبوتر پشت 
پنجره هم می داند كه با نخســتین بق بقو خانم كبوتر 

پیدایش می شود!
واقعا ما در روزگار معلق و بی تكیه گاه جز خودمدیریتی 
در غایت معصومیت یعنی صرف نظركردن از بسیاری از 
خواسته های منطقی و مستدل و آرزوهای حداقلی چاره 
دیگری نداریم و باید به همین كه فعال زنده ایم قانع باشیم 

تا شاید فردا روز دیگری باشد؟!
وسوسه ام كرد

با آمدنش خداحافظی كنم
در پاسخ درنگ كردم

و هنوز
در نرمای تاریكی

بوی پیراهنش را می شنوم

فریدون صدیقی

استادروزنامهنگاری

یادداشت 

  شعرهای ژاپنی به ترتیب 

ناشناس و بوسانواكی كو با ترجمه عباس مخبر

با جواد فروغی؛ از زندگی در بخش 
اورژانس بیمارستان تا قهرمانی در المپیك توكیو

هنوز خودم را 
یك پرستار می دانم
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راه های رسیدن به دریاچه

به وجود آمدن تار و هویر

همه چیز درباره تار و هویر

تفریح های مختلف در جوار دریاچه ها

برای رســیدن به دریاچه های تار و هویر كه در 112كیلومتری تهران و در نزدیكی روستای 
»هویر« واقع شده اند، كار چندان پیچیده ای پیش رویتان نیست؛ فقط كافی است خودتان را 
به شرق تهران رسانده و راه شهر دماوند را در پیش بگیرید. از جاده دماوند- فیروزكوه می توانید 
از روستای دلیچای به سمت روستاهای یهر، موج، دهنار و هویر بروید و درنهایت به دریاچه 
هویر و تار برسید یا اینكه از خود شهر دماوند، بعد از گذر از روستای چنار عرب ها، جاده معدن 
را در پیش بگیرید و در انتهای این جاده خاكی، مهمان خنكای دریاچه های تار و هویر شوید. 
البته دسترسی به این دریاچه ها از یك راه دیگر هم امكانپذیر است كه برای گذر از این راه نیاز 
به خودروی مناسب جاده های خاكی و كویری دارید. اگر خودروی مناسب در اختیارتان قرار 
دارد، در جاده دماوند پس از روستای چنار شرق، به جاده خاكی دسترسی به دریاچه تار بروید و 

بعد از حدود 2ساعت رانندگی در این جاده خاكی و پر شیب، به این دریاچه برسید.

و اما بشــنوید از علت شــكل گیری دریاچه های تار و هویر؛ زمین شناســان علت 
شكل گیری این دو دریاچه را لغزش زمین و در نتیجه لغزش كوه زرین كوه در پهلوی 
جنوبی دریاچه می دانند. به عبارت ساده تر، سال ها پیش بخشی از رشته كوه زرین كوه 
دچار رانش شده و با ایجاد یك پشته بلند 50متری، مانند یك سد در برابر آب های 
سطحی عمل كرده است؛ درنتیجه دریاچه های تار و هویر از انباشت آب های سطحی 

در یك نقطه به وجود آمده اند.

دریاچه تار در ارتفاع 2هزار و500متری از ســطح دریا قرار دارد، طول آن 1.3كیلومتر و 
عرض آن 400متر است كه درمجموع مساحتی 36هكتاری را ساخته است. گفته می شود 
عمق این دریاچه در فصل های پرآب به 50متر می رســد، امــا در فصول كم آب، 40متر 
است. دریاچه هویر هم دارای 900متر طول و 150متر عرض است و درمجموع 13هكتار 
مساحت دارد. درباره پوشش گیاهی و جانوری این دو دریاچه هم باید بگوییم كه درون 
این دریاچه ها گیاهان آبی مختلفی وجود دارد، ضمن اینكه تار و هویر محل زندگی آبزیانی 
چون ماهی قزل آالی رنگین كمان زرد پر، ماهی قزل آالی خال قرمز و ماهی زردك است. 
اداره حفاظت محیط زیست دماوند هم چند گونه دیگر از جانوران آبزی را به این دریاچه ها 
آورده است. وزغ هم پوشش جانوری دیگری است كه در این دریاچه ها، به ویژه دریاچه هویر 
و در مصب رودخانه این دریاچه به چشم می خورد. درنهایت اینكه آب و هوای دریاچه ها 
به دلیل قرارگیری شان در یك منطقه كوهستانی، در فصول مختلف سال بسیار سرد است. 

در حصار كوه ها
حاال این دریاچه های شكل گرفته در دل طبیعت دماوند، در میان یك منطقه 
كوهستانی قرار دارند؛ منطقه ای متشكل از رشته كوه های قره داغ در شمال و كوه 
زرین یا همان زرین كوه در جنوب. ناگفته پیداست كه آب دریاچه های تار و هویر از 
ذوب شدن برف های زمستانی این كوه ها و آبراه های فصلی تامین می شود. ضمن 
اینكه در كف دریاچه ها هم چشــمه های آب زیرزمینی وجود دارد كه مقداری 
از آب این دریاچه ها ناشی از همین چشمه هاســت. در روزهایی كه آب این دو 
دریاچه بیشتر از حد طبیعی است و به اصطالح سرریز می شود، رودخانه هایی 
همنام با دریاچه ها، اضافه آب را با خود به شهر دماوند می برند. بد نیست بدانید آب 
دریاچه های تار و هویر، سرشار از كلسیم، منیزیم و كربنات است و جزو آب های 

شیرین ایران به حساب می آید.

نیم ساعت پیاده روی بین دریاچه ها
از هر راهی كه می روید، درنهایت باید به روستای هویر برسید؛ روستایی كه در 
نزدیكی آن 2دریاچه معروف شهرســتان دماوند واقع شده اند؛ دریاچه های تار 
و هویر كه فاصله بین شان فقط 500متر است و اگر بخواهید فقط با نیم ساعت 
پیاده روی می توانید بیــن دریاچه ها رفت وآمد كنید. درواقــع این دو دریاچه 
فیروزه ای را دنباله ای از یك كوه بزرگ از هم جدا كرده است كه بومی ها به آن 

كوه »دو بَرار« می گویند.

گل خانه 6

اگر به دنبال یــك تفرجگاه در 
دســترس، امن و كامال مناسب 
بــرای كمــی تمــدد اعصاب 
می گردید، هیچ گزینه ای بهتر 
از دریاچــه »تــار« و »هویر« 
شهرستان دماوند پیدا نمی كنید. 
چرا؟ به چند دلیل؛ اول اینكه این دو دریاچه در محدوده 
اســتان تهران قرار دارند؛ به همین دلیل در این روزها 
كه ممنوعیت تردد بین شــهری وجود دارد، می توانید 
بدون هیچ مشــكلی خودتان را به این مراكز تفریحی 
بكر برسانید. دوم اینكه فضای باز كنار دریاچه های تار و 
هویر، از این محدوده یك فضای ایمن در روزهای كرونایی 
ساخته است و سوم اینكه در این روزهای گرم تابستانی، 
این دریاچه ها حكم یك راه فرار از گرما را دارند؛ به ویژه 
اینكه هر دو در روستای خوش آب و هوای »هویر« و در 
محاصر كوه های كوچك و بزرگ واقع شده اند. اگر این 
توضیحات باعث شد تا گشــت و گذار نیم روزه در كنار 
دریاچه های معروف شهرســتان دماوند را در فهرست 
برنامه های گردشگری تان قرار دهید، بد نیست با مطالعه 
این گزارش، اطالعات تان را باالتر برده و با دســت پر به 

ضیافت آب های زالل دماوند پا بگذارید.

خانه گردی

درباره وجه تسمیه محله دركه چه می دانید؟

از »درگ« تا »دره كوچك«
»دركه« یكی از محله های قدیمی شمال غرب پایتخت اســت كه برای بیشتر ما با مسیر كوهنوردی و 
تفرجگاهی اش شناخته می شود. این محله كه از گذشته جزو منطقه ییالقی شمیران به حساب می آمد و 
درواقع یكی از 33پارچه آبادی شمیران بود، قدمتی 800ساله دارد و گفته می شود سنگ بنای آن به دست 
»سید محمد والی« از نوادگان »علی بن الحسین)ع(« گذاشته شده است. به همین دلیل هم از گذشته به 

»محله سادات« شهرت داشته است. اما اینكه چطور نام این محله از محله سادات به دركه تغییر پیدا كرد و 
اساسا اینكه دركه به چه معناست، داستان جالبی دارد كه شنیدنش خالی از لطف نیست. اگر اطالعات تان 
درباره این محله قدیمی صرفا به مسیر كوهنوردی اش محدود می شود، در این گزارش كوتاه با ما همراه 

شوید تا هم درباره تاریخچه جذابش بیشتر بدانید و هم از دالیل نامگذاری اش به این نام مطلع شوید.

»تیراژه« نام یك بــازی كارتی 
جذاب اســت كه برای بازی 2تا 
4نفر طراحی شــده است. این 
بازی از 7رنگ تشكیل شده كه 
هر كدام از ایــن رنگ ها دارای 
7كارت با اعداد یك تا 7 هستند. 
هر كدام از این رنگ ها هم قانون 
خودشان را دارند. به عنوان مثال 
در رنگ قرمــز بازیكنانی برنده 
می شوند كه بیشــترین عدد را 
دارند. طریقه بــازی هم به این 
شكل اســت كه در هر نوبت از 
بازی، هر بازیكنی كه برنده نشود 
از بازی بیرون می رود و این روند 
همینطور ادامــه پیدا می كند تا 
در نهایت یك نفر در زمین بازی 
باقی بماند. كســی كه تا آخر در 
بازی بماند، برنده است. راحتی 
این بازی باعث شــده تا تیراژه 
یك بازی بســیار مناسب برای 
جمع های خانوادگی به حساب 

بیاید.

بازی هفت رنگ تیراژه

در بیــن بازی هــای فكری، 
یك بازی كارتــی و اصطالحا 
نقش مخفی به نام »شمشیر 
ســامورایی« وجود دارد كه 
مناسب افراد 8سال به باالست 
و همزمان 3تا 7نفر را سرگرم 
می كند. این بازی از 110كارت 
تشكیل شــده كه 7تای آنها 
نقش بازیكنان را مشــخص 
می كند. در بین این كارت ها 
یــك نقش شــوگان، 2نقش 
ســامورایی، 3نقش نینجا و 
یك نقش رونیــن وجود دارد. 
كارت های اســلحه، ویژگی و 
عملیات هم از كارت های این 
بازی جذاب هســتند. طریقه 
بازی هم به این ترتیب اســت 
كــه بازیكنــان مخفیانه به 
3تیم »شوگان و سامورایی«، 
»نینجاها« و »رونین« تقسیم 
می شــوند و هدف هــر تیم، 
جمع آوری بیشــترین نشان 
شرافت یا نگه داشتن یكی از 
اعضایش در بــازی به عنوان 
آخرین فرد باقیمانده در بازی 

است.

شمشیر سامورایی

این هم یك بازی كارتی و فكری 
دیگر كه جان می دهد برای تست 
هوش؛ بــازی »كارتومیم«. این 
بازی كه درواقع نسخه جدیدی از 
بازی معروف و محبوب پانتومیم 
به حســاب می آید، به بازیكن ها 
این اجــازه را می دهد تا به جای 
اجــرای كلمــه، بــا كارت های 
موجود در بازی منظورشان را به 
دیگر بازیكن ها برسانند. درواقع 
اجراكننده 30ثانیه فرصت دارد 
تا با استفاده از كارت های سرنخ، 
كلمه مــورد نظر را بــرای بقیه 
بازیكنان به تصویر بكشــد. هر 
بازیكنی كه به عنوان نخســتین 
نفر كلمه صحیح را حدس بزند، 
به همراه اجراكننده یك امتیاز 
دریافت می كند. نیازی به توضیح 
ندارد كه در پایــان هر بازیكنی 
كه بیشــترین امتیاز را به دست 
آورده باشــد، برنده است. بازی 
كارتومیم همزمان برای 3تا 8نفر 

قابل اجراست.

بازی تست هوش

پنجشنبه

شماره 130
4  شهریور 1400 

دریاچه های »تار« و »هویر« شهرستان دماوند
پناهگاهی برای فرار از گرمای این روزها به حساب می آیند

ضیافت آب های زالل

پرنیان سلطانی

حاال كه در روزهای گرم سال هستیم و امكان گشت و گذار در حوالی دریاچه های تار و 
هویر وجود دارد، بد نیست نگاهی هم به انواع و اقسام تفریح هایی داشته باشیم كه در این 
محدوده امكان لذت بردن از آنها را داریم. شنا، آب بازی و كمپ زدن ازجمله تفریحات 
 اساســی و رایج گردشــگران این محدوده به حســاب می آید. در این محدوده امكان 
چادر زدن وجود دارد و حتی می توان شب را در جوار آب های زالل دریاچه ها گذراند. 
عالوه بر این امــكان قایقرانی و ماهیگیری بــا دریافت مجوز از ســازمان حفاظت از 
محیط زیســت هم در این دریاچه ها وجود دارد. اگر اهل كوهنوردی باشید، ارتفاعات 
متعدد اطراف دریاچه گزینه بسیار خوبی برای شما به حساب می آید. رشته كوه قره داغ 
با ارتفاع 4080متــر و كوه زرین با ارتفاع 3835متر، مقاصــد خوبی برای كوهنوردان 
است. ضمن اینكه در این محدوده شرایط دوچرخه ســواری هم مهیاست. اگر فرصت 
كافی داشتید و گذرتان به داخل روســتای هویر هم افتاد، حتما از صخره های سنگی، 

چشمه سارها، آبشارها، دریاچه ها و غارهای این روستا هم دیدن كنید.

برای اینكه بتوانیم درباره وجه تسمیه محله »دركه« صحبت كنیم، 
باید ابتدا از شكل گیری این محله بگوییم. سال های سال پیش، یعنی 

بیش از 800سال قبل، تعدادی باغدار و كشاورز در محدوده دركه 
امروزی روزگار می گذراندند تا اینكه امامزاده »سید محمد والی)ع(« 

به این روستا آمد و سنگ بنای اصلی این محله را گذاشت. ماجرا از 
 این قرار است كه با قبول عنوان ولیعهدی مامون عباسی از سوی 

امام رضا)ع( و آمدن هشتمین امام شیعیان به توس، گروهی از 
خاندان و بستگان ایشان هم به سمت ایران حركت كردند. بعد از 

شهادت امام رضا)ع(، مامون دستور داد تا تمام خاندان اهل بیت)ع( 
كه در راه توس بودند، تحت تعقیب قرار گرفته و درنهایت به 

قتل برسند. به همین دلیل است كه ما در جای جای ایران شاهد 
زیارتگاه ها و بقعه امامزاده ها هستیم. این گزاره تاریخی را تعریف 

 كردیم كه بگوییم امامزاده »سید محمد والی)ع(« هم یكی از بستگان 
امام رضا)ع( بود كه همراه خانواده اش در مسیر رفتن به توس بود كه 

از شهادت امام رضا)ع( مطلع شد. او پس از آنكه تحت تعقیب مأموران 
خلیفه عباسی قرار گرفت، به روستای دركه امروزی آمد و در این 

روستا برای خودش و خانواده اش خانه ای بنا كرد.

بعد از آنكه امامزاده سیدمحمد والی)ع( از نوادگان امام 
سجاد)ع( سنگ بنای محله دركه را گذاشت و به دست 

خودش تمام زمین های بایر آن محدوده را آباد كرد، 
روزبه روز به تعداد افرادی كه برای زندگی این روستا 

را انتخاب كردند، اضافه شد. عالوه بر خانواده امامزاده 
سیدمحمد والی)ع( كه هسته اولیه این روستا را تشكیل 

می دادند، رفته رفته افرادی از روستاهای شمالی ایران 
و همچنین استان قزوین و لرستان هم به این محدوده 

مهاجرت كردند تا درنهایت روستای دركه شكل 
گرفت؛ روستایی كه در ابتدا به واسطه حضور خانواده 
اهل بیت)ع(، به روستای »سادات« شهرت داشت. اما 
ما همه این اطالعات را از كجا داریم؟ از بازسازی بنای 

امامزاده كه برای دومین بار در سال 1358شمسی 
صورت گرفت. در جریان این بازسازی بود كه سنگ های 

قبر، تنورهای قدیمی، هاون های سنگی و... از دل 
خاك به دست آمد و باستان شناسان با مطالعه این آثار 

متوجه قدمت این روستا و چگونگی شكل گیری آن 
شدند. درواقع این كشفیات كه نشان می داد هسته 

اولیه روستای دركه پیرامون بقعه امامزاده سیدمحمد 
والی)ع( شكل گرفته، از قدمت چند صد ساله این محله 

امروزی پرده برداشت.

از محله سادات تا دركه

دركه یعنی دره كوچكامامزاده سیدمحمد والی ع

از درگ تا دركه

حاال كه از تاریخچه این محله قدیمی مطلع شدیم، وقت آن 
رسیده كه نگاهی هم به وجه تسمیه نام این محله داشته باشیم. 
همانطور كه گفته شد، نام محله دركه در ابتدا محله سادات بود 
اما به مرور زمان و از تاریخی كه به طور دقیق مشخص نیست، به 
دركه تغییر پیدا كرد. درباره وجه تسمیه نام دركه، روایت های 
مختلفی وجود دارد. یكی از معتبرترین روایت ها كه مورد قبول 
تهران شناسان هم هست، این است كه واژه دركه مصغر واژه 
»دره« به معنای دره چه یا دره كوچك است؛ یعنی درواقع دركه 
از دو واژه »در« )مخفف دره( و »كه« نشانه تصغیر ساخته شده 
است كه روی هم رفته معنای دره كوچك می دهد. اگر درباره 
دلیل این نامگذاری هم كنجكاو باشید، باید بگوییم دره ای كه 
محله دركه در جوار آن شكل گرفته، راه ورودی به رشته كوه 
البرز و دره های بزرگ اطرافش است. به همین دلیل این دره كه 
در مقایسه با دیگر دره های اطرافش سایز بسیار كوچك تری 
دارد، از گذشته نام دره كوچك را برای محله دركه امروزی به 
ارمغان آورده است.

درباره وجه تسمیه دركه روایت دیگری هم وجود دارد كه كمتر از سوی تهران شناسان و زبان شناسان به عنوان روایتی 
معتبر پذیرفته شده است اما از آنجا كه این روایت بین مردم به خصوص اهالی دركه رواج دارد، بد نیست به آن هم 
اشاره ای كنیم. عده ای می گویند نام دركه از واژه »درگ« گرفته شده است. حاال درگ چیست؟ نوعی كفش كه مخصوص 
راهپیمایی روی برف بوده. این عده معتقدند از آنجا كه در گذشته در این محدوده برف های سنگین می بارید، اهالی 
روستا برای رفت وآمد از كفش هایی به نام درگ استفاده می كردند كه یخ شكن بود. ضمن اینكه از نظر ظاهری نیز پهنای 
این كفش ها از كفش های معمولی بیشتر بود و به همین دلیل پای افراد در برف فرو نمی رفت. كسانی كه موافق این 
وجه تسمیه برای نام دركه هستند، می گویند واژه درگ به مرور زبان به درگه و بعد دركه تغییر پیدا كرد.

درچه به جای دركه
البته برخی نیــز معتقدند دركه 
در ابتدا »درچه« بوده؛ به همان 
معنای دره كوچك كه با گذر زمان 
به دركه تغییر یافته است. دلیلش 
هم همانطور كه گفته شد، وجود 
دره ای در باالدست این محله است 
كه در مقایســه با دیگر دره های 
كوهپایه رشــته كوه البــرز، دره 
كوچكی به حساب می آید. درواقع 
این عده با قبول وجه تسمیه دره 
كوچك، نام دركــه را برگرفته از 

درچه می دانند.



گفت وگو با محمد فیلی، بازیگری كه از روزی روزگاری به مختارنامه رسید

خارجی ها هم برای 
نقش شمر نفرینم كردند

7تماشا خانه

خودش هم باورش نمی شــد روزی از نقش برادران دوقلوي »نسیم بیگ« و »بسیم بیگ« در سریال »روزی 
روزگاری« به »مختار نامه« و »شمر ذی الجوشن« برسد. محمد فیلی گرچه برای بازی در این نقش منفور در تاریخ، 
دشنام و نفرین بسیار شنیده اما خودش از این نقش راضی است و می گوید: »ساخته های داوود میرباقری، الف 
ویژه است و نه فقط من كه بسیاری از بازیگران تمایل دارند در چنین كارهایی به ایفای نقش بپردازند چراكه 
زحمتی كه می كشیم، دیده و نقش ماندگار می شود. همچنین بازی در مختارنامه به زندگی ام بركت داد.« او در 
سریال های دیگری چون »تفنگ سرپر«، »پشت كوه های بلند«، »چاردیواری«، »دولت مخفی«، »جالل الدین« 
و »عملیات ۱۲۵« جلوی دوربین رفته اما نقش شمر در سریال مختارنامه اعتبار دو چندانی را برای او رقم زد و به نوعی ماندگارش كرد. 

سراغ این بازیگر 7۱ساله رفتیم و از ناگفته های نقش هایی كه بازی كرده پرسیدیم. در ادامه بخش هایی از این گفت وگو را می خوانید.

بازی گردی

شما كارآگاه جان بیشاپ هستید؛ 
یــك كارآگاه وظیفه شــناس كه 
تا دیروقت در ســاختمان پلیس 
مشــغول كار روی پرونده هایتان 
هســتید. اما ناگهان با یك تماس 
ناشناس متوجه می شوید كه یك 
هكر كنترل اداره پلیس را بر عهده 
گرفته و تمام راه های ارتباطی شما 
را با دنیای خارج قطع كرده است. 
حاال باید در محیط تاریك و مخوف 
اداره پلیس، با استفاده از آیتم هایی 
كه به دســت می آورید، معماها و 
چالش های پیــش رو را حل كنید 
و به این ترتیب جــان خودتان را 
از دست چشــمان قرمزی كه در 
تاریكی به دنبال شــما می آیند و 
وســایل فلزی ای كه به سمت تان 
پرتاب می شوند، نجات بدهید. این 
خالصه ای از داســتان ترسناك و 
CASE: Ani�  هیجان انگیز بــازی
  matronics – Horror game
است؛ بازی ای با گرافیك سه بعدی 
بســیار عالی كه یكــی از بهترین 

بازی های موبایلی است.

یك بازی ترسناك!

بــازی ســاده و در عیــن حال 
ســرگرم كننده  و  جــذاب 
 ،»Where’s My Water« 
یك موضوع خیلی جالب دارد. در 
این بازی شما در نقش تمساحی به 
نام »كرانكی« هســتید كه عالقه 
زیادی به حمام كــردن دارید! اما 
مسیر آب در رسیدن به شما بارها 
و بارها بســته می شود و شما باید 
بتوانید با باز كردن مســیر آب، با 
خیال راحت و بــدون قطعی آب 
دوش بگیریــد! اگر چــه به نظر 
می رسد این بازی چالش سختی 
پیش روی كاربرانش نمی گذارد، 
اما كمی كه از بازی بگذرد متوجه 
سختی های رساندن آب به تمساح 
سبزرنگ و دوست داشتنی بازی 
خواهید شد. شاید برایتان جالب 
باشد بدانید بازی حمام تمساح، 
بهترین بازی پازل اندرویدی است 
و برنده جایزه بهترین بازی سال 
را از استودیوی دیزنی از آن خود 

كرده است.

رساندن آب به تمساح!

شاهزاده گرفتار در برج

یكی از بهتریــن و جدیدترین 
بازی های موبایلی، بازی دوبعدی 
 »Once Upon a Tower« 
است؛ یك بازی اكشن دوبعدی 
كه بســیار خوب طراحی شده 
و گزینه بســیار خوبــی برای 
عالقه مندان به بازی به حســاب 
می آید. در این بازی كه ترجمه 
فارسی اش »یك بار روی برج« 
می شــود، شــما در نقش یك 
شاهزاده گرفتار در برج هستید؛ 
برجی دورافتاده كه شــبانه روز 
یك اژدها از آن مراقبت می كند. 
شما برای فرار از این برج عالوه 
بر اینكه بایــد مراقب زبانه های 
آتش اژدها باشید، باید از دست 
موجودات عجیــب و غریبی كه 
نگهبــان برج هســتند هم فرار 
كنید. این بــازی دارای امتیاز 
4.4 از 5  اســت و بــا طراحی 
خــوب و زیبــا و صداگــذاری 
هیجان انگیزش، یك بازی خیلی 
خوب موبایلی برای عالقه مندان 

به دنیای بازی است.

پنجشنبه

شماره 130
4  شهریور 1400 

    این روزها با كرونــا این ویروس 
منحوس چه می كنید؛ واكسن زده اید؟

با كرونا كنار آمده ایم. بله واكسن زدم اما حقیقت این 
است كه ایمنی واكسن هم تضمین شده نیست و باید 
خیلی مراقبت كنیم. هنرمندان هم مثل بسیاری از 
اقشار جامعه از كرونا لطمه دیدند و بسیاری از آنها 
بیكار و خانه نشین شــدند. یكی از سختی های كار 
بازیگران این است كه مجبورند بدون ماسك مقابل 
دوربین بازی كرده و در جمع های پرازدحام عوامل 
تولید حاضر شوند كه خود، ریسك ابتال به كرونا را 

زیاد می كند.
    هم اكنون مشــغول چــه كاری 

هستید؟
واقعیت اینكه من در این روزهای كرونایی مشغول 
بیكاری ام و در خانه هستم.)باخنده( با این شرایط 
سنی و جسمی كه من دارم به نظرم ماندن در خانه 
بهترین كار اســت. البته به طور پراكنده در سریال 
»گیلدخت« سكانس هایی را بازی كردم كه هنوز 
یك سكانس آن مانده اســت و منتظرم آن را بازی 

كنم.
    امسال برای نخسین بار در ماه محرم 
ســریال مختار نامه در همان مدیوم 
تلویزیونی خودش از شبكه های سیما 
پخش نشد. شما با این اقدام موافق 

بودید؟
البته شبكه قرآن به شــكلی محدود پخش كرد اما 
من معتقدم تكرار بیش از حد یك ســریال نه تنها 
باعث محبوب تر شدن سریال نمی شود، بلكه ارزش 
آن را هم كامال از بین می برد. واقعا بابت این موضوع 
متأسفم؛ چرا كه بعد از چندین سال، چنین كاری 

ساخته شــد و دیگر چیزی بعد از آن ساخته نشد. 
حدود ۱۲ سال است كه این سریال هر سال پخش 
می شود، ما بیشتر دوســت داریم كار جدید بازی 
كنیم و فقط محدود به یك سریال نباشیم. از زوایای 
مختلف می شود به واقعه عاشورا پرداخت و كارهای 
فاخری ساخت. قرار بود بعد از آن سریال »سلمان 
فارسی« ساخته شود كه هنوز به اتمام نرسیده است. 
متأســفانه در دهه های اخیر روند فیلمسازی  ما رو 
به افول بوده است. بهترین فیلمسازی های ما برای 
دهه60 بود و در سال های اخیر سریال های الف ویژه 

مثل مختارنامه بسیار كم ساخته شد.
    راستی از سریال »سلمان فارسی« 
چه خبر؟ شنیده  ایم كه شما هم قرار 
است مجدد با آقای میرباقری همكاری 

كرده و در این سریال بازی كنید؟
عوامل تولید سریال فاخر سلمان فارسی هم مشغول 
تصویربرداری هســتند. دورادور از آنها خبر دارم. 
درباره بازی خودم در این سریال هم باید عرض كنم 
هنوز مرا برای بازی صدا نكرده اند، البته اسم من در 
فهرست بازیگران این سریال است. كرونا كمی روند 
تولید و تصویربرداری را كند كرده است. سریال های 
تاریخی پروژه هــای پرهزینه، ســخت و زمانبری 
هستند؛ تدارك یك روز فیلمبرداری و هماهنگی 
بازیگران، هنروران، طراحی دكور و گریم و... كلی 

زحمت دارد.
    واكنش های مردم نشان می دهد 
كه شما چقدر باور پذیر نقش شمر را 
بازی كردید. از بازتاب های این نقش 

در میان مردم برایمان بگویید.
ابتدا بــرای پذیرش این نقش مردد بــودم و نگران 

بازخورد ایــن موضوع بودم، چون خیلــی از موارد 
را در تعزیه دیده و شــنیده بودم كــه چه اتفاقاتی 
بــرای مخالف خوان ها رخ داده بــود و پیش خودم 
می گفتم كه تعزیه را عده ای می بینند اما سریال را 
همه می بینند و چه اتفاقی ممكن اســت برای من 
بیفتد؟ قبول نقش شمر یك ریسك بزرگی بود كه 
من انجام دادم. خدا و امام حسین)ع( كمكم كردند 
كه این نقش را بتوانم به خوبــی از آب در بیاورم تا 
مردم آن را باور كنند. خاطرم هست آن اوایل پخش 
سریال، عده ای از روی تعصب و خشم، عكس العمل 
نشان می دادند. حتی یك بار وقتی داشتم در خیابان 
راه می رفتم یك چیز خیلی محكمی به سرم اصابت 
كرد، یك خانم با كیفش محكم به سرم كوبید و به من 
گفت: »كار بدی كردی كه نقش شمر را بازی كردی، 
من كارهای تو را دیده بودم و آنها را هم دوست داشتم 
و دلم می خواست با همان روند كار را انجام دهی«. 
این خشم و عصبانیت او تا جایی ادامه پیدا كرد كه 
من به او گفتم خانم ببخشید، اشتباه كردم، دیگر این 
كار را نمی كنم. برای بازی در این نقش من حتی از 

خارج از ایران هم مورد لعن قرار گرفته ام )با خنده(.
    جدی؟ ماجرا از چه قرار بود؟

سریال مختارنامه در كشورهای زیادی پخش شد 
و به همین واســطه در كویت، عراق، بنگالدش و 
دیگر كشورها مرا می شناختند. چندین سال پیش 
من مهمان شبكه الكوثر برای بینندگان عرب زبان 
بودم و درباره نقشــم صحبت هایی كــردم. بعد از 
صحبت های من، یك بیننده از كشور كویت با برنامه 
تماس گرفت و از من حاللیــت طلبید و گفت من 
چندبار سریال مختار و نقش شما را دیدم و همیشه 
از صمیم قلب شما را لعن و نفرین می كردم اما حاال 

وقتی صحبت های شما را شنیدم متوجه شدم كه در 
مورد شما اشتباه می كردم.

    اجــازه بدهید به گذشــته و به 
نخســتین نقش هایی كه شما بازی 
كرده بودید برگردیم. مردم شــما را 
با نقش برادران دوقلوي نسیم بیگ 
و بســیم بیگ خوب می شناسند و 
خاطره دارند. از فیلم روزی روزگاری و 
همكاریتان با استاد خسرو شكیبایی 

برایمان بگویید.
قبل از این هم بازی كرده بودم اما روزی روزگاری 
نخستین بازی جدی و مهم من بود. خیلی بحث بود 
كه چرا دو نقش مهم در یك سریال الف ویژه به من 
سپرده شده اســت؛ منی كه تجربه هنری چندانی 
نداشتم. من با گریم بسیم -كه برادر كم ذهن و كودن 
بود- باید بازی را شروع می كردم. قرار شد نخستین 
سكانس فیلم درست با نقش من شروع شود. وقتی 
آماده بازی شدم مرحوم شكیبایی داخل چادر آمدند 
و گوشه  ای دو زانو نشسته و آرام مرا نگاه می كردند. 
طبیعتا برای من تــازه كار، قرار گرفتن مقابل یك 
ستاره ســینمای ایران اســترس زیادی به همراه 
داشت. سعی كردم خودم را جمع و جور كنم تا خیلی 
تحت تأثیر این فضا قرار نگیرم. خدا را شكر سكانس 
خوبی از آب درآمد. وقتی بازی من تمام شد، آقای 
شــكیبایی جلو آمد و مرا بغل كرد و گفت من االن 
فهمیدم كه چرا اصرار می كردند كه شما این نقش را 
بازی كنید و انتخاب درستی كردند؛ یعنی نخستین 
تأیید كار من را آقای خسرو شكیبایی زدند و همین 
جمله در مسیر زندگی هنری من بسیار مؤثر واقع 
شد و باعث شد من اعتماد به نفس بیشتری برای 

ادامه كار پیدا كنم.
    پــس می توان گفت كه اســتاد 
شكیبایی در مسیر هنری شما نقش 

خطیری داشته است؟
بله صد البته؛ وقتی یك هنرمند درجه یك سینمای 
ایران، كار یك آماتــوری مثل من را تأیید می كند، 
در حقیقت به من انرژی می دهد كه با توان بیشتر، 
فعالیت هنری  ام را دنبال كنم. این خاطره درســی 
برای همه ماست كه بدانیم یك جمله از سوی یك 
فرد به ویژه فرد باتجربــه و كاربلد چگونه می تواند 
مســیر زندگی افــراد را تغییر دهــد. از همان جا 
رفاقت ما شكل گرفت و دوستان صمیمی ای با هم 
شدیم. روحش شاد. خاطرم هست همیشه به من 
می گفت بیا قبل از اینكه برای گریم آماده شــویم 
یك یا دو ساعت قبل با هم تنهایی دیالوگ هایمان 
را تمرین كنیم. جا دارد در اینجــا از زنده یاد آقای 
مســعودولدبیگی، چهره پرداز این ســریال یادی 
كنیم كه واقعا هنر ایشــان در باورپذیر كردن نقش 
برای مردم، بســیار مؤثر بود. ناگفته نماند سریال 
روزی روزگاری شــاید تنها كاری بود كه من دیدم 
تهیه كننده همان میزان قراردادی را با من بســت 
كه با نقش مشــابه من داشــت. با خود نگفته بود 
كه چون این فیلی نخســتین كارش هســت به او 
یك سوم میزان دستمزد بازیگران دیگر را پرداخت 
كنم. این عدم تبعیض در پرداخت حقوق ها خیلی 
كمك می كند كه بازیگر با انرژی و اعتماد به نفس 
بیشتر كار كند. متأسفانه این روزها دیگر به اینگونه 
نیست و تفاوت دستمزدها میان بازیگران به حدی 
زیاد است كه انگیزه ها را از بین می برد. بارها دیده 
شده كه بازیگری شاید یك دهم سكانس هایی كه 

من بازی كردم را بازی نكــرده اما قرارداد چندصد 
میلیونی دارد. این تبعیض ها در دستمزدها بسیاری 
از هنرمندان به ویژه همكاران پیشكسوت مرا آزار 
می دهد. چرا هیچ مسئول و سازمانی به این وضعیت 
پرداخت ها نظارت نمی كند؟ چرا اینگونه پرداخت ها 
حساب و كتاب نمی شود؟ این یك بیماری است كه 

به تن هنر سینما و تلویزیون ما افتاده است.
    شــما ژانرهای مختلفی را بازی 
كردید. خودتان بیشتر ژانر كمدی را 

می پسندید یا جدی و تاریخی؟
برای من فرقی نمی كند و هر نقشی را بازی می كنم. 
درباره نقش طنز باید عرض كنم طنز جایگاه خاص 
خودش را دارد و اگر قرار است ما كار طنزی انجام 
بدهیم كه به واسطه مسخره كردن و لودگی دیگران 
را بخندانیم این كار از اســاس اشــتباه است. من 
معتقدم هر قوم و ملیتی برای خودش طنازی خاصی 
دارد و باید با هوشــیاری و دقت بیشتر درباره اقوام 
فیلم به ویژه طنز ساخت. به هر طریقی نباید بیننده 
را خنداند. این مسخره كردن ها نه تنها طنز نیست 

بلكه لودگی است و آزار دهنده است.
    به عنوان صحبت پایانی اگر نكته ای 

هست بفرمایید.
بزرگ ترین آرزوی من این اســت كه این ویروس 
منحوس ریشه كن شده و این مشكالت اقتصادی 
مردم برطرف شود. ماه هاست كه جامعه ما ملتهب 
شده و جسم و روح همه ما را آزار می دهد. همه ما 
به جای انتظاركشیدن خبر خوب، هر لحظه منتظر 
شنیدن یك خبر بد هستیم. امیدوارم دوباره شادی 
مردم را بدون ماسك و این محدودیت ها ببینیم و 

آرامش به دل های مردم بازگردد.

الناز عباسیان

 قدمگاه
ســال های دهــه80 اوج ســاختن 
فیلم های دینی در سینمای ایران است. 
پرداختن به ســوژه های مذهبی توجه 
كارگردانــان زیادی را جلــب می كند و 
آنها را به ســمت ســاختن فیلم هایی با 
موضوعات دینی و مذهبی می كشــاند. 
محمدمهدی عســگرپور پس از سال ها 
وقفه در كارگردانی در ســینما، با فیلم 
»قدمگاه« بازمی گردد. رحمان، پسری 
سرراهی اســت كه از همان كودكی در 
روستا زندگی كرده و بزرگ شده است. هر سال در نیمه شعبان او برای ادای 
نذر ۱0 ساله اش راهی قدمگاه می شود. اما با رسیدن به این زیارتگاه، رحمان 
خوابی می بیند كه زندگی او را متحول می كند. این فیلم مهدویت و انتظار را 
محور داستانش قرار داده و با روایتی بدون لكنت و سرراست یكی از بهترین 
فیلم ها با این موضوع را ساخته اســت. از بازیگران این فیلم می توان به رضا 

كیانیان، بابك حمیدیان، فرامرز صدیقی و محمدرضا داوودنژاد اشاره كرد.

 سر به مهر
فیلم »ســر به مهــر« جزو نخســتین 
فیلم هایی اســت كه به طور مستقیم به 
نماز می پردازد. تا پیــش از این در فیلم 
سینمایی ندیده بودیم سوژه اصلی، نماز 
خواندن یا نخواندن شخصیت اصلی اش 
باشد. هادی مقدم دوست در سال ۱۳۹۱ 
در ســر به مهر ســوژه ای را مدنظر قرار 
داده كه شــاید دغدغه خیلی از افراد در 
جامعه باشــد. این فیلم داستان دختر 
تنها و خسته ای اســت كه زندگی اش را 

در وبالگش می نویسد و توسط برادر دوســتش از او خواستگاری می شود و 
صحبت های اولیه ازدواج را انجام می دهند. او كه نماز نمی خوانده بنا به شرایط 
زندگی شــروع به خواندن نماز كرده و االن شــهامت اینكه به خواستگارش 
نماز خواندن خود را بگوید، ندارد و خجالت می كشد ولی در آخر فیلم بازگو 
می كند. ازجمله بازیگران این فیلم می توان به لیال حاتمی، آرش مجیدی و 

خاطره اسدی اشاره كرد.

 یك تكه نان
فیلم »یك تكــه نان« محصول ســال 
۱۳8۳ داستان یك جوان ساده در لباس 
ســربازی اســت كه همراه یك پیر مرد 
كم حوصله به دیدن پیرزنی كه به صورت 
معجزه آسایی توســط جوانی، قرآن را 
حفظ شده به روستایی می روند. در طول 
مسیر ماجراهایی رخ می دهد و در نهایت 
نشــانه هایی كه پیرزن از جوان می دهد 
نشانه های همان جوان سرباز است. كمال 
تبریزی كارگردان این فیلم گفته بود در 
فیلم ســعی بر این بود كه پدیده معجزه را در عصر حاضر به تصویر درآوریم، 
بنابراین موضوع حافظان قرآن مبنای حركت قرار گرفت تا به موضوع اصلی 
كه معجزه بود بپردازیم.  یك تكه نان با وجود برخی انتقادات كه زمان اكران 
برانگیخت، فیلم متفاوتی در كارنامه فیلمســازی تبریزی و سینمای ایران 
به شمار می رود. اسماعیل خلج، احمد آقالو، گالب آدینه، رضا كیانیان و هومن 

سیدی در این فیلم هنرنمایی كرده اند.

 روز واقعه
مگر می شــود حرفی از محرم و عاشورا 
باشــد و نام »روز واقعه« به میان نیاید؟ 
این فیلم درخشــان كه جایزه بهترین 
فیلم ســیزدهمین دوره جشنواره فیلم 
فجر را از آن خود كرده، از روی فیلمنامه 
بهرام بیضایی ساخته شده و آن را شهرام 
اسدی كارگردانی كرده است. فقط كافی 
است نگاهی به دســت اندركاران تولید 
این كار بیندازید تا دست تان بیاید این 
فیلم چه شــاهكاری بوده است. علیرضا 

شجاع نوری، عزت اهلل انتظامی، جمشید مشایخی، مهدی فتحی، محمدعلی 
كشاورز، سعید نیكپور، عنایت اهلل بخشی، حســین پناهی، ژاله علو، حمیده 
خیرآبادی و الدن مستوفی بازیگران فیلمی هستند و موسیقی آن را مجید 
انتظامی ساخته است. در این فیلم جوانی مســیحی كه تازه به اسالم روی 
آورده، ندایی می شنود كه او را به یاری فرا می خواند. به همین دلیل به سمت 

كربال حركت می كند.

 وقتی همه خواب بودند
فیلم »وقتی همه خواب بودند« محصول 
سال ۱۳84 روایتی ســاده و كم تعلیق 
دارد و خیلی از پیچیدگی های داستانی 
در آن خبری نیست. فریدون حسن پور، 
كارگردان این فیلم ایده اش را از آرزوی 
مادرش كــه هیچ گاه نتوانســت به حج 
برود و داســتان پیرزنی بیمار كه آرزوی 
دیدن فرزندش را داشت گرفته است. اگر 
كارگردان می توانست عمق بیشتری به 
داستان و شخصیت های فیلمش بدهد، 
نتیجه نهایی كار جذاب تر و قابل قبول تر می شــد. اگر شخصیت ها، پیرنگ و 
خرده پیرنگ ها عمق بیشتری داشتند و كاركرد بهتری برایشان درنظر گرفته 
می شد، وقتی همه خواب بودند را به اثری ماندگارتر تبدیل می كرد. با این حال 
حسن پور سعی كرده ضعف ها و حفره های فیلمنامه اش را با گرفتن قاب ها و 
تصاویر زیبا از روستاهای سرسبز شمال پر كند. گالب آدینه، محمدرضا فروتن 

و غزل شاكری در این فیلم هنرنمایی كرده اند.

 محمد رسول هللا ص
فیلــم »محمــد رســول اهلل)ص(« 
محصول ســال ۱۳۹4 و ساخته مجید 
مجیــدی پرهزینه تریــن و بزرگ ترین 
پروژه فیلمسازی تاریخ سینمای ایران 
به حساب می آید و بنا به اعالم رسانه ها 
چیزی حدود 6۲ میلیــارد تومان برای 
این فیلم هزینه شده اســت. این فیلم 
بــه زندگــی دوران كودكــی حضرت 
محمــد)ص( و رویدادهــای مختلف 
ایــن دوران می پردازد و نشــان دهنده 

مهربانی های پیامبر اسالم اســت. البته فیلم با وجود هزینه های بسیار برای 
ساخت در روایت و فیلمنامه با انتقاداتی مواجه شد. بسیاری ساخته مجیدی را 
با فیلم مصطفی عقاد مقایسه می كنند و معتقدند  كه فیلم آن كشش و گیرایی 
الزم برای جذب مخاطب را ندارد. البته این فیلم ویژگی های فنی قابل قبول 
داشت و مورد توجه برخی از مخاطبان قرار گرفت. مینا ساداتی، مهدی پاكدل، 

علیرضا شجاع نوری و محسن تنابنده از بازیگران این فیلم اند.

 كتاب قانون
در سال ۱۳87 مازیار میری با 
فیلم »كتاب قانون« با تأكید بر 
مضامین دینی با نگاه طنزآمیز، 
از نگاه خشك برخی فیلم ها در 
این حوزه فاصله گرفت و فضای 
تازه ای را خلق كرد. داســتان 
فیلم درباره یك كارمند دولت 
به نام مهندس رحمان توانا با 
بازی پرویز پرستویی است كه 
در مأموریتش به كشور لبنان 

عاشق یك دختر مسیحی می شود. در نهایت دختر مسیحی به دین 
اسالم روی می آورد و به همراه رحمان به ایران می آید. او كه دین 
اســالم را با اختیار خود و آگاهی از احكام آن پذیرفته با مسلمانان 
شناسنامه ای كه در رفتار و گفتارشان احكام را زیر پا می گذارند، به 
مشكل برمی خورد. كتاب قانون با نگاهی انتقادآمیز به مخاطبش 
می گوید كه مردم جامعه تا چه حد از واجبات دینی فاصله گرفته اند 
و آن را نادیده می گیرند. در این فیلم پرویز پرستویی، دارین حمزه و 

فریده سپاه منصور بازی كرده اند.

 استشهادی برای خدا
»استشــهادی برای خدا« 
محصــول ســال ۱۳86 به 
لحــاظ كارگردانــی فیلم 
دشواری اســت كه علیرضا 
امینــی به خوبــی از عهده 
ساختش برآمده است. این 
فیلــم از نمونه هــای اعال و 
موفق سینمای دینی است. 
داســتان فیلم چنین است: 
»فتحی با بازی جمشــید 
هاشم پور پس از ۲0 سال به روستای خود بازگشــته تا از مردم و 
همسرش حاللیت بطلبد. ۲0 ســال پیش نرگس همسر فتحی 
به دلیل ریزش بهمن، به اجبار چند روزی را در كوهســتان همراه 
با دو سرباز ســپری كرده و این موضوع باعث شده تا اهالی روستا 
تهمت های ناروایی به او نسبت دهند. اكنون پس از این مدت طوالنی 
و درحالی كه نشانه های مرگ را لمس كرده به روستا بازمی گردد تا 
از مردم و نرگس حاللیت بطلبد.« از بازیگران این فیلم می توان به 

جمشید هاشم پور، محسن تنابنده و احمد مهران فر اشاره كرد.

معرفی 8فیلم دينی سینمای ایران در دو دهه اخیر

دين به روايت سينما
سینمای دینی در ایران سابقه زیادی ندارد و پس از پیروزی انقالب، فیلم هایی با مضامین دینی و مذهبی ساخته شدند 
و حوزه جدیدی را شكل دادند. تا پیش از این انقالب، سینما به حوزه مذهب ورود پیدا نمی كرد و بیشتر درگیر فیلم های 
عاشقانه و ملودرام های سرگرم كننده بود. اما پس از انقالب، سینما همانند دیگر ساحت های اجتماع دچار تغییر و تحول 
شد و مضامین جدیدی وارد سینما شد. سینمای دینی و مذهبی هم یكی از موضوعات تازه ای بود كه مورد حمایت مسئوالن 
فرهنگی كشور قرار گرفت. این سینما به مرور زمان پخته تر شد و حالتی معناگرا به خود پیدا كرد. از دهه ۸۰ به این سو، 
فیلم های مذهبی ایران با رگه هایی از عرفان و معناگرایی ساخته شدند كه همین موضوع باعث غنا بخشیدن به این ژانر 
شد. ۸فیلم مذهبی و دینی مهم سینمای ایران در طول این دو دهه اخیر را بررسی كرده ایم كه در ادامه می خوانید. برای 

تماشای این فیلم ها، می توانید از پلتفرم های نمایش آنالین فیلم ها ازجمله نماوا و فیلیمو تماشا كنید.
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بســیاری از ما تنها برنامه ویرایش 
عكســی كه ســراغ داریم، برنامه 
فتوشاپ است. درحالی كه از وقتی 
تلفن های هوشــمند به بازار آمده، 
اپلیكیشن هایی هم برای ویرایش 
عكس ساخته شده كه كار كردن 
با آنها بســیار راحت تر از فتوشاپ 
و نمونه های دیگر آن اســت. یكی 
 »PicArt« از این برنامه ها، برنامه
است؛ نرم افزاری كه یكی از بهترین 
ویرایشــگرهای عكس و ویدئو در 
موبایل به حســاب می آیــد و تا به 
امروز بیش از یك میلیارد دانلود در 
 دنیا داشته اســت! روتوش عكس، 
پاك كــردن تصویــر پس زمینه، 
استفاده از فیلترهای مختلف، اضافه 
كردن متن و...، ازجمله قابلیت های 
این برنامه پرطرفدار اســت. ضمن 
اینكه در این اپلیكیشن می توانید 
ویدئوهای خودتان را هم ویرایش 
كنید؛ كلیپ بسازید، اندازه تصویر 
را تغییر بدهید یا حتی با فیلترهای 
مختلف، رنگ ویدئو را عوض كنید.

ویرایش عكس و ویدئو

»بالونت« یك پیام رســان و شبكه 
اجتماعی اســت كه درواقع جعبه 
ابــزاری بــرای دوركاری گروه ها 
و ســازمان ها در ایــن روزهــای 
كرونایی به حساب می آید. در این 
اپلیكیشــن عالوه بر اینكه فضای 
چت و گفت وگو مهیاســت، امكان 
تماس صوتی و تصویری و همچنین 
برگزاری جلسات آنالین وجود دارد. 
عالوه بر این، بالونت به چند امكان 
دیگر هم مجهز اســت كه ازجمله 
آنها می توان به تعریف پروژه تیمی 
و بر عهــده گرفتــن مدیریت آن، 
تعریف فرم های دریافت اطالعات، 
مدیریت مجموعه ای از جلســات 
شخصی و سازمانی، ثبت دفتر مالی 
و حسابداری و حساب های شخصی 
و كاری، تولید محتوای آموزشی و 
آموزش آنالین و مجازی، طراحی 
انواع آزمون  تســتی و تشریحی و 
ارائه نمــره به شــركت كنندگان، 
طراحی نظرسنجی و داشتن كیف 
پول برای تبادالت مالی اشاره كرد.

مخصوص دوركاری

این هم یــك اپلیكیشــن ایرانی 
برای كســانی كــه قصــد دارند 
به زودی مادر شــوند یا مادرهایی 
كه می خواهند بهترین راه و روش  
تربیتی را فرابگیرند. »مادرشــو« 
نرم افزاری اســت كه در سه بخش 
بــارداری، زایمــان و كودك یاری 
همه اطالعــات الزم را از پیش از 
بارداری تا پس از زایمان در اختیار 
كاربرانش قرار می دهــد. پیش از 
بــارداری، نابــاروری، بــارداری، 
زایمان، پس از زایمان، نوزاد، یك 
تا 12ماهگی، 12تــا 24ماهگی، 
2تا 8سالگی و ســالمت كودك، 
بخش های مختلف این اپلیكیشن 
كاربردی برای مادران جوان است. 
از امكانات مختلف برنامه مادرشو 
می توان به تعیین زمــان زایمان، 
آموزش شناخت نشانه های خطر 
در بارداری، یادآوری آزمایش ها و 
سونوگرافی ها، آموزش راهكارهای 
كم كردن عوارض بارداری و تعیین 
وزن گیری مناســب جنین اشاره 

كرد.

مادرشو

پنجشنبه
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ترور اعالم نشده
اما هائیتــی، همین چنــد هفته پیش هــم دوباره خبرســاز شــد؛ بابت ترور 
رئیس جمهورش، »جوونل موئیز« درست مثل رمان های نویسندگان آمریكای 
التین. عده ای مسلح به اقامتگاه رئیس جمهور ریخته و او را كشتند. اول گفته شد 
كه گروهی از افراد ناشناس به اقامتگاه رئیس جمهور رفته و او را گلوله باران كرده اند. 
گفته شد كه این مهاجمان به زبان اسپانیایی صحبت می كردند. نخستین انگشت های 
اتهام به سمت كلمبیا رفت. بعدها مشخص شد كه بخشی از این افراد تحت نظر آمریكایی ها هم تعلیمات نظامی 
دیده اند. پس از كشته شدن ژوونل موئیس 53ساله، همسایه هایی چون جمهوری دومینیكن مرزهای شان را با 
هائیتی بستند. پلیس هائیتی بعدها اعالم كرد كه این گروه تروریستی را 26كلمبیایی و 2آمریكایی تشكیل داده 
بودند كه یك بامداد اقدام به ترور رئیس جمهور كردند. حتی براساس برخی گزارش ها، این گروه رئیس جمهور 
را قبل از ترور، شكنجه كرده و آثار شكستگی دست و پای راست در بدن او دیده شده است. سفیر هائیتی در 

آمریكا نیز این گروه تروریستی را كماندوهایی حرفه ای توصیف كرده بود.

فقیرترین كشور

مافیا در پایتخت

اولین استقالل در آمریكای التین

توفان های دردسرساز

ردّپای آمریكایی ها

هائیتی را فقیرترین كشور نیمكره غربی كره زمین هم می دانند. البته در اینكه این كشور 
فقیرتر است یا ونزوئال، قطعاً باید راســتی آزمایی شود. اما در كنار مواردی كه باعث فقر 
و گرفتاری در این كشور شــده، بالیای طبیعی نكته دیگری است كه باید توجه كرد. از 
بزرگ ترین زلزله این كشور، هنوز یك دهه نیست كه می گذرد؛ زلزله2010. این زلزله در 
15كیلومتری پایتخت این كشور اتفاق افتاد و هائیتی هنوز سرگرم بازسازی های ناشی از 
آن بود كه گرفتار زلزله ای دیگر شد. جالب اینكه آن زلزله 7ریشتر بود؛ یعنی كمتر از زلزله 
فعلی. اما طبق آمارهایی كه بیان شد، مابین 230 تا 300هزار كشته برجای گذاشت و 
همه  چیز را عمالً نابود كرد. طوری كه حتی گروه های امدادی خارجی هم كه می خواستند 
اقدام به كمك رسانی كنند، نمی دانستند چه كار كنند؛ چون نه زیرساختی باقی مانده بود 
نه جاده ای و نه امكانی دیگر. سرپناه هایی هم كه مردم هائیتی ساخته بودند از نایلون و 
ملحفه ای بود كه روی تیرك های چوبی گره زده بودند. آن روزها گفته شد كه زلزله هائیتی 
اندازه سونامی جنوب شرق آسیا تلفات داشته؛ آن سونامی 250هزار كشته به جا گذاشت.

پس از ترور رئیس جمهور، مافیاهای هائیتی هم وارد عمل شــده و گفته اند كه در اعتــراض به این ترور، به 
خیابان ها می آیند. حاال خودتان تصور كنید كه وضعیت این كشــور دیگر چه وضعی پیدا خواهد كرد. جالب 
اینكه این اعالم حضور را شخصی به نام جیمی شریزیه انجام داده كه قباًل افسر پلیس این كشور بوده و االن 
رهبر فدراسیونی به نام G9 است كه از 9گروه تبهكاری تشكیل شــده است. این فرد علیه پلیس و بخشی از 

سیاسیون این كشور اعالم جنگ خیابانی كرده است.

همه اش كه غم و غصه شد. باور كنید دست ما نیست و هائیتی، الكی فقیرترین كشور نیمكره 
غربی لقب نگرفته است. اما كمی هم درباره این كشور بدانیم. نخستین كشور استقالل یافته 
دریای كارائیب، نخستین كشور مستقل غیرفرانسوی هم است كه بیشتر مردمانش به فرانسه 
سخن می گویند. پایتختش پورتوپرنس است. برای ورود به این كشور نیاز است كه یك كارت 
توریستی چنددالری تهیه كنید تا اجازه ورود داشته باشید. گاهی اتفاق می افتد كه رزرو هتل 
و بلیت خروج هم توسط مرزبانی این كشور انجام می شود. جالب است بدانید كه این كشور در 
جزیره هیسپانیوال قرار دارد و یك سوم آن را تشكیل می دهد؛ در شرق كوبا و جامائیكا. در این 

جزیره هم تنها مرزهایش با دومینیكن است. فاصله این كشور با آمریكا نسبتاً نزدیك است.

از دیگر وقایعی كه مختص این منطقه است، توفان های مختلف در فصل های گوناگون سال است. 
یكی از این توفان ها هم گریس نام دارد كه از شمال اقیانوس اطلس آغاز شده و همین طور تا دریای 
كارائیب پایین می آید. دریای كارائیب كجاست؟ همان جایی كه كشور هائیتی هم است. البته 
این توفان گرمسیری كه با وزش بادهای 150 تا 200كیلومتر در ساعت و بارش های شدید همراه 
است، بین راه به سواحل آمریكا و مكزیك هم سر می زند. همین چند روز اخیر هم چند ده نفر در 
مكزیك كشته به جا گذاشت. این توفان در حال رسیدن به كارائیب هم است و شاید تا روزی كه 
شما این نوشته را بخوانید، كاماًل به این منطقه رسیده باشد. به همین دلیل امدادگران به شدت 
و سرعت سعی می كنند كه كارهای امداد را انجام دهند. همین روزها هم كلی بارندگی و سیل 
راه افتاده. اگر این توفان كاماًل به هائیتی برسد، عماًل باعث مرگ های جدید و رانش های جدید 

و ازبین رفتن كامل جاده ها خواهیم بود. این هم از وضعیت جغرافیایی و آب و هوایی این منطقه.

این كشور ابتدا در اختیار اسپانیایی ها بود تا اینكه توسط فرانسوی ها اشغال شد. به همین دلیل 
است كه زبان مردم این كشور فرانسوی باقی مانده. فرانسوی ها با خودشان برده هایی را به این كشور 
آورده بودند، تا اینكه این برده ها قیام كردند و نخستین كشور مستقل آمریكای التین را تشكیل 
دادند و اربابان فرانسوی شان را كشتند. البته هائیتی از همان اول هم چندان روی خوش به خودش 
ندیده و مدام درگیر جنگ و اشغال نظامی بوده؛ ازجمله همین آمریكایی ها در اوایل قرن بیستم 
اقدام به اشغال این كشور كردند. و البته دخالت های آمریكا هنوز هم ادامه دارد و ازجمله اینكه، این 
كشور متهم اول در آموزش تیمی تروریستی است كه اقدام به قتل رئیس جمهور این كشور كرده. 

جالب اینكه زمانی ترامپ، مردم هائیتی را به چاه فاضالب هم تشبیه كرده بود!

جایی برای توریست ها نیست
غالباً توریست های كمی به این كشور می روند. دلیل؟ اول اینكه دو زلزله بزرگ، چیزی از این 
كشور به جا نگذاشته اســت. دوم اینكه هرج ومرج و حضور مافیا و ناامنی، اساساً انگیزه ای به 
توریست ها نمی دهد كه به این جا بروند. اگر هم بخواهند بروند، سعی می كنند به شمال این 
كشور و مناطقی چون كپ هائیتین و جاكمل و... بروند كه امنیت بیشتری دارند و دردسرهای 
كمتر. ارزان ترین وسیله نقلیه این كشور هم برای توریست ها موتورتاكسی است. در پایتخت 
این كشور، برق به شدت نایاب است و قطعی زیادی دارد. از دیگر جاذبه های پایتخت هائیتی، 
تپ تپ سواری است؛ نوعی وسیله نقلیه شامل وانت های سرپوشیده كه هركدام به سلیقه صاحبان خود نقاشی شده اند و 
كلی آدم در مسیر مشخصی كه دارند، سوار و پیاده می شوند. مسافرها با فریادزدن یا كوبیدن یك شیء فلزی به بدنه ماشین، 
فرمان توقف می دهند تا پایین بپرند. واحد پول هائیتی هم گورد است. توریست ها از هرج ومرج و بی نظمی عجیب داخل 
شهرها و مخصوصاً پایتخت آن بسیار تعریف می كنند؛ و البته آب كثیف و متعفن جاری در كنار خیابان ها. البته همه  چیز 
هائیتی، این بی نظم ترین كشور قاره آمریكا، شاید به اینها خالصه نشود. مثاًل در پورتوپرنس می توانید سری به موزه ملی این 
شهر بزنید یا از كلیسای جامع این شهر كه البته در زلزله قبلی صدمه زیادی دیده، بازدید كنید. در كل، شاید منطقه جالبی 

برای توریست ها نباشد اما حتی بی نظم ترین پایتخت و كشور جهان هم ارزشی برای دیدن داشته باشد.

یكی از كشــورهایی كه این روزها زیادی 
خبرساز شده، هائیتی است. اما چرا؟ به دلیل 
زلزله شدیدی كه در آن اتفاق افتاده است. 
بزرگی این زلزله را 7.2ریشتر تخمین زده اند كه در نوع خودش زلزله 
بسیار شدیدی محسوب می شود. زلزله ســال1382بم در ایران با 
6.6ریشتر، 34هزار نفر تلفات داشت. نخست وزیر این كشور هم از 
تخریب گسترده سخن گفت و یك ماه هم وضعیت فوق العاده اعالم 
شد. این زلزله قدرتمند، حتی در پایتخت هائیتی، كه 125كیلومتر 
با كانون آن فاصله داشت نیز حس شد. این زمین لرزه، باعث شده در 
صفحه سفارتخانه روز هفتم، نگاهی به كشوری به نام هائیتی بیندازیم؛ 

كجاست، چه جاذبه هایی دارد و چه سرگذشتی داشته است.

یكی از ترورهای خبرساز اخیر، ترور رئیس جمهور هائیتی بوده است. در این ترور، بین 20 تا 30نفر مشاركت داشته اند كه گفته می شود 
بیشترشــان اهل كلمبیا بوده اند. البته بعدها ردپای چند آمریكایی و چند شهروند هائیتی هم شناســایی شده است. اما به هر حال، 
رئیس جمهور این كشور ترور شده و فقیرترین كشــور نیمكره غربی، بیش از پیش در هرج ومرج فرورفته؛ خاصه در این اوضاع كرونا و 
توفان های گرمسیری و زلزله 7.2ریشتری. اما رئیس جمهور هائیتی، نخستین رئیس جمهور و مقام ارشد یك كشور نبوده كه ترور شده 
است. تا به حال ترورهای زیادی از این دست در تاریخ یكی، دو سده اخیر اتفاق افتاده است كه هركدام، خبرساز شده اند. با هم، نگاهی به 
9ترور مهمی كه هدف آنها، رئیس جمهورها یا افراد بلندپایه دیگر بوده اند، می اندازیم؛ ترورهایی كه گاهی باعث تغییرات بزرگی هم شده اند.

ایران/ آیت هللا سیدعلی خامنه ای
در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی ایران، ترورهای زیادی علیه مقامات انقالب اسالمي صورت گرفت. یكی 

از این ترورها، سوء قصد علیه جان رهبر فعلي انقالب بود كه خوشبختانه نافرجام ماند اما بر اثر این ترور 
آیت اهلل خامنه اي از ناحیه دست راست به مقام جانبازي نائل شد. این ترور در ششم تیر1360شمسی 

اتفاق افتاد. امام جمعه تهران و نماینده وقت امام خمیني)ره( در شورای عالی دفاع، برای سخنرانی 
به مسجد ابوذر تهران رفته بود. تروریست ها كه گفته می شود از گروهك منافقین بودند، بمبی را 

در ضبط صوتی جاسازی كرده و روی تریبون گذاشته بودند. بمب منفجر شد. ایشان چندین روز در 
بیمارستان بستري شدند.

ایران/ محمدعلی رجایی
در هشتم شهریور 1360بود كه یكی از عجیب ترین و بزرگ ترین ترورهای تاریخ معاصر اتفاق افتاد؛ تروری 

كه باعث شهادت یك رئیس جمهور و نخست وزیر شد. این سوءقصد به واسطه بمب جاسازی شده در یك 
كیف دستی اتفاق افتاد. محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر، رئیس جمهور و نخست وزیر وقت ایران و دو 
تن دیگر از مقامات ایرانی در این سوء قصد به شهادت رسیدند. این انفجار در دفتر نخست وزیری و ساعت 

سه عصر اتفاق افتاد؛ در طول برگزاری جلسه شورای عالی امنیت ملی كشور. نام مسعود كشمیری در 
این ترور بیش از هر نام دیگری خودنمایی می كند. او كه در آن زمان از مقامات كشور بود، بعدها از كشور 
گریخت. البته ابتدا تصور می شد كه او نیز جان خود را از دست داده است كه بعدها مشخص شد چنین 

نبوده.

آمریكا/ اندرو جكسن
آمریكا كشوری است كه با وجود عمر كوتاهی كه دارد، ترورهای حساس زیادی در آن اتفاق افتاده است. اندرو 
جكسن، هفتمین رئیس جمهور و البته نخستین رئیس جمهور ترورشده این كشور نوپا محسوب می شود. البته 
ترور او ناموفق بود. او توسط فردی به نام ریچارد لورنس ترور شد كه یك شهروند وسواسی و دارای مشكالت 
روحی توصیف شده است. او تصور می كرد كه ریچارد سوم شاه انگلستان و آمریكاست و مشكالت خودش را از 
رئیس جمهور آمریكا می دانست. حتی مرگ پدر فقیرش را هم به پای این رئیس جمهور می نوشت. او كه متولد 
انگلستان بود و در نوجوانی به آمریكا آمده بود، سرانجام دوتا تپانچه تهیه كرد و در سی ام ژانویه 1835، آنها را در 
جیب گذاشت و پشت ستونی پنهان شد. سپس اقدام به ترور ناموفق رئیس جمهور كرد.

ایران/ قاسم سلیمانی
اما یكی از عجیب ترین ترورهای رسمی و اعالم شده یكی، دو سده اخیر را آمریكایی ها انجام داده اند. این ترور، 

به دستور مستقیم رئیس جمهور آمریكا و با اجرای ارتش و نیروهای اطالعاتی این كشور صورت گرفت و به طور 
رسمی هم اعالم شد و بابت انجام آن اظهار خوشحالی هم توسط مقامات آمریكایی صورت گرفت. انجام این 

ترور در یك كشور ثالث، جهان را در بهت فرو برد. سردار قاسم سلیمانی، شناخته شده ترین فرد نظامی ایران و 
اثرگذارترین فرد در وقایع خاورمیانه، مدت ها مورد توجه آمریكایی ها قرار داشت. آنها بارها او را خطرناك ترین 

فرد علیه منافع شان دانسته بودند، تا اینكه در بامداد جمعه 13دی 1398، او به همراه ابومهدی المهندس، 
از فرماندهان ارشد حشدالشعبی، مورد حمله برنامه ریزی شده پهپادهای آمریكایی قرار گرفته و به شهادت 

رسیدند. این حمله چنان خارج از قواعد بین المللی بود كه حتی خود آمریكایی ها نتوانستند توجیه اش كنند.

آمریكا/ آبراهام لینكلن
شاید بتوانیم او را معروف ترین رئیس جمهور آمریكا بدانیم كه حالت نمادین برای مردم این كشور هم پیدا 
كرده است چرا كه اساساً از طبقه ای ضعیف برخاست و به این مقام رسید. دومین رئیس جمهور ترور شده 
ینگه دنیا، البته از این ترور جان سالم به در نبرد و كشته شد. این ترور در آوریل1865میالدی اتفاق افتاد. 
البته او دشمنان زیادی هم در بین مقامات و سناتورها و آقازاده ها داشت. حتی مشاورش به او گفته بود كه 
جوانانی هستند كه می خواهند او را به قتل برسانند. مدام هم نامه های تهدیدآمیز دریافت می كرد. قاتل او 
در یك تئاتر و در اوج خنده های تماشاگران این تئاتر، از سروصدا استفاده كرده و اقدام به كشتن او كرد.

افغانستان/ احمد شاه مسعود
وقتی كه ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان لشكر كشید، شخصیت های زیادی اقدام به 

مقاومت كردند. او  زاده پنجشیر افغانستان و معروف به شیر دره پنجشیر است. او كه فرمانده مجاهدین علیه 
نیروهای روس بود، روزگاری نیز فرمانده كل ائتالف شمال علیه طالبان شد. قهرمان ملی افغان ها، درست 

دو روز قبل از حادثه معروف 11سپتامبر، مورد سوءقصد قرار گرفت. تروریست ها كه خود را خبرنگار معرفی 
كرده بودند، مظنون به ارتباط با القاعده بودند. آنها اقدام به انفجار انتحاری كردند كه در نتیجه آن، این 

چهره اثرگذار افغانستان به شهادت رسید. او را یكی از مهم ترین و بهترین فرماندهان جنگ های چریكی 
قرن بیست لقب داده و با چگوارا مقایسه كرده اند.

آمریكا/ جان اف. كندی
احتماالً باید معروف ترین ترور رئیس جمهوری را، متعلق به جان كندی بدانیم؛ تروری كه به شدت سروصدا 
كرده و در خاطره ها باقی مانده است. جان فیتز جرالد كندی، سی وپنجمین رئیس جمهور آمریكا بود. او 
در سال1963میالدی ترور شد. در 22نوامبر1963 با همسرش درون یك اتومبیل روباز در تگزاس، در 
حال دیدار با مردم بود كه ناگهان به طرز مشكوكی مورد اصابت گلوله قرار گرفت و جان باخت. پلیس، 
ضارب را فردی به نام لی اسؤالد كه از تك تیراندازان ارتش آمریكا بود، معرفی كرد. وقتی كه ضارب را به 
دادگاه می بردند، یكی از نیروهای پلیس اف بی آی او را جلوی مردم و خبرنگاران از پای درآورد. این ترور، 
رازآلوده ترین ترورهای آمریكا باقی مانده.

كره جنوبی/ پارك چونگ هی
شاید فكر كنید كه كره جنوبی امروز، چه كشور آرامی است. اما این كشور نیز به خودش، ترور و جنگ هایی 

را دیده است؛ آخرین جنگش هم با كره شمالی بوده كه هنوز كدورت های آن پابرجاست. یكی از 
رئیس جمهورهای كره جنوبی كه ترور شده، پارك چونگ هی است. او كه سومین رئیس جمهور این كشور 

بود، در اكتبر1979 درحالی كه 61سال داشت، ترور شد. دوره هجده ساله او، یكی از دوران اوج گیری 
اقتصادی كره جنوبی بود؛ هرچند كه با سركوب های منتقدان همراه شد. او كه ژنرال ارتش بود، ابتدا در 

ارتش ژاپن خدمت كرد و سپس بعد از استقالل كره، راهی ارتش این كشور شد. او بعد از دو ترور نافرجام، 
سرانجام توسط دوست خود كه رئیس سازمان امنیت كشور بود، به ضرب گلوله كشته شد.

اتریش/ فرانتس فردیناند
اما شاید اثرگذارترین و مهم ترین ترور صورت گرفته طی دو سده اخیر را باید جایی در حوالی جنگ جهانی 
اول جست وجو كنیم؛ جنگی كه »جنگی برای پایان همه جنگ ها« هم لقب گرفته بود. ژوئن1914میالدی 
بود كه فرانتس فردیناند، ولیعهد امپراتوری اتریش-مجارستان به همراه همسرش ترور شد. ترور او در 
سارایوو اتفاق افتاده و معروف به ترور سارایوو هم است؛ تروری بزرگ كه باعث شد تا جرقه های جنگ 
جهانی اول زده شود. بعد از آن بود كه اتریش به صربستان اعالم جنگ كرد و جنگ جهانی اول رسماً شروع 
شد. قاتل او فردی بود كه گفته می شد یك ملی گرای صرب است. امپراتوری روسیه، آلمان، فرانسه، بریتانیا 
و... هم وارد جنگ شدند؛ جنگی كه 10میلیون كشته روی دست بشریت گذاشت.

ترور بزرگان 
نیم نگاهی به 9ترور معروف كه هدف آنها افراد بلندپایه و رئیس جمهورها بوده اند

از هائیتی، فقیرترین كشور نیمكره غربی چه می دانید؟

سرزمین مصيبت زده
عیسی محمدی



مستندگردی9

اگر از عاشــقان مســتند، به ویژه 
مستند حیات وحش هستید، حتما 
حتما ســریال مســتند »زمین در 
شب به صورت رنگی« را ببینید. این 
مستند سریالی كه فصل نخست آن 
در ســال 2020 و فصل دوم آن در 
سال 2021 منتشــر شده، داستان 
ماجراجویی های حیوانات در تاریكی 
شــب و زیر نور  ماه اســت؛ یعنی 
رفتارهایــی از حیوانات مختلف در 
شب را به تصویر كشیده كه تاكنون 
در آنها مشاهده نكرده ایم. گویندگی 
این مستند را تام هیدلستون، بازیگر 
محبوب انگلیســی بر عهده دارد و 
شاید برایتان جالب باشد بدانید رتبه 
این مستند ســریالی شگفت انگیز 
در ســایت معتبــر IMDB، 8.3 از 
10 اســت! بد نیســت این نكته را 
هم اضافــه كنیم كه ســازندگان 
این مســتند، فقــط 6روز در  ماه 
فیلمبرداری این مســتند را انجام 
می دادند تا از نور كامل  ماه استفاده 

كنند.

زیبایی های زمین

»ســفر ســهراب« نام مستندی 
درباره ســهراب شــهید ثالث، از 
آغازگران موج نوی سینمای ایران 
اســت. اگر دوســت دارید بیشتر 
درباره این كارگردان و فیلمســاز 
مطرح ایرانی بدانید، ساخته امید 
عبداللهــی گزینه بســیار خوبی 
به حساب می آید. این مستند پرتره 
كه در فاصله ســال های  1393 تا 
1395ساخته شده، 77دقیقه است 
و در آن تصاویر آرشیوی گفت وگو 
با سهراب شهید ثالث، این فیلمساز 
فقید و نام آشنا هم دیده می شود. 
سهراب شــهید ثالث كه در فاصله 
سال های 1345 تا 1377 فعالیت 
می كرد، با فیلم هــای »یك اتفاق 
ساده«، »طبیعت بی جان« و »در 
غربت« برنده جایزه های بین المللی 
شده اســت. عالقه مندان به دنبال 
كردن مســتند پژوهشــی سفر 
سهراب و آشنا شــدن با این چهره 
مطرح سینمایی كشور، می توانند 
این مســتند را در سایت هاشور به 
نشــانی hashure.com  تماشــا 

كنند.

سفر سهراب شهیدثالث

داستان چربی ها

بارهــا و بارهــا شــنیده ایم كــه 
چربی های اشــباع شده برای بدن 
مضر هســتند و اگــر می خواهیم 
قلب ســالم تری داشــته باشیم، 
باید چربی كمتری مصرف كنیم. 
حاال تصــورش را بكنید یك فیلم 
مستند پژوهشی با عنوان »داستان 
چربی« در آمریكا ســاخته شــده 
كه در آن كارشناســان برجســته 
بهداشــت، با بررســی تاریخچه 
دســتورالعمل های رژیــم غذایی 
ایاالت متحده، ده ها توصیه غذایی 
را كه تأكید داشــتند چربی های 
اشباع شــده برای ما مضرند، زیر 
سؤال برده اند! این مستند جذاب كه 
كاری از جنیفر آیزنهارت است، در 
عرض یك ساعت و 40دقیقه، تمام 
باورهای ما درباره رژیم غذایی سالم 
را به هم می ریزد! داستان چربی كه 
سال 2020 منتشــر شده و در آن 
بازیگرانی چون  مارك هایمن، نینا 
تیچولز، گری توبس و تیم نواكس 
حضور دارند، در IMDB، رتبه 8.10 

را كسب كرده است.

پنجشنبه

شماره 130
4  شهريور 1400 

بازنشستگی متفاوت

از شروع نترسید

جای خالی تبلیغاتنجات قرقاول ها

صادرات پرنده  اگر قرار بود زندگی سیدجالل اطهری مثل بیشتر همسن و سال هایش باشد، باید بعد از 25سال خدمت به عنوان 
پاسدار، سال81 بازنشسته می شد و بعد از آن وقتش را بدون اینكه كار ویژه ای انجام دهد، سپری می كرد. اما 
او همان زمان هم قصد نداشت خانه نشین شود و البته دوست داشت به توصیه رهبر انقالب درباره اشتغال زایی 
و كارآفرینی، كاری كند كه برای دیگران هم منفعت داشــته باشــد. اینچنین بود كه به فكر راه انداختن یك 
كسب وكار خانگی افتاد اما هنوز هیچ ایده ای برای اینكه چه كاری را شــروع كند، نداشت. اطهری می گوید: 
»تنها ایده ای كه در ذهن داشتم این بود كارمان حتما خانوادگی باشد و البته حتما به تولید ربط داشته باشد. 
با همسرم مشــورت كردم و به دنبال كاری بودیم كه به آن عالقه داشته باشیم و همزمان به تولید شغل منجر 
شود«. صحبت از حدود 20سال قبل است و در آن زمان، كار پرورش قرقاول و پرندگان زینتی اصال شناخته شده 
نبود و كمتر تولیدكننده ای به این كار مشغول بود. اما انگار قرار بود تصمیم اطهری برای راه انداختن یك كار 
خالقانه و جدید عملی شود و او خیلی اتفاقی با یكی از نخستین پرورش دهندگان قرقاول در ایران مالقات كرد.

سال ها قبل، قرقاول به عنوان پرنده ای كه در نواحی معتدل زندگی می كند، در 
مناطق شمالی ایران وجود داشت. گزارش ها می گوید حوالی سال 1340 بود كه 
با اقدامات مخرب محیط زیست، مهاجرت مردم به مناطق میان دشت، ساخت و 
سازهای فراوان و شكار بی رویه قرقاول، كم كم گروه های مختلف این پرنده نابود 
شدند و در معرض انقراض قرار گرفتند. سال1346 حامیان محیط زیست موفق 
شدند مسئوالن وقت را به اجرای طرح های حمایت و حفاظت از پرندگان نادر 
ازجمله قرقاول وادار كنند. مكان های حفاظت شده ایجاد شد تا شكار بی رویه، 
به زندگی قرقاول ها آسیب نزند اما همچنان به پرورش این پرنده نیاز داشتیم. 
آنطور كه اطهری می گوید، مرحوم محمدرضا حبیبی كه در رشــته پرورش 
طیور تحصیل كرده بود، از معدود افــرادی بود كه به پرورش پرندگان زینتی 
و نادر و البته قرقاول عالقه داشــت و این كار را در كشور بلژیك آموخته بود. 
اطهری می گوید: »خیلی اتفاقی با مرحوم حبیبی دیدار كردم و او بود كه مرا به 
راه انداختن این كار تشویق كرد. با مشورت با او، روش كار را یاد گرفتم و به این 

ترتیب كسب وكار خانوادگی ما رسما شروع شد«.

شاید برای شما هم این سؤال مطرح شود كه قرقاول اصال چه مورد استفاده ای دارد؟ 
حق دارید چرا كه متأسفانه تا به حال اطالعات مفید چندانی درباره مزایای استفاده 
از قرقاول منتشر نشده و تبلیغاتی وجود ندارد كه مردم را به مصرف آن تشویق كند. 
اطهری می گوید: »ارزش غذایی تخم قرقاول دو و نیم برابر تخم مرغ اســت و باعث 
افزایش مضر كلسترول نمی شود. پزشكان در سال های اخیر درباره مصرف گوشت 
این پرنده و مزایای آن صحبت كرده اند و بعضی مردم برای رفع بیماری های مختلف، 
این پروتئین را در سبد غذایی خود جا داده اند«. اما آنطور كه اطهری می گوید، هنوز 
مردم آنقدر كه باید، با فواید مصرف گوشت قرقاول آشنایی ندارند، درحالی كه در 
بعضی كشورهای اروپایی، محبوب ترین گوشت سفیدی كه مردم مصرف می كنند، 
گوشت شترمرغ و بعد از آن گوشت قرقاول است و مردم كمتر از گوشت مرغ استفاده 
می كنند چرا كه ذائقه آنها اینطور هدایت شده است. اطهری می گوید: »اگر به توسعه 
این كار كمك شود، عالوه بر تامین گوشت قرقاول، می توانیم گردشگر خارجی جذب 
كنیم و كارهای جانبی مثل تولید صنایع دستی از پرهای پرندگان هم انجام دهیم تا 

منافع بیشتری برای مردم و كشورمان به وجود  آید«.

امتیازات همكاری با خانواده
خیلی از خانواده ها دوست دارند با همان سرمایه اندكی كه دارند، یك كسب وكار 
مستقل راه بیندازند كه برای بقیه اعضای خانواده هم امكان مشغولیت را فراهم كند. 
اطهری به عنوان كسی كه حاال 7عضو خانواده اش با هم مشغول كار هستند، درباره 
مزایای داشتن یك كارخانوادگی می گوید: »وقتی با خانواده كار می كنید، همدیگر را 
تشویق می كنید و از هم روحیه می گیرید. ما به هم انگیزه می دهیم و در سود و زیان 
كار كنار هم هستیم. كنار خانواده كار كردن، لطف و صفای خاصی دارد«. اطهری 
می گوید از همان ابتدا در خانواده تصمیم گرفتند دست هر داوطلبی را كه بخواهد 
در هر جای كشور، وارد كار پرورش قرقاول شود بگیرند و تجربیاتشان را در اختیار 
آنها قرار دهند؛ »روزی نیست كه كسی با ما تماس نگیرد و درباره راه انداختن این كار 
مشورت نگیرد. همین امروز یك نفر از تفرش تماس گرفته بود تا راه و چاه این كار را 
بداند. این كاری است كه از ما برمی آید تا به بقیه كمك كنیم در این بحران بیكاری، 
كسب وكار خودشان را راه بیندازند.« اطهری می گوید كه سروكار داشتن با پرندگان 

برای او و خانواده اش لذتبخش است و بر روحیه آنها تأثیر مثبتی گذاشته.

گزارشی از یك كارآفرین كه با راه اندازی یك كسب وكار خانوادگی
قرقاول و پرندگان زینتی صادر می كند

به رنگارنگی طاووس

معرفی كسب وكارهایی كه می توانید خانوادگی راه بیندازید

خانه را به كارخانه تبدیل كنیم
داشتن یك كسب وكار خانوادگی مستقل امتیازات زیادی دارد، از نبود خطر تعدیل و اخراج 
تا داشتن استقالل برای گسترش كار و دادن ایده های خالقانه و البته، لذت همكار بودن 
با اعضای خانواده و داشتن درآمد مشترك. حاال كه آمارها از كمبود شغل می گویند، راه 
انداختن یك كسب وكار خانوادگی كه بتوان آن را در خانه و با سرمایه اندك راه انداخت، 

می تواند یك ایده طالیی باشد. بعضی از این كسب وكارها را كه می توانید با همت خود حتی 
با داشتن سرمایه كم، همراه خانواده شروع كنید، معرفی كرده ایم. تأكید ما در انتخاب این 
شغل ها، امكان انجام خانوادگی آنهاســت وگرنه تعداد شغل هایی كه در خانه قابل انجام 

هستند، بسیار زیاد است.

شیرینی پزی و فینگرفود
داشتن یك قنادی خانوادگی در خانه پیشنهاد وسوسه انگیزی است. شاید زمانی 

تصورمان از شیرینی و كیك های خانگی به كیك های ساده ای ختم می شد كه 
در ظروف یك بار مصرف ساده در سوپرماركت های نزدیك خانه مان می دیدیم. 
اما این روز ها تولید كیك و شیرینی خانگی و غذا های انگشتی ازجمله مشاغل 

خانگی قوی به شمار می رود. فعاالن این حوزه كه تعدادشان نیز اندك نیست این 
روز ها بسیار حرفه ای هستند و رقابت تنگاتنگی برای ارائه محصوالت باكیفیت 

و خاص مطابق سلیقه مشتری دارند. اما نگران نباشید، دوره های آموزشی 
زیادی به صورت حضوری و آنالین مهارت های الزم برای پخت و تزیین كیك، 

شیرینی های خانگی و كوكی های تزیینی در دسترس است.

چاپ سیلك
حتما لیوان، ماگ، پیكسل و دیگر اقالم پالستیكی یا لعابی و پارچه ای را كه چاپ 
عكس یا تصاویر كارتونی را روی آنها انجام می دهند در بازار دیده اید. جالب است 

بدانید ابزار چاپ این اقالم ابعاد كوچكی دارند. به عالوه در مقایسه با بسیاری 
از تجهیزات تولیدی، هزینه بسیار باالیی برای خرید آنها الزم ندارید. پیشنهاد 

می كنیم اگر پس انداز مختصری دارید در اینترنت راجع به ابزار های چاپ پیكسل 
و ماگ و... جست وجو كنید و بعد یكی از این چاپگر ها و مواداولیه اش را از بخرید 

و به خانه بیاورید.

عروسك سازی
ساخت عروسك نیز از آن دسته مشاغلی است كه نه سروصدایی دارد و نه هزینه زیادی 

برای تهیه لوازمش نیاز است. شاید بگویید عروسك سازی مهارتی بسیار دشوار و پر از 
ریزه كاری است. ولی قرار نیست كه در خانه با تجهیزات اولیه عروسك برای برنامه های 

عروسكی یا در حد كارخانه های اسباب بازی تولید كنید. اتفاقا خالقیت در طراحی 
عروسك های جدید و جالب می تواند برگ برنده شما باشد. با كمی جست وجو در میان 

ایده های موجود در فضای مجازی می بینید كه بسیاری از انواع عروسك  فانتزی در عین 
خاص و تك بودن مراحل ساخت بسیار پیچیده ای ندارند. كافی است بتوانید گروه هدف 

را در ابتدای شروع كار به درستی انتخاب كنید و محصول تان را براساس سلیقه گروه هدف 
به نحوی تولید كنید كه به صورت معمول در هر مغازه عروسك فروشی ندیده باشد.

طراحی لباس و خیاطی
خیاطی و طراحی لباس ازجمله مشاغل خانگی پرسابقه است. هم اكنون دوره های 

فنی حرفه ای و كالس های آموزشی فراوانی برای آموزش خیاطی و طراحی 
لباس در دسترس است. از طرفی به تجهیزات گران قیمت یا شرایط ویژه ای برای 

راه اندازی این كسب وكار نیاز ندارید. اگر احساس می كنید خیاطی به اندازه 
فرسایش جسمانی اش درآمدزایی ندارد، شاید به خاطر نگاه سنتی به این حرفه 

است. با كمی جست وجو و آشنایی با ذائقه حال حاضر بازار به راحتی می توانید از 
طریق فضای مجازی محدوده مخاطبانتان را افزایش دهید. همچنین می توانید 

با مزون ها یا فروشگاه های لباس ارتباط برقرار كنید و براساس قرارداد همكاری با 
آنها وارد همكاری شوید یا مزون شخصی خانوادگی راه بیندازید.

تهیه مواد غذایی آماده
در شرایطی كه جامعه روزبه روز به سمت مكانیزه شدن پیش می رود، وجود 
امكان خرید مواد غذایی ایده پرطرفداری به نظر می رسد. از سبزیجات و مواداولیه 
آماده تا غذاهای نیم پز، آبلیمو و آبمیوه، رب، ترشی، مربا و مواد غذایی دیگر 
این روزها طرفداران زیادی دارند به خصوص اگر باكیفیت و بهداشتی تهیه 
شوند. توزیع این تولیدات هم به مكانیسم پیچیده ای احتیاج ندارد و تلفنی یا 
در فضای مجازی می توانید سفارش بگیرید. داشتن اپلیكیشن موبایلی، یك 
كانال در شبكه های اجتماعی و دسترسی به مواد غذایی نیازمندی های اولیه این 
كسب وكار هستند. برای افتتاح چنین كسب وكاری و رساندن آن به درآمد نیاز به 
سرمایه اولیه كمتر از 5میلیون تومان خواهید داشت.

تولید گل و گیاه زینتی
وجود گیاهان زینتی در هر خانه ای، می تواند باعث شادابی منزل و بهتر شدن روحیه 
افراد شود. یكی از مشاغلی كه می توانید با رشد و توسعه آن درآمد خوبی كسب كنید، 
داشتن یك گلخانه كوچك پرورش گیاهان زینتی است. برای شروع چنین كسب وكاری 
نیاز به باغچه ای مناسب خواهید داشت كه می تواند بالكن یا حیاط خلوت خانه شما 
باشد. با گسترش كار، تهیه باغچه در سطح شهر می تواند كمی گران تمام شود اما در 
حومه شهر می توانید با قیمت های مناسب آن را تهیه كنید. اگر فضای مناسبی در خانه 
داشته باشید نه تنها مزاحمتی برای همسایه ها ایجاد نمی كند بلكه بسیار چشم نواز نیز 
است. منابع خوبی برای آموزش نحوه تكثیر گیاهان آپارتمانی مختلف در دسترس است 
و با هزینه معقول می توانید به درآمدزایی مناسبی بدون دردسر دست پیدا كنید.

پرورش قارچ
پرورش قارچ یكی از كسب وكارهای خانگی شناخته شده است. با توجه به رواج 
زیاد پرورش قارچ در سال های اخیر، شاید فكر كنید كه بازار قارچ اشباع شده 
است. اما از آنجا كه این خوراكی خوشمزه و پرطرفدار گونه های بسیار متنوعی 
دارد و از طرفی تمامی اطالعات و ریزه كاری های پرورش آن را به راحتی می توان 
در میان كتاب های موجود در بازار و منابع اینترنتی به دست آورد با كمی 
خالقیت می توانید جای خود را در بازار پرتقاضای قارچ های خوراكی باز كنید.

پرورش ماهیان زینتی
تكثیر و پرورش برخی ماهیان زینتی نظیر گوپی، سیچالید و گلدفیش در 
فضا های محدود خانگی كامال انجام شدنی است. اگر در این زمینه تجربه ای 
ندارید پیشنهاد می كنیم یك آكواریوم كوچك و یكی دو كتاب مربوط به تكثیر 
و پرورش ماهی های زینتی را از فروشگاه های آكواریومی بخرید و كار را با گوپی 
شروع كنید. ماهی زنده زا و مقاومی است. پس از اینكه مهارت كافی در نگهداری 
و پرورش و تكثیر این ماهی را طی چند ماه پیدا كردید، كم كم سراغ ماهی های 
دیگر بروید. بعد در فكر بازاریابی و ارتباط با واسطه ها باشید و به تدریج تكثیر و 
پرورش صنعتی ماهیان زینتی را در بخشی از فضای خانه كلید بزنید.

همه ما افرادی را در اطرافیانمان دیده ایم كه از جست وجو براي شغل مناسب خسته 
و كالفه شده اند و شاید هم خودمان این وضعیت را تجربه كرده باشیم. اینطور وقت ها 
باتجربه ها توصیه می كنند با راه انداختن یك كسب وكار شخصی، هم از گشتن دنبال 
كار رها شویم، هم فرصت پیشرفت و درآمد بیشتر را از خودمان دریغ نكنیم. چه بسا 
برای دیگران هم كارآفرینی كنیم. اگر فكر می كنید راه انداختن یك شغل شخصی 
غیرممكن است و سرمایه زیادی می خواهد، گزارش ما را بخوانید. سراغ سیدجالل 
اطهری، كارآفرین نمونه ای رفتیم كه سال ها پیش با هزینه ای اندك، پرورش قرقاول و طاووس را به عنوان یك 
كسب وكار خانوادگی در شمال ایران راه انداخته و حاال با گسترش این شغل، در این بحران اشتغال به افراد 
زیادی كمك كرده كسب وكار خودشان را داشته باشند. اطهری دوران بازنشستگی را در كنار خانواده و با 

كسب وكاری می گذراند كه با پرندگان و دنیای رنگارنگ آنها سروكار دارد.

نیلوفر  ذوالفقاری

یك شغل خانوادگی
اطهری بعد از مشــورت با همســرش، كار را از فضای 
محدودی كه در خانه شان در اختیار داشتند شروع كرده 
است. او می گوید: »در حیاط خانه فضای بدون استفاده ای 
داشتیم كه تقریبا 50مترمربع وسعت داشت. 5قفس در 
این فضا قرار دادیم و 20قرقاول از مرحوم حبیبی گرفتیم 
تا كار را شروع كنیم. باوركردنی نیست كه با همین قدم 
كوچك، خانواده ما توانست در همان سال اول، بیش از 
1000قرقاول پرورش دهــد«. وقتی خانواده اطهری به 
این نتیجه رسیدند كه شغل مورد نظرشان را پیدا كرده اند 
و البته این كار می تواند برایشان درآمدزا باشد، تصمیم 
گرفتند كار را گسترش دهند و كم كم پرورش گونه های 
دیگری از پرندگان را هم شروع كردند. 5سال بعد، آنها 

تعاونی خود را در استان مازندران ثبت كردند.

اطهری معتقد است بسیاری افراد بیهوده از شروع 
یك كار تازه می ترسند و تصور می كنند باید سرمایه 
زیاد و امكانات عجیب و غریبی در اختیار داشــته 
باشند. او می گوید: »ما این كار را با حقوق كارمندی 
و از حیاط خانه شــروع كردیم. دوست دارم به 
عالقه مندان بگویم نترســند و بدانند می توانند 
این كار را بــا كمی همت، ســرمایه ای اندك و 
بدون تجهیزاتی خاص شروع كنند. در ابتدای 
كار، داشــتن چند قفس و نهایتا یك دستگاه 
جوجه كشی كوچك كافی اســت«. اطهری 
می گوید هرچند هیچ كاری خالی از سختی ها 
نیست، اما داشتن یك كسب وكار خانوادگی 
هرچند كوچك، نه تنها منبع درآمد خانواده 
می شود، بلكه از خطر تعطیلی و آسیب های 
صنایع بزرگ هم در امان است و به خصوص 
در مناطق روستایی، می تواند به اشتغال زایی 
و كارآفرینی منجر شود. او می گوید: »خیلی 
از كسب وكارها در دوره كرونا آسیب دیدند 
اما كار ما مستقل است و خللی در آن ایجاد 
نشد. هرچند كه تولید داخلی كمتر شده 
و تحریم هــا و محدودیت ها، صادرات را 

سخت می كند«.

كسب وكار خانواده اطهری خیلی زود آنقدر منظم شد كه آنها بتوانند وارد مرحله صادرات شوند. حاال دیگر آنها 
نه تنها به استان های دیگر، بلكه به كشورهای همسایه مانند ارمنستان، تاجیكستان، قطر و عراق هم قرقاول 
می فرستادند. اطهری می گوید: »مدتی قبل مرا به عمان دعوت كردند، در آنجا تجربیات بیست ساله خودمان 
را در اختیار آنها قرار دادم اما پیشنهاد آنها را برای اینكه این كسب وكار را در كشور آنها ادامه دهم، نپذیرفتم. 
دوست دارم این كسب وكار خانوادگی را در وطن خودمان ادامه دهم و اگر اشتغال زایی و سودی در پی دارد، 
امتیازات آن به كشور و هموطنان خودم تعلق بگیرد«. خانواده اطهری پرورش گونه های مختلف طاووس 

را هم به فعالیت خود اضافه كردند و به این ترتیب پرورش پرندگان زینتی هم وارد كارنامه آنها شده است.

تلگراف خانه
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یكی از پرفروش تریــن رمان های 
ایرانــی، رمان »آبنبــات هل دار« 
است؛ كتابی از مهرداد صدقی كه 
سال 1395 توسط انتشارات سوره 
مهر منتشر شــده است. این رمان 
درواقع داستان طنزی از زبان یك 
كودك بجنوردی به نام محســن 
است. محســن ته تغاری شیطان 
یك خانواده 5نفری است كه همراه 
مادربزرگ شان در یكی از محله های 
قدیم بجنورد زندگی می كنند. این 
رمان كه خواندنش به همه كسانی 
كــه از روزگار دهــه 60خاطرات 
نوستالژیك دارند توصیه می شود، 
روایت روزهایی اســت كه مردم با 
مسائل ساده شــادی های بزرگی 
می آفریدند. مثل نخستین تجربه 
رفتن به ســینما، دیدن نخستین 
تلویزیــون رنگــی، تجربه حضور 
نخستین خوراكی های لوكس در 
خانه مردم و... . این كتاب سراســر 
شادی و نشاط و خنده، 411صفحه 
است كه سطر به سطر آن حالمان 

را خوب می كند.

آبنباتهلدار

»كاله گردانی میان آس و پاس ها« 
نام جدیدترین اثر حسین سناپور، 
نویســنده ایرانی اســت كه بعد از 
3 دهه فعالیــت در ایــن حوزه و 
انتشــار 9رمان، به نامی آشــنا در 
میان رمان خوان ها تبدیل شــده 
است. این كتاب كه داغ داغ همین 
امسال به همت نشــر برج منتشر 
شده، روایت وضعیت جوانان حاضر 
در دهه پنجم انقالب است؛ جوانانی 
آزادتر و بی قیدتــر، آگاه تر و البته 
خسته تر و سردرگم تر. سناپور كه 
داستان نویســی را از كالس های 
هوشنگ گلشــیری آغاز كرده، در 
این كتاب سرخوردگی عمیق ریشه 
دوانــده در نســل های آرمانگرای 
جوانان شــهری ایرانی را در قالب 
شــخصیت هایی از طبقه متوسط 
جامعه ترسیم كرده است. سودابه، 
كمال، مهنــاز، كیومــرث و رضا، 
5شخصیت داستان جدید حسین 
سناپور هستند كه با آنها می توان 
به همه مناظر تهران سرك كشید.

جدیدتریناثرسناپور

مهدی یزدانی خرم، روزنامه نگار، 
نویســنده و منتقــد ادبــی، 
جدیدترین اثرش بــا نام »خون 
خورده« ســال 1397 منتشــر 
شده است. این رمان كه درواقع 
چهارمین اثر یزدانی خرم اســت، 
سرگذشــت 5برادر بــه نام های 
منصور، ناصر، طاهر، مســعود و 
محمود را در بازه زمانی سال های 
60تا 67 روایت می كند. داستان 
ایــن رمــان از جایــی شــروع 
می شــود كه »محســن مفتاح« 
دانشجوی 28ساله ادبیات عرب 
بر ســر مزار این 5بــرادر رفته و 
آنجا با سرنوشــت هر یك از آنها 
آشنا می شــود؛ سرنوشتی كه در 
جریان های تاریخی، سیاســی و 
عاشقانه با مرگ گره خورده است. 
این كتاب كه به دنبال دو اثر دیگر 
نویسنده یعنی »به گزارش اداره 
هواشناســی: فردا این خورشید 
لعنتی...« و »سرخ سفید« نوشته 
شده، توسط نشر چشمه منتشر 

شده است.

داستان5برادر

پنجشنبه
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نگاهیبهانواعغذاهاینذریماهمحرمدرایران

تنوعغذاهاینذریدرشهرهایمختلف
نذری های خوراكی یكی از بخش های اصلی عزاداری اباعبداهلل الحسین)ع( را تشكیل می دهند و وسیله ای برای روای حاجات، خیرات و اطعام 
عزاداران به حساب می آیند. اما امسال و سال گذشته به علت شیوع ویروس كرونا و برای حفظ سالمتی مردم، نذری ها محدود شده و با سبك های 
دیگر بین مردم توزیع شد. با این حال نذری دادن در شهرهای مختلف كشور، تبدیل به یك آیین و فرهنگ شده است. برای آشنایی با غذاهای 

نذری در نقاط مختلف ایران با ما همراه باشید.

سرآشپزاینهفتهپیشنهاد۳شیرینی
خوشطعمورنگدارد

اغلب مادران و بانوان خانه دار، پس از 
مدتی به رغم وظایف و نیازهای خانه، 
درصدد كشــف مزه های جدید در آشپزی بر می آیند. در این 
بین عده ای دست به خالقیت زده و با سلیقه و میل خود، انواع 
جدیدی از خوراك را برای خانواده و فرزندان آماده می كنند. 
پرناز آقاباالزاده ششكالنی، آشپز جوان این هفته ۳۵ سال دارد 
و در خانه مشغول به آشپزی و پخت شیرینی و كیك است. این 
آشپز جوان كه حاال به خوبی با مزه ها و طعم های جدید آشنا 
شده، ابتدا خالقیت در آشــپزی و پخت وپز را از خانه و برای 
خانواده اش آغاز كرد. حدود ۳سال است كه به صورت حرفه ای 
مشغول به پخت انواع شیرینی و كیك شده و از این راه كسب 
درآمد می كند. او نیز مانند تمام مادران، دغدغه تغذیه سالم 
فرزندانش را دارد و به همین جهت بسیاری از مواد مغذی غذایی 
را در دستور پخت خود جای داده و با خالقیت خاص خود، تغذیه 
سالمی را برای خانواده فراهم كرده است. با ما همراه باشید تا 
۳دستور پخت شــیرینی خوش طعم و رنگ پیشنهادی او را 

مرور كنیم.

سحرغفوری

كوكیساوارینكیكپایسیب

كوكیردولوت

پای، شیرینی سنتی و بین المللی خوشــمزه و پرطرفداری است كه انواع 
مختلفی دارد. پای آناناس، هلو، گیالس و انواع دیگر میوه ها از آشــناترین 
مزه های این شیرینی به شــمار می روند. كیك پای ســیب نیز كه یكی از 

پرمخاطب ترین كیك هاست، از این قاعده مستثنی نیست.

كوكی از انواع خوشمزه شیرینی جات اســت كه بین افراد و مخصوصا 
كودكان طرفداران زیادی دارد. این شیرینی خانگی و سالم، انتخاب خوبی 
برای مهمانی های شما خواهد بود. شما می توانید این شیرینی خوشمزه 
را برای مناسبت های مختلف درست كنید. این كوكی بسته به سالیق و 
ذائقه های متفاوت در مدل ها، طعم ها و رنگ های مختلف درست می شود.

ردولوت از تم های جذاب شیرینی و كیك است كه شهرت بسیاری 
دارد  و می توانید به راحتی و خیلی ســریع در منزل آماده و سرو 
كنید. مواد در دسترس كه در طبخ این كوكی استفاده شده شامل 
آرد، شكر، رنگ ژله  ای قرمز خوراكی، وانیل و...  است. داخل كوكی 
ردولوت را با مخلوط پنیر خامه  ای، پودر قند و وانیل پر می كنند. این 
كوكی خوشمزه بین كودكان نیز بسیار پرطرفدار بوده و می توانید 
یك میان وعده سالم و لذیذ را برای كودكان خود آماده كنید. كوكی 
ردولوت را می توانید برای صبحانه و یا عصرانه به همراه شیر ولرم، 

چای و یا قهوه نوش جان كنید.

ابتدا سیب ها را پوســت كنده و خرد كنید. سپس شكر 
قهوه ای و دارچین را اضافه كــرده و مخلوط كنید و كنار 
بگذارید. در ظرفی دیگر كره گرم شــده در دمای محیط 
را با شكر سفید توســط همزن برقی بزنید تا كامال سفید شود. سپس دانه دانه 
تخم مرغ ها را اضافه كنید و هر بار یك دقیقه مخلوط كنید تا رنگ باز كند. پس 
از آن وانیل را هم اضافه كرده و یك دقیقه بزنید. در مرحله بعد آرد را كه از قبل 

3بار الك كرده اید، كم كم اضافه كنید و به همراه شیر ولرم به تناوب به مایع كیك 
اضافه كرده و با همزن برقی تا زمانی كه مواد یك دست شود، مخلوط كنید. سپس 
درون قالب مورد نظرتان را چرب كرده و كاغذ روغنی بیندازید. در مرحله آخر نیز 
نصف مواد را ریخته و سیب ها را روی مواد پخش كنید. سپس بقیه مواد كیك را 
ریخته و روی مواد را صاف كرده و داخل فر از قبل گرم شده با دمای 180 درجه 

به مدت 45 دقیقه بپزید.

طرزتهیه

  تخم مرغ: ۴عدد
  كره: ۲۰۰ گرم

  شیر: یك لیوان
  آرد: ۴۰۰ گرم

  شكر سفید: ۲۰۰ گرم

موادالزم

  كره به دمای محیط رسیده: ۱۰۰ گرم
  آرد: ۲۵۰ گرم

  بیكینگ پودر: یك قاشق چایخوری
  جوش شیرین: ۱/۴ قاشق چایخوری

  پودر كاكائو: ۲۰ گرم
  شكر قهوه ای: ۷۵ گرم

  شكر سفید: ۱۵۰ گرم
  تخم مرغ درشت: ۲ عدد

  شیر: ۲۰ گرم
  آبلیمو: یك قاشق چایخوری
  وانیل: یك قاشق چایخوری

  رنگ قرمز خوراكی: چند قطره

موادالزم

  كره یا مارگارین: ۱۲۵ گرم
  پودر قند: ۵۰ گرم

  زرده تخم مرغ: یك عدد
  وانیل: ۱/۴ قاشق چایخوری

  رنده پوست لیمو یا پرتقال: یك قاشق چایخوری
  نشاسته ذرت و پودر كاستارد )هركدام(: ۳۰گرم

  آرد: ۱۶۰ گرم

موادالزم

ابتــدا آرد، بیكینگ پودر، پــودر كاكائو و 
جوش شیرین را مخلوط و الك كنید، سپس 
شــیر را در ظرفی ریخته و آبلیمو را به آن 
اضافه كنید تا شیر بریده شود و درست شــود. سپس رنگ قرمز 
خوراكی و وانیل را هم بــه باتر كریم بیفزاییــد و مخلوط كنید. 
باترمیلك را كنار قرار دهید. حاال در ظرفــی دیگر كره به دمای 
محیط رسیده را با شكر مخلوط كرده و 5دقیقه با همزن بزنید تا 
رنگ باز كند. سپس دانه دانه تخم مرغ ها را افزوده و هر بار به مدت 
یك دقیقه با همزن بزنید. سپس باترمیلك رنگی را به مواد اضافه 
كنید و با همزن مخلوط كنید تا مواد یك دستی حاصل شود. پس 
از آن مواد خشك را در 3 مرحله به مواد اصلی اضافه كرده و مخلوط 
كنید. سپس روی مواد را پوشــانده و حداقل به مدت 4 ساعت در 
یخچال نگهداری كنید. بعد از اتمام این زمان از موادتان گلوله های 
كوچكی به اندازه گردو بردارید و در خاك قند بغلتانید و با فاصله 
در سینی فر كه چرب كرده  اید و كاغذ روغنی انداخته  اید بچینید. 
سپس ســینی را در فری كه روی دمای 170 درجه از قبل گرم 

كرده  اید، به مدت 12تا 15 دقیقه بپزید.

طرزتهیه

به همین سادگی 
و خوشمزگی

ابتدا كره و پودر قنــد را داخل ظرفی ریخته و 
با همزن مخلوط كنید تا كامال ســفید شود. 
ســپس زرده تخم مرغ و وانیل و رنده پوست 
لیمو یا پرتقال را اضافه كنید و به خوبی مخلوط كنید تا مواد یك دست 
شود. سپس مواد خشك را اضافه كرده و مخلوط كنید. در مرحله بعد 
گلوله هایی از مواد برداشته و در قالب ساوارین بریزید و فشار دهید 
تا صاف شود. دقت كنید كه كمی سر قالب را خالی بگذارید تا فضای 
پف كردن مواد گرفته نشود. سپس یك ربع داخل یخچال قرار دهید 
 تا مواد تثبیت شــود. در مرحله آخر نیز داخل فر گرم شده با دمای 
180 درجه به مــدت 15 دقیقه بپزید و بعد از خنك شــدن از قالب 

درآورده و با مواد دلخواه پر كرده و نوش جان كنید.

طرزتهیه

  كرمان
از غذاها و خوراك های نذری 
منحصربه فرد كرمان می توان 
به شــله زرد، بلغور، قیمه پلو و 
آبگوشــت امام حسینی اشاره 
كرد. پخت آبگوشت متنجنه در 

مساجد و هیئت های بسیاری رواج دارد كه به دلیل همزمانی 
با ایام عزای امام حســین)ع( به آن آبگوشــت امام حسینی 
می گویند. این آبگوشت با آداب خاصی همچون قرائت دعا و 
زیارت عاشورا همراه است و در دیگ های بزرگ مسی پخته 

می شود.

تهران
غذاهای متنوعی در روزهای 
محرم در شــهر تهران پخته 
می شــود. خورش فسنجان، 
خورش قرمه سبزی، خورش 
قیمه، عدس پلــو، لوبیا پلو و 

زرشــك پلو با مرغ نیز از دیگر غذاهای نذری رایج در تهران 
هستند. حلیم، شیر برنج، شله زرد،  آش رشته و  آش شله قلمكار 
به عنوان صبحانه در صبح روز عزاداری پخش می شود. تا پیش 
از شیوع ویروس كرونا هم در روز تاسوعا در چهارراه گلوبندك، 

مراسم حلواپزان برگزار می شد.

  مركزی
یكــی از نذری هــای قدیمی 
اســتان مركزی بــه منطقه 
كرهرود تعلــق دارد كه زنان 
از روز دوم تــا دهم محرم، نان 
نذری می پزند. در روز عاشورا، 

آبگوشت نذری پخش می شود و همچنین  آش بی بی سه شنبه 
از آش های معروف اراك است كه به عنوان نذری پخته می شود. 
در گوشه وكنار شهر آشتیان هم دیگ های نذری از اول محرم و 
به ویژه صبح تاسوعا برپا می شود كه معموال شامل قیمه، قرمه 
سبزی، كباب، آبگوشــت، عدس پلو با كشمش،  آش رشته و 

شله زرد است.

  خراسان
نذری هایی كه مردم در طول 
ماه های محرم و صفر در خانه 
خود طبــخ و توزیع می كنند، 
شــامل غذاهایی مانند شله، 
دیگچه، شــله زرد، آبگوشت، 

عدسی، پلو و قیمه می شــود. مراحل تهیه شله بسیار سخت 
است و توسط مردانی با قوای جسمانی باال انجام می شود كه با 
صلوات، روشن كردن شمع، زیارت عاشورا و دیگر ادعیه همراه 
است. عالوه بر این، می توان به آبگوشــت بزباش اشاره كرد. 

شربت های زعفران و آبلیمو را هم نباید از قلم انداخت.

  زنجان
از جمله رســوم مردم زنجان، 
برپایی سفره حضرت رقیه)س( 
و سفره حضرت ابوالفضل)ع( 
است كه شامل خوراكی های 
مختلفــی می شــود.  حلوا، 

آش رشته و آجیل مشكل گشــا جزو محتویات اصلی سفره 
حضرت ابوالفضل)ع( هســتند و نان، پنیر، خرما و سبزی در 
سفره حضرت رقیه)ع( به چشــم می خورد. در روز شهادت 
امام سجاد)ع(، آشی موسوم به  آش زین العابدین پخته می شود. 

  هرمزگان
طبخ حلیــم در خمره های 
گلی )ُجــم( از ابتدای محرم 
در حسینیه های شهرستان 
فین هرمزگان آغاز می شود؛ 
مراسمی كه قدمت 400 ساله 

دارد و در فهرست معنوی میراث فرهنگی كشور ثبت شده 
اســت. بدنه بیرونی این خمره های مخصوص را با موی بز و 
گل می پوشــانند و در چاله هایی قرار می دهند و آن را گل 
می گیرند تا تكان نخورند. پخت این حلیم روی آتش چوب و 
هیزم از صبح زود شروع می شود. دوسوم خمره ها را با آب پر 
می كنند و حدود 5 كیلو بلغور گندم در آن می ریزند. حوالی 

عصر حلیم آماده می شود.

  سمنان
یكی از نذری هــای معروف 
استان ســمنان، حلیم چهل 
 و هشتم است كه در 28 صفر

شــهادت  بــا  همزمــان 
امام حسن مجتبی)ع( و رحلت 

پیامبر)ص( تهیه می شود. از آنجا كه تاریخ این مراسم، هشت 
روز بعد از چهلم امام حسین)ع( است، به آن حلیم شب چهل 
و هشتم می گویند. همچنین ته چین گرمساری از غذاهای 

نذری مرسوم محرم در این منطقه به حساب می آید.

  اردبیل
حلوای ســنتی اردبیل كه از 
تركیب آرد، زعفــران، كره و 
شكر تهیه می شــود و پخت 
آن حداقــل 5ســاعت طول 
می كشد، از رســم های رایج 
در شب عاشورا است. این حلوا 

صبح روز بعد كه به روز ســحر مزاری معروف است، اغلب 
خانه به خانه پخش شــده و بخشــی از آن در ســفره های 
صبحانه روز 11 محرم توزیع می شــود. پیچاق قیمه كه از 
مشهورترین غذاهای اردبیل است، به عنوان نذری ماه محرم 

توزیع می شود.

  اصفهان
اصفهانی ها معموال تا روز دهم 
محرم، خورش قیمه می دهند؛ 
البتــه  جز خمینی شــهر كه 
آبگوشت به عنوان نذری اصلی 
در عاشورا محسوب می شود. 

برخی افراد نیز با غذای معروف بریان از عــزاداران پذیرایی 
می كنند. از غذاهای شب اربعین نیز می توان به شله زرد و  آش 
شله قلمكار اشاره كرد. آیین سنتی »سالم« در دو روستای 
اراضی و باغملك اصفهان كه شــهرت زیادی دارد، با پخت و 

توزیع غذای نذری در ظهر تاسوعا و ظهر عاشورا همراه است.

  بوشهر
در ایام عزاداری محرم و صفر 
در تمام نقاط شــهر، وسایل 
پذیرایــی مثل چــای، قهوه، 
شربت و...  مهیا است. ضمن 
اینكه مردم با پخت  آش نذری، 

شكرپلو و قیمه بوشهری، حلیم، شله زرد، حلوا برنجی، حلوا 
آردی و...  از عزاداران حســینی پذیرایی می كنند. نان و  آش 
بوشهری )آش سبزی و گوشت(، صبحانه نذری این منطقه 

است.

  خوزستان
در خوزستان همه نوع غذایی 
از عدس پلــو و قرمه ســبزی 
گرفته تا زرشــك پلو، قیمه، 
آش رشــته، حلیــم و حتی 
باقال برای نذری در ماه محرم 

درنظر گرفته می شــود. مهم ترین نذری شهرستان بهبهان 
كه به عنوان یك سنت همیشگی در تكایا به چشم می خورد، 
»مجمع گردان« نام دارد. زنان شهرستان، ظرف های كوچكی 
از خرما، كنجد، رنگینك و آش كارده را در این مجمعه ها قرار 
می دهند و روی آن را با پارچه سبزی می پوشانند. عالوه بر این، 
بیشترین نذری بهبهانی ها، نوعی نان به نام »نان پیری« است.

  تبریز
در تبریز برخــی حجره های 
بازار با چای، خرما، نان، پنیر، 
ســیب زمینی و تخم مــرغ و 
شربت از دسته های عزاداری 
پذیرایــی می كننــد. در روز 

عاشورا، مردم به طرق مختلف ازجمله نذر و قربانی، احسان 
چای، شربت، آش های محلی و ساری شــیله )شله زرد( در 
خدمت عزاداران هستند. مساجد نیز اغلب در طول 10 روز 
اول محرم به پخت غذاهای نذری نظیر آبگوشت و پلو با مرغ 
می پردازند. چلوگوشت هویج از دیگر غذاهای مرسوم میان 

نذری های تبریز است كه به چلوگوشت شباهت دارد.

  قزوین
غذای نذری قزوینی ها در روز 
عاشــورا، قیمه نثار است كه 
برخی پژوهشگران معتقدند 
از آنجا كه این غــذا، نثار روح 
سیدالشــهدا)ع( می شود، به 

این اسم معروف شده اســت. این غذا برای ناهار و شام عاشورا 
پخته شده و سپس به صورت مجمعه های سه تا چهار نفره بین 
عزاداران تقسیم می شود. در روستای كلج از توابع بخش طارم 
سفلی، غذای سنتی »اوزباستورما« در ظهر عاشورا پخته می شود 

كه از برنج، گوشت، آلو، ادویه، پیاز و...  تشكیل شده است.

  یزد
آش امام حســین)ع( یــا  آش 
گندم از معروف ترین نذری های 
یزد است كه پخت آن حدود 17 
ســاعت طول می كشد. تهیه 
این  آش از اذان ظهر روز قبل از 
اربعین آغاز و هنگام اذان صبح 
روز اربعین توزیع می شود. این  

آش را مشابه حلیم برای ساعات طوالنی هم می زنند تا گندم 
و گوشت و حبوبات آن له شود. به گفته قدیمی های یزد، پخت 
 آش امام حسین)ع( در ایام محرم به ویژه شب تاسوعا و اربعین 
رواج داشت كه امروزه در سایر ایام محرم و صفر نیز بار گذاشته 

می شود.

  گیالن
مردم بســیاری از روستاهای 
گیالن، خورش فســنجان را 
به عنوان نــذری می پزند كه 
گاهی اوقات در كنار آن كوكو 
سیب زمینی قرار می دهند. آلو 
مسما و مرغ ترش نیز در این 

ایام به وفور طبخ می شود. نذر هفت كاسه بشقاب در شب عاشورا 
نیز ازجمله آیین های جالب در مناطق كوهســتانی گیالن 
به حساب می آید. به این ترتیب كه عزاداران در این شب از هفت 
مجمعه شام موجود در بقعه محلشان، مقداری غذا بردارند تا در 

نیت هفت نفری شریك شوند كه آنها را نذر كرده اند.

  كرمانشاه
یكی از نذری های متداول در 
كرمانشــاه، پخت آش نذری 
امام آشــی و همچنین پخش 

حلوا، شله زرد، خرما، شربت، شیر، حلیم و... بین عزاداران است. 
با فرارسیدن روز عاشورا نیز توزیع شیر و حلیم در ساعات اولیه 
صبح از در منازل آغاز می شود. افرادی كه حلیم یا به گویش 
محلی »هلیسه« نذر كرده اند، در منازل خود را روی مردم باز 

كرده و از آنها پذیرایی می كنند.

  شیراز
در ایــام محــرم، نذری هایی 
همچــون خــورش قیمــه و 
شكرپلو، خورش سبزی، حلوای 
كاسه،  آش سبزی،  آش ماست، 
 آش كارده، شــربت آبلیمــو، 

شربت گالب، عرق نســترن و بیدمشك تهیه و به دسته های 
عزاداری و مردم تقدیم می شود.  آش سبزی 28 صفر در شیراز، 

بزرگ ترین نذری جهان محسوب می شود.

  همدان
غذاهــای نــذری محــرم در 
همدان شامل خورش قیمه و 
آبگوشت می شود كه خورش 
قرمه سبزی در سال های اخیر 

به آن اضافه شده است. پخت عدس پلو در شب سوم محرم نیز 
در این خطه از كشور رواج دارد. حلیم، سمنو، حلوازرده، خرما، 
شیر، چای و شربت از دیگر نذری های معروف ماه محرم هستند.

  لرستان
پخت و پخــش نــذورات در 
شــهرهای مختلف لرستان، 
حال وهوای خاصی به شــهر 
می بخشــد. اكثــر نذری های 

مردم لرستان شامل خورش قیمه، عدس پلو، قرمه سبزی و 
زرشك پلو هستند كه بین هیئت های عزاداری پخش می شوند. 

پخت حلیم نیز به روزهای تاسوعا و عاشورا اختصاص دارد.

  سیستانوبلوچستان
در دهه اول محرم، به خصوص 
روزهای تاســوعا و عاشــورا و 
همینطــور چهلــم و چهل و 
هشتم امام حسین)ع(، پخت 

و توزیع غلور زابلی )حلیم سنتی سیستان( در این منطقه از 
كشور مرسوم اســت. پخت غلور قدمتی چند صد ساله دارد و 
تهیه آن با گندم زیاد، گوشت گوسفند و گاو در دیگ های بزرگ 

روی آتش انجام می شود.

  مازندران
در بسیاری از نقاط مازندران، 
تهیه انواع خورش های محلی با 
گوشت گوسفند و مرغ به همراه 
برنج و گاهی اوقات مرغ محلی و 

اردك رواج دارد. »فرمازنون« یا »فرما بزوئن« یكی از سنت های 
خاص در بخش هایی از مازندران اســت كه شامل روستاهای 
شهرستان بابل مانند درونكال، روستاهای بادله و اسرم ساری، 

شهیدآباد بهشهر و شهر سورك می شود.

  شكر قهوه ای: ۸۰ گرم
  سیب: ۲ عدد

  وانیل: یك قاشق چایخوری
  دارچین: ۲ قاشق چایخوری

  بیكینگ پودر: ۲ قاشق چایخوری



انیمیشن گردی11توپ خانه

این هم یك انیمیشن جذاب برای 
دوســتداران موضوعات مافیایی: 
»مافیا: نسخه نهایی«. داستان این 
انیمیشن در سال 1930میالدی 
می گذرد و درباره یك راننده تاكسی 
ســختكوش به نام توماس آنجلو 
اســت كه زندگی فقیرانه ای دارد، 
اما بعد از روبه رو شــدن با مافیای 
ایتالیایی، سبك زندگی اش به كلی 
دســتخوش تغییر می شــود. این 
انیمیشن 166دقیقه ای را كه سال 
2020 در قالب ژانر ماجراجویی به 
بازار آمد، الكس كاكس كارگردانی 
كرده و داستان آن را هادن بلكمن 
و ویــل پورتر به صورت مشــترك 
نوشته اند. اگر هنوز قانع نشده اید 
كه این انیمیشن را دانلود كرده یا 
آن را از طریــق پلتفرم های ایرانی 
مانند فیلیمو مشاهده كنید، بهتر 
است بدانید این انیمیشن رتبه 8.5 
را از سایت معتبر IMDB به دست 

آورده است.

مافیا: نسخه نهایی

»داریوس، درنهایت خوش شانسی 
و بعد از مدت ها انتظار، ســرانجام 
نامش برای یك اردوی چند روزه 
در جزیره دایناســورها در می آید. 
حاال او این شــانس را دارد كه به 
همــراه 5نوجــوان دیگــر از این 
ماجراجویــی لذت ببــرد«. این 
خالصه انیمیشن سریالی »دنیای 
ژوراسیك: اردوی كرتاسه« است؛ 
ســریالی در ژانر ماجراجویی كه 
محصول سال 2020 آمریكاست. 
این انیمیشــن همانطور كه اشاره 
شــد، حول محــور ماجراجویی 
6نوجوان در جزیره دایناســورها 
می چرخــد و تاكنــون در قالب 
یك فصــل هشت قســمتی ارائه 
شــده اســت. این كارتون جذاب 
بــه كارگردانی كانگ زیســونگ، 
مایكل مولن و دان ریبا ســاخته 
شده و در آن پائول مایكل ویلیامز، 
شان جیامبرونی، كوثر محمد، جنا 
اورتگا، رایان پاتر و رینی رودریگز 
به هنرمندی پرداخته اند. هر كدام 
از قسمت های این انیمه سریالی، 

حدود 20تا 25دقیقه است.

اردوی كرتاسه در ژوراسیك

سریال رزیدنت اویل

اگر اهــل بازی هــای كامپیوتری 
هستید و از گذشته تا امروز اوقات 
فراغت تان را با كنسول های بازی 
مختلف پر كرده ایــد، حتما بازی 
»رزیدنت اویل« یا همان »اقامتگاه 
شیطان« را می شناســید؛ یكی از 
زیباترین و بهترین بازی های ژانر 
اكشــن و ماجراجویی كه داستان 
اصلــی اش حــول محــور حمله 
زامبی هــا می چرخد. حــاال خبر 
خوش اینكه امســال با همكاری 
آمریكا و ژاپن و بــه همت پلتفرم 
نتفلیكس، انیمیشن سریالی این 
بازی مهیج ساخته شده كه نامش 
این است: »رزیدنت اویل: تاریكی 
بی نهایــت«. این انیمیشــن كه 
فصل اول آن در قالب 4قســمت 
منتشــر شــده، روی لئون و كلر، 
شــخصیت های اصلی نسخه دوم 
این بازی تمركز دارد. ماجرا هم از 
آنجایی شروع می شــود كه در پی 
وقوع یك حمله ســایبری به كاخ 
سفید، مرده های متحرك یا همان 
زامبی ها به عمارت اجرایی راه پیدا 

می كنند.

پنجشنبه

شماره 130
4  شهریور 1400 

با جواد فروغی؛ از زندگی در بخش اورژانس بیمارستان 
تا قهرمانی در المپیك توكیو

هنوز خودم را 
یك پرستار می دانم

قهرمانی تیرانــداز ایرانی در نخســتین روزهای بازی هــای المپیك 
2020غیره منتظره ترین خبری بود كه از توكیو به تهران مخابره شد. جواد 
فروغی كه به راحتی و با فاصله نســبتا زیادی با سایر رقبا، مدال طالی 
المپیك را به گردن آویخت خوب می دانست كه این مدال همچون مرهمی 

روی زخم ناسور مردمی خواهد بود كه به واسطه همه گیری كرونا روزهای 
دشواری را از سر می گذرانند. او در روزها و ماه های پس از شیوع كرونا جزو كادر 

درمان یكی از بزرگ ترین بیمارستان های كشور بوده و حاال بعد از قهرمانی در المپیك توكیو به سنگر اصلی اش 
بازگشته است. داستان گرایش یك پرستار به تیراندازی و قهرمانی اش در المپیك بیشتر شبیه افسانه است 
تا واقعیت؛ ماجرای كسی كه در كنار شغل پرستاری و با آزمون و خطاهای بسیار به قهرمان ملی بدل می شود 
را باید از زبان خودش شنید. گفت وگو با جواد فروغی، قهرمان مسابقات تپانچه 10متر مردان المپیك، روایت 

جزئیات این داستان خواندنی و پرماجراست.

با تك تیراندازهای تاریخ سینما آشنا شوید

شلیك شغال به ژنرال دوگل
از دهه 30میالدی بود كه گنگسترها با نقش آفرینی در فیلم های وسترن در سینما خودی نشان دادند و دست بر قضا طرفداران بسیاری پیدا كردند.این ژانر سینمایی به مرور زمان شكل جدی تری 
به خود گرفت تا اینكه در اواسط دهه 40میالدی شخصیتی به نام تك تیرانداز كه نقش اول فیلم های دوران جنگ جهانی دوم بود جای هفت تیركش های فیلم های وسترن را گرفت. جالب اینكه 
تاكنون فیلم های بسیاری با عنوان »تك تیرانداز« ساخته شده و برخی از آنها جزو پرفروش ترین فیلم هایی در رده تریلر هم بوده اند. بنابراین در بیشتر فیلم های جنگی و پرسر و صدا پای یك 

تك تیرانداز در میان است. این گزارش 10فیلمی را كه تیراندازی و تك تیرانداز بستر اصلی داستان آنهاست معرفی می كند.

    پرستاری و تیراندازی دنیای كامال متفاوتی 
دارند. اصال چطور شد كه در كنار پرستاری 
و كار در محیط بیمارســتان بــه تیراندازی 

عالقه مند شدید؟
قبول دارم كه پرستاری و تیراندازی دنیای متفاوتی دارند اما 
برخی اتفاقات، غیرممكن ها را ممكن می كنند. من از سال 
1381برای گذراندن خدمت سربازی به تهران آمدم و بعد 
از پایان دوران خدمت در یك درمانگاه خصوصی مشــغول 
به كار شدم. سال 1385هم به عنوان پرستار در بیمارستان 
بقیه اهلل تهران كارم را شروع كردم و داستان عالقه مندی ام 
به تیراندازی از همان موقع شروع شد. ما یك باشگاه كوچك 
تیراندازی زیرزمین بیمارســتان داشــتیم و یك بار به طور 
كامال اتفاقی برای تیراندازی به باشــگاه رفتم. آن روز برای 
نخســتین بار بود كه تپانچه بادی را می دیدم و مثل بیشتر 
مردم دوست داشــتم برای یك بار هم كه شده تیراندازی با 
اســلحه را امتحان كنم. در همان نخستین جلسه با اجزای 
مختلف تپانچه و نحوه تیراندازی آشنا شدم و در نخستین 
تیراندازی امتیــاز باالی 80گرفتم كه بــرای یك تیرانداز 

مبتدی عالی بود.
    پس اســتعداد تیراندازی شما در باشگاه 

بیمارستان شكوفا شد؟
بله، امتیازی كه در نخســتین تیرانــدازی گرفتم با امتیاز 
تیرانداز هایی كه 6 مــاه كار كرده بودنــد برابری می كرد و 
مسئول باشگاه بعد از آنكه به استعدادم پی برد مرا به دكتر 

خدابنده لو كه مدیر تربیت بدنی دانشــگاه بقیه اهلل و مربی 
تیراندازی بود، ســپرد. می توانم بگویم الفبای تیراندازی با 
تپانچه بادی را از دكتر خدا بنده لو یاد گرفتم. ایشان وقتی 
استعدادم را دید، اســلحه اختصاصی در اختیارم قرار داد و 
تیرانداز دیگری نمی توانست با اسلحه من تمرین كند. وقتی 
تمرین تمام می شد اسلحه را قفل می كردند تا تمرین بعدی، 
چون ممكن بود قلق آن توسط تیرانداز دیگری به هم بخورد.
    وجــود باشــگاه تیرانــدازی زیر زمین 
بیمارستان هم ماجرای عجیبی است. شاید 
یكی از همان اتفاقاتی است كه باید رخ می داد 

تا به قول شما غیرممكنی را ممكن كند.
باشــگاه ما خیلی كوچك و در یك محیط نمور بود و بعد از 
مدتی آن را هم از ما گرفتند. فكر می كنم باشگاه تیراندازی 
بیمارســتان بعدها به اتاق تاسیسات بدل شــد. البته یك 
فضای جدید را در حیاط بیمارستان به ما دادند؛ در حدی 
كه 6-5خط تیراندازی برای تمرین 10متر داشته باشیم. ما 
در بیمارستان زمین والیبال و یك زمین جمع و جور فوتبال 

و سالن فوتسال هم داریم.
    مگر در محیط بیمارســتان به خصوص در 
این روزهای شلوغ و سرسام آور مجالی برای 

ورزش دارید؟
گاهی اوقات ال به الی شیفت های كاری نیم ساعت فرصت 
پیدا می كردیم. یك موقع هایی هم بعد از پایان شــیفت و 
تا ساعت 7شــب در بیمارســتان می ماندم و زیرنظر دكتر 

مهرداد رسولی

خدابنده لو تمرین 
می كــردم. حدود 
یك ســال بــا همین 
شرایط زیرزمین بیمارستان 
تمرین كردم و ركوردهای خوبی 

را به ثبت رساندم.
    ركوردهایــی كــه زیرزمین 
بیمارستان ثبت كردید در حد ركورد 

مسابقات كشوری بود؟
ســال 1391 در زیرزمین بیمارستان ركورد 
578 را تجربه كردم كه 2 نمره از قهرمان مسابقات 
كشوری همان ســال بیشــتر بود اما تا مدت ها بعد، 
مجال حضور در مسابقات كشــوری را پیدا نكردم. به هر 
حال شغل پرستاری طوری اســت كه مدام باید در شیفت 
كاری حضور داشته باشــید و به همین دلیل ترجیح دادم 
به طور آماتور و تفریحی تیرانــدازی را ادامه بدهم. همان 
موقع دكتر خدابنده لو برای پیشــرفت من مشــوق هایی 
برایم درنظــر می گرفت. خیلی اوقــات 100هزار تومان یا 
200هزار تومان بابت هر ركــورد جایزه می گرفتم. یك بار 
قرار شد اگر ركورد 580را بزنم یك سكه بهار آزادی به من 
جایزه بدهند اما 578را ثبت كردم. آن روز نتوانستم جایزه 
را ببرم اما برای نخستین بار ركورد 578را تجربه كردم كه 

خیلی ارزشمند بود.
    پس چطور شد كه به تیم ملی تیراندازی با 

تپانچه بادی راه پیدا كردید؟
تمرینات مستمری كه گاهی اوقات به واسطه مشغله های 
كاری جسته و گریخته می شــد تا سال 1396ادامه داشت 
و به توصیه یكی از اســتادان كه در رشــته تپانچه خفیف 
كار می كرد تصمیم گرفتم از شــهر دهلران و استان ایالم 
كه زادگاه من اســت در مسابقات كشــوری شركت كنم. 
این تصمیم مورد اســتقبال خانم غیاثی كه رئیس هیأت 
تیراندازی اســتان ایالم بود قرار گرفت. هفتم تیرماه سال 
1396هم به فدراسیون تیراندازی نامه زدند و اعالم كردند 
جواد فروغی از این پس تیرانداز استان ایالم است و می تواند 
در مسابقات آزاد كشوری شركت كند. حدود 2هفته بعد هم 
برای نخستین بار در مسابقات كشوری حضور پیدا كردم و 
مدال طال گرفتم. از آنجا كه در هیچ رده ای مســابقه نداده 
بودم و برای نخستین بار در یك مسابقه ورزشی تیر می زدم 

به عنوان پدیده مسابقات كشوری انتخاب شدم.
    در چند سالگی برای نخستین بار قهرمان 

كشور شدید؟
من از 31سالگی تیراندازی را شروع كردم و 38سالم بود كه 

قهرمان كشور شدم.
    حاال كه 10ســال از آن روزها گذشــته و 
قهرمان المپیك شده اید فكر می كنید از روی 
عالقه تیرانداز شدید یا شرایط محیطی شما 

را به این سمت سوق داد؟
باور كنید اگر باشگاه تیراندازی بیمارستان بقیه اهلل نبود به 
هیچ عنوان فرصت ورزش در خارج از محیط بیمارستان را 
نداشتم. به تیراندازی عالقه داشتم اما هدفمند نبود. قبل از 
تیراندازی مثل خیلی از نوجوان های دیگر چند رشته ورزشی 
را امتحان كرده بودم. حتی در نوجوانی تا حضور در مسابقات 
استانی وزنه برداری هم پیش رفتم اما پرستاری همه وقتم را 

گرفت. یك دلیل دیگری كه تیراندازی را انتخاب كردم این بود 
كه پیامبر)ص( تیراندازی، اسب سواری و شنا را به مسلمانان 
توصیه كرده اند. توصیه پیامبر)ص( انگیزه ای شد تا تیراندازی 
را برخالف وزنه برداری به طور حرفه ای ادامه بدهم. وقتی در 
بیمارستان تمرین می كردم گفتم حاال كه امكانات فراهم است 
و استعداد تیراندازی هم دارم چرا به توصیه پیامبر)ص( عمل 
نكنم. البته با شنا هم بیگانه نیستم اما اسب سواری امكانات 

ویژه ای می خواهد و ورزش لوكس و گران قیمتی است.
    حتما این روزها فضای متفاوتی را تجربه 
می كنید. از دهكده پر نشاط بازی های المپیك 
به محیط غم انگیز بیمارستان برگشته اید و 
این یك پارادوكس تمام عیار اســت. تحمل 

این شرایط برایتان سخت نیست؟
كســی كه بیش از 12ســال در شرایط ســخت اورژانس 
بیمارستان كار كرده باشد با بدترین شرایط خودش را وفق 
خواهد داد. االن حدود 10سال است كه در كنار پرستاری 
تیراندازی هم می كنم و در این یك دهــه یاد گرفته ام كه 
چگونه خودم را با محیط ورزش و بیمارستان تطبیق بدهم. 
قبل از المپیك یكی از محیط هــای تمرینی من در میدان 
كالهدوز بوده، یكــی در ورزشــگاه آزادی و یكی دیگر در 
حوالی میدان نوبنیاد. عالوه بر این در باشــگاه تیراندازی 
بیمارستان هم تمرین می كردم. یعنی من در گرما و سرما و 
حتی در ماه رمضان، مسافت های طوالنی را طی می كردم و 
در این شرایط از شیفت بندی و شب كاری در بیمارستان هم 
غافل نبودم. بنا براین بازگشت از دهكده المپیك به بخش 

اورژانس بیمارستان را به راحتی تحمل می كنم.
    تصورش را می كردید كه با این شــرایط، 

قهرمان المپیك شوید؟
به هیچ عنوان چنین تصوری نداشــتم. وقتــی زیرزمین 
بیمارستان تمرین می كردم اصال نیتم قهرمانی در مسابقات 
نبود. خوابش را هم نمی دیدم كه به تیم ملی راه پیدا كنم. 
دعوت به اردوی تیم ملی برایم یك رؤیا بود. برایم افسانه بود.
    حاال فكر می كنید تیراندازی در المپیك 
سخت است یا كار كردن در بخش اورژانس 
بیمارستان كه این روزها با خطرات بسیاری 

همراه است؟
در این شــرایط، قطعــا كار كردن در محیط بیمارســتان 
دشوار تر است. تیراندازی فقط جسم و ذهن شما را درگیر 
می كند اما در این روزها جان كادر درمان در خطر اســت. 
شاید از هر هزار تیرانداز یك نفر هم دچار مصدومیت نشود 
اما 98درصد از بچه های بخشی كه من در آن كار می كنم به 
كرونا مبتال شده اند. مدام می شنویم كه فالن همكار به دلیل 
ابتال به كرونا بســتری یا در خانه قرنطینه شــده و ناگفته 

پیداست كه شرایط برای كادر درمان چقدر سخت است.
    البته شما االن یك قهرمان ملی هستید و 
بیش از گذشته باید از خودتان مراقبت كنید.

دوســتان و همكاران خیلی بــه من لطف دارنــد اما مثل 
گذشته همچنان خودم را پرســتار می دانم و فكر می كنم 
یك تیرانداز معمولی هســتم؛ آن قدر معمولی كه احساس 
می كنم هنوز به مربی نیاز دارم و باید تمرینات بیشتری را 
پشت سر بگذارم تا جایی كه شــرایط اجازه بدهد این راه را 
تا المپیك بعدی ادامه خواهم داد. امید به آینده ما را سرپا 

نگه خواهد داشت.

جك ریچر/ كارگردان: كریستوفر مك كواری
شخصیت جك ریچر در مجموعه داستان هایی به نویسندگی لی چایلد، با ظاهری تنومند و مصمم معرفی می شد. 
این شخصیت مرموز در سال 2005خلق شد و در مدت زمان نسبتا كوتاهی به شهرت فراوانی رسید. داستان های 
دنباله دار فراوانی براساس این شخصیت خیالی خلق شد تا اینكه سرانجام در قالب یك فیلم سینمایی روی پرده 
سینما هم رفت. البته تام كروز كه برای این نقش درنظر گرفته شد كمترین شباهت ممكن را به جك ریچر دارد.

داستان فیلم هم از این قرار است كه 5نفر به شكل مشابهی توسط یك تك تیرانداز كشته می شوند. مظنون اصلی، 
تك تیرانداز سابق ارتش است و بعد از دستگیری درخواست مالقات با جك ریچر را مطرح می كند.

تك تیرانداز/ كارگردان: دانته لم
اگر بگوییم تعداد فیلم هایی كه با موضوع تك تیرانداز ساخته شده از تعداد انگشتان دو دست فراتر است اغراق 
نكرده ایم. فیلم تك تیرانداز، ساخته دانته لم، فیلمساز مشهور چینی است و با فیلم های هالیوودی كه با همین 

موضوع ساخته شده رقابت می كند. داستان فیلم درباره »لینكلن«تك تیرانداز حرفه ای گروه ویژه پلیس است كه 
در جریان یك سرقت، گروگانی را به اشتباه می كشد.تنها كسی كه شاهد بی گناهی لینكلن بوده، همكار و رقیب 
اصلی اش در گروه ویژه است اما برای بدل شدن به بهترین تك تیرانداز گروه، حاضر به دفاع از لینكلن نمی شود. 
لینكلن به زندان می افتد و پس از آزادی، تصمیم به انتقام می گیرد و داستان فیلم از اینجا به بعد مملو از هیجان 

می شود.

اخطار دو دقیقه ای/ كارگردان: لری پیرس
خیلی ها بر این باورند كه در فیلم هایی با موضوع تك تیرانداز، هویت شخصیت اصلی باید پنهان بماند اما لری پیرس 

در این فیلم به چنین اصلی پایبند نبوده است. داستان فیلم اینگونه روایت می شود كه پلیس لس آنجلس خبردار 
می شود تك تیرانداز دیوانه ای قصد دارد به تماشاچیان یك مسابقه فوتبال آمریكایی شلیك كند. رئیس پلیس شهر، 

بدون اینكه ماجرا به یك بحران و هرج و مرج بدل شود باید جلوی تك تیرانداز را بگیرد. پلیس در نهایت با دادن 
تلفات زیاد، غائله را ختم می كند اما پایان بندی فیلم هم آن چیزی نیست كه تماشاگر انتظارش را دارد. »اخطار 

دو دقیقه ای« را با اغماض می توان جزو فیلم های شاخصی دانست كه با موضوع تك تیرانداز ساخته شده و از بازی 
»چارلتون هستون« می توان به عنوان ویژگی اصلی این فیلم نام برد.

تك تیرانداز/ كارگردان: ادوارد دمیتریك
این فیلم كه در سال 1952ساخته شده را هم باید جزو بهترین اكشن هایی بدانیم كه با موضوع تك تیرانداز روی 
پرده سینما رفته است. »تك تیرانداز«، ماجرای راننده ای را روایت می كند كه به دلیل مشكالت روانی، زنان را با 

تفنگ دوربین دار مورد هدف قرار می دهد و یك روانشناس سعی می كند او را به دام بیندازد. دمیتریك در روایت این 
فیلم سعی كرده تا حد امكان روایت روانشناسانه را با تصاویر خشن تركیب كند و در این راه تا حدودی موفق بوده 
است. ریتم فیلم بسیار سریع است و نمی توان از فیلمبرداری های عالی فیلم گذشت. شاید به همین دلیل هم در 

بخش بهترین داستان، نامزد اسكار شد و مارتین اسكورسیزی، كارگردان مشهور آمریكایی هم از آن تمجید كرده 
است.

باجه تلفن/ كارگردان: جوئل شوماخر
»شوماخر« كه خیلی ها او را متخصص ساختن فیلم های اكشن می دانند در فیلم »باجه تلفن« هم ترك عادت 

نكرده و در موقعیتی ثابت، داستانی جذاب را روایت می كند كه هر لحظه بر تعلیقش اضافه می شود. كل ماجرای 
فیلم از این قرار است كه »استوارت« وارد باجه تلفنی می شود و وقتی گوشی تلفن زنگ می خورد آن را برمی دارد. 

كسی كه پشت خط است استوارت را تهدید می كند كه با تفنگ دوربین دار او را نشانه رفته و اگر تماس را قطع كند، 
با شلیك یك گلوله كشته خواهد شد. برخالف تصور اولیه استوارت، تهدید كامالجدی است و از اینجا به بعد، فیلم 
وارد فاز اكشن می شود.تك تیرانداز در این فیلم نقش یك مصلح اجتماعی را ایفا می كند كه قصد دارد گناهكاران را 

به تنهایی مجازات كند.

تك تیرانداز/ كارگردان: آنتونی فوكوآ
هر وقت صحبت از فیلمی با موضوع تك تیرانداز به میان می آید خیلی ها بی اختیار یاد فیلم به یادمادنی آنتونی 
فوكوآ، كارگردان معروف آمریكایی می افتند؛ فیلمی كه با عنوان »تك تیرانداز« و با بازی مارك والبرگ روی پرده 
سینما رفت اما به واسطه محدودیت در اكران به توفیق چندانی در گیشه دست پیدا نكرد. این فیلم روایت »باب 
لی سوآگر«، كهنه سرباز آمریكایی است كه روزگاری تك تیرانداز ارتش آمریكا بود اما با دلخوری از ارتش بیرون 
می آید تا اینكه در صحنه سازی  ترور رئیس جمهور آمریكا همه  چیز به گردن او می افتد. تك تیرانداز دولت آمریكا و 
سناتورهای خیانتكار را مورد طعنه قرار می دهد و به همین دلیل با محدودیت در اكران مواجه شد.

روز شغال/ كارگردان: فرد زینه مان
این فیلم را می توان یكی از آثار درخشان یكی از بهترین كارگردانان تاریخ سینما دانست. فرد زینه مان در سال های 
پایانی عمرش، تریلری جذاب از نقشه ترور »ژنرال دوگل« به دست یك تك تیراندازی را برمبنای رمان »روز شغال« 
نوشته »فردریك فورسایت« به تصویر كشید. هویت شخصیت اصلی فیلم كه با نام مستعار شغال شناخته می شود و 
ناشناس بودن تك تیرانداز، دستگیری او را به ماموریتی ناممكن بدل می كند. این فیلم نامزد دریافت جوایز مختلفی 
شد اما فقط در بخش تدوین، اسكار گرفت.طرفداران فیلم های اكشن، روز شغال را یكی از بهترین فیلم های تاریخ 
این ژانر می دانند.

برج مرگبار/ كارگردان:جری جیمسون
این فیلم براساس ماجرایی واقعی كه در 1966رخ داد ساخته شده است. ماجرا از این قرار است كه چارلز جوزف 
ویتمن، دانشجوی دانشگاه آستین تگزاس كه سابقه حضور در ارتش را دارد به خاطر شدت گرفتن مشكالت روانی، 
همسر و مادرش را به قتل می رساند و بعد هم با تفنگ دوربین دار به باالی ساختمان دانشگاه می رود و از آنجا هر 
رهگذری را هدف قرار می دهد. ویتمن پس از كشتن 14نفر و زخمی كردن 31نفر، در نهایت بر اثر شلیك پلیس از پا 
درمی آید.این فیلم به خاطر داستان تلخ و ترسناكی كه روایت می كند چندان مورد اقبال تماشاگران قرار نگرفت. تنها 
ویژگی مثبت این فیلم، حضور »كرت راسل« در نقش بازیگر اصلی است.

ای مثل ایكار/ كارگردان: هانری ورنوی
این فیلم هم ماجرای ترور جان اف كندی را روایت می كند. با این تفاوت كرد كه كارگردان، داستان ترور 
رئیس جمهور اسبق آمریكا را شبیه سازی  كرده و با مشابه سازی  تخیلی آن در فرانسه، داستانی پلیسی را روایت 
می كند. »ایو مونتان« كه از او به عنوان یكی از بهترین بازیگران تاریخ سینمای فرانسه نام می برند در نقش بازپرس 
ویژه به دنبال كشف راز پرونده ترور رئیس جمهور فرانسه است كه به تازگی برای بار دوم در انتخابات پیروز شده 
است. فیلم، داستان تالش بازپرس برای اثبات اینكه ترور، فراتر از عملیات فردی و كاری تشكیالتی بوده را روایت 
می كند. بازپرس پرونده در نهایت مثل افسانه ایكار، جانش را بر سر تالش برای نزدیك شدن به حقیقت از دست 
می دهد.

دشمن پشت دروازه ها/ كارگردان: ژان ژاك آنو
داستان اصلی این فیلم برگرفته از زندگی یك تك تیرانداز روس است. در بحبوحه جنگ جهانی دوم، دو تك تیرانداز 
در دو جبهه آلمان و روسیه با شكار مداوم سربازان دشمن تبدیل به ماشین تبلیغاتی سیاستمداران خود می شوند. 
تالش های تك تیراندازهای روسی و آلمانی به دوئلی تمام عیار بدل می شود و هركدام می دانند كه نخستین اشتباه، 
آخرین اشتباه خواهد بود. آنو، كارگردان فرانسوی این فیلم به طور هوشمندانه ای از رگه ای عاطفی بهره برده و 
رابطه ای عاشقانه را به بستر اصلی فیلم بدل كرده تا خشونت ذاتی آن برای بیننده قابل تحمل كند. بیشتر كسانی كه 
»دشمن پشت دروازه ها« را تماشا كرده اند بر این باورند كه آنو در این راه موفق بوده است.
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احتمــاال بین همه ســریال هایی 
كه دیده اید یا قصد دیدن شــان را 
دارید، ســریال »آقای بینابین« 
از قلــم افتاده اســت! چــون این 
مینی ســریال، محصول كشــور 
استرالیاســت و به همین دلیل در 
مقایسه با ســریال های هالیوودی 
كمتر شناخته شده است. اما آقای 
بینابین كه به تازگی فصل سومش 
منتشر شده، با موضوع جذابی كه 
دارد، رتبه IMDB 8.3 را كســب 
كرده و به همین دلیل دیدنش واقعا 
خالی از لطف نیســت. در خالصه 
داستان این سریال آمده است كه 
آقای بینابین در مورد شخصی به 
نام رایان است كه ســعی دارد در 
زندگی شــخصی اش همزمان هم 
یك پدر خوب، یــك برادر خوب، 
یك نامــزد خوب و یك دوســت 
خوب باشــد؛ آن هم در شرایطی 
كه می خواهد شــغل اصلی اش را 
حفظ كند. حاال شــغل این آقای 
رایان چیســت؟ آدمكشی آن هم 

به صورت حرفه ای!

آقای بینابین

دنیایی را تصور كنیــد كه در آن 
هیچ كس نمی بیند و بشــر به طور 
مطلق قــدرت بینایــی اش را از 
دست داده است. جایی كه جوامع 
مختلف به دنبال راه های جدیدی 
برای تعامــل با یكدیگر، شــكار، 
ســاخت خانه و تامیــن مایحتاج 
زندگی شــان هســتند. دلیل این 
موضوع هم آلوده شدن كره زمین 
به ویروسی مرگبار است كه در آن 
كوری، ژنتیك منتقل می شــود! 
این خالصه ای از داســتان سریال 
»دیدن« است؛ سریالی كه در آن با 
متولد شدن دوقلوهایی كه قدرت 
بینایــی دارند، همه  چیــز تغییر 
می كند! این سریال كه هم اكنون 
فصل اولش منتشر شده و 8قسمت 
دارد، ساخت كشور آمریكاست و 
در آن جیسون موموآ نقش اصلی را 
بر عهده دارد. فیلمنامه جذاب این 
سریال توسط استیون نایت نوشته 
شــده و آن را فرانســیس الرنس 

كارگردانی كرده است.

دیدن در دنیای نابیناها

داستان سریال »روزی روزگاری« 
در یك شهر خیالی به نام استوری 
بــروك در ایالــت میــن آمریكا 
می گذرد؛ جایی كه شخصیت های 
داســتان كه برگرفته از اساطیر و 
افســانه های كالســیك هستند، 
توسط نفرینی كشــنده به دنیای 
واقعی آورده شده اند و خاطراتشان 
به كلی پاك شده است. این سریال 
كه با حضــور همــه كاراكترهای 
كارتون هــای كودكی مان ازجمله 
سیندرال، سفیدبرفی، شنل قرمزی، 
پری دریایی، آلیــس، رابین هود، 
كاپیتان هوك، پینوكیو، دیو و دلبر، 
پیترپن، زیبای خفته و... ســاخته 
شده، 2نویسنده خالق به نام های 
ادوارد كیتسیز و ادام هوروویتس 
دارد و در قالب 7فصل منتشر شده 
است. اگر دلتان برای شخصیت های 
كارتونــی دوره كودكی تان تنگ 
شده، پیشنهاد می كنیم حتما این 
ســریال علمی- تخیلی را ببینید؛ 
ســریالی كه امتیازش در ســایت 

IMDB هم 8.3  است.

روزی روزگاری

پنجشنبه

شماره 130
4  شهریور 1400 

همراه با هادی عامل؛ گزارشگری كه كشتی ایران 
بدون صدای او حتماً چیزی كم دارد

با یك تماس، اتفاقی 
گزارشگر شدم

شاید فوتبال ورزش اول دنیا باشد اما بعضی كشورها هستند كه شامل این اصل 
نمی شوند؛ مثل آمریكا، پاكستان، كانادا و حتی گاهی ایران. البته فوتبال در 
ایران هم تقریباً ورزش اول است اما در رقابت های آسیایی و جهانی و المپیك، 
این كشتی است كه سر ما ایرانی ها را باال نگه داشته. كشتی ایران را هم شاید 
بدون یك صدای پرهیجان، خیلی سخت بتوانیم تصور كنیم؛ صدای گزارشگری 
به نام هادی عامل. هادی عامل در المپیك اخیر توكیو نیز سنگ تمام گذاشت 
و ویدئویی از او كه داشت با هیجان هرچه تمام تر گزارش می كرد و رگ های گردنش از شدت تعصب به 
ورزش كشورش بیرون زده بود ، وایرال شد و همه آن را دیدند. متولد مشهد است، هرچند كه اصالتًا 
پدرش زابلی است. شــغل اصلی اش هم دبیری ورزش در آموزش و پرورش بوده اما عشق و عالقه اش 
كشتی و گزارش كشتی بوده. برخی نیز هادی عامل را پرهیجان ترین گزارشگر ایرانی می دانند؛ مردی 
كه مبدع تركیب هایی چون »خسته نباشی دالور، خدا قوت پهلوان«، »ِچِغر بد بدن«، »ِزبِل بد اُفت« 
و... در تلویزیون ایران بوده. صدای او در مجموعه تماشایی پایتخت هم حضور داشت و كشتی های نقی 

معمولی را گزارش می كرد. این مصاحبه خواندنی با این گزارشگر پرهیجان را از دست ندهید.

    اصالتاً زابلی هستید جناب عامل؟
بله، خشكســالی شــد و پدرم به مشــهد آمد، البته متولد 

مشهدم.
    طبیعتاً كارتان هم از مشهد شروع شد؟

بله.
    چطور وارد گزارشگری كشتی شدید؟

من كشتی گیر بودم. دست راستم و آرنجم آسیب دید، ولی با 
همان وضع ادامه دادم. دیگر غیرقابل تحمل شده و نتوانستم 
ادامه بدهم. بعدش رفتم و مربی شــدم. البته عالقه مند این 
حوزه هم بودم، نه اینكه كاًل بی عالقه به گزارش باشم؛ ولی 
در اصل كشتی گیر بودم تا اینكه قهرمانی كشتی كشور در 
مشهد برگزار شد؛ ســال 63. آقای شجیع از فوتبال را برای 
گزارش آورده بودند. با فنون آشــنا نبود. به عنوان اعتراض 
به شبكه مشــهد زنگ زدم. گفتند اتفاقاً ما دنبال گزارشگر 
هستیم و شــما هم به نظر می رســد خیلی اطالعات داری. 
برای تست رفتم و قبول شدم. 5، 4سالی مشهد بودم و بعد 
راهی تهران شدم. رقابت های پهلوانی كشور بود؛ بین مرحوم 
علیرضا سلیمانی و توپچی. من برای تلویزیون گزارش زنده 
كردم. آقای متقی از مسئوالن ورزشی تلویزیون هم گزارشم 
را دید و دعوت به همكاری شدم. و به این ترتیب جلو رفتم و 
مردم هم پذیرا شدند و كارمان جا افتاد و االن دارد 37سالی 

می شود كه این كار را می كنم.

    كم كــم دارید4 دهــه را پر می كنید 
دیگر...

بله. ولی مرتــب كار می كردم، همه جا پــای كار بودم و 
تنبلی نمی كردم.

    پس اینكه االن گزارشگری به نام هادی 
عامل را داریم، نتیجه یك تماس و یك اتفاق 
بوده؟ یعنی اگر تماس نمی گرفتید سرنوشت 

شما این طوری رقم زده نمی شد؟
نه دیگر. شاید اگر آن تلفن را نمی زدم این طوری نمی شد. 

البته شــاید هم در ادامه اتفاق های دیگــری می افتاد و 
دوباره در این مسیر می افتادم.

    كارتــان را با رادیو شــروع كردید یا 
تلویزیون؟

تلویزیــون. البته با رادیــو هم همكاری هــای زیادی 
داشته ام.

    اولین بار كه رفتید برای گزارش كشتی، 
تصورتان از آینده این كار چــه بود؟ فكر 
می كردید روزی صدای كشتی ایران بشوید؟

عالقه زیادی برای این كار و اثبات خودم داشتم. بعد از اینكه 
چند وقتی گزارش كردم، با هزینه خودم به المپیك آتالنتا 
و بعد به المپیك ســیدنی رفتم. البته منظــورم كم كاری 
صداوســیما نیســت؛ البد صالح نمی دانســتند كه فعاًل 

عیسی محمدی

ایران تا به حال در المپیك های زیادی 
شركت كرده اما بیشــترین مدال ها را 
برایش كشــتی آزاد و فرنگی به دست 
آورده اســت. ماحصل كشــتی آزاد و 
فرنگی، 11مدال از مجموع 24مدال طالی 
به دست آمده در كل المپیك ها توسط 
ایرانی ها بوده است. در واقع این كشتی، 
وزنه برداری، تكوانــدو و... بوده اند كه 
توانسته اند برای ایران آبروداری كنند. 
با هم نگاهی به 11طالی المپیك ایران در 

كشتی می اندازیم.

كشــتی فرنگی ایران با حضور حسن بنا بود كه 
حسابی پوســت انداخت و توانست در المپیك 
2012لندن، چشم ها را حســابی خیره كند؛ با 
3مدال طالی ناب؛ یعنی به اندازه كل طالهای 
كاروان امســال المپیك ایران. یكی از امیدهای 
طالیی ایــران در این المپیــك موفق، حمید 
سوریان بود؛ كشــتی گیر دهه شصتی ایران كه 
متولد شهرری است؛ اعجوبه ای با 6مدال طالی 
جهانی و یك طالی المپیك. او را از حیث شماره 
و كیفیت مدال هایی كــه دریافت كرده بهترین 
در كشتی ایران نیز می دانند. به واسطه 7مدال 
طالی جهانی و المپیك به او ژنرال 7ستاره هم 
لقب داده اند؛ مردی كه در كارنامه اش به سختی 

نقره پیدا می كنید و همیشه طالیی بوده.

حمید سوریان
۲۰۱۲ لندن

»آقا تختی« در همــان المپیكی كه امامعلی 
حبیبی نخســتین طالی المپیك و كشتی 
المپیكی ایران را دشــت كرد، توانســت یك 
طالی خوش رنگ دیگر هم به دســت بیاورد. 
البته چیزی كه بیشتر از آقاتختی شنیده ایم، 
ماجرای جوانمردی های او است؛ غافل از اینكه 
غالمرضا تختی از پرافتخارترین ورزشكاران 
المپیكی ایران نیز هســت. او را باید بدشانس 
هم بدانیم كــه نقره هایــش در طول ورزش 
قهرمانی اش كــم نبوده. آقاتختــی با حضور 
در 4المپیــك، صاحب یك طــال و دو نقره و 
یك مقام چهارمی شــده و از این حیث جزو 
پرافتخارین هاست و بدون شك پرافتخارترین 
كشتی گیر ما در المپیك ها محسوب می شود.

غالمرضا تختی
۱956ملبورن

رضایی هم مربــوط به همان نســل طالیی 
كشــتی فرنگی ایران بود كه غوغای المپیك 
لندن را به پا كردند. ببر آمل، كه كشتی گیری 
دهه شــصتی بود، در المپیك ریو در برزیل 
هم برنز گرفت و نتوانســت طالی جانانه اش 
را تكرار كند. جالب اینكــه او در رقابت های 
جهانی طال نــدارد و طالهایــش مربوط به 
مسابقات آسیایی است. طالی اول المپیكی 
او در وزن 96و برنز بعــدی او در ریو در وزن 
98كیلوگــرم بوده. رضایی تنهــا فرنگی كار 
ایرانی اســت كه دو مدال المپیكی به دست 
آورده. او در فینال قهرمان روس را 3بر صفر 
شكست داد تا ســومین مدال طالی ایران را 

فرنگی كاران به دست آورند.

قاسم رضایی
۲۰۱۲ لندن

برادران خادم در كشــتی ایران، حسابی گرد و 
خاك كرده و مقام های زیادی را به دست آورده اند. 
رسول خادم در این میانه، البته با یك طال و یك 
برنز المپیك كمی معروف تر و پرافتخارتر است. 
او ابتدا در 1996آتالنتا نخستین طالی كشتی 
ایران بعد از پیروزی انقالب را در المپیك به دست 
آورد. البته قبل از آن در بارسلونا، تالش او منجر 
به كسب برنز این المپیك شده بود. او همچنین 
2طالی جهانی و 6طالی آسیایی هم دارد. جالب 
اینكه او در بین كشــتی گیران برتر قرن بیستم 
جزو 20ورزشكار اول، از سوی فیال معرفی شده. 
او كشتی گیری به شدت خوش تكنیك و فنی بود. 
جالب اینكه تیم ملی با مربیگری او حتی قهرمان 

جهان هم شد.

رسول خادم
۱996آتالنتا

حســن یزدانی هم كه به قول معروف، مدال ها و 
افتخاراتش آنقدر  تر و تازه است كه دیگر نیازی به 
معرفی ندارد. این كشتی گیر جویباری، تا به حال 
توانسته است یك مدال طالی المپیك را دشت 
كند؛ مدالی كه همین 4سال پیش و در المپیك 
ریو به دست آورد. در المپیك توكیو همین چند 
هفته پیش هم، البته جزو بدشانس ترین ها بود و به 
راحتی می توانست طال را به دست بیاورد اما حریف 
او هم از آمریكا برای خودش ورزشكار بزرگی بود. 
چنین بود كه در این المپیك به نقره قناعت كرد. 
او بدون حتی از دست دادن یك امتیاز به فینال 
المپیك ریو رسید. آنجا هم 6بر صفر عقب بود كه 
جبران كرده و طال گرفت؛ طالیی كه ایرانی ها پس 

از 16سال در كشتی به دست آوردند.

حسن یزدانی
۲۰۱6 ریو

نخســتین طالی المپیكی ایــران را امامعلی 
حبیبی به دســت آورده. او از سرعت و تكنیك 
فوق العاده ای برخوردار بــود و برخی از فنون را 
به ســبك خود اجرا می كرد. طالهای جهانی 
و آســیایی زیادی هم دارد و البته به اندازه ای 
كه مدال آورده، معروف باقی نمانده اســت. او 
بعد از ورزش، درگیر سیاســت و بازیگری هم 
شد. او در فیلمی به نام »ببر مازندران« ساخته 
ســاموئل خاچیكیان، نقش یك كشتی گیر را 
هم بازی كرده است. جالب اینكه او در المپیك 
ملبورن، یك رقیب ناشناخته بود و در نخستین 
كشتی خود توانست قهرمان المپیك و جهان 
را ضربه فنی كند. موقع بازگشــت به شهرش، 
جمعیت عظیمی برای استقبال از او آمده بودند.

امامعلی حبیبی
۱956ملبورن

المپیك لندن، همین 9سال پیش، طالیی ترین 
دوره كشتی ایران و البته كشــتی فرنگی بود؛ 
ســالی كه فرنگی كاران توانستند 3طال دشت 
كنند و با تك طالی كشتی آزاد كمیل قاسمی، 
كشــتی ایران المپیكی تكرار نشدنی را تجربه 
كرد؛ جدا از 2نقره و برنز دیگری كه كشتی گیران 
به دست آوردند. یكی از این طالها به اسم امید 
نوروزی بود. نوروزی همچنین 3طال و یك نقره 
رقابت های جهانی را هم در كارنامه اش دارد. او 
برای كسب طالی لندن، كشتی گیرانی از چین، 
بلغارستان، قزاقستان و ژاپن را شكست داد تا در 
فینال، با 2امتیاز بتواند قهرمان گرجستانی را به 
زانو دربیاورد. این، دومین طالی تاریخ المپیك 

ایران در كشتی فرنگی بود.

امید نوروزی
۲۰۱۲ لندن

عبداهلل موحد اردبیلی نیز از دیگر اعجوبه های 
كشــتی ایران اســت؛ مردی كه یك طالی 
المپیك و 5طالی جهانی را در انبان افتخارات 
خــود دارد. طــالی المپیــك او مربوط به 
1968مكزیكوســیتی بود؛ طالیی كه البته 
در المپیك بعدی به دلیل آســیب دیدگی از 
ناحیه شانه تكرار نشــد. او تقریباً در 5سال 
متوالــی نیز، طــالی جهانــی را به خودش 
اختصــاص داد. او در بیــن كشــتی گیران 
ایرانی، بعد از حمید ســوریان، البته از حیث 
تركیب مدال هــای جهانــی و المپیك و...، 
قرار دارد و در تاالر مشــاهیر اتحادیه جهانی 
 كشــتی هم رتبه یازدهم را در قرن گذشته 

به دست آورده.

عبدهللا موحد
۱968مكزیكوسیتی

در كل رقابت در سنگین وزن، برای غالب رشته ها 
از جذابیت فراوانــی برخوردار اســت؛ مثاًل در 
بوكس، كشــتی، جودو و... كه چنین است. در 
كشــتی اما این رقابت، حال و هوایی دیگر دارد 
و همیشه رقابت سنگین وزن ها برای همه مهیج 
بوده اســت. در ایران نیز كشــتی گیران زیادی 
در این عرصه ظهور كرده اند كه البته بیشترین 
مدال های المپیكی ســهم كمیل قاسمی بوده 
است. این كشتی گیر خوش تكنیك، در المپیك 
لندن 2012 توانســت مدال طال را به گردنش 
بیاویزد و البته 4سال بعد، نتوانست این افتخار 
را تكرار كند و مدال نقره را به سینه آویخت. به 
این ترتیب او از پرافتخارترین های كشتی ایران 

بعد از غالمرضا تختی و... در المپیك بوده است.

كمیل قاسمی
۲۰۱۲ لندن

دبیر هم از آن كشــتی گیرهای خوش تكنیك 
و ســرعتی كشــتی ایران بود، هرچند كه شاید 
بدشــانس هم بوده اســت كه 3نقره جهانی در 
افتخاراتــش دارد اما با این حــال، او یك مدال 
خوش رنگ طــالی المپیك را هم در كشــتی 
ایران به نام خودش ثبت كرده؛ در ســال 2000 
و در سیدنی. او در انتخابی این المپیك توانست 
بزرگانی چــون محمد طالیی، بهنــام طیبی و 
علیرضا بیگلری را شكســت بدهد. او در فینال 
این رقابت ها موفق شد كشتی گیر اوكراینی را با 
3امتیاز شكست داده و قهرمان المپیك شود. دبیر 
بعدها، وارد دنیای سیاست شده و عضو شورای 
شهر تهران هم شد. علیرضا دبیر هم اكنون رئیس 

فدراسیون كشتی ایران هم هست.

علیرضا دبیر
۲۰۰۰سیدنی

شــیرازی ها فرنگی كاران خوبی را تقدیم كشتی 
ایران كرده اند؛ از جمله همین محمدرضا گرایی. 
او یكی از طالهای نــاب المپیك توكیو را نصیب 
كاروان ایران كرد؛ طالیی كه شــاید كمتر كسی 
امیدی به آن داشت و تا حدودی غافلگیركننده 
بود. او تا پیش از این طال، مقام اول مسابقات زیر 
23سال جهان را هم دشت كرده بود. او در فینال 
توانست پرویز نصیب اف از اوكراین را شكست داده 
و طالی 67كیلوگرم را بــه نام خودش كند. او در 
دور نخست استراحت داشت. در دور دوم شكست 
سنگینی به كشــتی گیر كلمبیایی وارد كرد. در 
مقابل كشتی گیر آلمانی هم البته رقابت نزدیكی 
داشت. نیمه نهایی هم با 4 امتیاز قهرمان گرجی را 

از میان برداشت تا به فینال المپیك برسد.

محمدرضا گرایی
۲۰۲۰ توكیو

طالهای المپیك كشتی ایران را 
چه كسانی به دست آورده اند؟

۱۱شیر؛ ۱۱طال

گزارش های كشتی را به من بسپارند. به همین دلیل خودم 
رفتم كه اثبات كنم خودم را؛ اینها ناشــی از عالقه و پشتكار 

شدیدم در این كار بود.
    شغل اصلی تان چه بود؟

دبیر ورزش آموزش و پــرورش. البته من 
24ســاعت موظفــی ام را روزهــای 

یكشنبه و دوشــنبه پر می كردم 
و دیگر اضافــه كاری نمی كردم؛ 
بقیه اش را برای صداوســیما 
كار می كردم. تابســتان ها هم 
كه تعطیل بودیم گزارشگری 

می كردم.
    شاگردانتان چه 

به صدا  واكنشــی 
گزارش هایتــان  و 

داشتند؟
اتفاقاً هفته ای یك بار مدیر مدرسه 
مرا برای صحبت كردن پیش بچه ها 

دعوت می كرد تا درباره فواید ورزش، 
ضررهای سیگار و... صحبت كنم. البته 

انس با ورزش جزو باورهای من هم بود؛ 
حتی گاهی كه سیاستمداران را می بینم 

كه كمی چربی اضافه دارند، توصیه می كنم 
حتماً ورزش كنند و همین اضافه وزن ها سرآغاز 

بیماری هاست. هم اكنون هم روزانه یك ساعت 
ورزش می كنم؛ كوه می روم، یــا پیاده روی تند 

دارم یا مي دوم. اســتخرها هم كه باز بود 3روز در 
هفته شنا می رفتم.

    جناب عامل! ایــن انرژی و هیجان 
پنهان در صدا و گزارش شــما از كجا 
می آیــد؟ چیزی كــه االن امضای 

گزارش های شما هم شده.
از ارتباط عاطفی میــان من و مردم. در 
گزارش های بین المللی كه بین ایرانی ها 
و خارجی هاست، دوست دارم به مردم ام 
نشاط و امید ببخشــم؛ دوست دارم به 
مردم ام غرور ملی و شــادی ببخشم. 
وقتی حس می كنم با این گزارش هایم 
موفق به این كار شــده ام، بهترین 
حس دنیا را دارم كــه با چیزی 
عوضش نمی كنم. به این 

منظور با همه وجود گــزارش می كنم؛ گاهــی در جریان 
یك گزارش خیس عرق می شــوم از بس داد می زنم و فشار 
به خودم می آورم. دوست دارم بهترین حس را به مهربان ترین 

مردم دنیا منتقل كنم.
    كلیپی از گزارش شــما در المپیك توكیو 
منتشر شــد كه خیلی دیده شــد. خودتان 

دیدید؟
بله، بچه ها در واتساپ برایم فرستادند.

    گزارشگران كشــتی دیگر كشورها را هم 
می شناسید؟

بله. در رقابت هــای جهانی و المپیــك همه مان در یك جا 
مستقر می شویم و گزارش می كنیم، در نتیجه آشنا هستیم؛ 
مثاًل با علی از تركیه آشنا هستم یا با گزارشگران آمریكا، كره، 

بالروس و... . با هم اطالعات و بیوگرافی رد و بدل می كنیم.
    شده كه تا به حال مربیان از شما مشاوره 

بگیرند؟
با توجه بــه اینكه خودم كشــتی گیر بــوده ام و فیلم های 
كشــتی گیرها را نگاه می كنم و مربیگری هــم كرده ام و به 
همه مسابقات هم اشــراف دارم، گاهی به صورت دوستانه 
سرمربی و مربی و... شاید نظری از من بخواهند كه یك روند 

طبیعی است.
    البد تلخ ترین گزارش این چهار دهه برای  

شما فینال یزدانی در توكیو بود؟
باخت در المپیك یك اتفاق عادی است اما طال مال یزدانی 
بود. اصاًل حس طال داشتم و گارد گرفته بودم كه فریادهای 
همیشــگی را بزنم و كلی هیجان و انــرژی مثبت به مردم 
منتقل كنم. باخت در ثانیه های آخر، مثل ریختن آب یخ 
روی سرم بود؛ اصاًل گلویم خشك شده بود. هر طوری 
بود سعی كردم كمی از بار این باخت كم كنم. این، 
یك رقابت و مدال فراورزشی برای مردم ما بود و 

با طالهای دیگر فرق می كرد.
    انتقادهایــی به لحــن و واژه های 
حماســی شــما در رقابت ایرانی و 
غیرایرانی وجــود دارد. این نقدها را 

شنیده اید؟
من مــردم خودمان را خوب می شناســم 
و با آنها دارم زندگــی می كنم. در جامعه 
هم عقاید مختلفی وجود دارد كه به همه 
احترام می گذارم. باید ببینیم اكثریت مردم 
چه می خواهند. اگر در جریان یك پیروزی 
و خوشحال تر كردن مردم نیاز هست كمی 
لحن حماســی گزارش هایم را بیشتر كنم، 
دریغ نمی كنم. هدف من، شادی مردم است. 
اگر هم بعضی ها مورد پسندشــان نیســت، 

معذرت خواهی می كنم.
    و در پایان، مهم ترین كشتی گزارش 

شده توسط شما؟
من افتخار این را داشته ایم كه تمام طالهای 
كشتی ایران در بعد از انقالب را گزارش كنم. 
همه آنها برای من افتخار بوده؛ حتی كشتی 
علیرضا حیدری و كورتانیدزه در المپیك كه 
كم از طال نداشت. نمی توانم به مورد خاصی 

اشاره كنم.

باخت در المپیك یك اتفاق 
عادی است اما طال مال 
یزدانی بود. اصالً 
حس طال داشتم 
و گارد گرفته بودم 
كه فریادهای 
همیشگی را بزنم و 
كلی هیجان و انرژی 
مثبت به مردم 
منتقل كنم. باخت 
در ثانیه های آخر، 
مثل ریختن آب 
یخ روی سرم 
بود

مهمانخانه



دارایی های همیشگی
ما باید برای ســفر طوالنی زندگی، توشــه ای برای خود آماده كنیم و لنگرهایمان را 

پیدا كنیم. در این راه نباید اجازه دهیم هیچ فرد یا اتفاقی، این لنگرهای شخصی را 
برایمان بی ارزش و بی معنا كند. این نجات دهنده های شخصی در واقع هدیه هایی 
از طرف پروردگار هستند و نباید آنها را از دست دهیم. در مقابل باید تالش كنیم 
نقطه های امیدبخش زندگی هیچ كس را از او نگیریم بلكه برعكس، با شفقت به 
آنها در ساختن یا پیدا كردن این نقطه ها كمك كنیم. برای هر فرد، آن نقطه 
امیددهنده شخصی و منحصربه فرد اســت؛ برای یكی لحظه تولد فرزندش 
است و برای دیگری موقع شفای یك بیمار عزیز. این لنگرها شبیه دارایی های 
همیشگی هستند، داشته هایی كه باعث می شــوند در سخت ترین شرایط 
بتوانیم به خودمان بگوییم: شاید االن هیچ چیز ندارم، اما یك روز در آن لحظه 

نجات دهنده، باارزش ترین چیز را داشته ام.

انتخاب های آگاهانه
برای شفای ناامیدی، باید حواسمان به انتخاب هایمان باشد، از افرادی كه اطرافمان هستند گرفته تا خبرهایی كه می خوانیم، همه 
انتخاب های ما اهمیت دارند. گاهی خودمان ناامیدی را به زندگی راه می دهیم و خبر نداریم. بله درست است كه با حلوا حلوا كردن 
دهان شیرین نمی شود، اما داشتن پشتوانه ای از احساسات و نگرش های مثبت باعث می شود مواجهه منطقی با ناامیدی داشته 
باشیم و در واقع در برابر لشكر ناامیدی بهراحتی تسلیم و شكست خورده نشویم. پیدا كردن دلخوشی ها و دلگرمی ها در 

میان تلخی ها و غم ها، شاید آسان نباشد، اما هرگز ناممكن نبوده و نخواهد بود.

نقطه های روشن در تاریكی

لنگرهایی در زندگی هر كدام از ما وجود دارد كه ما را از غرق شــدن در ناامیدی و اندوه نجات می دهد. 
چیزهایی مثل خاطرات، اشیا، آدم ها، فیلم ها و... به زندگی هر كدام از ما معنا می دهند. همین حاال می توانید 

از خودتان بپرسید یادآوری چه چیزی باعث می شود با خودتان بگویید: این زندگی ارزشاش را داشت؟ در 
لحظه ای كه ناامیدی، فشار و ناخوشــی، از وجود ما راهزنی می كند، یادآوری همین چیزهاست كه باعث 

می شود ما دوباره نفس بگیریم و نجات پیدا كنیم. لنگرها همان چیزهایی هستند كه باعث می شوند ما از 
انبوه تلخی و ناامیدی و از شب تاریك روحمان عبور كنیم.

13
خبرهایتلخوناراحتكننده

یكیبعــدازدیگریمنتشــر
میشوندوماهرروزدرمعرض
هجــومتلخیهــاواندوهی
هستیمكهبهسالمتروان،
شــادیوآرامشماحمله
میكنند.زمانهاییهست
كهسختیهایزیاد،تلخیهایپشتسرهم،غمهاو
سوگواریمتوالیانگارماراازروزهایروشنزندگی،
بهشــبیتاریكوطوالنیمیبرد.اینجوروقتها
حسمیكنیمدیگرهیچچیزقرارنیســتشادی

رابهمابرگرداندولذتهایگذشتهخیلیدور
هستند.بااینكهنمیتوانیمبگوییمباالخره
یكروزشــادیمیآیدوبرایهمیشــه
ماندگارمیشود،بااینكهادعایحلشدن
همهمشكالتیكدروغبزرگاستامابا

شناختخودمانوپیداكردنلنگرهاییكهمارا
ازغرقشدندرناامیدیواندوهنجاتمیدهند،
میتوانیمشبتاریكرابهصبحروشنبرسانیم.

علیرضاشیری،طبیبوطرحوارهدرمانگركهاین
روزهادرسگفتارهاییرابــاهمینموضوعبرگزار
میكند،ازشناختوباالبردنآگاهیبرایعبوراز

شبتاریكروحمیگوید.

فیلمگردی

با زودرنجی خود 
چه كنیم؟

زودرنجی احساسی است كه بیشتر ما 
در زندگی به نوعی آن را تجربه كرده ایم. 
اما هر كدام از ما چقدر اجازه می دهیم 
این حس بر روابطمان با اطرافیان  تأثیر 
بگذارد؟ زودرنجی ســطوح مختلفی 
دارد و به نســبت عكس العملی كه ما 
در نتیجه  ناراحتی از یك موضوع بروز 
می دهیم، متغیر اســت. ایــن ویژگی 
عواطف ما را آلــوده و خلق وخوی ما را 
خراب می كند و موج منفی و شــرایط 
اســترس زایی را در محل كار، خانه و 
خانواده و به طوركلــی محیط اطراف 
پخش می كند كه بر دیگران هم تأثیر 

ناخوشایندی می گذارد.
بهترین راه كاهش زودرنجی كشــف 
منبع ناراحتی شما و چگونگی عملكرد 
آن است. اینكه بدانید دقیقا چه  چیزی 
و از چه طریقی باعث رنجش شما شده 
اســت در متعادل شدن احساساتتان 

خیلی مؤثر است.
با خودتان درباره آنچه آزارتان می دهد 
صادق باشید. به سادگی می توان فهمید 
بیشتر اوقات چیزهایی باعث ناراحتی و 
رنجش ما می شوند كه به اندازه  كافی 

تحریك كننده نیستند.
مهربانی با خودتان راه قدرتمندی برای 
آرام كردن احساسات شدید شماست. 
قبــول كنیــد زودرنجیــد و بپذیرید 

زودرنجی ویژگی ناخوشایندی است.
وقتی از چیزی می رنجید، چند دقیقه 
تأمل كنید و به چیزهایی بیندیشید كه 
از وجود آنها در زندگی تان سپاسگزار 
هستید. دوستانتان، خانواده، سالمتی 
و همه  چیزهای خوبی كه دارید. سعی 
كنید چشــم انداز عمیق تری از چیزی 
كه ناراحتتان كــرده و چیزهایی كه 
خوشــحالتان می كند و دوست شان 

دارید به دست آورید.

راهنما

»جوخــه انتحــار« نــام فیلمی 
ابرقهرمانــی اســت كه دســتی 
بر همــه ژانرها دارد! از اكشــن و 
ماجراجویی بگیرید تــا كمدی و 
فانتزی و حتی علمــی و تخیلی. 
این فیلــم آمریكایی كــه همین 
امسال ساخته شده، درباره گروهی 
از ابرشــرورها شــامل خالفكاران 
و قاتــالن خطرناك اســت كه به 
یك گروه ویژه می پیوندند و برای 
انجام یك ماموریــت جدید آماده 
می شوند. نویســنده و كارگردان 
این فیلــم مهیج و جــذاب جیمز 
گان اســت كه آن را برپایه كتابی 
به همین نام از جان اوســتراندر، 
نویسنده كتاب های طنز آمریكایی 
ساخته است. مارگو رابی، ادریس 
البا، جان ســینا، یوئــل كینامان، 
سیلوســتر استالونه)صداپیشه(، 
وایوال دیویس، جای كورتنی و پیتر 
كاپالدی نیز بازیگران فیلم جوخه 
انتحار هستند. شاید برایتان جالب 
باشد بدانید رتبه این فیلم در سایت 

IMDB، 7.6  است.

جوخه انتحار

یكــی دیگــر از فیلم های ســال 
2021، فیلم »مرداب« با نام اصلی 
»Stillwater« است. این فیلم كه 
هالیوود آن را در ژانر جنایی، درام و 
هیجان انگیز ساخته، درباره پدری 
اســت كه از اوكالهما به فرانســه 
می رود تا به دخترش كمك كند؛ 
به دختــری كه به دلیــل قتل در 
زندان به سر می برد و مدعی است 
مرتكب گناهی نشده. مت دیمون، 
كامیل كوتین و ابیگل برســلین 
بازیگران این فیلــم به كارگردانی 
تام مك كارتی هستند كه براساس 
فیلمنامــه ای كه او بــا ماركوس 
هینچی، تومــاس بیدگین و نوی 
دبره نوشته، ســاخته شده است. 
فیلم مــرداب نخســتین نمایش 
جهانی اش را در جشــنواره فیلم 
كن در هشــتم ژوئیه 2021 انجام 
داد و به طــور كلــی موفق شــد 
 نظــرات مثبت منتقــدان را از آن 

خود كند.

مرداب، فیلم 2021

كمدی جنایی!

یكی از جدیدترین ساخته های 
هالیوود، فیلم »كروئال«ســت؛ 
یك فیلم كمــدی- جنایی كه 
بر پایه شــخصیت كروئال دویل 
از رمــان »صــد و یك ســگ 
خالدار« نوشــته دودی اسمیت 
ساخته شده است. این فیلم كه 
داســتانش طی جنبــش پانك 
راك دهه 1970 اتفاق می افتد، 
حول محور دختری به نام استال 
میلر می گردد كه یك طراح مد 
جوان است؛ كسی كه درنهایت 
به یك طراح مد مشــهور به نام 
كروئال دویل تبدیل می شــود. 
در این فیلم اما استون در نقش 
اســتال میلر و همچنین كروئال 
دویل ظاهر شــده، اما تامپسون 
نقش بارونس فون هلمن، طراح 
مشهور و رقیب استال در دنیای 
مد را بازی می كند و جوئل فرای 
و پاول والتر هــوزر هم در نقش 
2برادر سارق هستند كه بعد از 
مرگ مادرخوانده اســتال، با او 

بزرگ شده اند.
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شخصیت شناسی لیونل مسی، ستاره محبوب فوتبال آرژانتین

ستاره ای كه نام مارادونا 
را زنده كرد

هرچندناملیونلمسیبیشتروقتهادرخبرهایورزشیشنیدهمیشود
امادرهفتههایاخیرماجرایجداییاوازتیمبارســلوناوحواشیایننقل
وانتقال،باعثشدبیشترازهمیشهناماینستارهآرژانتینیفوتبالرادر
خبرهابشنویم.مسیبهعنوانیكیازپرافتخارترینفوتبالیستهایجهان،
بابیشاز۱۰۰جایزهفردیركوردداربیشترینجایزهفردیدرتاریخفوتبال
است.اینفوتبالیستموفقكهكلكسیونیازتوپطالوآقایگلیرابرای

خودثبتكرده،زندگیوشخصیتجالبیدارد.

یك 
خانواده فوتبالی

مسی در كشور آرژانتین به دنیا آمد، پدرش كارگر كارخانه 
و مادرش یك نظافتچی نیمهوقت بود. اصلیت والدین مسی 

ایتالیایی است. مسی از پنج سالگی فوتبال خودش را در تیم گراندولی 
آغاز كرد؛ تیمی كه پدرش در آن زمان مربیاش بود. فوتبال، ورزش 

خانوادگی لیونل مسی بود. هر سه برادر فوتبال بازی می كردند و خورخه، 
پدر خانواده نیز سرمربی یك تیم جوانان در آرژانتین بود. مسی نسبت به 

سنش ریزنقش بود اما با وجود این بسیار مستعد بود. در نخستین روز حضور 
لیونل مسی در باشگاه به او گفتند كه نمی تواند همراه با سایر بازیكنان پا به 
توپ شود؛ چون از لحاظ بدنی بسیار ضعیف بود.اما مسی به همراه مربی 

خود به تمرین دریبلزنی پرداخت و مهارت زیادی در این زمینه 
به دست آورد. درخشش لیونل در سن كم موجب شد تا باشگاه 

نولزاولدبویز كه یك باشگاه محلی قدرتمند بود به دنبال 
جذب او باشد و در نهایت در 8سالگی به این 

تیم پیوست.

روحیه 
نیكوكاری

مسی در سال 2007بنیاد لئو مسی را تأسیس كرد. این 
بنیاد یك مؤسسه خیریه است كه وظیفه حمایت از امور درمانی 

و تحصیلی كودكان آسیب پذیر را برعهده دارد. با توجه به سختی های 
درمانی-پزشكی كه لیونل مسی در دوران كودكی با آنها دست و پنجه 
نرم می كرد، بنیاد لئو مسی پیشنهاد حمایت از درمان كودكانی كه در 

اسپانیا نیازمند درمان تشخیص داده شده اند را مطرح كرد و حمایت مالی 
برای هزینه های انتقال، بیمارستان و بهبودی را برعهده گرفت. بنیاد 
مسی توسط سرمایه شخصی خود او اداره می شود. مسی در سال 

2010به عنوان سفیر صلح یونیسف انتخاب شد. فعالیت های 
مسی به عنوان سفیر صلح یونیسف شامل حمایت از حقوق 

كودكان می شود. مسی در این زمینه توسط بارسلونا 
كه خود همكاری زیادی با یونیسف دارد، 

حمایت می شود.

یك ستاره 
خجالتی

تمام دوربین های خبرنگاران و عكاسان جهان، در پی 
شكار لحظه های متفاوت از زندگی مسی هستند؛ اما همیشه 
ناكام مانده اند و حتی یك داستان جنجالی هم از او به چاپ 

نرسیده است. او آن قدر خجالتی است كه در زمان مصاحبه با 
خبرنگاران سرخ می شود. مسی خیلی راحت به خبرنگاران گفته 
برادرش )ماتیاس(مسئول مالی اوست و هر وقت بخواهد، از او پول 

می گیرد و هیچ وقت نمی داند چقدر پول دارد. همان برادری 
كه چندی پیش به جرم حمل اسلحه، توسط پلیس 
دستگیر شد تا منابع خبری آرژانتین، از رسوایی تازه 

در زندگی لیونل مسی كه وابستگی زیادی 
به خانواده اش دارد، خبر دهند.

جسور 
در زمین، كم حرف در 

خانه
اكثر دوستان نزدیك لیونل معتقدند، شخصیت او در 

داخل و خارج از زمین فوتبال متفاوت است؛ با اینكه در 
داخل زمین می توان جسارت و اعتماد به نفس زیاد او را 

حس كرد، اما در بیرون از زمین تبدیل به پسر بچه ای آرام 
و كم حرف می شود. مسی در خانه، وقت خود را صرف 

تماشای تلویزیون و گوش دادن به موسیقی 
می كند. از نظر او بهترین جای دنیا، كاناپه 

اتاق نشیمن خانه اش است.

بیماری 
در نوجوانی

در سن 12سالگی تشخیص داده شد كه لیونل مسی با 
كمبود هورمون رشد مواجه شده است. ریورپالته به پیشرفت 
مسی عالقه نشان داد اما پول كافی برای پرداخت هزینه های 
درمان بیماری مسی كه 900دالر در ماه بود، را نداشت. مدیر 

ورزشی وقت باشگاه بارسلونا، توسط بستگان مسی، از استعداد او 
آگاه شده بود و مسی وخاله اش آماده برای ترتیب دادن مذاكره با او 
بودند. این مدیر بدون كاغذی در دست، پیشنهاد قرارداد مسی را 
روی دستمال كاغذی نوشت. بارسلونا پیشنهاد برای پرداخت 
هزینه های درمانی را پذیرفت به شرط آنكه مسی حاضر به 

نقل مكان به اسپانیا باشد. لیونل و پدرش به بارسلون 
نقل مكان كردند؛ جایی كه او در آكادمی 

جوانان باشگاه ثبتنام كرد.

عادت 
به افتخارآفرینی

مسی در سال های فوتبالی عمرش به افتخارآفرینی 
عادت كرده است. مسی بهترین گلزن تاریخ باشگاه بارسلونا 

در بازی های رسمی بهشمار می آید. او توانست در سال 
2010صاحب ركورد بیشترین گل زده در یك سال با 91گل 
شود. مسی به همراه بارسلونا 8بار قهرمان اللیگا، 3بار قهرمان 
جام حذفی اسپانیا، 5بار برنده سوپرجام فوتبال اسپانیا، 4بار 
قهرمان لیگ قهرمانان اروپا، 2بار قهرمان سوپر كاپ اروپا و 
2بار قهرمان و یكبار نایب قهرمان جام باشگاه های جهان 

شده است. مسی نخستین و تنها بازیكنی است كه 
در 4رقابت لیگ قهرمانان اروپا به عنوان 

ستاره ای آقای گلی دست یافته است.
متواضع

لیونل مسی، بی شك شبیه ترین فوتبالیست به دیهگو مارادونا اسطوره 
فوتبال آراژانتین و یكی از برترین بازیكنان تاریخ فوتبال جهان است؛ اما 
جالب اینجاست درحالی كه بسیاری از كارشناسان و حتی خود مارادونا 
اعتقاد دارند مسی می تواند جانشین مناســبی برای او باشد، خودش 

می گوید: »شاید حركات و حتی نوع بازی من شبیه مارادونا باشد، ولی 
هرگز نمی توانم مثل او باشم. مارادونا در زمان بازی خود، تأثیرگذارترین 
بازیكن آرژانتین در هر باشگاهی كه بازی می كرد، بود. اما من، فقط بعضی 
موقع ها می توانم خوب باشم و هرگز با دیهگو بزرگ قابل مقایسه نیستم.«

مكتبخانه

علیرضا شیری از راه های زنده نگه داشتن 
امید در روزهای سخت می گوید

ناامــیدی
فرار از موج

نسخه 
خودتان را پیدا كنید

ممكن است اطرافیان برای اینكه از حالت ناامیدی 
و اندوه خارج شوید، به شما دلگرمی دهند و چه بسا 

توانایی ها و زحماتتان را به شما یادآوری كنند. اینطور 
وقت ها خودتان بهتر از همه می دانید كه این دلگرمی ها 
چاره اساسی نیست و باید تصمیم های جدیدی بگیرید 
تا به زندگیتان معنا دهید. باور كنید كه هر كدام از ما 

در این دنیا، یگانه و منحصربهفرد هستیم. این باور باعث 
می شود به این نتیجه برسیم كه باید نسخه خودمان را 
پیدا كنیم. ما توانایی تغییر بخشی از زندگی خودمان 
را داریم و باید برای تغییر همین بخش ها تالش كنیم. 
این تصور كه معجزه ای ممكن است و همه چیز می تواند 
زمین تا آسمان به دست ما عوض شود، ممكن است به 
توقعات نادرست از خودمان منجر شود و سرخوردگی 

در پی داشته باشد. در عوض تمركز روی توانگر 
شدن و كنترل آنچه در اختیار ماست، می تواند 

از شعله كوچك امیدواری درون ما 
مراقبت كند.

دوری 
از هجوم اخبار منفی

قرار گرفتن در معرض تلخی ها و اخبار منفی، 
دلیل مهمی برای هجوم اندوه به ماست.مغز ما 

یك خطای شناختی دارد و آن هم گرایش به اخبار 
منفی است. مغز ما در بین داده هایی كه درباره یك 
شخص یا موضوع به او داده می شود، نكات منفی را با 
سرعت بیشتری كد می كند. این روزها كه دسترسی 
به اطالعات و اخبار بسیار راحت است، ما در معرض 
شنیدن حجم زیادی از اخبار منفی آن هم به تكرار 
هستیم. برای مراقبت از خودمان، بد نیست عضویت 

در گروه ها و كانال های خبری را محدود كنیم. ناچاریم 
بپذیریم تلخی ها و اتفاقات بد بخشی از واقعیت زندگی 
است. البته كه قرار نیست نسبت به اتفاقات اطرافمان 
بی تفاوت باشیم اما غصه خوردن و خودآزاری و رد 
كردن حد و مرزها، تنها به روح ما آسیب می زند. اگر 

بلد نباشیم شادمانی را از درون تجربه كنیم، 
هرگز نمی توانیم دیگری را شاد كنیم و 

فرد نیكوكاری باشیم.

غم های سالم و ناسالمرؤیاها هزینه ندارند

خیلی از نقاط روشن پیش چشــم ما، تنها در رؤیاهای 
ما می درخشــند و در واقعیت، الاقل تا امــروز آنها را 
تجربه نكرده ایم.خبر خوب اینكه برای  رؤیا ســاختن 
قرار نیســت هزینه دهیم، جادوی ذهن ما می تواند 
بهترین ها و قشنگ ترین ها را بدون هیچ هزینه ای 
تصویر و تصور كند. ســاختن   رؤیــا می تواند در 
وجود ما امیدواری ایجاد كند. اینجاست كه وقتی 
همه در حال خاموش كردن چراغ هستند، ما با  
رؤیا داشتن چراغی برای خود روشن می كنیم. 
فكر كردن به رؤیاها لذتبخش اســت و با این 
كار می توان فشــار روحی وحشتناك زندگی 
را تحمــل كرد. شــاید این حرف ها شــبیه 
توصیه های انگیزشــی بی پایه به نظر برسد 
اما واقعیت این است كه وقتی در حال غرق 
شدن هستیم، هر تخته پاره روی آب می تواند 

قایق نجات باشد.

شاید برایتان تازگی داشته باشد كه بدانید غم ها 
هم، سالم و ناسالم هستند.مراقب غم های ناسالم 
زندگی باشید كه این دسته از غم ها، با خودشان 
ناامیدی و درجا زدن به همراه می آورند. غم های 
ناسالم می توانند فرد را به فلج روانی دچار كنند 
درحالی كه غم های ســالم، بــه پویایی منجر 
می شوند، مثل اندیشیدن به مرگی كه به خوب 
زندگی كردن می رسد. خیلی اوقات عادت داریم 
غم های ناســالم را به دیگران هم منتقل كنیم، 
برایشــان از بدبختی ها و تلخی ها بگوییم و آنها 
را در معرض هجوم اندوه قرار دهیم. برای حفظ 
ســالمت روان خودمان و دیگــران و برای زنده 
نگهداشتن امید، باید بپذیریم كه واقعیت زندگی 
تنها اتفاقات تلخ نیست و بسیار اتفاقات باشكوه 
هم در حال رخ دادن هستند. تنها باید به روحمان 

اجازه دهیم با خبرهای خوب هم روبه رو شود.
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   تعيين تكليف 2پالك در وقف مانده كوه دماوند 
معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
كشــور خبر داد كه در جلســه آتي كارگروه رفع اختالف سازمان 
جنگل ها و سازمان اوقاف درباره 2پالك در وقف مانده كوه دماوند 
تصميم گيري مي كند. رضا افالطوني، در گفت وگو با ايسنا تأكيد 
كرد: سند 3پالك ۶۷، ۶۸ و ۶۹ كوه دماوند به نام سازمان جنگل ها 
برگشته است. او افزود: در جلسه آتي كارگروه رفع اختالف اوقاف 
و ســازمان جنگل ها در مورد  2پالك  در وقف مانــده كوه دماوند 
تصميم گيري مي شــود. به گفتــه افالطوني، اتفاقــات مربوط به 
حوزه هاي حقوقي زمين معموال زمان بر اســت و  پرونده آق مشهد 
و سند مالكيت  دماوند به  نام ســازمان اوقاف مربوط به دهه۸۰ و 
اقدامات قضايي آن مربوط به اوايل دهه۹۰ است و  پيگيري هايي كه 
طي سال گذشته و امسال انجام شد، منتهي به نتايج اخير شد. خبر 
وقف بخشي از كوه دماوند براي نخستين بار در روزنامه همشهري 
منتشر شــد و از آن پس ســازمان اوقاف و امور خيريه و سازمان 
جنگل ها جلسات خود را براي بازگرداندن 2 يال وقف شده دماوند به 

منابع طبيعي آغاز كردند.

    ۴درصد تاالب هورالعظيم در ۵روز گذشته خشك شد
مديركل حفاظت محيط زيســت خوزســتان گفت: تنش در تاالب 
هورالعظيم زياد است و شرايط زيست آبزيان تاالب رو به نگراني است و 
تنها راه حل جلوگيري از مرگ ومير گسترده ماهيان، اختصاص حقابه 
تاالب است. محمدجواد اشــرفي با حضور در يك برنامه تلويزيوني 
اعالم كرد: نياز آبي تاالب بايد توسط وزارت نيرو تامين شود و براساس 
ماده2 قانون حفاظت و احياي تاالب ها، سازمان حفاظت محيط زيست 
مكلف به تعيين حقابه تاالب و وزارت نيرو مكلف به تخصيص و تامين 
حقابه تاالب است. او افزود: در كمتر از 5روز ۴درصد از مساحت تاالب 
هورالعظيم را از دست داديم. به گفته وي، تاالب هورالعظيم در هفته 
گذشته حدود ۷2.5درصد آب داشت كه در پايش جديد، مساحت 
داراي آب هورالعظيم به ۶۸.5درصد رسيد. او افزود: در 2۰روز گذشته 
به جاي ورود 2۴مترمكعب آب در ثانيه به تــاالب هورالعظيم تنها 

3مترمكعب آب در ثانيه وارد اين تاالب شده است.

   طالبان قاچاق اشياي تاريخي از افغانستان را ممنوع كرد
سخنگوي طالبان از ممنوعيت خارج كردن پول و دالر و آثار تاريخي 
از افغانستان خبر داد. روزنامه همشهري روز دوشنبه در گزارشي از 
نگراني جهاني در مورد وضعيت آثار و اشياي تاريخي افغانستان در 
دوران تسلط طالبان بر آن كشور خبر داد و اعالم كرد كه رهبران 
طالبان ازجمله سخنگوي اين گروه تاكنون در قبال حفظ و صيانت 
از آثار تاريخي آن كشور موضعگيري نكرده اند و بيم آن مي  رود كه 
طالبان قصد تخريب و غارت آثار تاريخي افغانستان را داشته باشد. 
صبح ديروز اما ذبيح اهلل مجاهد، سخنگوي طالبان با انتشار اطالعيه 
اين گروه در اكانت توييتري خود اعالم كرد كه قاچاق و انتقال دالر 
و آثار باستاني از افغانستان از طريق هوايي و زميني ممنوع است و با 

انتقال دهندگان اين موارد برخورد مي شود.

آخرين مصدوم آتش سوزي 
تنگه هايقر فارس هم ديروز منابع طبيعي

جان خود را از دســت داد تا 
شمار داوطلباني كه امسال در عمليات مهار 
آتش جنگلي جان خود را از دست دادند به ۴ 
نفر برسد. همزمان با اين خبر اما، نخستين 
محموله تجهيز داوطلبان مقابله با آتش به 

5استان زاگرسي ارسال شد.
اصلي ترين مقابله گران با آتش در جنگل هاي 
ايران، داوطلباني هســتند كــه با كمترين 
آموزش و امكانات به جنــگ آتش مي روند 
و جانشان را سپر حفاظت از منابع طبيعي 

كشور مي كنند.
اگرچه تشكل هاي رسمي فعال در زاگرس 

نظير نهضت سبز زاگرس يا چپا اعالم كرده اند 
كه داوطلبان بدون آموزش اقدام به اطفاي 
حريق در جنگل ها نكننــد اما وقتي حريق 
در چند قدمي مراتع، زمين هاي كشاورزي 
و منازل روستاييان رخ مي دهد، ديگر جايي 
براي تامل باقي نمي ماند. در چنين شرايطي، 
در اختيار داشــتن تجهيزات اطفاء حريق 

مي تواند حافظ جان داوطلبان باشد.
سازمان جنگل ها به عنوان اصلي ترين نهاد 
دولتي حفاظت از جنگل ها و مراتع در برنامه 
امسال خود بر اين نكته تمركز كرده است. 
ديروز پس از گذشــت 5 ماه از دست و پنجه 
نرم كردن جنگل هاي زاگرســي با آتش و 
جان باختن ۴نفر در عمليات اطفاي حريق 
برنامه تجهيز نيروها و تشــكل هاي مردمي 
با ارســال محموله اول به 5استان زاگرسي 

آغاز شد.

 ارســال ۵۵هزار قلم تجهيزات اطفاي 
حريق براي تشكل هاي مردمي 

مديركل دفتر حفاظت و حمايت منابع طبيعي 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور 
ديروز از ارسال نخستين محموله تجهيزات 
اطفاي حريق براي نيروها و تشكل هاي مردمي 
به 5اســتان خبر داد كه شــامل 1۰3۰عدد 
كفش، لباس، دســتكش و دمنده مي شود. 
همچنين قرار است تا پايان سال 55هزار قلم 
تجهيزات نيز به تشكل هاي محلي ارسال شود.
اميرمسعود جاللي در مراسم ارسال نخستين 
محموله تجهيزات اطفاي حريق براي نيروهاي 
مردمي كه در سازمان  جنگل ها برگزار شد به 
همشــهري گفت: اين محموله پس از تامين 
بودجه براي نيروهاي مردمي كه در عرصه هاي 
منابع طبيعــي در امر اطفــاي حريق تالش 
مي كنند به اســتان هاي فارس، خورستان، 

كهگيلويه و بويراحمد، كرمانشاه و كردستان 
به عنوان استان هايي كه حريق بيشتري دارند 

فرستاده مي شود.
او تأخير ايجاد شــده در اين برنامه را تأخير 
در تخصيص اعتبارات امســال در اين برنامه 
دانست. به گفته جاللي، سازمان جنگل ها از 
سال۹۹ پيگير تجهيز ادارات كل منابع طبيعي، 
همكاران و نيروهاي مردمي بوده است كه در 
زمينه اطفاي حريق به ادارات منابع طبيعي 
كمك مي كنند. سال گذشته تجهيزات زيادي 
نيز توزيع و بخشي ديگر از تجهيزات نيز دو ماه 

پيش توزيع شد.
مديركل دفتر حفاظت و حمايت منابع طبيعي 
سازمان جنگل ها با قدرداني از زحمات نيروها 
و تشكل هاي مردمي در حوزه منابع طبيعي، 
گفت: ســال گذشــته با پيگيري هاي زياد 
ســازمان جنگل ها، آيين نامه ماده2۰ قانون 

مديريت بحران كشور در هيأت دولت تصويب 
شد و اكنون شــرايط براي جبران زحمات، 
غرامت و خسارات جاني افرادي كه در حوزه 
منابع طبيعي تالش مي كنند، فراهم شــده 

است.
جاللي با اشــاره به رخداد تغييرات اقليمي 
گفت: اين تغييرات شرايط را به گونه اي سخت 
و بغرنج كرده است كه حريق هاي زيادي در 
كل دنيا اتفاق مي افتد كه متأســفانه كشور 
ما نيز مشــمول اين تغييرات اســت. با اين 
حال با همكاري هاي بســيار خوبي كه بين 
نيروهاي منابع طبيعي و نيروهاي مردمي و 
آماده باشي كه در كل كشور انجام و تمهيداتي 
كه انديشيده شده است، حريق هاي كشور 
عمدتا در چند ســاعت اول مهار مي شود و 
اين شرايط مديون زحمات نيروهاي مردمي، 
لشكري، كشــوري و منابع طبيعي است كه 

با يكديگر در اين زمينه همكاري مي كنند.
وي  افزود: برنامه هايي براي توسعه همكاري ها 
و رفع نواقص موجود در زمينه همكاري هاي 
خود با نيروها و تشــكل هاي مردمي داريم 
و قرار است طرحي با همكاري تشكل هاي 
مردمي تدوين و نيروها ســاماندهي شوند. 
همچنين توســعه تجهيــزات در اختيار 
نيروهاي مردمي در دستور كار است تا اين 
نيروها حين عمليات اطفاي حريق منتظر 
ارســال تجهيــزات نباشــند و از قبل اين 
تجهيزات را در اختيار داشته باشند. تاكنون 
بالغ بر 1۰5هزار نيرو در ســامانه همياران 
طبيعت سازمان جنگل ها ثبت  نام كرده اند 
و از ابتداي سال جاري تاكنون چندين دوره 
آموزشــي براي همياران طبيعت به صورت 
مجازي و حضوري برگزار شــده است. اما 
متأســفانه در آتش ســوزي هار رخ داده، 
جراحات و حتي شهادت داوطلبان در استان 
فارس موجب تاثر دلسوزان شده است. البته 
ســازمان جنگل ها دلجويي از خانواده ها، 
جبران زحمات و خسارت و پرداخت كمك 
هزينه ها به آنها و بازماندگان عزيزاني كه چه 
در سال گذشته و چه امسال در استان فارس 
به شهادت رسيدند را در برنامه ها و در دستور 

كار خود قرار داده است.

روند ارسال بالگرد
تا ابتداي سال۹۹ سازمان جنگل ها 3۰ميليارد 
تومان بدهي خود را به ارتش و سپاه و وزارت 
دفاع بدهكار بود كه با پيگيري هايي كه سال 
گذشته انجام شد، بدهي هاي اين سازمان به 
نيروهاي مسلح پرداخت شد تا مشكل اعزام 

بالگرد براي اطفــای حريق جنگل ها برطرف 
شود. استقرار بالگرد اطفاي حريق جنگل ها و 
مراتع در ۴استان كشور نيز در ستاد راهبردي 
و حمايت جنگل هاي زاگرس كه به رياســت 
معاون اول رييس جمهور وقت به صورت دايم 
و تسهيل اســتفاده از خدمات هوايي در امر 
اطفاي حريق مطرح شد. با اين حال بالگردها 
گاه با تأخير به عرصه هاي آتش گرفته اعزام 
مي شدند. اما مديركل دفتر حفاظت و حمايت 
منابع طبيعي سازمان جنگل ها مي گويد: سال 
گذشته بالغ بر 35۰ساعت و امسال نيز حدود 
5۰۰ســاعت پرواز بالگرد صورت گرفته كه 
در تسريع در عمليات اطفاي حريق و اطفاي 
عمده حريق ها در ساعات اوليه نقش مهمي 

داشته است.
مديركل دفتــر حفاظت و حمايــت منابع 
طبيعي سازمان جنگل ها همچنين در پاسخ 
به سؤال همشهري در مورد لزوم اعزام بالگرد 
و هواپيماي آتش نشــان به تركيه همزمان با 
آتش سوزي در جنگل هاي زاگرسي در ايران 
گفت: انتظار درستي است كه بايد همه امكانات 
و سرمايه كشور را در امر حفاظت از عرصه ها و 
سرمايه ملي كشور به كار بگيريم و اتفاقا اعزام 

بالگرد به تركيه نيز در همين راستا بود.
او گفت: اگر اين اقدام را با همكاري دستگاه هاي 
نظامي كشــور انجام نمي داديم، اين تهديد 
و خطر وجود داشــت كه حريق به كشور ما 
سرايت كند و با لحاظ اين موضوع و به خاطر 
پيشگيري از ســرايت به جنگل هاي كشور، 
بالگرد و هواپيماي آتش نشان اعزام شد و اين 
موضوع كمك كرد كه حريــق، برغم وجود 
بحران جدي آتش سوزي جنگل ها در تركيه تا 
به امروز، آتش جنگل هاي تركيه به جنگل هاي 

ايران سرايت نكند.
به گفته او، در همان ايام نيز چند فروند بالگرد با 
هماهنگي دستگاه هاي نظامي و هوايي كشور 
در استان هاي هم مرز با تركيه مستقر شدند تا 
اگر حريق جنگلي تركيه به ايران سرايت كرد 

بتوان در ساعات اوليه آن را مهار كرد.
جاللي درباره علت تأخير در اعزام بالگرد براي 
كمك به اطفاي حريق در تنگه هايقر استان 
فارس كه منجربه فوت ۴هموطن شد، گفت: 
بايد درنظر داشته باشيم كه اعزام بالگرد شرايط 
جوي و فني خاص خود را دارد و هيچ بالگردي 
در هيچ جاي دنيا در شب نمي تواند پرواز كند 
و اين محدوديتي است كه بالگردها دارند. در 
تنگه هايقر نيز به دليل تاريك شدن هوا و وزش 
شديد باد امكان اعزام بالگرد تا صبح روز بعد 

وجود نداشت.

نوشدارو پس از مرگ 4 حافظ جنگل
سازمان جنگل ها براي حمايت از نيروهاي مردمي در اطفاي حريق تا پايان سال، 55هزار قلم تجهيزات مقابله 

با آتش به استان هاي زاگرسي مي فرستد

سيدمحمد فخار 
خبرنگار منابع طبيعي

خبرهاي كوتاه



قطعه كوتاه با يك خواننده انفرادي، با همراهي 
موســيقي و يك گروه كر است[ با مضموني 
تقريباً مذهبي كه در يكي از گفت وگوهاي 
ميان فيلســوف و فدرال ظاهر مي شود. در 
همين تبادل آرا با سالچه فهميدم كه جاده اي 
كه بايد در پيش بگيريم منتهي مي شود به 
نمايشي واقعي و گروتسك و تراژيك-كميك 
كه درام را با نوعي لفاف طنز يكپارچه مي كند. 
گمان مي كنم اين احساس در عنوان ها خيلي 
خوب تلفيق شده. يك رژه نظامي با خصلت 
پارودي گونــه؛ تأثيري كه بــه يمن انطباق 
نه چندان كامل ميان آكســان هاي ملودي 
كه روي طبل نظامي مي رقصد، با ريتم اصلي 
سازهاي ديگر به دســت مي آيد. به خصوص 
يك توبا به كارگرفتم، يك سي بمل سنگين 
ضد ضرب كه با پدالي بيگانه با توناليته هاي 
اصلي اعمال مي شود. و بدين ترتيب خنده دار 

مي شود. انگار يك اشتباه رخ داده باشد .
 به عالوه ناسازگاري اي كه خلق مي شود مرا 
دورادور به ياد پژوهشي مي اندازد كه خيلي 
سال قبل انجام داده بودم، وقتي »صبح براي 
پيانو و آواز« را مي نوشــتم در سال ۱۹۴۶؛ 

نخستين قطعه موسيقي محض من.
]جوزپه ســاراگات )۱۹۸۸-۱۸۹۸( يكي از 
سياستمداران مهم در تاريخ ايتاليا  بود. رهبر 
مشهور حزب Unitary Socialist Party كه 
در دوران حكمراني رژيم فاشيست تبعيد شد. 
او در دوران جنگ رهبر نهضت مقاومت و بعد 
از آن رئيس مجلس مؤسسان شد. او در سال 
۱۹۶۴ نخستين رئيس جمهور سوسياليست 

ايتاليا شد.[ 
    از لحاظ شــخصيتي ســالچه 

چه جور آدمي بود؟
يك جنتلمن متعلق به دوره گذشــته بود و 
طنز فدرال و ديگر فيلم هايش را مي توانستي 
در شــخصيت خودش هم ببيني. يك روح 
كميك و برنده داشــت كه به سادگي و بدتر 
از آن به حماقــت نمي انجاميد. و يك حالت 
خويش دست اندازي هوشيارانه و مأيوسانه 
داشت كه شايد آن ضعف خفيف فيزيكي او آن 
را در او برجسته مي كرد. چند سال قبل تر بر 
اثر يك تصادف دهانش كمي از حالت طبيعي 
خارج شــده بود. همين شخصيت بذله گو و 
غرابت شــخصيت او بود كه شايد به او اجازه 
مي داد به نحو باورنكردي اي بازيگري چنين 

آفتاب پرست وار باشد.
    چرا همكاري شما قطع شد؟

دقيقاً به خاطر همين روحيه كميك او، وقتي 
بعدها برخي موســيقي هايي را كه من براي 
لئونه نوشته بودم شنيد، عنايتي به من كرد 
كه در آغاز من آن را يك تعارف انگاشتم. گفت: 
تو يك مؤلف قدسي و جادويي هستي. كمي 
سكوت كرد و بعد اضافه كرد: به همين دليل 
نمي تواني با من كار كني. چون من كمدين 
هستم. تالش كردم قانعش كنم كه مي توانم 
هر آنچه را از من خواسته شود بنويسم و يك 
تأكيد خاص بگذارم روي چنــدكاره بودن 
خودم. ولي كاري نمي شــد كرد. آن ماجرا 
نقطه پاياني بود بر همكاري حرفه اي، ولي نه 
رفاقت مان. وقتي در سال ۱۹۸۹ از درگذشت 
او آگاه شدم دوباره فكر كردم و پس از سال ها 
و با به دوش كشــيدن بار كل فيلم، آن نكته 
]نگرش قدسي[ را كه او در من ديده و خبر 
داده بود درك كردم. حافظــه ام به ناگاه مرا 
برد به تم بونافه و موسيقي فيلم »مأموريت 
مذهبي« ۱۹۸۶ و به فيلم هــاي لئونه و به 
»جادوي شــر« از »داريو آرجنتو« و نتيجه 

گرفتم كه او اشتباه نكرده بود.
    از مجموعه »فنتوتــزي با پائولو 

ويّلجو« خوشتان مي آيد؟
خيلي زياد و  بسيار متأســفم كه نتوانستم 
موسيقي اش را بسازم. سينماي لوچانو را اغلب 
بي ارج كرده اند. ولي او يك مؤلف تندوتيز بود 
و كنجكاو و بي نهايت زبل؛ فقط كافي است 
به ال گركو بينديشيد. نقاش دوره رنسانس 
و اسپانيايي، در يكي از فيلم هاي او كه كمتر 
كميك است و يكي از همكارهاي من با او كه 

درآن بيشتر تجربه كردم.
]اوگو فنتوتزي شــخصيتی تخيلي اســت 
ساخته و پرداخته و نوشــته پائولو وياّلجو 
)۲۰۱۷-۱۹۳۲( )نويســنده و بازيگــر( در 
چرخه كمدي هاي سياه موفق در دهه های 

۷۰ و ۸۰ ميالدي.[ 

    از او چه آموختيد؟
كه با حداكثر حرفه اي بودنم نزديك كار بشوم؛ 
با حداكثر تعهد به هر نــوع كار و متن. حتي 
متون سبك تر. هميشه ممكن است با افزودن 
چيزي شخصي به كار در هر شرايطي فضايي 

ايجاد كني و سهمي از كيفيت داشته باشي.

سرجو لئونه و سه گانه دالر
يك مشت دالر: افسانه و واقعيت

    شما توانستيد يك تنظيم كننده 
حرفه اي موفق بشــويد و فدرال/
فاشيست لوچانو سالچه نخستين 
فيلمي بود كه برايش موسيقي متن 
نوشتيد... با اين حال انبوه مخاطبان 
شما را با يك مشت دالر كشف كردند. 

ملقات شما و لئونه چگونه بود؟
در يكي از روزهاي پاياني سال ۱۹۶۳ تلفن 
من زنگ خورد. آن طرف خط كسي خودش 
را اين طور معرفي كرد: »وقت شما به خير، من 
سرجو لئونه هستم«. او گفت كه كارگردان 
سينماست و بدون هيچ اتالف وقتي يكراست 
از من براي همــكاري در فيلمي دعوت كرد 
و بــدون هيچ مقدمه چينــي اي تأكيد كرد 
كه به همين منظور و بحث بيشــتر درباره 
فيلمش پيش من خواهد آمد. آن روزها من 
در ]مونته ورده وككيو[ زندگي مي كردم. نام 
خانوادگي اش ]لئونه[ چندان برايم ناآشــنا 
نبود. ولي همين كه دِر خانه  را به رويش باز 
كردم چيزي در ذهنم جرقه زد. حركت هاي 
لب  پايين اش براي من يادآور پسري بود كه در 
سال سوم ابتدايي در مدرسه مي شناختم. از 
او پرسيدم: »تو همون لئونه همكالسي دوره 
ابتدايي نيستي؟« و او هم در جواب گفت: »تو 
همون مورريكونه نيستي كه با هم به خيابان 
تراس ته وه ره مي رفتيم؟«. باورنكردني بود. 
من عكسي قديمي از همكالسي هايم داشتم. 
آن را برداشتم و نشانش دادم. هر دوي ما در 
آن عكس بوديم. اين مالقات بعد از نزديك به 

۳۰سال شگفت  انگيز بود.
    لئونه آمده بود تا با شما درباره يك 

مشت دالر حرف بزند؟
بله، البته اســم فيلم در آن زمــان »غريبه 
باشكوه« بود. من راستش تا آن موقع چيزي 
از وسترن نمي دانســتم اما يك سال قبلش 
موســيقي يك فيلم توليد مشترك اسپانيا 
و ايتاليا به نام »دوئل در تگزاس }شــن هاي 
سرخ{« به كارگرداني ريكاردو بالسكو و ماريو 
كايانو را ساخته بودم و آن روزها هم ساخت 
موسيقي فيلم »هفت تيرها بحث نمي كنند« 
)۱۹۶۴( ]به كارگردانــي ماريو كايانو[ را در 
دست داشتم. ما تمام بعد ازظهر و عصر را با 
هم گذرانديم. براي خوردن شام به رستوران 
فليپو آلياس با نام »كاراتتيه ره« در »تراس 
ته وه ره« رفتيم. صاحب رســتوران يكي از 
همكالســي هاي ما بود كه از پدرش، چكو، 
يك رستوران درست و حسابي را به ارث برده 
بود. سرجو مرا مهمان كرد. بعد به من گفت 
كه مي خواهد فيلمي را نشــانم بدهد. ما به 
سينماي كوچكي در »مونته ورده وككيو« 
رفتيم كــه فيلم »يوجيمبو«ي كوروســاوا 

)۱۹۶۱( را نمايش مي داد.
    فيلم كوروساوا را دوست داشتيد؟

ابدا از آن خوشم نيامد. لئونه برعكس من از آن 
به وجد آمده بود. به نظر مي رسيد در پيرنگ 
آن فيلم بــه همان چيزي كــه دنبالش بود 
رسيده. سكانس دوئل قهرمان شمشيرزن با 
مرد تفنگ به دست، ابزورد و مضحك بود. اما 
دقيقا همين عبث نمايي و ابزورديته آن لئونه 
را حسابي سر ذوق مي آورد و بعدها در پايان 
فيلمش با نمايش هفت تير ايستوود در مقابل 

تفنگ وولونته به آن اداي دين كرد.
    »وقتي يه مرد با يه كاليبر ۴۵ مقابل 
يه مرد با يه هف تير مي ايسته، مرد 
هفت تير به دست مرد مرده است!« و 
ايستوود جواب مي دهد: » خواهيم 
ديد«. اين همان روح هفت تيركشي 
است كه با نخوت راك مانند ويژه لئونه 

رنگ آميزي شده.
لئونه ســاختار و چارچوب فيلم كوروســاوا 
را برگزيد و به آن طنــز و گزندگي و اندكي 
تهور افزود و اين درونمايه ها را در وســترن 
تغيير داد. من بي درنگ فهميدم كه بايد آن 
لحن پيكارسك ]قصه اي با حضور قهرمانان 

دله دزد و رند و ولگرد[ تجاوزكارانه قهرمانش 
را با موسيقي خودم تركيب و تشديد كنم و 
گسترش دهم. بايد اعتراف كنم آن زمان هيچ 
درك و تصور درستي از نتيجه نهايي نداشتم 
اما هنوز از تمام آن روز خاطره خوشــي در 
ذهنم به جاي مانده است: در همان مالقات 
بي  درنگ احساس كردم با آدم جالبي طرف 

هستم.
    آن طور كه شــما گفتيد لئونه از 
همان آغاز در تعريف ژانر وســترن 
ايده كامل روشني به مثابه يك جهان 

اسطوره اي/ افسانه اي داشت.
 لئونه ســال ها بعد مي گفت كــه »هومر« 
بهترين وسترن نويس بوده است. او همواره 
شمايل كابوي هايش را در قهرمان هاي هومر 
مي ديد. البته مطمئن نيستم كه او در سال 
۱۹۶۴ هم چنين نظري داشت يا نه، اما من 
همان زمان متوجه نوعــي بلندپروازي در او 
شدم: كه مي خواســت در سينماي وسترن 
مدنظرش، نمونه و الگوي آمريكايي آن را با 
كمديا دآلرته )نوعي كمدي بداهه پردازانه( 
ايتاليايي درهم آميزد اما همزمان از هركدام 
نيز تا حدي فاصله بگيرد كه هم در محصول 
نهايي قابل تشــخيص و رديابي باشد و هم 
ساخته اش يكه و بديع و خالقانه جلوه كند. 
گرچه »دو چندان سخن نيم كردار نيست«. 
بايد اعتراف كنم در آن مقطع مطمئن نبودم 
كه او به هدف و مقصــود نهايي اش خواهد 
رسيد. گونه وسترن در ايتالياي آن سال ها با 
بحران شديدي روبه رو بود. خب لئونه توانست 
در مدت كوتاهــي آن را از نو بازآفريني كند. 
شايد او تنها كسي بود كه روحيه، توانايي و 

مهارت اين كار را داشت.
    شما تنها كسي نبوده ايد كه به نتيجه 
اين كوشش شك داشت؛ وولونته در 
گفت وگويي اعلم كــرده بود او تنها 
به دليل پرداخت قرض هايي كه تئاتر 
ناموفقش به  بــار آورده بود در فيلم 
حاضر شــده و معتقد بود هيچ كس 
به تماشــاي فيلم نخواهد رفت. اما 
برخلف تمام اين حرف ها يك مشت 
دالر به قدري موفق شد كه كوروساوا 

را به شكايت از سازندگانش واداشت.
كمپاني  سازنده براي يك مشت دالر، »جولي 
فيلم«، حق اقتباس/ استفاده از يوجيمبو را 
در ابتدا به كمپاني ســازنده فيلم كوروساوا 
نپرداخته بود و اين قضيه دعواي حقوقي به 
همراه داشت. راســتش آن زمان هيچ كس 
روي موفقيت آن فيلم كم هزينه در خارج از 
ايتاليا حســابي باز نمي كرد. لئونه مي گفت 
اگر فيلم در شــهر »كاتانتزارو« موفق شود 
بايد كالهمان را بيندازيم هوا ولي ما بايد همه 

كوشش مان را بكنيم.
 ]كاتانتزارو شهري در منطقه »كاالبريا« در 
جنوبي ترين نقطه ايتاليا. شــوخي لئونه به 
اين اشاره داشــته كه انگاري شهري چنين 
دور افتاده از فيلمش خبر داشته باشند. چيزي 

است مثل تورقوزآباد ما[
تهيه كننده ها تصميم گرفتند فيلم را به عنوان 
اثري آمريكايي بفروشند تا تيغشان بيشتر 
ببرد و به همين سبب در عنوان بندي نام ما 
را تغيير دادند. من شدم »دان ساويو« )همان 
اسمي كه در ســاخته ماريو كايانو هم از آن 
استفاده كردم(، لئونه شد »باب رابرتسون« و 
شخصيت رامون وولنته هم شد »جان ولز«! 
تنها كسي كه اســمش تغيير نكرد، قهرمان 
بي نام فيلم »كلينت ايســتوود« بود كه آن 
زمان تقريبا كسي او را نمي شناخت و براي 
يك مشت دالر جزو نخســتين فيلم هاي او 

به حساب مي آمد.
 ] باب رابرتسون: لئونه اين اسم مستعار را به 

ياد پدرش، وينچنتــزو، برگزيد. پدر لئونه با 
تخلص »روبرتو روبرتي« شناخته شده بود.[

    يك مشــت دالر نخســتين بار 
۱۲سپتامبر ســال۱۹۶۴ در سالن 
ســينمايي در فلورانس به نمايش 
درآمد و از آن به بعد فرســنگ ها 
فراتر از كاتانتزارو رفت و با موفقيت 
بي ســابقه اي روبه رو شد... از توليد 

فيلم هيچ خاطره ماندگاري داريد؟
براي يــك مشــت دالر عيار خوبــي براي 
ســنجش رابطه من و لئونه بــود و از همان 
نقطه شروع همه ويژگي هاي ما از همراهي 
و همدلي گرفته  تا دعواهــا و جدل هايمان 
را برمال مي كرد. هنگام ســاخت موسيقي 
ســكانس پاياني آن حتي تا مــرز جدايي از 
يكديگر و قطع همكاري پيش رفتيم. لئونه 
هنگام تدوين، قطعه »Degüello«، ساخته 
»ديميتري تيومكين« از فيلم »ريو براووي« 
هاوارد هاكس با بــازي »جان وين« و »دين 
مارتين« را به صورت موســيقي موقت روي 
صحنه گذاشته بود كه بعداً همان را در نسخه 
نهايي اش نيز به كار گرفت. غالباً اين گرايش 
رواج دارد. در مرحله مونتاژ وقتي موسيقي 
فيلم هنوز نوشته نشده يك قطعه پيش ساخته 
به ما كمك مي كرد و هنــوز هم مي كند. در 
 اين مواقع كارگردان هــا به »آهنگ موقت« 
)Temp Track(  عادت مي كنند به دشواري 
بشود آنها را به ســمت و ايده تازه اي كشاند. 
لئونه هم از اين كارگردان ها استثنا نبود با لجاجت 

روي قطعه Degüello  پافشاري مي كرد.
    واكنش شما چه بود؟

من پس از تماشاي تدوين نهايي به او گفتم 
اگر اين كار را بكني ديگر يك لحظه هم اينجا 
نمي مانم. آن هم سال ۱۹۶۳ كه آه در بساط 
نداشتم و خب، در نهايت اين كار را هم كردم. 
لئونه وقتي با اين واكنش من روبه رو شــد از 
خواسته خودش عقب نشــيني كرد، آزادي 
عمل بيشتري به من داد و البته گفت: »من 
از تو نمي خواهم آن قطعه را تقليد كني، فقط 

مي خواهم چيزي شبيه به آن بسازي.«
مي داني منظور او از اداي آن جمله چه بود؟ 
من مي بايســت متصل مي ماندم به درك او 
از جانمايه آن ســكانس؛ يعني رقص مرگ 
كه با حال و هواي تگزاس جنوبي ســازگار 
و متناسب باشــد؛ جايي كه به نظر او آداب و 
رسوم و ســنت هاي مكزيكي-آمريكايي با 
يكديگر پيوند مي خورند. در عوض مصالحه 
لئونه، مــن هم يك الاليــي )Lullaby( كه 
ســال ها قبل براي »نمايش هاي دريايي« 
اثر يوجين اونيل نوشــته بودم را بدون هيچ 
توضيحي براي لئونه در موسيقي خودم جا 

دادم و براي او پخش كردم.
 ]اين قطعه الاليي را ابتدا خواننده آلتوي گروه 
»خواهران پيترس« خوانــده بود. خواهران 
پيترس يك گروه ســه خواني بودند كه در 
دهه۱۹۶۰ با استقبال ويژه ايتاليايي ها روبه رو 

شــدند. اين اقبال عمومي البته از همكاري 
ايشــان با »رناتو راســل« )بازيگر، خواننده 
و ترانه نويس ايتاليايي( نيز ناشــي مي شد. 
مورريكونه در اينجا بــه اقتباس تلويزيوني 
نمايش هاي »ماه جزاير كارائيب« و »شش 
نمايش ديگر از مجموعه نمايش هاي دريايي« 
اشاره مي كند كه به كارگرداني »ماريو لندني« 
با عنوان »نمايش هــاي دريايي« به نمايش 

درآمد.[
آن الاليي را با كوبندگي بيشتر از نو تنظيم 
كردم تا وقار و شكوه افزاينده ترومپت هايي 
را برانگيزم كه تماشاگران را به سمت دوئل 
نهايي هدايت مي كردند. آن قطعه را در ابتدا با 
پيانو براي لئونه نواختم ديدم و مجاب شدنش 

را ديدم.
]لئونه پس از شنيدن قطعه رو به من گفت[ 
»عاليه. عالي و بي نقص... اما بايد اون رو شبيه 

Degüello بكني.«
بــه او اطمينــان دادم كه »نگــران نباش. 
بگذار ميكله الچه رنتزا آن را بشــنود و ما با 
هم اجرايش مي كنيم.« مــا در همان زمان 
دوباره دچار اختالف اساســي شديم. لئونه 
مي خواســت آن قطعه را »نيني روســو«، 
ترمپت نواز مشــهور آن دوران بنوازد. دليل 
پيشنهاد لئونه اســتقبال فراوان و همه گير 
از چند اجراي نيني روســو بود كه در آنها به 
تناوب صداي ترومپت و آواي انساني شنيده 
مي شد، تركيبي كه به راســتي جذاب بود. 
من اما روي ميكله الچه رنتزا تأكيد داشتم. 
او ترمپت نــوازي فوق العاده چيره دســت و 
بااستعداد و همشاگردي من در مدرسه عالي 
موسيقي و هنر بود و بدون ترديد براي اجراي 
آن قطعه انتخاب مناسب تري به نظر مي رسيد. 
نيني روسو عالوه بر اينكه با RCA قراردادي 
نداشت، در آن مقطع سرش بي اندازه شلوغ 
بود.]بعد از جر و بحث فراوان[ سرانجام من 

حرفم را به كرسي نشاندم.
ميكله تمام تحرير  ها )Melisma( و ارائه هايي 
)Ornament( را كــه با مقصــود و به هدف 
]خلق فضايي[ مكزيكي و نظامي نوشته و از 
او خواسته بودم، اجرا و چيزي بيشتر هم به 
آن اضافه كرد. او در تمام مدت ضبط پاياني 
درحالي كه به خوبي مي دانســت لئونه او را 

نمي خواست با چشماني اشكبار مي نواخت.
من به او گفتم »نگران نباش، اين تم را براي 
من با طنين/تمبر نظامي بزن، با كمي حال 
و هوا و طعم مكزيكي، بگذار تحرير هايي كه 
نوشــته ام تو را با خود ببرد، رها و بي دغدغه 
بزن.« آن قطعه اســمش »براي يك مشت 

دالر« بود كه به تم اصلي فيلم تبديل شد.
]»چلسته راففائله روســو« ملقب به نيني 
)۱۹۹۴-۱۹۲۶( ترمپت نــواز و آهنگســاز 
ايتاليايي بــود كه در ســال۱۹۶۵ با قطعه 
»سكوت« )Il Silenzio( به شهرت جهاني 
رسيد. ســكوت برگرفته از نوايي به همين 
نام است كه با شــيپور آماده باش نظامي در 
ارتش ايتاليا نواخته مي شــد. ميكله الچه 
رنتزا )۱۹۸۹-۱۹۲۲( ترمپت نواز و آهنگساز 
ايتاليايي و سازنده موسيقي متن چند فيلم در 

اواخر دهه ۶۰ ميالدي است.[
    هيچ وقــت به لئونــه گفتيد كه 
موسيقي ]فيلمش[ را پيش تر براي 

اثر ديگري ساخته بوديد؟
 بله ولي خيلي سال ها بعد. او وقتي اين اعتراف 
من را شــنيد از من خواســت كه هر قطعه 
»اوراق«ي را كــه تا آن زمان ســاخته بودم 
بشنود و خب بعدها هم چند تايي از آنها را در 

فيلم هاي ديگرش استفاده كرديم.

۱۶ پادكستگردی

در توضيح پادكست »فوتبال تراپی« 
آمــده اســت: »فوتبال تراپــی يك 
پادكســت هفتگی اســت كه هر بار 
درباره حواشی و اتفاقات جانبی ليگ 
برتر انگليس حرف می زنــد. ايمان 
به عنوان مجری و عالقه مند به فوتبال 
ليگ برتر و وحيد به عنوان يك ايجنت 
فوتبال ساكن لندن، هر شنبه با تمركز 
بر اخبار نقل و انتقاالت و دغدغه های 
بيرون زمين مربی ها و باشــگاه های 
انگليســی ســراغ شــما می آيند.« 
پس اگر به فوتبــال، به ويژه فوتبال 
جزيره عالقه منديد، اين پادكســت 
را از دســت ندهيد. پادكســتی كه 
به تازگی به قســمت چهــل و هفتم 
رســيده و می توانيــد آن را از طريق 
اپليكيشن های پادكست گير و كانال 

تلگرام فوتبال تراپی دنبال كنيد. 

فوتبالتراپی

اگر به شعر معاصر عالقه داريد، بهترين 
گزينه بين پادكســت های حال حاضر 
برای شما، می تواند پادكست »ری را« 
باشد؛ پادكســتی كه هر قسمت آن با 
محوريت يك شعر اســت و برايتان از 
تمام زوايای اشعار مطرح معاصر صحبت 
می كند. اين پادكست ادبی ۲۳مرداد ماه 
همين امسال به قسمت بيستم رسيده 
است؛ آن هم با شعر »حالج« اثر استاد 
محمدرضا شفيعی كدكنی. در ۱۹اپيزود 
ديگر اين پادكست به شعرهايی از يداهلل 
رويايی، م. آزاد، ســهراب سپهری و... 

پرداخته شده است.

ریرا،شعرمعاصر

اگر اساطير، افسانه ها و خدايان ملل 
مختلف، موضوع مورد عالقه تان است، 
MythBa� »حتما سری به پادكست 
har« بزنيد. بهار در معرفی پادكستش 
كه ۲۱ اپيزود آماده برای گوش كردن 
دارد، آورده اســت: »می خوايم راجع 
به اســطوره حرف بزنيم. از داستان 
زندگی مردم و باورهاشون در سراسر 
دنيا بگيم. از باورهايی كه در يك نقطه 
جهان شروع شد و همه جا ريشه كرد«. 
در اين پادكســت جذاب و شنيدنی 
می توانيد همه اطالعات الزم درباره 
خانواده های اســاطيری مايا، آزتك، 
اينكا، هنــد، چين، ژاپن، ســلتيك، 
نورس، اسالويك، روم، يونان، مصر و 
سومر را به دست بياوريد. ضمن اينكه 
افسانه تروا، اساطير زلزله ای، خدايان 
اساطيری كشــنده ترين بيماری در 
تاريخ بشــر و افســانه های آفرينش، 
اپيزودهای ويژه اين پادكست منحصر 
به فرد هستند كه شــما را به دنيای 

پررمز و راز اسطوره ها می برند.

دربارهاسطورهها
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    پس نخستين موسيقي متن شما 
براي يك فيلم، براي فيلم »فدراله/ 

فاشيست« ساخته شد... 
البته به آن هم پس از دو اقدام ســينمايي با 
»لوچانو« رسيده بودم كه به شكست انجاميده 

بود.
    يعني چه؟! 

لوچانو از قبل مرا بــراي »قرص هاي هركول« 
مي خواست كه در ۱۹۶۲ پخش شد، با اينكه 
در ۱۹۶۰ ســاخته شــده بود. ولي وقتي كه 
تهيه كننده فيلم »دينو دالئورنتيس« كشف 
كرد كه مورريكونه نامي اســت كــه بايد كار 
موســيقي را برعهده بگيرد، گفت: اين ديگر 
كيســت؟ نمي شناســمش و براي همين به 

»ترووايولي« اعتماد كردند.
البته اين تنها بــاري نبود كه مردود شــدم. 
يك بار ديگــر هم در همــان ســال رخ داد. 
با فيلم »گاســتونه« ســاخته »ماريو بونارد« 
و با بــازي »آلبرتو ســوردي«. در هر دو مورد 
مشكل كيفيت موسيقي من نبود، بلكه نوعي 
بي اعتمادي در مواجهه با نــام من بود. در آن 
دوره من ناشناس تر بودم و تهيه كنندگاني كه 
هزينه مي كردند مي خواستند با اطمينان قدم 
بردارند و ترجيح مي دادند نام هاي مشــهور را 
به كار بگيرند. موسيقي گاستونه را درواقع در 
انتها »آنجلو فرانچسكو الوانينو« ساخت. اين 
ساخت وساز برايم به قيمت دوفيلم تمام شد 
ولي در كل مربوط مي شد به يك پيش داوري 

كم و بيش قابل درك از منظر آنان.
]آرماندو ترووايولي )۲۰۱۳-۱۹۱۷( در كنار 
مورريكونــه و نينو روتا يكــي از معروف ترين 
آهنگســازان فيلم در ايتالياست كه ساخت 
بيش از ۲۰۰فيلم از گونه هاي مختلف سينمايي 
را در كارنامه دارد. او ابتدا يك نوازنده شاخص 
پيانو جز بود و سابقه تحصيالت دانشگاهي او 
در ساخت موســيقي نمود ويژه اي داشت. او 
همچون مورريكونه تنظيم كننده پركاري بود.[
    سالچه چه اشاراتي درباره فدراله 

به شما كرد؟
يادم اســت كه مــن و او مــدت طوالني در 
ويژگي هاي شــخصيت ها متمركز مي شديم 
و با هــم مقايسه شــان مي كرديــم. به ويژه 
كاراكتر فدرال فاشيست »آركوواتزي« را كه 
»تونياتزي« بازي اش مي كرد. او برايم داستان 
فيلم را تعريف كرد. درجه داري كه بي آنكه از 
فروافتادن فاشيسم باخبر باشد يك فيلسوف 
عاشــق آثار »لئوپاردي« را دستگير مي كند. 
»جورج ويلسون« كه او در بخش هايي مرا به ياد 
»سارا گات« مي انداخت. دقيقاً با الهام از آن تم 
»بونافه «را ساختم. يك قطعه »كورال« ]يك 

همشهری،ناشراختصاصی
خاطراتانیومورریكونه)موسیقیدانشهیر(درایران

هر هفته خاطرات انیو مورریکونه،
آهنگساز بزرگ قرن  بیستم را 

به طور اختصاصی در این صفحه بخوانید.

در شماره هاي گذشــته، مقدمه و فصل اول و دو 
بخش از فصل دوم كتاب »در پي آن نغمه؛ موسيقي 
من، زندگي من« را، كه گفت وگوي الساندرو د روزا با انيو مورريكونه است، منتشر كرده ايم. 
در اين شماره، بخش ســوم از فصل دوم اين گفت وگو را منتشــر مي كنيم. انيو مورريكونه 
آهنگسازي برجسته بود كه با كارگردانان بزرگي همچون سرجو لئونه، جوزپه تورناتوره، پير 
پائولو پازوليني، برناردو برتولوچي، برايان دي پالما، رومن پوالنسكي، كوئنتين تارانتينو و... 
همكاري كرد. او علوه بر ساخت موسيقي فيلم، نوشتن موسيقي براي اركسترهاي بزرگ را 
در كارنامه اش داشت. او در سال۲0۲0 از دنيا رفت اما نغمه هايي كه تصنيف كرده، نام او را براي 

هميشه جاودان ساخته است.

مترجم:مهدیفتوحی--حامدصرافیزاده

قسمت 
پنجم خاطرهخانه

]بوريس پورنا )متولد ۱۹۲۷( روشــنفكر، آهنگســاز، 
مدرس موسيقی و دوست نزديك مورريكونه كه استاد 

او نيز پتراسی پی بوده است.[

گروه موسيقي سايه ها

    چرا گروه كــر در عنوان بندي 
آغازين wind and fire  در معناي 
»باد و آتش« را همسرايي مي كنند؟

در سال ۱۶۹۲ من تنظيم قطعه »چراگاه هاي 
نعمت« )Pastures of Plenty( ســاخته 
»وودي گاتري« با صــداي »پيتر تِويس« 
را براي RCA نوشــته بــودم. پيتر تويس 
خواننده عالــي كاليفرنيايي بود كه مدت ها 
در ايتاليا مي خوانــد. هنگام طراحي تنظيم 
آن قطعه، بــه اين فكر بودم كه شــنونده را 
به چراگاه هايي فرســنگ ها دورتر ببرم كه 
گاتري در متن ترانه توصيــف كرده بود، به 
همين دليل طنين/تمبر تازيانه و ســوت را 
در آن تنظيم گنجاندم و بــا صداي زنگ ها 
مي خواســتم يادآور مرد روستايي باشم كه 
دور از فعاليت هاي روزمره اش آرزوي زندگي 
در شــهر را با خود دارد. تمــام اينها ملودي 
ترانه را به اوج مي رســاند وقتي كه گروه كر 
پايان متن را تكرار مي كردند كه »ما با غبار 
مي آييم و بر باد مي رويــم.«  من اين ترانه را 
براي لئونه پخش كردم و مفهوم نهفته در آن 
را برايش توضيح دادم. او گفت موسيقي نقص 
ندارد و تأكيد كرد كه همه  چيز ازجمله تمام 
  )Choral Interpolation( همسرايي پيشين
را حفظ كنيم. در نتيجه من همان پس زمينه 
موسيقايي را نگه داشــتم و برايش ملودي 
جديدي نوشتم كه سوتش را »الساندروني« 
 D'Amario زد و گيتار الكتريكش را داماريو
نواخت.  مــن همچنين بخش پــل/ بريج 
همســرايي قطعه اصلــي را حفــظ كردم 
])Bridge(:آهنگ كوتاهــي كه دو قطعه را 
به هم وصل مي كند[ ولي فراســت و درك 
 اين را داشــتم كه متن را كمي عوض كنم و
 wind and fire با باد« را به« with the wind

»باد و آتش« تغيير دهم.
]الســاندرو الســاندروني )۱۹۲۵-۲۰۱۷( 
نوازنده چند ساز گوناگون، آهنگساز ايتاليايي 
و سازنده موسيقي متن نزديك به ۴۰فيلم 
است. او همچنين سازنده مجموعه فراواني 
از موسيقي هاي آرشــيوي/انباري است. او 
به واسطه موسيقي  هاي متني كه مورريكونه 
براي وســترن هاي اسپاگتي ســاخته بود، 
به صورت رسمي ســوت زن تعداد فراواني از 

موسيقي هاي متن فيلم هاي ايتاليايي شد.
»برونو باتيســتي دامريو« )متولد ۱۹۳۷( 
نوازنده گيتار كالسيك است كه با مورريكونه 
در اجراي بســياري از موســيقي هاي متن 
فيلم هــا همــكاري داشــت. او همچنين 
 نوازندگي برخي از آثــار »فيورنتزو كاپري«

)۱۹۹۷-۱۹۱۸(، »ريــز ارتوالني« و »نينو 
روتا« را انجام داده است.[

    در ميــان طنين هايــي كه ]در 
موســيقي اين فيلم[ به كار برديد، 
طنين سوت شايد بدوي ترين و در 
عين حال صميمانه ترين اســت: در 
جهاني كه زندگــي ارزش چنداني 
ندارد، سوت زدن شبانه كنار آتش با 
فخر و كمي بي باكي تنها راه گريز از 

تنهايي است.
]طنين[ سوت الســاندروني آنقدر در فيلم 
فوق العاده جــواب داد تا جايي كه ســرجو 
خواست تا »براي يك مشــت دالر بيشتر« 
با همان قطعه آغازين فيلم قبلي، براي يك 
مشت دالر شروع شود. او دوباره مي خواست 
روي حرفش مصرانه پافشاري كند و گوش اش 
به حرف من بدهكار نباشد. اما خوشبختانه 
موفق شدم تا او را براي استفاده از چيزي كه 
همان حال و هوا را به صورت مطلوب تر و كمي 

متفاوت تر احضار كند، متقاعد كنم.
]ســوت الســاندروني در بســياري از 
موسيقي هاي فيلم موريكونه حضور دارد كه 
از ميان آنها مي توان به »مامور ۰۵۵: تله مرگ 
در بيروت« به كارگردانــي مانفرد آر.كوهلر 

اشاره كرد[.
ملودي/ نغمه  سوت الساندروني در طول فيلم 
با گيتار الكتريك داماريو تكرار مي شود. طنين 
خاص و مشــخص گيتار داماريو را برخي با 
  )The Shadows( »صداي آثار »ســايه ها
مرتبط و وام گرفته از آن مي دانند. شــدووز/ 
ســايه ها يك گــروه اينســترومنتال راك 
بريتانيايي بود كه برخي از آثار بســيار موفق 
ايشان )مشهورترين شان با نام »آپاچي«( در 
ابتداي دهه شــصت به طرز چشمگيري در 
فهرست موســيقي هاي محبوب ايتاليايی ها 
قرار داشت. گروه هاي موسيقي بيت ايتاليايي 
به شــدت از ســبك نوازندگي و سروشكل و 
صداي گيتار الكتريك »فندر استرتوكستر« 
هنك ماروين تأثير پذيرفتــه و الهام گرفته 
بودند. موضوع ترانه هاي گروه شدووز معموال 

با تصاوير و نقوش ژانر وسترن مرتبط بودند. 
]»فليپ تگ« و »فرانكو فابــري« ازجمله 
نخســتين موسيقي شناســاني  بودند كه 
پژوهش هايي را درباره ارتباط بين موسيقي 
متن/ حاشيه صوتي وسترن هاي اسپاگتي و 

ساخته هاي گروه شدووز منتشر كرده اند[.
آن زمــان هيچ چيزي درباره گروه شــدووز 
نمي دانستم. من مدتي بود كه داشتم گيتار 
الكتريك را به تنظيمات خودم اضافه مي كردم 
و بعدها ]صداي اين ساز[ را در فيلم مستندي 
به نام »ماالمونــدو« )۱۹۶۴ و به كارگرداني 
پائولو كاوارا( به كار بردم. آن زمان گيتار بيس 
الكتريك/ برقي وجود نداشــت و به جايش 
معموالً از گيتار بيس چهارســيمه استفاده 
مي شــد كه من هم همين تمهيد را به كار 
مي گرفتم. هنگامي كه موســيقي براي يك 
مشت دالر شنيده شــد، همه آن را به خاطر 
تازگي استفاده از آن  ساز ســتودند، من اما 
به واقع سال ها بود كه از صداي گيتار الكتريك 
در كارهايم بهــره مي گرفتم اما نه به صورت 
تكنوازي آن طور كه در موسيقي به خاطر يك 
مشت دالر شنيديد. طنين خشن، زير و تند و 

تيز آن ايده آل فضاي فيلم بود.

نـوای
برهوتی
قهرمانان



    چرا مجيدي    بمب دوم    دعوت از 22نفر  منهاي 20نفر
اسكوچيچ در حالي 22بازيكن از ليگ داخلي را به تيم  از دژاگه عبور كرد؟

ملي دعوت كرده كه 20نفر از آخرين ليست او در 
تيم هاي خارجي بازي مي كنند

بعد از انتقال مسي از بارسلونا به پاريس ممكن 
است يك ابرستاره ديگر هم در روزهاي پاياني 

نقل وانتقاالت تيمش را تغيير دهد
نقل و انتقاالت استقالل كماكان با حرف و  حديث هاي 
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برادران گرايی در گفت وگو با همشهری از روياهايشان می گويند. محمدرضا که در توکيو طال گرفت، ايمان دارد که برادرش هم در 
المپيک بعد موفق خواهد شد، محمدعلی هم اميدوار است در مسابقه های جهانی، ناکامی توکيو را جبران کند
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نكته بازي

آماربازي

هيجان زده نشويد لطفا!

مي دانيد »بي احترامي« يعني چه؟

كاش قبل از ويلموتس سرباز مي شدي!

منصفانه بايد گفت بخشي از بلبشوي 
نقل وانتقاالت در فوتبال ايران، ناشي 
از هيجان و جوزدگي عجيب وغريب 
برخي رسانه هاســت. يــك عده كه 
دم در باشــگاه ها ايســتاده اند و با هر 
كسي قصد ورود و خروج داشت مصاحبه 
مي كنند، يك عده هم داخل تحريريه هــا، معمولي ترين بازيكنان 
ايراني را ليونل مســي و كريــس رونالدو جلــوه مي دهند. فالني 
تصميمش را گرفت، فالني مردد شده، فالني دارد فكر مي كند، فالني 
از فالن جا ميس كال داشته... آقا بس كنيد. حول و حوش كيليان 
امباپه هم اينقدر سر و صدا نيست. يكي از سايت  هاي محترم تيتر 
زده: »باورنكردني؛ نيما ميرزازاد به سپاهان پيوست.« باورنكردني؟ 
ميرزازاد؟ با خودتان چه كار مي كنيد رفقا؟ الاقل به شأن و منزلت 
كلمات فكر كنيد. هر واژه اي را هر جايي خرج نمي كنند. بعد شاكي 

هم مي شويد كه چرا وضع فوتبال ايران اينطوري است.

وكيل رشيد مظاهري از اين كه شان او 
در مذاكره با استقالل رعايت نشده 
شاكي است. دوطرف براي تمديد 
قرارداد در حال مذاكره بودند و گويا 
اين وســط مديرعامل استقالل به 
نماينده مظاهري گفته مي تواند قرارداد 
اين دروازه بان را فسخ كند و او جدا شود. از نظر جناب وكيل هم 
اين مسئله حمل بر بي احترامي شده است. روشن نيست اينكه 
باشگاه احســاس مي كند به يك بازيكنش نياز ندارد، كجايش 
بي احترامي است؟ بي احترامي واقعي يعني كاري كه رشيد در 
نيم فصل اول با محمود فكري و كادرش كرد و هنوز هم پرونده 
شكايت سعيد عزيزيان، مربي گلرهاي وقت تيم از او در جريان 
است. طبيعي است كه اســتقالل در اين بحران مالي نيازي به 
حفظ 2 گلر گران قيمت نداشته باشد. چرا بايد يك نفر اينقدر 

پول بگيرد و بيرون بنشيند؟

از عجايب روزگار يكي هم اين است كه 
ابراهيم شكوري در 37سالگي تازه 
به دوران آموزشي خدمت سربازي 
اعزام شده است. البته گفته مي شود 
مدير ورزشي پرسپوليس از خدمت 
معاف اســت، اما اين يك ماه آموزشي را 
بايد پشت سر بگذارد. به هر حال هر چه بود شكوري به اين بهانه از 
پرسپوليس جدا شد و شايد يك عده داخل باشگاه زياد هم از اين 
بابت ناراحت نباشند. ما اما حسرت مي خوريم كه اين توفيق چرا 
اينقدر دير نصيب دكتر شكوري شد. كاش اين اسطوره مديريت 
در زمان دبيركلي نمايشي اش در فدراسيون فوتبال و مخصوصا 
پيش از امضاي قرارداد تاريخي با مارك ويلموتس راهي خدمت 
سربازي مي شد. همان روزهايي را عرض مي كنيم كه گويا جناب 
شكوري ماشين امضاي محمدرضا ساكت بود و مثل پروانه دور سر 

ويلموتس مي چرخيد. حيف واقعا!

متریكا

برنامه بازي ها

دوشنبه 22 شهریور

سه شنبه 23 شهریور

ليگ قهرمانان-یك هشتم

استقالل ایران - الهالل عربستان

21:30

استقالل تاجیكستان - پرسپولیس ایران

19:30
النصر عربستان - تراکتور ایران 

20:30

۱۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۶ شهریور ۱۴۰۰ 

۱۵ مهر ۱۴۰۰

2۰ مهر ۱۴۰۰

2۰ آبان ۱۴۰۰ 

2۵ آبان ۱۴۰۰ 

۷ بهمن ۱۴۰۰

۱2 بهمن ۱۴۰۰ 

۴ فروردین ۱۴۰۱ 

۹ فروردین ۱۴۰۱

ایران - سوریه

 عراق - ایران

امارات - ایران

ایران - کره جنوبی

لبنان - ایران

سوریه - ایران

ایران - عراق

ایران - امارات

کره جنوبی - ایران

ایران - لبنان

مقدماتي جام جهاني - مرحله نهایي

خدا كند نكونام تيم بگيرد!
آرزوي قلبي فرهاد براي دوست نه چندان صميمي اش

درحالي كه حــرف و حديث هاي ضدونقيضي در 
مورد سرنوشت جواد نكونام در فوالد خوزستان 
وجود داشت، نهايتا ســرمربي تيم قهرمان جام 
حذفي جدا شد و جاي خودش را به عبداهلل ويسي 

داد. نكونام از مدت ها قبل زمزمه جدايي سر داده 
بود و مخصوصا از زمان كوچ سعيد آذري از اهواز، 
مســئله رفتن او جدي تر هم شد. اين مطلب در 
شرايطي نوشته مي شود كه هنوز مقصد جديدي 

براي نكونام اعالم نشده اســت. البته با توجه به 
مشكالتي كه سرمايه گذاران آلومينيوم اراك با 
عليرضا منصوريان دارند، هيچ بعيد نيســت اين 
مربي جدا شود و نكونام جاي او را بگيرد، اما فعال 
چيزي رسمي نشده اســت. در اين بين احتماال 
فرهاد مجيدي هم خيلي دوســت دارد تكليف 
نكونام روشن شود و او هر چه زودتر تيم بگيرد. 
بدون تعارف هم اكنون جواد جدي ترين )و اصال 

شايد تنها( آلترناتيو مجيدي به شمار مي آيد و اگر 
بيرون بماند، فرهاد هر هفته بايد نگران حضور اين 
مربي به جاي خودش باشد. رابطه اين دو ستاره 
سابق اســتقالل هيچ وقت به اندازه كافي خوب 
نبوده و نكونام با برتري در فينال جام حذفي برابر 
استقالل، زخم كاري ديگري به فرهاد وارد كرد. 
با اين حال مجيدي حتما از شــنيدن خبر تيم 

گرفتن نكونام خوشحال خواهد شد!

اميرحسين اعظمي| حضور اشكان دژاگه در ليست 
استقالل، خبري بود كه هفته گذشته در صفحات 
مجازي و رســانه ها منتشر شد ولي صحبت هاي 
فرهاد مجيدي در پایان نخستين جلسه تمریني 
استقالل، نشان داد ســرمربي آبي ها نظري روي 
جذب این بازیكن ندارد. این در حالي اســت كه 
هواداران استقالل بعد از انتقال مهدي قائدي به 
شباب االهلي، همچنان در انتظار جذب یك ستاره 
سرشناس هستند. شاید جذب دژاگه از دیدگاه 
هواداران یك اتفاق مثبت براي استقالل بود ولي 
مجيدي در نهایت به این نتيجه رسيد كه از جذب 

بازیكني مثل دژاگه صرف نظر كند.

   فصل ناموفق در تراكتور
دژاگه در فصل گذشته همراه با حاج صفي و مسعود 
شجاعي گران ترین بازیكنان ليگ برتر بودند كه 
قراردادي دالري با تراكتور امضا كردند. اشكان 
اما در تيم تبریزي توقعات را برآورده نكرد و جدا 
از غيبت در چند بــازي مهم به دليل مصدوميت، 
در اكثر بازي هایي كه به ميدان رفت هم نمایش 

قابل قبولي نداشــت و در نهایت نيز همكاري با 
تراكتور را نيمه كاره گذاشت. براساس شنيده ها 
مجيدي بر این عقيده اســت كه با جذب بازیكن 
گران قيمتي مثل دژاگــه و اتفاقاتي كه در فصل 
گذشته براي اشكان رخ داد، نمي تواند در تمامي 
بازي ها روي او حســاب باز كند و این در حالي 
است كه اضافه شدن ســتاره اي با كارنامه و اسم 
دژاگه سطح انتظارات از تيم را تا حد زیادي باال 
مي برد. به همين دليل سرمربي آبي ها ترجيح داده 
با مبلغي كه مي توان ستاره سابق تيم ملي را جذب 
كرد، بازیكني را به استقالل بياورد كه سن كمتري 
داشته باشد و در اكثر بازي ها به ميدان برود و از آن 
مهم تر اینكه باشگاه و هواداران در صورت ناكامي 
روي جذب ستاره مانور ندهند. در 2۴ ساعت اخير 
شایعه شده مجيدي از مدیران باشگاه خواسته 
یك بازیكن باكيفيت خارجي تا مبلغ ۵۰۰هزار دالر 
را در پست هافبك یا مهاجم به خدمت بگيرند و 
اولویت او هم جذب مهاجم است. هزینه جذب این 
بازیكن هم از پول رضایتنامه قائدي تامين خواهد 
شد. در ضمن مجيدي تمایل چنداني ندارد تا تمام 

پول حاصل از فروش قائدي صرف پرداخت طلب 
استراماچوني شود. او از مسئوالن باشگاه خواسته 
كه قسمت دیگري از این پول صرف تسویه حساب 
با بازیكنان فصل گذشــته و جذب چند بازیكن 
جدید دیگر شود. از طرفي این موضوع هم عنوان 
شده كه قرار اســت بازیكن مورد نظر مجيدي با 
انتخاب گابریل پين ایتاليایي به اســتقالل بياید 
و مجيدي در مورد جذب ایــن بازیكن و برخي 

برنامه هاي تمریني با پين در تماس است.

   استقالل منتظر صدور رضایتنامه سلماني
جعفر ســلماني مهاجم ایراني تيم پورتيموننزه 
یكي از نفرات مدنظر فرهاد مجيدي براي تقویت 
استقالل است كه گفته مي شود با مسئوالن باشگاه 
هم براي حضور در جمع آبي ها به توافق رسيده 
است. سلماني اما با باشگاه پورتيموننزه پرتغال 
قرارداد دارد و حضورش در اســتقالل منوط به 
صدور رضایتنامه از سوي باشگاه پرتغالي است كه 
تا این لحظه چنين اتفاقي رخ نداده است. از طرفي 
خود سلماني هم تمایل به حضور در استقالل دارد 

و بر همين اســاس دیروز مدیر برنامه هاي او در 
باشگاه استقالل حاضر شد تا صحبت هاي نهایي 

را با مدیران باشگاه انجام دهد.

   احضار مظاهري به كميته انضباطي
رشــيد مظاهري هم ظهر دیروز در ســاختمان 
باشگاه استقالل حاضر شد كه دليلش احضار این 
بازیكن به كميته انضباطي باشگاه بود. درحالي كه 
احمد مددي و فرهاد مجيدي در ساختمان باشگاه 
حضور نداشتند، مظاهري پس از اتمام جلسه اي 
كه دقيقا مشخص نيســت با چه شخصي برگزار 
شده، با حالت عصباني از ساختمان باشگاه خارج 
شد و بدون اینكه با خبرنگاران گفت وگو كند، تنها 
به گفتن این جمله بسنده كرد كه صحبت هایش 
را از طریق اینستاگرام منتشر خواهد كرد. به نظر 
مي رسد رشيد به پایان راهش در استقالل نزدیك 
شده و از این تيم جدا خواهد شد، البته او با این 
باشگاه قرارداد دارد و چه بسا اگر خواهان جدایي 
باشد شاید باشگاه استقالل در صدور رضایتنامه 

دوباره دردسرهایي را براي مظاهري ایجاد كند.

نقل و انتقاالت استقالل كماكان با حرف و  حدیث هاي زیادي دنبال مي شود؛ از دژاگه گرفته تا رشيد مظاهري

چرا مجيدي از دژاگه عبور كرد؟

سايت متريكا با انتشار آماري از اميد گل 

ايجادشده توســط تيم ها، نشان داده در 1/62
ليگ بيستم تيم پرسپوليس بيشتر از هر 
تيم ديگري موقعيت گلزني روي دروازه 
 )Expected Goals( »حريفانش ايجاد كرده اســت. »اميد گل
پارامتري اســت كه ارزش واقعي موقعيت هاي گل يك تيم را در يك 
مسابقه مشخص مي كند. آناليزورهاي فوتبال براي اندازه گيري »اميد 
گل« به موقعيت هاي ايجادشده در يك مسابقه فوتبال بسته به جدي 
بودن آن موقعيت عددي بين صفر تا يك را اختصاص مي دهند و هر چه 
اين عدد به يك نزديك تر باشد، آن موقعيت گل باكيفيت تر بوده است. 
با اتكا به همين فرمول كه در تمام جهان استفاده مي شود، گروه متريكا 
مشخص كرده در هر بازي از ليگ بيستم به طور ميانگين 0.96اميد گل 
توسط هر تيم ايجاد شده و پرســپوليس با ميانگين 1.62در هر بازي 

بيشترين اميد گل را ايجاد كرده است.

در متريكا براي پرسپوليس در كل فصل اميد 

گل 48.6ثبت شــده كه حاصل آن 47گل 48/6
بوده اســت. يعني بازيكنان اين تيم بهره 
منطقي از اميد گل شان بردند. شرايط براي 
استقالل هم به همين شكل است و آبي ها فقط يك گل كمتر از اميد گل  اين 
فصل شــان زدند. اما عملكرد خيره كننده مهاجمان سپاهان باعث شده 
زردپوشــان از اميد گلي كه ايجاد كردند، 14گل بيشتر بزنند! شاگردان 
نويدكيا در فصل گذشته 53گل زدند، درحالي كه اميد گل ايجادشده توسط 
آنها فقط 38.8بوده است. آماري كه نشــان مي دهد تيم محرم، فراتر از 
استاندارد از موقعيت هاي شان بهره برده اند. فوالد و گل گهر هم بدشانس و 

كم دقت بودند و از اميد گلي كه ساختند 3گل كمتر زدند.

اما از خط حمله به خط دفاعي برويم و ببينيم 

كدام تيم ها كمترين اميد گل را به حريفان 18/1
داده اند. اگرچه پرســپوليس كمترين گل 
خورده را در ليگ بيســتم داشــت اما اين 
فوالدي ها هستند كه كمترين اميد گل را به حريفان خود داده اند. آماري 
كه تفاوت كيفيت بازيكنان 2 تيم و بي دقتي مهاجمان حريف در تقابل با 
اين دو تيم را نمايان مي كند. مجموع اميد گلي كه فوالد طي 30بازي به 
حريفانش داده فقط 18.1بوده كه آمار بسيار خوب و قابل احترامي براي 
خط دفاعي اين تيم است. جالب اينكه گل خورده فوالد هم دقيقا 18گل 
بوده است. اما خط دفاعي پرســپوليس كه با 14گل خورده بهترين خط 
دفاعي ليگ شد به اندازه دريافت 21گل به حريفانش موقعيت گلزني داده 

است. كه رقباي پرسپوليس اين 7گل را هدر دادند.

فروپاشي فيل و فنجان
4نكته در مورد انتقال مهدي قائدي به ليگ امارات

بهروز رسایلي|  ســرانجام پرونده پركش و قوس مهدي 
قائدي بسته شد و مهاجم بوشــهري استقالل با دریافت 
رضایتنامه از این تيم راهي االهلي امارات شــد. در این 
مدت بارها و بارها خبر انتقال قائدي تأیيد و تكذیب شد، 
اما سرانجام او به دوران حضورش در استقالل پایان داد و 
سر از امارات درآورد. چند نكته كوتاه در مورد این انتقال 

بخوانيد.

1  8ســال پيش اســم ليگ فوتبال امــارات به نامي 
تحریف شــده از »خليج فارس« تغييــر یافت. آن زمان 
محمدرضا خلعتبري تازه قراردادش را با عجمان امارات 
بسته بود. به این ترتيب، یك موج بزرگ انتقادي راه افتاد 
و خيلي ها تالش كردند خلعتبــري را از آن ليگ بيرون 
بكشند. این نماد و فریاد غضب ایراني ها از جعل تاریخ و 
جغرافيا توسط اماراتي ها بود. تالش زیادي صورت گرفت 
و هزینه باالیي هم پرداخت شد، اما باالخره خلعتبري به 
ایران برگشت و البته كه آن همه انرژي گذاشتن، ارزشش 
را داشت. به این ترتيب، گوشي دســت اماراتي ها آمد و 
تا امسال كه نام ليگ شــان را تصحيح نكردند، به هيچ 
بازیكن ایراني پيشنهاد ندادند. حاال اما آنها به راه درست 
برگشته اند و در نتيجه مراوده فوتبال ایران با این كشور از 

سر گرفته مي شود. این اتفاق خوبي بود.
2   همه در پيچ و خم آن هستند كه استقالل بابت انتقال 
قائدي چقدر از االهلي پول گرفت. چيزي كه كمتر كسي به 
آن توجه مي كند، حيف شدن مهاجم بوشهري است. االن 
كه موج حضور بازیكنان ایراني در ليگ هاي ولو متوسط 
اروپایي به راه است، چرا قائدي 22ساله نباید بخت خودش 
را براي حضور در این تيم ها بيازماید؟ او چرا باید در اوج 
جواني، بهترین سال هاي فوتبالش را پاي اماراتي ها بریزد؟ 

حضور موفق مهدي طارمي در پرتغال طوري باشگاه هاي 
آن كشور را سر كيف آورده كه حتي مغانلو، محبي، عليپور 
و ســلماني را هم از بازار ایران برمي دارند؛ یعني واقعا در 
پرتغال هم یــك تيم خوب براي قائدي پيدا نمي شــد؟ 
نگرانيم، نگران اینكه حضور در امارات، عمر فوتبالي قائدي 

را بسوزاند و او را تنبل بار بياورد. 
3    ليگ نوزدهم زوج مهدي قائدي و شــيخ دیاباته به 
»فيل و فنجان« معروف شــدند؛2بازیكن با ویژگي هاي 
جســمي كامال متفاوت كه یكدیگر را كامل مي كردند. 
حتي این دو نفر را با زوج علي دایي و خداداد عزیزي هم 
مقایسه مي كردند. آن روزها شيخ هم حسابي آماده بود. 
او با درگيري باال و دخالت در توپ هاي هوایي كار را پيش 
مي برد، مهدي روي زمين قيامت مي كرد. حاال اما در فصل 
جدید ليگ برتر خبري از فيل و فنجان نخواهد بود. قائدي 
كه رفت، حضور شــيخ هم در استقالل خاتمه یافته تلقي 
مي شود. باورنكردني است،  اما این شرایط فعال بيشتر از 
همه به سود آرمان رمضاني تمام خواهد شد؛ مگر اینكه 

استقالل مهاجمان سطح باالي جدیدي جذب كند.
4    برخالف انتظارات و درست برعكس رویه اي كه معموال 
تيم هاي عربي دارند، قرارداد مهدي قائدي با االهلي امارات 
بسيار بلندمدت بسته شده؛ به مدت ۵فصل! این مسئله 
نشان مي دهد االهلي به جذب قائدي نگاه »سرمایه گذاري« 
هم دارد. شاید آنها بعدتر مهدي را به باشگاه هاي اروپایي 
بفروشند و حتي بيش از پولي كه امسال هزینه كرده اند را 
دربياورند. آن زمان است كه استقاللي ها حسرت خواهند 
خورد؛ البته مگر اینكه در قرارداد اخير، مسئله سود بردن 
استقالل از انتقال هاي بعدي هم گنجانده شده باشد. بسيار 
اميدواریم كه این اتفاق رخ داده باشد وگرنه خيلي حيف 

خواهد شد.

شروع ليگ2۱ از 2۷  مهر
تاريخ شروع فصل جديد ليگ برتر مشخص شد. براساس 
نامه اي كه حيدر بهاروند، رئيس ســازمان ليگ فوتبال 
ايران به روساي هيأت هاي فوتبال و مديران باشگاه هاي 
ليگ برتري نوشــته، ليگ برتر از تاريخ 27 مهرماه آغاز 
خواهد شد. در نامه بهاروند به سرنوشت تيم هاي آسيايي 
هم اشاره شــده و آمده اســت: »ضمن آرزوي پيروزي 
و موفقيت نمايندگان كشــورمان در مســابقات ليگ 
قهرمانان آسيا، با توجه به اينكه تاريخ شروع مسابقات 
ليگ برتر همزمان با مرحله نيمه نهايي ليگ قهرمانان 
آسياست، در صورت صعود هريك از 3نماينده فوتبال 
كشورمان به اين مرحله تعامل الزم در برنامه مسابقات 

پيش بيني شده و لحاظ خواهد شد.«

 فوتبال ايران

نقل قول

لوسيانو پریرا یا همان شــيمبا در واكنش 
به پيشنهاد استقالل:  اســتقالل یكي از 
تيم هاي بزرگ و پرطرفدار در فوتبال ایران و 
پيشنهاد این تيم باعث غرور من است. فعال 
در كشور برزیل هستم و هنوز تصميمي در 
مورد فصل آینده نگرفته ام و باید همه  چيز را 
مورد بررسي قرار دهم. اميدوارم درنهایت 
یك تصميم خوب بگيرم. فوالد را از صميم 
قلب دوســت دارم و روزهاي خوبي را در 
این تيم پشت سر گذاشتم. هر وقت تصميم 
نهایي ام را بگيرم، در این زمينه حرف هایم را 
خواهم زد. مسئله مهم این است كه همه  چيز 
را در كنار هم بگذارم و در نهایت تصميمي 

بگيرم كه از لحاظ فوتبالي به سودم باشد.«
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يكي از پرتكرارترين اســم هايي كه در فصــل نقل وانتقاالت 
شــنيديم، رضا اســدي بود. هر ســايت و صفحه اي را كه باز 
مي كردي، 4 تا خبر در مورد اين بازيكن وجود داشــت؛ اينكه 
قرار است به اين تيم برود يا مقصدش آن يكي تيم است. خود 
اسدي هم مثل پارسال در پرزنت كردن خودش كم نگذاشت 
و در اظهارنظرهايش از يك انتخاب دقيق براي قهرماني قطعي 
و اين داستان ها ســخن گفت. به طور كلي اعتمادبه نفس اين 
بازيكن بيش از حد باالست و روشــن نيست او با كدام سابقه و 

دستاورد از چنين زاويه اي به دنيا نگاه مي كند.
فارغ از اينكه اسدي نهايتا به كدام تيم پيوست )يا مي پيوندد( 
اين بازيكن بهترين مصداق براي سر و صداي كاذب و نامتناسب 
در فصــل نقل وانتقاالت اســت. او كه ظاهرا دنبــال دريافت 
رقم هاي باال هم هســت، در حالي به تيتر اول رسانه ها تبديل 
شده كه در 25سالگي ســابقه ملي ندارد و خيلي از كساني كه 
در موردش پست و كامنت مي گذارند، حتي يك تصوير واضح 
هم از توانايي هاي فني اين بازيكن در ذهن شــان ندارند. البته 
شايد اسدي واقعا فوتباليســت خوب و بااستعدادي باشد، اما 

سروصدايي كه پيرامون او ايجاد شده، طوري است كه آدم ياد 
دوران اوج كريم باقري مي افتد. انگار قرار است بهترين هافبك 
دفاعي بعد از انقالب بين 2 غول فوتبال ايران ترانســفر شود! 
واقعا اين همه هياهو بابت كدام شــاهكار حول اســدي شكل 

گرفته است؟
بازيكن پيشين ســايپا و تراكتور، فصل گذشته در واكنش به 
پيشــنهادهاي ليگ برتري اش گفته بود: »بــه فوتبال ايران 
فكر هم نمي كنم. فقط به دنبال پيشــرفت هستم. مي خواهم 
تجربه جديدي با حضور در فوتبال اروپا به دســت بياورم و به 
موفقيت هاي بيشــتري برســم.« آخر همه اين داستان ها اما 
شد حضور در تيم گمنام سنت پولتن در ليگ ضعيف اتريش. 
آنجا هم اســدي چنگي به دل نزد و االن روشن نيست با كدام 
فرم فني و بدني، اين همه براي باشگاه هاي مختلف طاقچه باال 
مي گذارد. صد البته سهل انگاري و بزرگ نمايي رسانه ها هم در 
رقم خوردن چنين شرايطي بي تأثير نيست. به هر حال منتظر 
خواهيم ماند تا در فصل جديد ببينيم جناب اســدي كيفيتي 

درخور اين همه قيل وقال ارائه خواهد داد يا نه.

بعد از مدت هــا گمانه زني و بالتكليفي، ســرانجام انتقال علي 
 نعمتي به پرســپوليس قطعي شــد و اين بازيكن با قراردادي
 3 ساله به جمع سرخپوشــان پايتخت پيوست. نعمتي مدافع 
خوبي اســت و عالقه اش به حضور در پرسپوليس را هم نشان 
داده، اما حرف هايي كــه در مورد تالش او براي ســرخپوش 
شدن به گوش مي رسد مطلقا قابل اعتنا نيست. از اين بازيكن 
نقل شده بود براي حضور در پرسپوليس حاضر است كليه اش 
را بفروشــد. با اين حال خود نعمتي موضوع را تكذيب كرد كه 
باالخره كار ارزشــمندي بود و نشان داد مدافع پيشين پديده، 
آنقدرها هم اهل هندي بازي نيســت. با اين حال نعمتي براي 
اينكه رســانه ها را بي نصيب نگذاشته باشــد، گفته: »خانه ام 
را فروختم تا بتوانم پرسپوليســي شــوم.« او براي حضور در 
پرســپوليس به دريافت رضايتنامه از تيم مشهدي نياز داشت 
و حاال ادعــا مي كند براي تهيــه اين پول، ناچار شــده منزل 
مسكوني اش را بفروشــد. اين ادعاي نعمتي يادآور اظهارنظر 
مشــابه محمود فكري در زمان انتقال از نســاجي به استقالل 
است. محمد نادري هم زمان جدايي از پرسپوليس و پيوستن 

به اســتقالل ادعا كرده بود رقم الزم براي دريافت رضايتنامه 
از كورتريك بلژيك را از جيبش پرداخته اســت. اين حرف ها 
شايد گروهي از هواداران كم سال فوتبال ايران را متقاعد كند، 
اما واقعا براي عده كثيري از آنها قابل باور نيست. مگر مي شود 
در فوتبال امروز بازيكني مجاني براي يك تيم بازي كند؟ مگر 
مي شود طرف حاضر باشد از جيبش هزينه كند و پيراهن فالن 
باشگاه را بپوشد. ريشه تعصب و تعلق خاطر هنوز خشك نشده 
است. تخفيف دادن و ارزان تر قرارداد بستن را قبول داريم، اما 
اينكه يك نفر خانه اش را بفروشد و با حراج سرمايه زندگي اش 
درحالي كه ضرر كــرده به تيمي ديگر برود، رســما توهين به 
شعور شنونده است. بله؛ شــايد ظاهرا يك بازيكن يا مربي از 
جيبش بابت دريافت رضايتنامه پول بدهد، اما نهايتا به نحوي 
آن پول را با تيم جديدش حساب مي كند. اين كارها هم نوعي 
»نمايش« اســت براي اينكه باشگاه هاي مختلف نشان بدهند 
اهل ريخت وپاش نيستند و مثال ضوابط صرفه جويانه اقتصادي 
را رعايت مي كنند. لطفا اما اين بساط را جمع كنيد و بلوغ فكري 

مردم را جدي تر بگيريد.

هياهويشگفتانگيز
در نقد سروصداي عجيبي كه پيرامون رضا اسدي به وجود آمده است

مردمباورنميكنند
شما خانه، كليه و هيچ چيز ديگرتان را نمي فروشيد

ليگ قهرمانان اروپا

 دعوت از 22نفر
 منهاي 20نفر

اسكوچيچ در حالي 22بازيكن از ليگ داخلي را به تيم ملي دعوت كرده كه 20نفر 
از آخرين ليست او در تيم هاي خارجي بازي مي كنند

هيجان انگيزتر از خود فوتبال

ساعت20:30 امشــب برنامه اي در تقويم يوفا گنجانده شده 
كه از فوتبال هم تماشايي تر و هيجان انگيزتر است. امشب در 
استانبول مشخص مي شود تيم هاي حاضر در مرحله گروهي 
ليگ قهرمانان اروپا در چــه گروه هايي با هم رقابت خواهند 
كرد. قرعه كشي مرحله گروهي ليگ قهرمانان اروپا 202۱-22 
پنجشنبه 2۶ آگوست 202۱ )۴ شهريور( انجام مي شود. طبق 
رسم هر ساله، جوايز بهترين بازيكنان و تيم و مربي و... در فصل 
قبل هم در همين مراسم اهدا مي شود. يك جايزه ويژه هم قرار 
است به ســيمون كيائر، مدافع دانمارك در يورو اهدا شود؛ 
به دليل نقشي كه در احياي اريكسن پس از حمله قلبي اين 
بازيكن ايفا كرد. او اين جايزه را با اعضاي كادر پزشكي حاضر 
در مسابقه شريك مي شــود. جايزه رياست يوفا هرساله به 
ورزشكاراني با دستاوردهاي خاص خارج از زمين فوتبال اهدا 
مي شود و در سال هاي گذشته نفراتي نظير فرانچسكو توتي، 
ديويد بكام، اريك كانتونا و ديديه دروگبا آن  را كسب كرده اند.

   پلي آف
ديشب آخرين بازي هاي دور برگشــت پلي آف هم برگزار شد كه 
اين گزارش بدون اطالع از نتايج آن مسابقات تنظيم شده است. 
سالزبورگ اتريش كه بازي رفت را 2بريك از بروندبي دانمارك برده 
بود، ميزبان اين تيم در ديدار برگشت بود. برنده اين بازي در سيد 
3 يا 4 قرار مي گيرد. يانگ بويز در مجموع دو ديدار رفت و برگشت 
موفق شد 6بر4 تيم فنرباغچه را شكست دهد و ياران مسوت اوزيل 
را به ليگ اروپا بفرستد. مالموی ســوئد هم در مجموع توانست 
لوگورتس بلغارستان را با نتيجه 3بر2 ببرد. تيم ديناموزاگرب در 
ديدار رفت 3 بر صفر حريف خود از مولداوي به نام شريف تيراسپول 
را قبل از ديدار برگشت ديشب برده بود. آيندهوون 2بريك از بنفيكا 
باخت و تســاوي بدون گل در ديدار برگشت نتوانست اين تيم را 
راهي ليگ قهرمانان كند و هلندي ها را به ليگ اروپا فرستاد. يك 
بازي هم ديشب بين شاختار دونتسك از اوكراين و موناكو از فرانسه 
برگزار شد كه شاگردان كواچ در ديدار رفت يك بر صفر به حريف 
اوكرايني باخته بودند. از مجموع 21تيم حاضر در مرحله گروهي 

ليگ قهرمانان اروپا، 6تيم از مسير پلي آف به اين دور راه يافتند.

   سيد ۱
تيم هاي قهرمــان در ليگ هاي انگليس، اســپانيا، آلمان، ايتاليا، 
فرانسه، پرتغال و همچنين قهرمان هاي فصل قبل ليگ قهرمانان و 

ليگ اروپا در سبد اول قرار دارند. 
سبد اول: چلسي )فاتح ليگ قهرمانان(، ويارئال )فاتح ليگ اروپا(، 
اتلتيكومادريد )قهرمان الليگا(، منچسترسيتي )قهرمان ليگ برتر(، 
بايرن مونيخ )قهرمان بوندس ليگا(، اينترميالن )قهرمان سري آ(، 

ليل )قهرمان ليگ يك( و اسپورتينگ )قهرمان ليگ برتر پرتغال(

   سيد 2
با احتساب اينكه فصل قبل رئال، بارسا، پاري سن ژرمن و ليورپول 
نتوانســتند در ليگ هاي داخلي به قهرماني دست يابند، طبيعتا 
سبد دوم از سيد اول قوي تر به نظر مي رسد. حاال تيم هاي سيد2 و 
3 بيشتر دعا مي كنند در سيد2 قرعه اي مناسب نصيب شان بشود.
سيد دوم: رئــال مادريد، بارسلونا و ســويا از اسپانيا، يوونتوس، 
منچستريونايتد انگليس، پاري سن ژرمن فرانسه، ليورپول انگليس 

و دورتموند آلمان

   سيد 3
اگر دنبال مهدي طارمي مي گرديد، او با پورتو در اين ســيد قرار 
گرفته اســت. ســردار آزمون هم با زنيت در همين سيد است؛ 
البته اگر استثنائا يكي از هزاران شايعه پيشنهادهاي رنگارنگ از 
تيم هاي اروپايي اش نگيرد و راهي تيمي ديگر نشود. به اين ترتيب 
سردار و طارمي در مرحله گروهي با هم همگروه نمي شوند. 2 تيم 
پرتغالي، 2 تيم از اوكراين و 2 تيم ردبول )اليپزيش و سالزبورگ( 
در اين ســبد حضور دارند. تيم هاي روسيه و اوكراين هم به خاطر 
درگيري نظامي و سياسي بين 2 كشور الزاما بايد در يك سبد قرار 

مي گرفتند.
سبد سوم: آژاكس هلند، اليپزيش آلمان، آتاالنتا از ايتاليا، زنيت 
روسيه، پورتو و بنفيكا از پرتغال، ســالزبورگ اتريش يا بروندبي 

دانمارك و دينامو زاگرب كرواسي يا شريف مولداوي

   سيد ۴
سيد آخر كمي فقيرانه تر اســت. ميالن كه روزهاي طاليي اش را 
پشت سر گذاشــته، خطرناك ترين تيم اين سبد است و تيم هاي 
حاضر در سبدهاي ســه گانه ديگر بايد خوشــحال بشوند اگر با 

ميالني ها هم قرعه نشوند. 
ســبد چهارم: يانگ بويز اتريش، ميالن ايتاليا، وولفسبورگ 
آلمان، بشيكتاش تركيه، ديناموكي يف اوكراين، مالموی سوئد، 

كالب بروخه بلژيك و شاختار اوكراين يا موناكو فرانسه

   قرعه مرگ
قرعه هاي ســخت زيادي را مي شــود تصور كرد. به طور مثال اگر 
منچسترسيتي از سيد اول با بارسلونا از سيد2 و آژاكس يا پورتو از 
سبد سوم و ميالن از سيد آخر به هم بيفتند، آنگاه قرعه مرگ شكل 
مي گيرد. اگر به جاي من سيتي يكي از تيم هاي چلسي يا بايرن از سبد 
اول، به جاي بارســا يكي از ميان رئال، پاري سن ژرمن يا ليورپول از 
سبد دوم و به جاي آژاكس يكي از دو تيم پورتو يا آتاالنتا هم در چنين 
قرعه اي جا بگيرند، قرعه مرگ كماكان برقرار خواهد بود. ساده ترين 
گروه ممكن هم مي تواند گروهي متشكل از اين تيم ها باشد؛ ويارئال 
)يا اسپورتينگ(، سويا )يا دورتموند(، هر تيمي از سبد سوم غير از 

پورتو، آژاكس و آتاالنتا و يك تيم از سبد چهارم غير از ميالن.

   قوانين
هيچ دو تيمي از يك كشــور با هم همگروه نمي شوند. همچنين 
تيم هاي اوكرايني با روس و آذربايجاني با ارمنســتان )كه اين دو 
كشور نماينده اي در اين فصل ندارند(. بازي هاي مرحله گروهي 
ليگ قهرمانان اروپا 22-2021، با ديدارهايي در روزهاي سه شنبه 
14سپتامبر و چهارشنبه 15ســپتامبر )23 و 24شهريور( آغاز 
خواهد شــد. در مجموع 6هفته بازي در مرحلــه گروهي برگزار 
مي شــود كه آخرين سري مســابقات در سه شــنبه ۷دسامبر و 

چهارشنبه ۸دسامبر )16 و 1۷ آذر( برگزار خواهد شد.

 قرعه كشي امشب مرحله گروهي
 ليگ قهرمانان اروپا را از دست ندهيد

دراگان اســكوچيچ، ســرمربي تيم ملي فوتبال ايران 
22بازيكن را به اردوي آماده سازي تيم ملي براي رقابت هاي 
مقدماتي جام جهاني دعوت كرد. اين 22بازيكن از ليگ برتر 
ايران دعوت شده اند تا در غياب لژيونرها، ميني كمپ تيم 
ملي را تشكيل دهند و تعدادي از آنها بعدا به همراه لژيونرها 
در اردوي نهايي حاضر شوند. اسامي 22بازيكن دعوت شده 

به ميني كمپ تيم ملي به اين شرح است:

   دروازه بان: سيدحسين حسيني )استقالل(، محمدرضا 
اخباري )تراكتور(

   مدافعــان: صالــح حرداني )فوالد(، عارف آقاســي 
)استقالل(، آرمين ســهرابيان )گل گهر(، محمدحسين 
مرادمند )استقالل(، اميد نورافكن )سپاهان(، سعيد آقايي 

)پرسپوليس(، سياوش يزداني )استقالل(

   هافبك ها: مهدي تيكدري )گل گهر(، احمدرضا زنده روح 
)گل گهر(، فرشيد اسماعيلي )اســتقالل(، وحيد اميري 
)پرســپوليس(، مهدي ترابي )پرسپوليس(، ميالد سرلك 
)پرسپوليس(، محمد كريمي )ســپاهان(، زبير نيك نفس 
)استقالل(، فرشــاد احمدزاده )سپاهان(، ياسين سلماني 

)سپاهان(

   مهاجمان: مهدي عبدي )پرسپوليس(، ارسالن مطهري 
)استقالل(، شهريار مغانلو )سپاهان(

در اين فهرست ياسين ســلماني، محمد كريمي، مهدي 
عبدي، مهدي تيكدري، زبير نيك نفس و صالح حرداني 
براي نخستين بار است كه به تيم ملي دعوت مي شوند و 
چهره هايي مثل عارف آقاسي، محمدحسين مرادمند، 
سياوش يزداني، آرمين سهرابيان، فرشيد اسماعيلي، 
ارسالن مطهري، فرشاد احمدزاده و احمدرضا زنده روح 
نيز به ندرت در اردوهاي ملي حاضر بوده اند. در پســت 
دفاع چپ هم ســعيد آقايي بعد از مدت ها به تيم ملي 

دعوت شده است. 
اسكوچيچ آخرين بار تيم ملي را براي رقابت هاي مقدماتي 
در بحرين دور هم جمع كرده بود كه از 27بازيكن اعزامي 
به آن مسابقات 20بازيكن هم اكنون لژيونر هستند و در 
باشگاه هاي خارجي بازي مي كنند. از آن ليست دانيال 
اسماعيلي فر، كمال كاميابي   نيا و سيامك نعمتي اين بار 
به تيم ملي دعوت نشده اند و مرتضي پورعلي گنجي هم 
مصدوم اســت و به تازگي زانوي خود را به تيغ جراحان 
سپرده است. به نظر مي رســد در اردوي جديد و 2 بازي 
مقابل ســوريه و عراق نيز همان 20بازيكن بيشــترين 
شــانس را براي حضور در جمع نفرات نهايي دارند و از 
22نفر باال فقط وحيد اميري، ترابي، سرلك و تا حدودي 
نورافكن، يزداني و مغانلو شانس انتخاب داشته باشند. 
بقيه بازيكنان صرفا براي تســت دعوت شده اند و البته 
دعوت برخي از آنها مي تواند تأثيراتي بر فعل وانفعاالت 
بازار نقل وانتقاالت در روزهــاي باقيمانده و حتي قيمت 

اين بازيكنان داشته باشد. 

بمبدومنقلوانتقاالتي

در روزهاي انــدك باقيمانده تــا پايان پنجره 
نقل وانتقاالت تابستاني، ممكن است چند انتقال 
كهكشاني رخ دهد. شــايد كريستيانو رونالدو و 
مسي همبازي شوند يا رونالدو به منچستريونايتد 
خيانت كند و به من سيتي برود. هري كين هم هنوز 
براي خروج از تاتنهام و رفتن به منچسترسيتي 
پافشاري مي كند. موضوع انتقال امباپه به رئال هم 
به سرگرم كننده ترين سوژه فوتبال در اين روزها 

تبديل شده است.

  رونالدو
يكي از شيوخ قطري نزديك به باشگاه پاريسي توييتي 
منتشر كرده كه در آن از تصوير كريستيانو رونالدو با 
پيراهن پاري سن ژرمن در كنار مسي با همين پيراهن 
استفاده شده است. شيخ خليفه بن حمد آل ثاني، از 
امراي قطر و يكي از اعضاي مديريتي پاري سن ژرمن 
با اين كار رسما 2 شايعه نقل وانتقاالتي درست كرده؛ 
جدايي رونالدو از يوونتوس و پيوستنش به پي اس جي 
و انتقال امباپه به رئال مادريــد. او تنها يك كلمه در 
توييتش نوشــته: »شــايد؟«. درباره رونالدو شايعه 
ديگري هم وجود دارد؛ اينكه منچسترسيتي اگر نتواند 
هري كين را جذب كند، سراغ اين ستاره خواهد رفت 

كه به نوعي مي تواند وجهه رونالــدو را نزد هواداران 
منچستريونايتد تخريب كند. حتي شنيده شده كه 
او با هموطنان پرتغالي اش در ســيتي يعني برناردو 
سيلوا، كانسلو و روبن دياز در اين زمينه در تماس بوده 
و مشورت كرده. ممكن است شيوخ اماراتي بازيكناني 
مثل برناردو سيلوا و ژسوس را در ازاي كريستيانو به 
يوونتوس پيشنهاد بدهند. وضعيت رونالدو اصال خوب 
نيست. او در بازي هفته اول سري آ مقابل اودينزه از 
روي نيمكت مسابقه را آغاز كرد. آلگري كه افكاري 
تدافعي و ضدستاره دارد، با اين ستاره خوب نيست. 

مهاجم پرتغالي به اين دليل كه فعال از شــرايطش 
راضي نيست و احســاس خوبي در تيم ندارد، در 

تمرين ديروز دچار مصدوميت شد.

  امباپه
مهاجم فرانســوي بــراي خروج به باشــگاه 
فشــار آورده اما ناصر الخليفي لجبازتر از اين 
حرف هاســت. 2 روايت مختلف از پيشــنهاد 
رئالي ها به پاريس منتشر شده كه اولي پيشنهاد 
160ميليون يورويي است و دومي 1۸5ميليون 
يورويي. شايعه شده كه الخليفي 200ميليون 
درخواست كرده است. با توجه به تنها يك سال 

باقي مانده از قرارداد اين بازيكن، چنين رقمي واقعا زياد 
است اما مالك باشگاه فرانسوي مشكلي با ضرر كردن و 
نگه داشتن امباپه به مدت يك سال ديگر ندارد تا اينكه 
اين بازيكن در انتهاي فصل آزاد و رايگان شود. يكي از 
داليل مخالفت پاريسي ها با اين انتقال اين است كه 
از محل فروش امباپه طبــق توافقات قبلي بايد مبلغ 
35ميليون يورو به باشگاه قبلي اش يعني موناكو برسد. 
اخبار ديگر حكايت از آن دارد كه اگر پاريس بتواند در 

فرصت باقي مانده جانشيني مناســب براي او بيابد، 
مشكلي براي فروش نخواهد داشت. در همين حين 
گزينه هاي جذابي مثل رونالدو و لواندوفسكي مورد 
بررسي قرار گرفته اند. بايرن كه اعالم كرده لوا فروشي 
نيست اما رونالدو در دسترس است. گويا خود امباپه 
با رئال به توافق شخصي رسيده و اگر در اين تابستان 
نشد، در زمستان با رقمي كمتر يا در تابستان بعدي 
به صورت رايگان اين انتقال انجام مي شود. ماركا هم 

ادعا كرده كه 4 ســال پيش وقتي امباپه از موناكو به 
پاريس آمده بود، از باشگاه قول گرفت درصورت ابراز 
عالقه رئال مادريد، اجازه انتقال را به او بدهند. بنا بر 
ادعاي ماركا، مسئوالن باشــگاه اين موضوع را منكر 
نشــده اند اما به هرحال اين يك توافق شفاهي بوده و 

اجباري از لحاظ قانوني در آن وجود ندارد.

  هري كين
هري كين پس از مــدت كوتاهي غيبت در تمرينات 
و بازي ابتدايي فصل به حالت قهر، مجبور شــده به 
تمرينات برگردد و به ليست بازي هفته دوم تاتنهام 
مقابل ولوز اضافه شــود. اما او دســت بردار نيست و 
مي خواهد مثل هم تيمي اش در تيــم ملي انگليس 
يعني جك گريليش كه با 100 ميليون از آستون ويال 
به ســيتي رفت، اين مســير را طي كند. درصورت 
موافقت دنيل لوي با فروش كيــن، ماجراي تماس 
منچسترســيتي با مدير برنامه هاي كريستيانو 
رونالدو هم به پايان مي رسد. خريد كين از اين 
جهت كه او كاپيتان تيم ملي است و مي تواند 
به منچسترسيتي اعتبار و محبوبيت بيفزايد 
بــراي باشــگاه داراي اهميت اســت. جذب 
احتمالي رونالــدو هم مي توانــد محبوبيت 
باشــگاه را زياد كند. هنوز خيلي ها با وجود 
جام هــاي متعددي كه ســيتي گرفته به 
اين دستاوردها به چشم جام هاي پولي 
نگاه مي كننــد. بازيكنــان محبوب و 
معتبري مثل گريليش، كين يا رونالدو 
مي توانند وجهه باشگاه نفتي را نزد 

افكار عمومي تا حدي ترميم كنند. 

بعد از انتقال مسي از بارسلونا به پاريس ممكن است يك ابرستاره ديگر هم 
در روزهاي پاياني نقل وانتقاالت تيمش را تغيير دهد
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محمدعلي گرايي دارنده 2 مدال برنز جهان كه اميد اول كشتي فرنگي 
براي كسب مدال در توكيو محسوب مي شد دستش به مدال نرسيد ولي 
با فن سنجاب پرنده اي كه زد آوازه فنونش به قاره آمريكا هم رسيد و در 
يك برنامه تلويزيوني در اياالت متحده از او به عنوان فني ترين كشتي گير 
المپيك ياد شد. برادر بزرگ تر گرايي ها كه خودش مدال نگرفت اما شاهد 
طالي برادر كوچكش بود، حاال دارد براي حضور در مسابقات جهاني نروژ 

آماده مي شود و قصد دارد خاطرات تلخ توكيو را به فراموشي بسپارد.

  المپيك برايت خوب تمام نشد، نظر خودت چيست؟
خوب هم شروع نشــد! قبل از المپيك دند ه ام شكست و براي همين سعي 
مي كردم در خاك ننشينم و همين موضوع باعث مي شد امتياز از دست بدهم. 
آخرش هم كه بدون مدال تمام شد كه دارم سعي مي كنم اين خاطره تلخ را 

فراموش كنم و آينده را بسازم.

  اگر روزي كه مســابقه رده بندي داشتي در دهكده 
مي ماندي و كنار محمدرضا نمي رفتي، به نظرت شرايط بهتري روي 

تشك نداشتي؟
نمي توانستم خودم را راضي كنم كه كنار محمدرضا نباشم. اگر خداي 
نكرده برادرم مدال نمي گرفت هميشــه اين حسرت را داشتم كه شايد 
مي توانستم كار كوچكي بكنم ولي كنارش نبودم. اگر كنارش نبودم و 
طال نمي گرفت بايد يقه خودم را تــا آخر عمر مي گرفتم كه چرا آن روز 
من در سالن نبودم. خدا را شــكر كه محمدرضا طال گرفت و اين اتفاق 

برايم بسيار شيرين بود.

  فيلم فنوني كه در المپيك زدي در يك شبكه آمريكايي 
در يك برنامه پربيننده پخش شــد. ســنجاب پرنده و ســالتو 
باراندازهايي كه مي زني جهاني شده است. خودت فيلمش را ديدي؟

فكر مي كنم يك برنامه طنز بود! در فضاي مجازي برايم فرســتادند و 
ديدم. زيبايي كشتي فرنگي به همين فنون پرتابي است.

  استقبال از شما در شيراز چطور بود؟
واقعا بي نظير بود، دست مردم درد نكند. با اين شرايط واقعا سنگ تمام 

گذاشتند. از همه شان ممنونم كه هيچ وقت ما را تنها نمي گذارند.

  قبل از المپيك گفته بودند مسئله شغلت هم درست 
شده و بعد از المپيك مشغول مي شوي. كارت درست شد؟

قبل از المپيك يك وعده اي دادند اما بعد از المپيك ديگر خبري نشد. 
اصال يك تماس هم نگرفتند! ديگر دوســت ندارم راجع به اين چيزها 
حرف بزنم. ظاهرا آينده ورزشكار براي بعضي ها مهم نيست، فقط قول 

مي دهند و ديگر از آنها خبري نمي شود.

  براي جام جهاني نروژ آماده هستي؟
بعد از المپيك چند روزي اســتراحت كرديم و دوباره به اردو آمديم. 
شرايط بد نيســت و اميدوارم يك مدال خوشــرنگ بگيرم تا تلخي 
مدال نگرفتن المپيك كمي جبران شــود. تيم جوانــي هم داريم و 
فكر كنم 6-5نفري از بچه ها نخســتين بار باشــد كه مي خواهند در 
مسابقات جهاني كشتي بگيرند. اميدوارم اينجا قسمت باشد تا دست 

پر برگرديم.

 محمدرضا گرايي: در پاريس 
با علي مدال مان را جشن مي گيريم

برنده مدال طالي المپيك توكيو معتقد است برادرش هم بايد در اين مسابقات طال مي گرفت
محســن محمودصفري| محمدرضا گرايي در توكيو 
جزو كشتي گيراني بود كه شــانس مدال محسوب 
مي شد اما در بهترين حالت براي او مدال برنز را كنار 
گذاشــته بودند. در واقع كمتر كسي فكر مي كرد كه 
اين كشتي گير جوان روي ســكوي نخست المپيك 
قرار بگيرد. اما او با خونسردي رقبايش را يكي پس از 
ديگري شكست داد و توانست تنها طاليي كشتي در 
رشته آزاد و فرنگي باشد. قهرمان المپيك توكيو در 
گفت وگوي اختصاصي با همشــهري از اين موفقيت 

بزرگ مي گويد.

  اين همه خونســردي در كشتي هايت از 
كجا مي آيد؟

اين طور نيست كه اصال اســترس نداشته باشم ولي سعي 
مي كنم روي خودم مسلط باشم تا برنامه هايي كه از قبل 
دارم را روي حريفم پياده كنم. استرس داشتن بد نيست 
ولي استرس بيش از حد روي كارم تأثير منفي مي گذارد. 
از اين گذشته، چهره ام طوري اســت كه استرس در آن 

مشخص نمي شود )با خنده(

  فكرش را مي كــردي اينقدر راحت طالي 
المپيك را به دست بياوري؟

راحت كه نبود ولي فكرش را مي كردم. از روزي كه كشتي را 
شروع كردم طالي المپيك را مي خواستم و تمام تالشم را 
كردم. براي همين است كه مي گويم آسان نبود؛ تمرينات 
سنگين، رژيم گرفتن، اردوهاي شــبانه روزي و دوري از 
خانواده اتفاقاتي است كه براي رسيدن به مدال بايد آنها را 
تحمل كرد. حاال امكان دارد در اين مسير مصدوميت هم 

پيش بيايد كه زحمت آدم را دوچندان مي كند.

  سال گذشته براي مسابقات جهاني قزاقستان 
محمد بنا اسم تو را به خاطر مصدوميت خط زد ولي يك ماه 

بعد در اميدهاي جهان طال گرفتي. واقعا مصدوم بودي؟
از ناحيه دنده آســيب ديده بودم و آن زمان ترجيح دادند كه 
من به مسابقات بزرگساالن اعزام نشــوم. حدود يك ماه بعد 

به اميدهاي جهان در مجارستان رفتم و توانستم طال بگيرم.

  پس از نظر روحي خوب توانســتي خودت 
را جمع وجور كني. خيلي ها بــا يك خط خوردن ورزش 

برايشان تمام مي شود.
من مدال طالي المپيك را مي خواســتم و براي هدفم بايد 
مي جنگيدم. نخستين كار كسب سهميه بود كه در قزاقستان 
به دست آمد. بعد از كسب سهميه بيشتر به اين باور رسيدم 
كه مي توانم در المپيك طال بگيرم كه خدا را شكر اين اتفاق 

برايم رخ داد.

  در توكيو هر چقدر مدال گرفتن تو شيرين 
بود، مدال نگرفتن محمدعلي گرايي تلخ بود. نظر خودت 

چيست؟
حق علي واقعا مدال بود. او 2 مدال جهاني دارد و ســال ها در 
سطح اول كشــتي دنيا مطرح است ولي مصدوميت  بدموقع 
باعث شد نتواند به مدال برسد. او در عين شايستگي مدال را از 
دست داد كه اين مسئله واقعا ناراحت كننده بود. من دوست 
داشتم با هم مدال بگيريم ولي فرصت داريم و اميدوارم اين 

اتفاق در پاريس برايمان بيفتد.

  خيلي ها دليل مدال نگرفتن برادرت را اين 
مي دانند كه در روز مســابقه رده بندي اش دائما كنار تو 
بود، درصورتي كه مي توانست در هتل باشد. به نظرت اين 

حضور و استرسي كه كشيده در كارش تأثير داشته است؟
بدون تأثير كه نبوده است. مي دانم دلش طاقت نياورد به هتل 
برود. من به علي گفتم ولي مي گفت چطور تو را ول كنم بروم 
هتل، آنجا سخت تر مي گذرد. با اين حال به نظرم دليل اصلي 
مدال نگرفتن علي بدشانسي و مصدوميتش قبل از المپيك 

بود وگرنه او شايستگي مدال طال را داشت.

  اگر محمدعلي بعد از تو كشتي داشت تو هم 
همينطور كنارش بودي؟ حتي به قيمت از دســت رفتن 

مدالت؟
صددرصد! مگر مي شــود برادرم را رها كنم؟ ما سال هاست 
كه تمرينات مان با هم است و شيريني مدالمان وقتي كامل 
مي شود كه هر دو مدال بگيريم. اميدوارم اين اتفاق در المپيك 

پاريس رخ دهد.

  براي حضور در جهاني نروژ آماده هستي؟
فاصله مسابقات كم است و چند روز پس از بازگشت به ايران 
مجددا به خانه كشتي آمديم تا براي حضور در مسابقات جهاني 
آماده شويم. سخت است ولي براي موفقيت بايد تالش كنيم. 
من تمام سعي ام را مي كنم تا از نروژ دست پر برگردم، باقي اش 

ديگر دست خداست.

  مي داني كه ديگر كارت سخت شده و همه 
بيشتر تالش مي كنند قهرمان المپيك را شكست دهند؟

دقيقا همينطور اســت. همه جلوي قهرمان المپيك انگيزه 
بيشتري دارند. خود من هم هميشه همينطور بودم. مطمئن 
باشيد هيچ وقت روي تشك كم نمي گذارم و من هم فقط براي 
برد روي تشك مي روم. بايد از حاال به بعد بيشتر تالش كنم تا 

با آمادگي بيشتر از قبل در مسابقات حاضر شوم.

ناكامي بزرگ 

حاشيه پررنگ تر از متن

باورش سخت است اما احسان حدادي مي خواهد كمرش را 
در ايران جراحي كند. سال پيش او حاضر نشد خارپاشنه اش 
را در ايران جراحي كند و به آلمان رفت. هر چقدر هم پزشكان 
گفتند اين جراحي ساده  است و مي شود در ايران انجام داد، 
حدادي گوش نكرد. حاال چه اتفاقي افتاده كه او قبول كرده 
است تا جراحي كمرش را به پزشكان ايراني بسپارد؟ در اين 
چند  ساله با اين توجيه كه حدادي شانس مدال در المپيك 
اســت، براي تمرينات و آســيب ديدگي هايش هزينه هاي 
زيادي شد، هر چقدر هم بقيه دووميداني كاران انتقاد كردند و 
گفتند ما را هم ببينيد، كسي توجه نكرد. حدادي در المپيك 
نتيجه نگرفت و انتقادات هم بيشتر شــد. نظر بعضي ها اين 
است كه حدادي اگر مصدوم اســت، بايد كنار برود اما او به 
بازي هاي آســيايي آينده و المپيك بعــدي فكر مي كند. او 
براي اينكه باز هم نفر اول دووميداني باشد، نياز به اين دارد 
كه بتواند دوباره دل مسئوالن ورزش را به دست بياورد؛ اولين 
قدم اين اســت كه هزينه هايش را كم كند و دوم اينكه يك 
مدال با ارزش  بگيرد. برنامه حدادي اين اســت كه پزشكان 
ايران كمرش را جراحي كنند و بعد مدال بازي هاي آسيايي 

را به دست بياورد. فعال كه قدم اول را محكم برداشته است. 

وزارت ورزش خيلــي تالش كرد تا قبــل از روي كار آمدن 
دولت جديــد انتخابــات فدراســيون هايي را كــه دوره 
4ساله شــان به پايان رســيده بود، برگزار كند اما در مورد 
فدراســيون ژيمناســتيك ناكام ماند. با اينكه دوره 4 ساله 
زهرا اينچه درگاهي، رئيس اين فدراسيون 19 تير به پايان 
مي رسيد اما 21ارديبهشت نام نويسي از نامزدها انجام شد 
و انتظار مي رفت يكي دو هفته بعد انتخابات برگزار شود اما 
يك اشتباه برنامه  هاي وزارت ورزش را به هم زد. درگاهي كه 
از مغضوبين بعضي از مسئوالن وزارتخانه  بود، براي رياست 
دوباره ثبت نام كرده بود اما رد صالحيت شد. گفته مي شود به 
خاطر پيگيري هاي درگاهي بوده كه وزارت ورزش نتوانسته 
انتخابات را در زمان دلخواهش برگزار كند. حاال كه 40روز 
از پايان دوره درگاهي مي گــذرد، وزارت ورزش حتي براي 
فدراســيون سرپرســت هم انتخاب نكرده؛ موضوعي كه 
مخالفان درگاهي را شاكي و نگران كرده است. آنها احتمال 
مي دهند درگاهــي در دولت جديد بتواند در فدراســيون 

ماندگار شود.

كرونا اردوي تيم ملي پينگ پنگ را كه قرار است براي مسابقات 
قهرماني آسيا  آماده شود، تعطيل كرده  اما حواس همه به موضوع 
ديگري است. اول هفته پيمان حسني، دبير فدراسيون به خاطر 
مسائل شخصي از سمتش استعفا داد و مهرداد عليقارداشي، 
رئيس فدراسيون هم استعفاي او را قبول كرد اما ديروز حسني 
به سركارش برگشت. اينكه اختالف حسني و عليقارداشي سر 
چه بوده، مشخص نيســت اما اين اتفاق مهم ترين خبر ديروز 
پينگ پنگ در خبرگزاري ها بود. چند ماهي اســت كه اخبار 
حاشيه اي در پينگ پنگ پررنگ شده است. بعد از دعواي نوشاد 
عالميان در مسابقات انتخابي تيم ملي، راكتي كه نيما عالميان 
در بازي هاي المپيك توكيو روي ميز پرت كرد، خبرساز شد. 

حاال هم حاشيه به سطح مديريت رسيده است. 

امجديه

دلبري مدل حدادي

ليلي خرسند 
روزنامه نگار 
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افقي:
 1- از القاب امام علي)ع(- از 
رهبــران جنبش جنگل كه 

اعدام شد
2- ناميده شده- آماده ساختن- 

مقام
3- ويران كننــده- قهرمان 
ملي آفريقاي جنوبي-  ساز 

هفت بند
4- پسر گودرز در شاهنامه- 
اصطبل- موفــق در انجام 

كاري
5- نيستان- تك ورق بزرگ 
چاپي براي تبليغات عمومي

6- شكست خوردن لشكر- 
برنامه غذايــي خاص براي 
بهبود بيمــاري- يك صدم 

دالر
7- بــوي رطوبــت- حرف 

راست نمي زند- تخم كتان
8- شهيدان- بر سر عروس 
و داماد مي ريزند- ديد و نظر

9- لولــه باريك در ســاقه 
گيــاه- قند شــير- دل آزار 

كهنه
10- شــعور- فرمانــده- 

بي آبرويي
11- حس بســاوايي- كرم 

چراغدار!
12- دانش خداشناســي و 
شــناخت اديان- هر سنگ 

قيمتي- روكار ساختمان
13- چاشني غذايي- واضع 

جدول تناوبي- برگزيده
14- فراموشــكار- نوعــي 

ماليات- قانون چنگيزخان
15- منطقه كوهســتاني 
زيبــا در جنــوب غربــي 

آلمان- قصه
  

عمودي:
1- حس بويايــي- نيروي 

جاذبه- ترمومتر
2- معروف- غــذاي ظهر- 

زبان عربي
3- رمانــي نوشــته مريم 
رياحي- زمينــي كه نبش 
كوچه يا خيابان قرار گرفته 

است- حيوان وفادار
4- آتش- پروردگار- پست 

الكترونيك
5- واجار- قســمت پايين 

لباس
6- پراكندگــي- بي صدا- 

درخواست كننده
7- كارها- مــاده اي معطر 
براي خوشبوكردن زلف در 

قديم- پرچم
8- نابودي- باران شــديد و 

كوتاه مدت- رستني
9- انتقــام- انعكاس صدا- 

راننده خودرو

10- افراط- نــام گاوي در كتاب 
كليله و دمنه- مخالف

11- سرطان خون- فيلم كابويي
12- مراقبت كردن- گوشه نشيني- 

مرطوب
13- شــتر دم بريــده!- مقياس 
مســافت قديمي- نوعي شيريني 

بلوري
14- بنا شده- مخفي- مثل ماه

15- فقير و بي چيز- آشكار- نوعي 
زيبايي پنهان در برخي افراد

انسمقارمانوكن
ناويدنشتلقايور
دشكيالريازكد
ييورودهزاسروب
شداميباستكاا
نيونلووننوبغم

اودمانبيسلطا
كحتقبسيزاريط
نوفدهمودخخلب
جارعمافايراهق
عثلاثصخشماله
فدهتانمنتسياب
رهسينانصحتسن
يريپيفابيياراد
هياسمهبابررسي 15

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4007
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

786932514
215874936
439615827
361257489
978463251
542189763
853746192
124398675
697521348

متوسط

9 3        
4    2     
2  8   7    
 2 1   4  6  
  9 7  8 3   
 8  9   1 5  
   6   5  8
    5    1
       9 4823465971

976281534
415379268
542816397
139742685
768593412
387654129
251938746
694127853

ساده

متوسط

937145286
415826973
268397415
721534869
659718342
384962157
142679538
896453721
573281694

سخت

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

ساده

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

برادر بزرگ تر گرايي ها از المپيكي مي گويد كه به زعم او بد شروع شده و بد تمام شده است

محمدعلي گرايي: رضا مدال نمي گرفت 
يقه خودم را مي گرفتم
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   چرا نبايد به پرستار مرخصي استعالجي بدهند
از پرسنل بيمارستان لقمان تهران هستم كه براي دومين بار به كرونا 
مبتال شده ام و متأسفانه با مرخصي استعالجي من موافقت نمي كنند 
و مي گویند باید مرخصي استحقاقي بگيرید. آیا این مزد امثال من 
است كه بيش از یك سال اســت داوطلبانه در اورژانس بيمارستان 
لقمان شاغلم. این وضعيت تنها شامل من نيست و این گالیه بسياري 

از دیگر همكاران است.
پرستار كرونايي از تهران 

   بازنشستگان شركت پارس ســرام مطالبات قانوني خود 
را نگرفتند

89نفر از بازنشستگان شركت پارس سرام واقع در ورامين هنوز موفق 
به دریافت مطالبات قانوني بازنشستگي خود نشده اند، درحالي كه 
اغلب آنها سال هاست بازنشسته شده اند و همگي به سن سالمندي 
رسيده و داراي داماد و عروس و نوه هستند. مسئوالن مدام توپ را به 
زمين یكدیگر مي اندازند و وعده هایي مي دهند كه عملي نمي شود. 

از مسئوالن قوه قضایيه تقاضاي ورود به موضوع و رسيدگي داریم.
احمدزاده، احمديان و عليخاني از ورامين

   دوز اول اسپوتنيك زده ام، اكنون براي دوز دوم واكسن 
نيست

دندانپزشــكي هســتم كه در فروردین ماه با پيامــك براي تزریق 
فراخوان شده و نوبت اول واكســن را هم از نوع اسپوتنيك تزریق 
كردم. از آن موقع تاكنون كه آغاز شــهریور است براي من پيامكي 
براي تزریق نوبت دوم واكسن نيامده و به هر مركز واكسيناسيوني 
هم كه مراجعه مي كنم مي گویند شما باید حتما اسپوتنيك تزریق 
كنيد ولي ما نداریم. به نظام پزشكي مراجعه كردم مي گویند فعال 
اسپوتنيك نيست از راهنماي تلفني 60۷0 پرسيدم گفتند اثر آن 
دوز اول اسپوتنيك از بين رفته و باید از اول سينوفارم یا آسترازنيكا 
بزنيد. براي این كار مراجعه كردم گفتند نمي شود چون اسپوتنيك 
زده اید باید حتما اسپوتنيك بزنيد ولي ما نداریم و نمي دانيم كجا 

هست. من چه باید بكنم، هرروزه با بيماران سرو كار دارم.
دندانپزشك مستاصل از تهران

  طرح صيانت باعث خروج ارز از كشور مي شود
طرحي كه به عنوان صيانت از حریم فضاي مجازي دنبال مي شود از 
هم اكنون شكست خورده است و كمترین عارضه آن خروج ميليون ها 
دالر ارز از كشور اســت زیرا همانطور كه تجربيات قبلي نشان داده 
هر چه محدودیت ها بيشتر شــود، جامعه حریص تر به استفاده از 
موارد محدود شده بنابراین مردم به سمت خرید اینترنت ماهواره اي 

خواهند رفت كه به نفع كشور نيست.
محمدرضا از رشت

   مراحل تزريق واكسن جلوي چشم مراجعين باشد
دوز اول را دریافت كردم و كوچك تریــن عوارضي پس از دریافت 
واكسن نداشتم. آنجا واكسن را دور از چشم مراجعين آماده و سپس 
تزریق مي كردند با توجه به  وجود برخي شــایعات و بعضا اخباري 
درخصوص تزریق واكســن هاي تقلبي لطفا تمــام مراحل تزریق 
واكسن در معرض دید مراجعين باشــد. البته پس از 2 هفته تست 
آنتي بادي خواهم داد، اما بدیهي است كه بســياري از شهروندان 

چنين امكاني ندارند و این منصفانه نيست. 
شهرزاد از تهران

   ترافيك سنگين در اتوبان تهران- كرج به دليل جاده سازي  
نارواست

به دليل جاده سازي  در اتوبان تهران- كرج كه قاعدتا بخشي از مسير 
را مسدود مي كند، ترافيك دائمي در بخشي از این مسير ایجاد شده 
است. آیا انجام همين كار در شب شدني نيست و حتما باید روزها 
در زمان اوج ترافيك چنين كاري انجام شــود و هزاران ماشين در 
ترافيك مضاعف شده اتوبان وقتشان تلف شود. اتوبان تهران -كرج 
بدون عمليات عمراني هم هميشــه ترافيك دارد تا چه رســد به 

مسدودي تعمدي.
حاصلي از كرج 

   جلوي ميدان تره بار زيبادشت بسيار آلوده است
روز جمعه 22مردادماه به قصد خرید از ميدان تره بار زیبادشــت 
واقع در خيابان چشــمه از خانه خارج شدم. در بدو ورود به قدري 
جلوي ورودي بوي شيرابه مي آمد كه در داخل رفتن تردید داشتم. 
اما وقتي داخل ميدان شدم وضعيت بدتر بود و روي ميو ها و حتي 
ســيب زميني و پياز مملو از مگس بود كه از خرید پشيمان شدم و 
بازگشــتم. از دفتر مدیریت پيگيري كردم گفتند مسئول ميدان 

تشریف نياورده اند.
شاكري از تهران

   طرح صيانت از حقوق مصرف كننده در گوهردشت متوقف 
شود

طرحي به نــام طرح صيانــت از حقوق مصرف كننــدگان برق در 
گوهردشــت كرج در حال اجراســت كه در  آن ولتاژ برق را آنقدر 
پایين آورده اند كــه در هر خانه به زور یك یــا 2 المپ كم مصرف 
پت پت كنان روشن مي شوند. این كار آسيب فراواني به سيم كشي 
داخل ساختمان ها و لوازم برقي مي زند و تقاضا داریم به این روش 

ادامه ندهند و در ساعات مشخصي با اعالم قبلي برق را قطع كنند.
صديقي از كرج 

نقدينگي برسد متروي آيت اهلل كاشاني راه اندازي مي شود
روابط عمومي شركت راه آهن شــهري تهران و حومه پيرو چاپ 
پيام مردمي با عنوان متروي آیت اهلل كاشاني چه زماني راه اندازي 
مي شود در ستون با مردم روز 24تيرماه پاسخ داده است: »پيشرفت 
فيزیكي عمليات اجرایي این ایســتگاه حدود 90درصد است و با 
توجه به اولویت هاي درنظر گرفته شده براي راه اندازي بخش هاي 
مختلف خط 6مترو و محدودیت هاي مالي هنوز تجهيزات مورد 
نياز ایستگاه مذكور تامين نشده است. گفتني است پس از تزریق 
نقدینگي عمليات تامين و نصب تجهيزات و همچنين استمالك 

زمين باقيمانده به منظور تكميل این ایستگاه انجام مي شود«.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

جنايت هولناك نوجوان 
16ساله 

نوجوان 16ساله كه بر سر زمين هاي زراعي با 
برادرش دچار اختالف خانوادگي شده بود با در 
دست داشتن یك قبضه سالح شكاري راهي 

خانه آنها شد و دست به جنایتي هولناك زد.
به گزارش همشهري، دوشنبه گذشته مأموران 
پليس شــيراز در جریان تيراندازي مرگبار در 
خانه اي در شهرك ركن آباد قرار گرفتند و راهي 
آنجا شــدند. آنها پس از ورود به داخل خانه با 
جســد  نوجواني 16  و زني 19ســاله روبه رو 
شــدند كه بر اثر اصابت گلوله سالح شكاري 
جانشان را از دست داده بودند. در نزدیكي آنها 
پيكر غرق خون جواني 22ساله نيز دیده مي شد 
كه او نيز هدف گلوله قرار گرفته  و به شــدت 
مجروح شــده بود. او هنوز نفس مي كشيد. با 
حضور اورژانس، مرد مجروح به بيمارســتان 
انتقال یافت و تحت درمان قرار گرفت. این در 
حالي بود كه بررسي هاي اوليه در صحنه جرم 
از این حكایت داشت كه نوجوان 16ساله ابتدا 
با سالح شكاري به برادرش و همسر او شليك 
كرده و در پایان با شــليك گلوله به سرش به 

زندگي خود پایان داده است.
در ادامه تحقيقات پليســي مشخص شد كه 
انگيزه این جنایت، اختالفات خانوادگي بوده 
است. بررســي ها نشــان مي داد كه نوجوان 
16ساله از مدتي قبل بر سر زمين هاي زراعي 
با برادرش اختالف داشته است. این اختالفات 
تنها ميان آنها نبود. مأموران متوجه شدند كه 
2روز قبل از حادثه، این دو برادر بر سر همين 
زمين ها با افراد دیگري نيز درگير شده بودند. 
ظاهرا همين اختالفات سبب شــده بود روز 
حادثه، نوجوان 16ساله كه از دست برادرش 
عصباني بود با برداشــتن یك قبضه ســالح 
شكاري دست ســاز كه در خانه داشت، راهي 
خانه برادرش شود و او را هدف گلوله قرار دهد.

تحقيقات نشــان مي داد كه وقتــي نوجوان 
16ســاله به برادرش شــليك و او را مجروح 
كرده بود، همســر برادرش كه شــاهد ماجرا 
بود وحشت زده به ســمت وي هجوم برده اما 
او به سمت زن جوان نيز شليك كرده و او را به 
قتل رسانده بود. وي سپس درحالي كه از این 
اقدام به شدت وحشــت كرده بود، لوله اسلحه 
را به سمت خود گرفته و با شــليك گلوله به 

زندگي اش پایان داده بود.
به گفته ســرهنگ كاووس محمدي، معاون 
اجتماعي فرمانده انتظامي استان فارس، پس 
از تحقيقات اوليه اجســاد متوفيان براي سير 
مراحل قانوني تحویل پزشكي قانوني شد. آنچه 
در این حادثه حائز اهميت است، عدم كنترل 
خشم اســت. وي به شــهروندان توصيه كرد 
كه هنگام عصبانيت خشــم خود را كنترل  و 
هرگونه مشكالت شــخصي و خانوادگي را با 
مراجعه به مشاوران و مراكز مشاوره حل كنند.

جاماندن پالك 
 موتورسيكلت،

موبايل قاپان را گرفتار كرد
2موبایل قــاپ حرفــه اي با پرســه زدن در 
خيابان هاي شــمال تهران گوشي دست كم 
90نفر از شهروندان را سرقت كردند. به گزارش 
همشهري، چند روز قبل زماني كه راننده یك 
خودروي ســواري در حال صحبت با موبایل 
بود 2سرنشين موتورســيكلت به وي نزدیك 
شــده و گوشــي را قاپيده و فرار كردند اما با 
خودروي طعمه  خود تصادف كردند و در این 
تصادف، پالك موتور ســيكلت آنها جدا شد 
و روي زمين افتــاد. با فرار ســارقان، پليس 
توانســت از طریق پالك جا مانده یكي از آنها 
را شناسایي و دســتگير كند. سرهنگ سعيد 
دالوند، رئيس پایگاه یكم پليس آگاهي تهران 
گفت: متهم در بازجویي ها به 90فقره موبایل 
قاپي با همدســتي یكي از دوستانش اعتراف 
كرد و در ادامه مشخص شد كه دومين متهم 
نيز مدتي قبل هنگام سرقت تلفن همراه توسط 
مأموران كالنتري دستگير شده و در بازداشت 
به ســر مي برد. به گفته وي بيش از 80نفر از 
مال باختگان شناسایي شده اند و هر 2سارق با 

دستور قضایي روانه زندان شده اند.

صدوركيفرخواست در پرونده قتل دختر نوجوان 
 وقتي آزمایش دي ان اي، مهر تأیيد بر اظهارات زن 

و مردي زد كه خودشان را پدر و مادر واقعي شيما پيگيري  
معرفي كرده بودند، براي قاتل این دختر به جرم 
قتل و آدم ربایي كيفرخواست صادر شد و او به زودي پاي ميز 

محاكمه قرار خواهد گرفت.
به گزارش همشهري، پرونده شيما 15ساله 26مرداد سال98 
و با ناپدیدشدن مرموز او به جریان افتاد. دختر نوجوان آن روز 
براي خریــد از خانه بيرون رفت و دیگر برنگشــت. تحقيقات 
پليس نشــان مي داد كه وي آخرین بار حوالي ترمينال بيهقي 
تهران سوار بر یك خودروي پژو پارس سفيد شده بود. مالك 
خودرو مردي 62ساله به نام بهلول بود كه بازداشت شد اما ادعا 
كرد از سرنوشت شيما خبري ندارد. او گفت كه آن روز دختر 
نوجوان سوار ماشينش شده و كمي بعد پياده شده و دیگر وي 
را ندیده است. این مرد آزاد شد اما سال گذشته با انتشار فيلمي 

در شبكه هاي اجتماعي كه در آن پدرخوانده شيما از رئيس قوه قضایيه 
براي پيداكردن دخترش كمك مي خواست، رسيدگي به پرونده ازسر 
گرفته شده و بهلول كه تنها مظنون پرونده بود بار دیگر بازداشت شد.

متهم این بار اعتراف كرد كه مرداد98، شــيما را كه از خانه شان قهر 
كرده بود، سوار ماشــينش كرده، او را فریب داده و به خانه اش برده 
اما بعد از حدود 50روز او را به قتل رســانده و جســدش را در حياط 
صاحبخانه اش دفن كرده است. او درباره انگيزه اش گفت: شب حادثه 
با شيما در حال تماشاي تلویزیون بودیم كه گفت قرص هاي اعصابش 
تمام شده است. از من خواست به داروخانه بروم و برایش قرص بخرم. 
من رفتم اما پيدا نكردم و خيلي زود به خانه برگشتم. گفت قرص چه 

شــد؟ گفتم 
پيدا نكردم. همين باعث شد كه عصباني شود. او شروع كرد به فحاشي 
و من عصباني شدم او را با شالي كه دور گردنش بود خفه كردم. بعد از 
قتل، او را به حياط خانه صاحبخانه ام كه در نزدیكي خانه من زندگي 

مي كرد بردم و در باغچه دفنش كردم.
بعد از اعتراف بهلول، مأموران جسد شــيما را از داخل باغچه بيرون 

كشيدند و به این ترتيب راز گم شدن دختر نوجوان فاش شد.

درخواست قصاص
براي تكميل تحقيقات در ایــن پرونده جنایي باید اظهارات اولياي 

دم درخصوص اینكه آیا درخواست قصاص دارند یا نه، ثبت 
مي شد. از ســوي دیگر بررسي ها نشــان مي داد كه شيما 
سال ها قبل به فرزندخواندگي گرفته شده و زن و مردي كه 
در این مدت پيگير پرونده او بودند و براي پيداكردنش به هر 
دري زده بودند، در حقيقت پدرخوانــده و مادرخوانده اش 
بوده اند. بنابراین از لحاظ قانوني نمي توانســتند شــكایتي 
درخصوص مرگ شــيما مطرح كنند. در این شرایط تالش 
براي یافتن پدر و مادر واقعي دختر نوجوان آغاز شد تا اینكه 
بهمن پارســال زن و مردي راهي دادســراي جنایي تهران 
شدند و گفتند كه شيما دختر آنهاست. آنها گفتند زماني كه 
شيما نوزاد بوده به دليل اینكه فرزندان زیادي داشتند و توان 
نگهداري از دختر كوچك شان را نداشتند، او را به زن و مردي 
سپردند كه نمي توانستند صاحب فرزند شــوند. آنها عنوان 
كردند كه پدرخوانده و مادرخوانده شيما را مي شناختند و از 
آشنایان شان بوده اند. پس از اظهارات این زن و مرد، بازپرس 
جنایي تهران دستور آزمایش دي ان اي صادر كرد تا مشخص شود 
گفته هاي آنها حقيقت دارد یا نه. پس از انجام آزمایش، نتيجه اعالم 
و مشخص شد كه این زن و مرد مادر و پدر واقعي شيما هستند. در 
این شرایط درخواست آنها براي قصاص قاتل دخترشان در دادسرا 
پذیرفته شــد و پس از تكميل تحقيقات، براي بهلول به اتهام قتل 
عمدي و آدم ربایي كيفرخواست صادر شد. به این ترتيب پرونده از 
دادسراي جنایي به دادگاه كيفري فرستاده شد تا متهم به قتل به 
جرم قتل عمدي دختر 15ساله و مشاركت در آدم ربایي محاكمه 

شود.

پليس جوان اسكناس هاي 100دالري را به صاحبش رساند

آزمايش دي ان اي، پدر و مادر واقعي شيما را مشخص كرد

سرقت از حساب مقتول   
دست قاتل را رو کرد

 راز مردی جوان كه در درگيری بر 
ســر وكالت كاری، برادرش را به جنايي

قتل رسانده و با صحنه سازی قصد 
داشــت موضوع را خودكشی جلوه بدهد، پس از 
گذشت 8 ماه و با برداشت پول از حساب مقتول 

فاش شد. 
به گزارش همشهری، سوم دی ماه سال گذشته با 
پيدا شدن جسدي در منطقه كهریزك، تحقيقات 
پليس براي كشف راز این ماجرا آغاز شد. جسد 
متعلق به مردی حدودا 40 ساله بود كه هيچگونه 
مدارك هویتی همراهش نبود.  اما داخل یكی از 
جيب هایش یك قرص برنج به چشم می خورد. 
اگرچه تيم جنایی در ابتــدا احتمال داد كه مرد 
جوان دست به خودكشی زده است اما آثار ضرب 
و جرح برروی صورت و ســر وی حكایت از وقوع 

جنایت داشت. 
در این شرایط جسد مرد ناشــناس به پزشكی 
قانونی انتقال یافت و پزشــكان با انجام معاینات 
اوليه اعــالم كردند كه علت مــرگ وی ضربات 

سنگيني است كه به سر او وارد شده است. 
كارآگاهان در ادامه و با بررسي پرونده هاي مربوط 
به افراد گمشده هویت مقتول را شناسایي كردند. 
او جواني به نام فرشاد بود كه خانواده اش گزارش 
ناپدید شــدن وي را به پليس اعالم كرده بودند. 
آنها می گفتند كه فرشاد صبح روز سوم دی 99 
برای انجام كارهایش از خانه خارج شده و دیگر 

بازنگشته است. 
تحقيقات نشان می داد كه فرشاد به همراه مادرش 
در یك خانــه قدیمی زندگی می كرده اســت. 

در طبقه دوم خانه قدیمی نيز برادر فرشــاد به 
نام فرید به همراه همســرش زندگي مي كردند. 
خانواده مقتــول می گفتند كــه او با هيچ كس 
خصومتی نداشته اما مادرش مي گفت كه موبایل 
و كارت های عابربانك پسرش كه همراه وی بوده، 
ناپدید شــده اند و این موضوع نشان می داد كه 

احتماال وي قربانی سرقت شده است. 
به رغم مطرح شــدن این فرضيــه، تيم جنایی 
تحقيقات خــود را گســترده تر كرد تــا اینكه 

سرنخ هایي تازه به دست آمد. 

تصوير قاتل در دوربين مداربسته
تجســس های ماموران اداره دهم پليس آگاهی 
تهران ادامه داشــت تــا اینكه چنــد روز پيش 
ماموران دریافتند كه از حســاب مقتول، حدود 
3 ميليون تومان برداشت شده است. عالوه بر این 

موبایل مقتول نيز فعال شده بود. 
ماموران به ســراغ بانكی رفتند كــه پول از آنجا 
برداشت شده بود. در بررســی تصاویر دوربين 
مداربسته بانك فردي كه اقدام به برداشت پول از 
حساب مقتول كرده بود شناسایي شد. او كسی 

نبود جز  برادر كوچك تر مقتول. 
وقتی وي دستگير شد، ماموران موبایل مقتول را 
نيز در خانه او كشف كردند و با این شواهد، مرد 
جوان اسرار قتل برادرش را بعد از گذشت 8 ماه 
فاش كرد و گفت كه او را در جریان یك درگيري 
به قتل رسانده اســت. با اعترافات متهم، براي او 
قرار قانوني صادر شد و تحقيقات تكميلي در این 

پرونده ادامه دارد. 

پاسخ مسئوالن

زن و مرد جوان كه با شناسایي پيرمردي ثروتمند و تهيه فيلم 
سياه از وي قصد اخاذي 200سكه اي از او را داشتند، به دام پليس 
افتادند.  به گزارش همشهري، مدتي قبل مرد مسنی نزد ماموران 
پليس فتا در یكي از شهرهاي استان فارس رفت و مدعي شد كه 
زن و مرد جواني قصد اخاذي ميلياردي از وي را دارند. او توضيح 
داد: چندي پيش با زن جواني كه نياز به كمك مالي داشت آشنا 

شدم. من وضع مالي خوبي دارم و گاهي به افراد نيازمند كمك 
مي كنم و این زن نيز براي كمك نزد من آمده بود. 

وي ادامه داد: یك روز كه به خانه این زن دعوت شده بودم، او با 
نوشيدني از من پذیرایي كرد اما پس از خوردن آن به خواب رفتم 
و نفهميدم كه چه اتفاقي رخ داده اســت اما یك روز بعد، فردي 
از طریق واتس آپ فيلمي را برایم ارســال كــرد كه با دیدن آن 
شوكه شدم. آنجا بود كه فهميدم در دام آن زن افتاده ام و او بعد 
از بيهوش كردن من، اقدام به تهيه فيلم سياه كرده و با همدستي 
مرد جواني، فيلم را برایم فرســتاده بود تا نقشه اي را كه در سر 
داشت عملي كند.  به گفته شــاكي، زن و مرد جوان او را تهدید 
كرده بودند كه اگر 200سكه طال به آنها پرداخت نكند، فيلم را 
در شبكه هاي اجتماعي منتشر مي كنند و آبروي او را مي برند. 

مرد مسن با توجه به شهرت خانوادگي كه داشت با دیدن فيلم به 
وحشت افتاده و براي حفظ آبروي خانوادگي اش تصميم گرفته 
بود تن به خواسته آنها بدهد. او حتي شروع به جمع آوري سكه 
كرده بود تا با پرداخت آن به زن و مرد اخاذ، به این ماجرا پایان 
بدهد اما در همان روزها بود كه وقتي ماجرا را با یكي از دوستانش 
در ميان گذاشت، دوستش پيشنهاد كرد كه به جاي تن دادن به 
خواسته اخاذي كنندگان نزد مأموران پليس برود و از آنها كمك 
بگيرد. به این ترتيب بود كه شاكي دلش را به دریا زد و پيش از 
اینكه زن و مرد اخاذ تهدیدشان را عملي كنند نزد ماموران پليس 
فتا رفت و از آنها شكایت كرد.  مأموران پس از شنيدن حرف هاي 
این مرد تحقيقات براي شناسایي و دستگيري متهمان را آغاز 
كردند. آنها با سرنخ هایي كه شاكي در اختيارشان قرار داده بود 

موفق شدند زن و مرد جوان را شناســایي و هر دوي آنها را در 
یك عمليات ضربتي دســتگير كنند. متهمــان در بازجویي ها 
به نقشه ســياه خود براي اخاذي از مرد ثروتمند اعتراف كردند 
و زن جوان گفت: من و پسر مورد عالقه ام از مدتي قبل شاكي را 
شناسایي كرده بودیم و مي دانستيم كه ثروت زیادي دارد. براي 
همين نقشه اخاذي از او را كشــيدیم. طبق نقشه، من باید با او 
طرح دوستي مي ریختم و به بهانه اینكه نياز به كمك دارم وي 
را فریب داده و به خانه ام مي كشاندم تا بتوانيم از وي فيلم سياه 
تهيه كنيم. پس از تهيه فيلم نيز قصد اخاذي از وي را داشــتيم 
كه دستگير شدیم.  به گفته سرهنگ حشمت سليمانی، رئيس 
پليس فتا فارس، پس از اعترافات متهمان براي هردوي آنها قرار 
قانوني صادر شد و این پرونده در اختيار مرجع قضایي قرار گرفت.

 دام 200 سكه اي
براي پيرمرد ثروتمند

    گفت وگو با متهم 
انگيزه ات از جنايت چه بود؟

فرشاد حاضر نمی شد وكالت كاری را پس بگيرد يا نام 
مرا هم در وكالت بنويسد.  

چه وكالتی؟
مادرم مدتی قبل يك وكالت كاری به برادرم داده بود 
برای انجام كارهای اداری مربوط به امالك پدر و مادرم. 
وقتی اين را شنيدم عصبانی شدم. به سراغ مادرم رفتم 
و گفتم چرا وكالت را به فرشاد داده و مرا آدم حساب 
نكرده است؟ مادرم گفت تو متاهلی اما فرشاد مجرد. 
می گفت قصد اذيت كردن مرا نداشــته است، چون 
فرشاد وقتش آزاد است و به راحتی می تواند به دنبال 
كارهای اداری امالكمان برود. عصبانی شدم و گفتم بايد 
نام من هم در وكالت نوشته شود. مادرم هم گفت برو با 

فرشاد صحبت كن. 

با او صحبت كردي؟
روز حادثه فرشاد قصد خروج از خانه را داشت كه به 

حياط رفتم و صدايش كردم. از او خواستم وكالت را 
به نام من بزند اما برادرم می گفت بايد خودش كارها 
را انجام بدهد. برســر اين موضوع با يكديگر درگير 
شــديم. او را هل دادم و به زمين خورد. بعد چشمم 
به يك چوب افتاد كه آن را برداشتم و شروع كردم 
به كتك زدنش. وقتی به خودم آمدم متوجه شــدم 
كه برادرم فوت شده است. پس از آن بود كه تصميم 
گرفتم صحنه سازی كنم ؛ جسد را به كهريزك بردم 
و با قرار دادن يك قرص برنج در جيب برادرم قصد 
داشــتم وانمود كنم كه خودكشــی كرده است اما 

سرانجام لو رفتم.

چرا از حساب برادرت پول برداشت كردی؟
فكر می كردم آب ها از آسياب افتاده و ديگر كسی به 
دنبال قاتل برادرم نيست. البته در تمام اين مدت عذاب 
وجدان داشتم و كابوس می ديدم اما چون به پول نياز 
داشتم از حسابش پول برداشتم غافل از اينكه با همين 

كار لو خواهم رفت.

اسرار پرونده برادركشی 

پس از 8 ماه فاش شد

مامور وظيفه شــناس پليــس وقتي كيفــي پر از 
اسكناس 100دالري در منطقه مرزي پيدا كرد همه 
تالش خود را انجام داد تا توانست صاحب آن را كه 

مردي عراقي بود پيدا كند.
به گزارش همشهري، این پليس جوان به نام سروان 
اميررضا منصوري كه در پليس شهرســتان مهران 
واقع  در استان ایالم خدمت مي كند چند روز قبل در 
حال گشت زني در سالن گذرنامه مرز مهران بود كه 

ناگهان یك كيف پول دید. او كنجكاو شد و كيف را 
برداشت و وقتي داخل آن را كنترل كرد دید 20قطعه 
اســكناس 100دالري كه حدود 52ميليون تومان 
ارزش دارد داخل كيف اســت. او فورا به مقر پليس 
رفت و ماجرا را گزارش و از همان موقع تالش هایش 

را براي پيدا كردن صاحب كيف آغاز كرد.
آنطور كه مدارك موجود در كيف نشان مي داد كيف 
متعلق به یكي از اتباع كشور عراق بود كه احتماال در 

سالن گذرنامه گم كرده بود. پليس وظيفه شناس با 
استفاده از همين مدارك جست وجوهایش را براي 
پيدا كردن مرد عراقي آغاز كرد تا اینكه ســرانجام 
توانست او را كه به دنبال كيف گمشده اش بود پيدا 

كند و كيف و دالرها را تحویلش دهد.
در همين حال سرهنگ سروش اصل مرز، فرمانده 
انتظامي شهرســتان مهران ضمــن اعالم جزئيات 
امانتداري و صحت عمل این پليس وظيفه شــناس 

گفت: سروان اميررضا منصوري در حال گشت زني 
در سالن گذرنامه این كيف را پيدا كرده بود و با تالش 
زیاد توانست صاحب آن را كه یكي از اتباع عراق بود 

پيدا كند و كيف را تحویل دهد.
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»درخت گردو« به زودي اكران مي شود
فیلم تازه برای اکران خسته

فيلسوفان و نظریه پردازاني از نحله هاي 
مختلف، سينما را هنر توده ها خوانده اند؛ گزارش

هنري كه مي تواند مــردم را فوج فوج به 
سينما بكشاند و فكر و قلبشان را به تسخير خود درآورد. 
امــا از زمان شــيوع كرونا ســينما دیگر همــان هنر 
مردم پسند سابق نيست. حاال سينما به محلي تبدیل 
شــده كه مردم ترجيح مي دهند براي حفظ سالمت و 
جانشان از آن دوري كنند و فيلم دیدن انفرادي در خانه 
را به حضور در ســالن ســينما ترجيح مي دهند. تازه 
داستان سينما در ایران با دیگر كشورهاي صاحب سينما 
در دنيا كه واكسيناســيون عمومي در حد قابل قبولی 
انجام شده، به مراتب متفاوت تر است. تعداد كشته هاي 
كرونا بسيار زیاد است و مردم، جدا از معاش سخت، در 
تامين نيازهاي درماني و بهداشتي شــان با مشكالت 
عدیده اي مواجه هستند. در این وضعيت طبيعي است كه 
اغلب مردم تمایلي به حضــور در مكان هاي عمومي - 
علي الخصوص مكان هاي سرپوشيده - ندارند و بيش از 
یك سال است كه سينماها مشتریانشــان را از دست 
داده اند. در نتيجه این وضعيت، تهيه كنندگان هم دوست 
ندارند فيلم هایشان را در چنين دوره عسرتي روي پرده 
بفرستند. همين مسائل دست به دست هم داده كه بعد از 
مراسم عزاداري تاسوعا و عاشــورا فيلم جدیدي اكران 
نشود و سينماها همچنان بالتكليف باشند. با اینكه این 
روزها زمزمه اكران فيلم »درخت گردو« محمدحسين 
مهدویان با بازي پيمان معادي و مهران مدیري شنيده 
مي شود، اما حتي آمار رســمي كرونا هم - كه به اذعان 
خود مسئوالن بســيار كمتر از آمار واقعي است - پاي 

رفتن به سينما براي سينماروها نمي گذارد.

اين»درختگردو«كيثمرميدهد؟
در یك سال و نيم گذشــته بارها نام »درخت گردو« 
به عنوان یكي از كاندیداهاي اكران مطرح شــده، اما 
این حــدس و گمان ها تا امروز رنــگ واقعيت به خود 
نگرفته است. این فيلم پس از نمایش در سي و هشتمين 
جشنواره فيلم فجر، سال گذشته چند روزي مصادف با 
هفته وحدت در كردستان اكران شد تا امكان حضور در 
رقابت اسكار را پيدا كند. از آن مقطع به بعد، رسانه ها 
بارها از این فيلم به عنوان فيلمي كه قرار است در همين 
اوضاع و احوال كرونایي و فعاليت نصف و نيمه سينماها 
روي پرده برود، نام برده انــد. اما طبيعتا تهيه كننده و 
دســت اندركاران آن ترجيح داده اند زماني فيلمشان 
اكران شود كه مردم راغب به سينما رفتن باشند. تيرماه 
امسال مرتضي شایسته، دبير و سخنگوي شوراي صنفي 
نمایش، از اكران »درخت گردو« همراه با »دیناميت« 
ساخته مسعود اطيابي خبر داد. با اینكه »دیناميت« به 
نمایش درآمد، اما باز »درخت گردو« بار نداد و نتوانست 
طعم ميوه اكران را بچشد. پيك پنجم كرونا مدت هاست 
كه در ایران در اوج است و خيال سرازیر شدن ندارد و 
طبيعي است كه اكران هيچ فيلمي در این وضعيت با 
استقبال روبه رو نشود و تهيه كننده »درخت گردو« هم 
در انتظار زمان بهتري براي اكران باشد. با این حال، روز 
سه شنبه مرتضي شایسته در گفت وگو با مهر گفت علي 
ســرتيپي، پخش كننده »درخت گردو« در نامه اي به 
شوراي صنفي نمایش از اعالم آمادگي براي اكران این 
فيلم خبر داده و قرار بر این شده كه این فيلم از سوم یا 
دهم شهریور ماه به نمایش درآید. شایسته گفته بود، هر 
سينماداري كه عالقه مند به اكران این اثر باشد مي تواند 
از روز چهارشنبه آن را به نمایش بگذارد. با این حال، 
»درخت گردو« دیروز اكران نشد و عكس و پوستر آن 

در سایت هاي خرید آنالین بليت سينما قرار نگرفت.

فيلميكهمخاطبدارد
در اوایل تيــر وقتي اعالم شــد كه حمایــت دولتي 
2.5ميلياردي بــه فيلم هایي تعلــق مي گيرد كه در 
گيشه به فروش 5ميلياردي برسند، مصطفي احمدي، 
تهيه كننده »درخت گردو« با انتقــاد از این تصميم 
شوراي صنفي نمایش آن را بي احترامي به عوامل 2فيلم 
»دیناميت« و »درخت گردو« تلقــي كرده و از اكران 
انصراف داده بود. با این حال، ســيدابراهيم عامریان، 
تهيه كننده فيلم دیناميت، نهایتا بــه اكران فيلمش 
رضایت داد و این فيلم تا امروز حدود 9ميليارد در گيشه 
فروخته و با احتســاب 2و نيم ميليارد كمك دولتي 
چيزي حدود 11و نيم ميليارد در این اوضاع و احوال 
كرونا درآمد داشته است. اما مشخص نيست احمدي 
كه در آن زمان با اكران »درخت گردو« مخالفت كرده 
بود، چطور به اكران فيلمش رضایت داده است. مرتضي 
شایسته درباره تمایل داشــتن یا نداشتن احمدي به 
اكران فيلمش اظهار بي اطالعي كــرده و فقط از نامه 
سرتيپي مبني بر اعالم آمادگي براي اكران فيلم سخن 

گفته بود. 
دیروز كه اكران »درخت گردو« آغاز نشــد این تصور 
پيش آمد كه شاید احمدي شــرایط را براي نمایش 
فيلمش مناسب تشــخيص نداده، اما ســرتيپي در 
گفت وگو با ایسنا اعالم كرد »درخت گردو« هنوز براي 
اكران آماده نيست، اما كارهاي نهایي آن در حال انجام 
است و اكرانش طي چند روز آینده آغاز خواهد شد. به 
این ترتيب، با فروكش كردن تب فروش»دیناميت«، 
فيلم جدیدي كه این روزها باالخره روي پرده مي آید 
»درخت گردو« است؛ فيلمي با داســتاني ملودرام و 
بر مبناي اتفاقات واقعي كه شــاید در گيشه به اندازه 
»دیناميت« موفق نباشد، اما مثل برخي فيلم هایي كه 

این روزها بر پرده هستند، بي مخاطب هم نمي ماند.

ياوريگانه
روزنامه نگار

مرتضیكاردر
روزنامه نگار

روی خط خبر

سرنوشتمتفاوت3سريال
توليد سریال »راز ناتمام« رو به پایان، توليد سریال»شهيد 

باكري« نيمه تمام و توليد سریال»سنجرخان« متوقف است 

گروه توليد سریال این روزها، در لوكيشني واقع در الهيه مشغول 
تصویربرداري ســكانس هاي مربــوط به زمان حــال این پروژه 
تلویزیوني هســتند. بخش هاي مربوط به دهه 50 و 60 داستان 
به طور كامل تصویربرداري شــده و قرار است سكانس هاي پایاني 
این مجموعه نيز در كشور ارمنستان مقابل دوربين رود. با نزدیك 
شدن به روزهاي پایاني تصویربرداري، گروه توليد از نخستين تيزر 
این سریال رونمایي كردند. ساخت این تيزر بر عهده حامد بردبار 
بوده اســت. به گزارش همشــهري، فرهاد جم، نگين معتضدي، 
سيدجواد هاشمي، رامين راستاد، بهرام ابراهيمي، شهرام عبدلي، 
مریم كاویاني، مهدي اميني خواه، مهدي كوشكي و... از بازیگران 
این سریال هستند. این سریال با محوریت روایت زندگي پرفراز و 
نشيب شهيد محمدجواد باهنر و اتفاقات سال هاي پس از جنگ 
و نفوذ دشــمن در اركان دولت در زمان حال مي پردازد. هنوز نام 
شبكه اي كه قرار است این سریال را روي آنتن ببرد مشخص نيست 
اما این مجموعه در معاونت ســيماي استان ها و با مشاركت مركز 

كرمان در حال توليد است.

متوقفشدنساختفيلم»شهيدباكري«

یكي دیگر از سریال هایي كه ســاخته مي شود، سریال »عاشورا« 
اســت. كارگردان این ســریال در كارنامه بازیگري موفقيت هاي 
زیادي داشت و باید دید این سریال چگونه خواهد بود. البته عنوان 
شده كه این روزها توليد سریال متوقف شده است. چندي پيش 
نيز هادی حجازي فر،كارگردان این سریال در برنامه اي اینترنتي از 
مشكالتي گفت كه براي ساخت سریال برایش به وجود آمده است و 
بيان كرده بود كه این آخرین كاري است كه در این حوزه مي سازد 
و بازیگري مي كند. حجازي فر عالوه بر كارگرداني، نقش شــهيد 

باكري را بازي مي كند.

خبرياز»سنجرخان«نيست

از دیگر ســریال هایي كه توسط مركز ســيماي استان ها ساخته 
مي شود، »سنجرخان« اســت. البته خبر جدیدي از این سریال 
منتشر شده اما فروردین ماه بود كه رئيس مركز سيماي استان ها 
عنوان كرد: »یكســري اصالحــات  در فيلمنامه وجــود دارد كه 
بازنویسي آن پيش مي رود؛ البته صحنه هایي گرفته و با اصالحات 

وارد مراحل توليد به صورت جدي خواهد شد.«
»ســنجرخان« به نویســندگي زنده یاد ضياءالدین دري از اوایل 
خردادماه پس از مدت ها رسماً وارد پيش توليد شد. محمدحسين 
لطيفي، كارگردان مجموعه »سنجرخان« و تهيه كنندگي و نظارت 
كيفي این سریال نيز به ترتيب برعهده حسين جاللي و قطب الدین 
صادقي است. فرشيد گویلي نقش شخصيت اصلي این مجموعه 
را ایفا مي كند و حضور پيام دهكردي نيز در این ســریال قطعي 
شده است اما هنوز نام دیگر بازیگران این مجموعه رسانه اي نشده 
است. »سنجرخان« وزیري ملقب به سردار اكرم پس از مبارزه هاي 
بي وقفه در مقابــل تجاوزگري هاي روس و انگليــس در ایران، با 
دسيسه انگليسي ها در ســال1295 خورشيدي در روز عاشورا به 

شهادت رسيد.

كمپوزيسيونآبي
 نگاهي به نمایشگاه كهن شهر نيشابور

مجموعه نقاشي هاي علي سيداني، در گالري اُ

رنگ ها مي توانند روي اشياء بنشينند و نقاشي را 
شكل دهند، مي توانند از چارچوب اشياء خارج 
شوند، مي توانند فضاي بيشتري را در بوم بگيرند، 

حتي مي توانند همه نقاشي را از آن خود كنند.
ویژگي نقاشي هاي علي ســيداني این است كه 
نسبت ميان اشــياء و رنگ ها به گونه اي است كه 
اشياء از شيئيت خود خارج نمي شوند و نقاشي ها 
به مرز آثار انتزاعي نمي رسد و همچنان مي توان 
به عنوان یك شيء آنها را تماشا كرد اما در عين 
حال فرارفتن رنگ  ها از چارچوب به اندازه اي است 
كه شيء فقط شيء نباشــد و بتوان به مثابه یك 

پيكره رنگي نيز با آنها مواجه شد.
در حقيقت اگر بخواهيم یــك رنگ و فقط یك 
رنگ را به عنوان رنگ اصلي كارهاي علي سيداني 
انتخاب كنيم كه در همه نقاشي هاي او به نوعي 
حاضر اســت، آن یك رنگ آبي فيروزه اي است. 

یا اگــر بخواهيــم دقيق تر بگویيم شــاید حس 
سرخوشــانه آبي به همه كارهاي او تسري یافته 
است، حتي در نقاشــي هایي كه دشتي برفي یا 
خياباني باراني را به تصویر كشــيده نيز بيشتر از 
سردي، حس سرخوشــانه آبي روشن دریافت 
مي شود؛ رنگي كه اكنون براي بسياري بيش از هر 

چيزي نيشابور را تداعي مي كند.
در بيانيه نمایشــگاه نيز آمده اســت كه »رنگ 
فيروزه اي غالب در ایــن آثار از ســویي یادآور 
نگارگري هــاي ایراني اســت و از ســوي دیگر 
شــفافيت هوا و رونق معادن فيــروزه را یادآور 
مي شوند.« »كهن شــهر نيشــابور« نمایشگاه 
چندان بزرگي نيســت اما تنوع چشــم اندازها، 
از منظره هاي شــهري تا منظره هاي طبيعي و 
فضاهاي داخلي و فضاهــاي بيروني و فصل هاي 
مختلف سال، به گونه اي است كه تصویري كامل 

از شهر نيشابور به دست مي دهد.
* عنوان نوشــته نام شــعري از محمدحسين 

مهدوي سعيدي )م. مؤید( است.

چارلي واتس، نوازنده مشــهور ســاز درام و از 
اعضاي تأثير گذار گروه »رولينگ اســتونز« 
در ســن 80ســالگي درگذشــت. به گزارش ورایتي، او در مدت بيش از 
5  دهه فعاليت این گروه راك اند رول، با زدن ســاز درام در شهرت جهاني 
رولينگ اســتونز نقش بســيار درخوري ایفا كرد. از وي به عنوان یكي از 
 بزرگ ترین نوازندگان درام تاریخ موسيقي راك اندرول و یكي از قدیمي ترین

نوازندگان این ســاز در كنار رینگو اســتار، نوازنده درام گــروه بيتلز یاد 
مي شود. چارلي واتس در نوازندگي درام از موسيقي جاز تأثير گرفته بود. 

مجله رولينگ استون او را درجایگاه دوازدهم فهرست 100نفر از بهترین 
نوازندگان درام تاریخ قرار داده است. برخي از منتقدان موسيقي نيز وي را 
برترین نوازنده درام تاریخ موسيقي دانسته اند.  هنوز دليل خاصي به عنوان 
علت مرگ  چارلي واتس اعالم نشده اســت. در بيانيه مشتركي كه گروه 
رولينگ استونز و سخنگوي چارلي واتس به این مناسبت صادر كرده اند، 
آمده است: با غمي عميق خبر درگذشت چارلي واتس دوست داشتني خود 
را اعالم مي كنيم، او در كمال آرامش درحالي كه اعضاي خانواده احاطه اش 
كرده بودند، در بيمارســتاني در شهر لندن درگذشــت. او همسر، پدر و 
پدربزرگي گرانمایه و همچنين یكي از مؤثرترین و ارزشمند ترین اعضاي 
گروه رولينگ اســتونز و یكي از بزرگ ترین نوازندگان ســازدرام در ميان 
هم نسالن خود بود.  چارلي واتس در روز 4اوت سال جاري از تور موسيقي 
كه قرار بود گروه رولينگ استونز برگزار كنند، كناره گيري كرد. او در این 

زمان اعالم كرده بود كه پس از انجام یك روند درماني موفقيت آميز نياز به 
بازیابي سالمت خود دارد.  به گفته افراد نزدیك به چارلي واتس، او در اغلب 
سال هاي زندگي خود و دوران فعاليت با گروه رولينگ استونز از سالمت 
جسماني برخوردار بوده و تنها در سال 2004پزشكان تشخيص داده بودند 
كه وي به سرطان حنجره مبتال شده كه در آن زمان واتس توانست مراحل 
درماني را با موفقيت پشت سر بگذارد.  كيت ریچاردز ، خواننده گيتاریست 
و ترانه سرا به همراه چارلي واتس همواره هسته اصلي گروه رولينگ استونز 
را تشكيل مي دانند كه همراه با صداي ميك جاگر، اجراهاي افسانه اي این 
گروه را تكميل مي كردند. در بخشي از نقد كنسرت سال 2012گروه رولينگ 
استونز مي خوانيم: اگر چه از اهميت ميك جاگر و كيت ریچاردز نمي توان 
گذشت اما چارلي واتس با نواختن قدرتمندانه   ساز درام ریتم اصلي گروه 
را در دست داشت و به نوعي قلب تپنده رولينگ استونز محسوب مي شد. 

اینكه یك نفر بتواند به مدت حداقل 2 ساعت در كنسرت موسيقي یكي از 
بزرگ ترین و افسانه اي ترین گروه هاي راك اندرول جهان در استادیومي مملو 
از جمعيت همچنان تا 78سالگي  ساز درام كه انرژي و قدرت زیادي مي طلبد 
را بنوازد، كاري است بسيار دشوار كه چارلي واتس نشان داده كه به خوبي 
توانسته از پس آن برآید.  كيت ریچاردز در گفت وگویي كه به عنوان بخشي 
از تاریخ شفاهي گروه رولينگ استونز در سال 2003انجام گرفت، مي گوید: 
داشتن نوازنده درامي مانند چارلي واتس كه از ابتداي تاسيس گروه رولينگ 
استونز تا به امروز بتواند با حساسيت و احساس بسيار باال ساز بزند، سرمایه اي 
پنهان است كه ما از آن برخورداریم.   از چارلي واتس همچنين به عنوان یكي 
از خوش لباس ترین مشاهير تاریخ موسيقي یاد مي شود. او كه در سال1941 
متولد شده بود، در 1963و از ابتداي فعاليت رولينگ استونز به این گروه 

راك اندرول پيوست.
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كيوسك

هميشــه  افغانســتان، 
بزرگ تریــن توليدكننده گزارش

تریاك در جهان بوده، اما 
4سالي است كه سمت و ســوي توليد 
مواد مخدر در این كشور هم تغيير كرده 
است. توليد و فروش متامفتامين یا همان 
»شيشه«، سود هنگفتي دارد كه افغان ها 
ســال ها از آن غافل بوده اند، اما اكنون 
خود یك پاي بازار آن به خصوص در اروپا 

هستند.
حدود 2هفته از ســقوط كابل و دولت 
اشــرف غني در افغانســتان مي گذرد و 
هنوز تكليف دارایي هاي مسدود شده این 
كشور خارج از مرزهایش معلوم نيست. 
طالبان شاید براي اداره كشور طي مدتي 
كوتاه منابع مالي الزم را داشته باشد، اما 
چرخيدن چرخ اقتصاد و اداره یك كشور، 
نيازمند تزریق مداوم پول است؛ پولي كه 
اگر طالبان از طریق سامان دادن اقتصاد 
و دسترسي به دارایي هاي خارجي خود 
به دســت نياورد، قطعا به زودي از طریق 

فروش مواد مخدر تامين خواهد شد.
در بخش هایي از افغانستان، توليد مخدر 
شيشه، گوي ســبقت را از توليد تریاك 
ربوده است؛ اتفاقي كه طبق اعالم مركز 
پایش مواد مخدر اروپا، در سكوت كامل 
و به دور از چشم رســانه ها در حال رخ 
دادن اســت. این نهاد هشــدار داده كه 
همزمان با خروج آمریكا از افغانســتان 
و آشفتگي بي سابقه در این كشور، باید 
منتظــر افزایش ورود شيشــه توليدي 

افغانستان به اروپا باشيم.
از حــدود 7ســال قبــل، گزارش هایي 
در رســانه ها دیده مي شــد كه از توليد 
شيشــه در البراتوارهاي كوچك خانگي 
در افغانستان حكایت داشت. آن زمان، 
شيشــه را از داروهاي معمولي همچون 
شربت ســرماخوردگي توليد مي كردند 
كه به راحتي در داروخانه ها یافت مي شد. 
این روش اما پيچيده و اندكي خطرناك 
بود و توليد شيشــه از آن، نياز به تسلط 
به علم شيمي داشــت. كم كم افغان ها 
متوجه شــدند كه مي توانند از یك گياه 
محلي به نام »افدرا« متامفتامين توليد 
كنند. زماني از این دارو كه ریشه آن به 
طب سنتي چين مي رسد، براي درمان 
درد كليه اســتفاده مي شــد اما االن به 

راحتي در زمين هاي پهناور و در سطح 
تپه ها كشت مي شود. مهم ترین تركيب 
شيشــه، یعني ماده »افدریــن« از گياه 

افدرا گرفته مي شود.

شيشه 12هزار دالري
مناطق غربي افغانســتان، بيش از دیگر 
مناطق براي كشت افدرا مناسب است. 
مركز پایش مواد مخدر اروپا در گزارش 
ســال گذشــته خود آورده كــه موفق 
شــده با بررســي تصاویر ماهــواره اي، 
دست كم 300كارگاه توليد شيشه را در 
شهرستان هاي غرب افغانستان شناسایي 

كند.
وجود مواداوليــه مرغــوب و ارزان در 
افغانستان موجب شده كه هزینه توليد 
شيشه در این كشور، نسبت به سایر نقاط 
جهان به شدت كاهش پيدا كند. همين 
مسئله، توليد شيشــه در افغانستان را 
بســيار به صرفه و آن را به رقيب جدي 
توليــد مواد مخدر ســنتي تبدیل كرده 
اســت. هم اكنون نيم كيلوگرم افدرا در 
افغانســتان حــدود 300دالر فروخته 
مي شــود. این ماده گياهي براي ساخت 
12كيلوگرم از مواداوليه شيشــه كافي 
است كه مي توان از آن 8كيلوگرم شيشه 
توليد كرد. یك كيلو شيشــه توليد شده 

از مواد گياهي مرغوب، در كابل بين 10 
تا 12هزار دالر به فروش مي رسد. ارزان 
بودن مواداوليه و ســادگي روش توليد، 
باعث شده تا بسياري از توليدكنندگان 
ســابق تریاك، به ســمت توليد شيشه 
بروند. كشت خشخاش هم با كشت افدرا 

جایگزین شده است.
شيشه توليدي در افغانستان به راحتي 
مي تواند از همان مسيرهاي سنتي ارسال 
تریــاك و هروئين، به ســمت بازارهاي 
بزرگ مصــرف در خاورميانه، آســياي 
مركزي، اروپــا، شــمال آفریقا، جنوب 
خليج فارس و قــاره آمریكا راه پيدا كند. 
شيشــه هاي توليدي افغانســتان حتي 
در كشورهایي مانند استراليا كه فاصله 
زیادي با این كشور دارد هم كشف شده 
است. اخيرا در اســتراليا محموله اي به 
ارزش بيش از 1۵ميليون دالر كشف شده 
است. قاچاقچيان شيشه را در بطري هاي 
آب معدني حل كرده و به این كشور برده 
بودند. نتيجه آزمایش ها از محموله كشف 
شده نشــان مي دهد كه این ماده مخدر 
از گياه افدرا كشت شــده، در افغانستان 
توليد شده اســت. دولت استراليا اعالم 
كرده كه ميزان ورود شيشه توليدي در 
افغانستان به این كشور طي 2 سال اخير 

افزایش پيدا كرده است.

اروپا؛ بازار اصلي مواد مخدر افغانستان
طبق گــزارش نهادهــاي بين المللي، 
افغانستان توليدكننده 80درصد تریاك 
مصرفي در جهان است. اروپا بازار اصلي 
تریاك توليدي افغانستان است. هروئين 
افغانستان نيز اغلب از بازارهاي اروپایي 
سر در مي  آورد. مسير اصلي قاچاق نيز 
از طریق خاك تركيه و كشورهاي حوزه 
بالكان است. طبق گزارش هاي رسمي، 
شيشه توليد افغانســتان دركشورهاي 
مختلف جهان ازجمله تركيه كشــف 
شده است. مقامات اروپایي مي    گویند: 
ورود شيشه افغانســتان به بازار تركيه، 

به معناي سرایت آن به بازار اروپاست.
دفتر موادمخدر و جرائم ســازمان ملل 
در ســال2019 در گزارشــي اعــالم 
كرده كه برآوردهایش نشــان مي دهد 
ارزش تجــارت موادمخدر افغانســتان 
در بازارهــاي هدف، حــدود 2ميليارد 
دالر است كه برابر با 11درصد از توليد 
ناخالص داخلي افغانســتان است. این 
در شــرایطي اســت كه طبق گزارش 
همين نهاد، حدود 71هزار هكتار زمين 
زیركشــت مواد مخــدر در دهه1990 
ميــالدي در افغانســتان اكنون حدود 

87درصد افزایش یافته است.
ذبيح اهلل مجاهد، ســخنگوي طالبان، 

هفته گذشــته در نخســتين نشست 
مطبوعاتي خود وعــده داد كه طالبان 
توليد مواد مخدر در افغانســتان را به 
صفر مي رســاند. به اعتقاد بسياري از 
تحليلگران، طالبان براي دست یافتن 
به مشروعيت و پذیرفته شدن از سوي 
جامعه جهاني بــه چنيــن اقداماتي 
نيازمند است. همانطور كه سخنگوي 
طالبــان هــم در ســخنانش تأكيد 
كــرد، از بين بردن توليــد مواد مخدر 
در افغانســتان نيازمند همراهي مالي 
نهادهاي بين المللي دیگر كشــورهاي 
جهــان اســت. ایــن وعــده طالبان 
درصورت ادامــه بلوكه شــدن منابع 
مالي افغانســتان در خــارج از مرزها، 
با شــك و تردید روبه رو خواهد شــد. 
فروپاشي اقتصاد افغانستان، در همين 
ابتداي كار مي تواند به پاشــنه آشيل 
طالبان تبدیل شود. بنابراین این گروه 
هرچه بتواند انجام خواهد داد تا مانع از 
چنين اتفاقي شود. در چنين شرایطي، 
تصميم طالبان براي توليد مواد مخدر 
دور از ذهن نيست. هرچه باشد، تجارت 
مواد مخدر تجارت پرســودي است كه 
طالبان مي تواند از آن تا حد زیادي براي 
اداره جامعــه و تامين هزینه هاي خود 

استفاده كند.

گاردين به نقل از مقام  هاي وزارت دفاع انگليس 
خبر داده كه نيروهاي نظامي اين كشور طي 24 
تا 36ســاعت آينده كابل را ترك خواهند كرد. 
انگليس تاكنون حدود 10هزارو300نفر را از كابل 
خارج كرده و قصد دارد 2هــزار نفر ديگر را هم 
تخليه كند. درخواست هاي مكرر نخست وزير 
انگليس از رئيس جمهور آمريكا براي تمديد مدت 
زمان حضور سربازان آمريكايي در افغانستان 
با مخالفت بايدن روبه رو شــده و به همين دليل 
دولت انگليس نيز تصميم گرفته در موعد مقرر 

نيروهايش را خارج كند.

روزنامه  »آي« ]انگليس[

روزنامه مسقط ديلي ]عمان[

روزنامه فايننشال تايمز ]آمريكا[

روزنامه گاردين ]انگليس[

آخرين شانس براي فرار از طالبان

بازگشت به زندگي عادي

مهلت تخليه تمديد نمي شود

خروج سربازان انگليسي از كابل 
طي 36ساعت

روزنامه  آي چاپ لندن صفحه نخست خود را به 
گزارشي در مورد نحوه انتقال پناهجويان افغان از 
فرودگاه كابل اختصاص داده و نوشته كه اين تنها 
شانس مردم افغانســتان براي گريز از حكومت 
طالبان است. با اين حال، مسدود شدن راه هاي 
منتهي به فرودگاه از ســوي نيروهاي طالبان 
باعث شده تا روند خروج پناهجويان به كندي 

انجام شود. 

لغو گسترده محدوديت هاي كرونايي در عمان، 
گزارش يك روزنامه مســقط ديلي است. اين 
روزنامه نوشته اســت كه مقامات با وجود لغو 
محدوديت ها، از مردم خواســته اند محتاطانه 
و مســئوالنه رفتار كنند تا افزايش موارد، به 
اعمال دوباره محدوديت ها منجر نشود. برخي 
از تصميمات جديد، لغــو محدوديت تردد، لغو 
محدوديت سفر، لغو قرنطينه براي افراد واكسينه 

شده، و تسهييل فعاليت كسب و كارها است. 

فايننشال تايمز گزارش يك خود را به تحوالت 
افغانستان اختصاص داده و به تصميم بايدن براي 
تمديد نكردن مهلت تخليه شهروندان افغان از 
كابل پرداخته است. بايدن، با وجود درخواست 
متحدان آمريكا و نهادهاي حقوق بشري، گفته 
است كه درخواست تمديد ضرب االجل تخليه 
خارجي ها و شهروندان افغان را با طالبان مطرح 
نخواهد كرد و كار را طبق برنامه تا 31 آگوست به 

پايان خواهد رساند.  

نگاه

درس هاي شكست آمريكا در افغانستان

صحنه هایي كه هفته گذشــته از فرودگاه 
 كابــل در ســطح جهــان مخابره شــد،

حيرت آور و پندآموز بود. درحالي  كه گروه 
طالبان، پس از ســيطره بر بخش اعظم خاك افغانســتان، پيروزمندانه 
به سوي دروازه  هاي كابل حركت مي  كردند، نيروهاي آمریكایي با سرعت 
براي فرار از این شهر در فرودگاه صف كشيده بودند؛ نيروهایي كه 20سال 
پيش براي مبارزه با طالبان و نابودي آن وارد افغانســتان شده بودند! از 
سوي دیگر، هزاران تن از شــهروندان افغانستاني كه طي این سال ها در 
كنار اشغالگران آمریكایي بوده و یا صرفا از سيطره طالبان بر كشور هراس 
دارند، تالش مي كردند به هر نحو ممكن، همراه با نيروهاي آمریكایي سوار 
بر هواپيما شده و حتي براي فرار، خود را از بدنه خارجي هواپيما آویزان 
كنند. چنين صحنه هایي نه تنها با مفهوم »توافق براي خروج« همخواني 
نداشته، بلكه بيانگر سردرگمي و هرج و مرج بوده است؛ گویي آمریكا نه 
از سر اختيار، بلكه با اجبار از افغانســتان خارج مي شود چرا كه مي داند 
در نهایت مقابل طالبان شكست خواهد خورد. چندین نكته در متن این 

واقعيت نهفته است:

 پيچيدگي هاي جنگ افغانستان و اهداف واقعي آن
همان گونه كه به یاد داریم این جنگ در تاریخ 7اكتبر 2001آغاز 

شــد؛ یعني چند هفته پس از حمله 11ســپتامبر، فروپاشي 1
برج هاي تجــارت جهاني در نيویورك و مرگ بيــش از 3هزار نفر. علت 
رســمي این جنگ، مخالفت طالبان با تسليم اســامه بن الدن )طراح و 
فرمانده حمالت 11سپتامبر( به آمریكا بود كه از سال 1996در افغانستان 
زندگي مي كرد. بنابراین از منظر آمریكا، حمله به افغانستان تنها مرحله 
اول از پروژه اي بود كه بعدها جنگ جهاني عليه تروریســم با فرماندهي 
واشنگتن نام گرفت. نيروهاي تجاوزگر به سادگي ظرف چند روز طالبان 
را شكست داده و نظام سياسي جدید افغانستان بر پایه اشغالگري را بنا 
كردند؛ نظامي كه قرار بود با ظرفيت باالي دمكراسي و ضد  تروریسم بنا 
شود. در واقع اهداف علني این حمله، سقوط طالبان و برپایي یك نظام 
جدید با ویژگي هاي مورد تأیيد جامعه جهاني بود. اما سير تحوالت نشان 
داد دولت آمریكا به ریاست جورج بوش، برنامه اي مخفي را از طریق حمله 
به افغانســتان دنبال مي كرد؛ تحكيم هژموني آمریكا بر نظام جهاني و 
تبدیل كردن قرن بيست و یكم به قرني كامال آمریكایي. به عبارت دیگر، 
بوش با ســوء اســتفاده از حادثه 11ســپتامبر، حركت به سوي اهداف 
نئوكان هاي آمریكایي را آغاز كرد. دليل این ادعا نيز روشن است؛ دولت 
آمریكا بالفاصله پس از شكست طالبان، به سمت عراق تغيير مسير داده 
و خاك این كشور را هم اشغال كرد؛ كشوري كه هيچ نقشي در تروریسم 
جهاني نداشــت. جالب آنكه در ســال 2003و همزمان با اشغال عراق، 
طالبان بار دیگر موفق شــد وضعيت داخلي خود را سازماندهي كرده و 

جنگ هاي چریكي را عليه نيروهاي آمریكایي آغاز كند.

روند و نتايج جنگ 
آمریكا در این جنگ 20ساله، بيش از 2هزار ميليارد دالر هزینه 

كرد، بيش از 2400نيروي خود را از دست داد و بيش از 27هزار 2
نيروي مجروح و آســيب دیده را به كشــورش بازگرداند. از سوي دیگر، 
افغانستان بيش از 3ميليون كشته و مجروح از این جنگ به یادگار برد. نظام 
مورد حمایت آمریكا به رغم تشكيل ارتشــي با بيش از 300هزار نيروي 
آموزش دیده و مسلح به تجهيزات پيشرفته، هرگز نتوانست بر تمام خاك 
افغانستان ســيطره یافته و جاي طالبان را پر كند. جالب آنكه این ارتش 
بزرگ، حتي نتوانست مقابل 7۵هزار نيروي طالبان مقاومت كند! اگرچه 
آمریكا )عمدتا به دالیل داخلي( از سال ها قبل براي خروج از افغانستان آماده 
شده و حتي به تدریج نيروهاي خود را در این كشور كاهش داده بود، اما بدون 
شك اميد داشت، نظام مورد حمایتش در كابل، بر سر كار باقي بماند. اما 
چنين نشد؛ نظامي كه قرار بود الگویي جدید در منطقه باشد، در نخستين 
آزمون واقعي، حتي بدون وقوع درگيري نظامي قابل توجهی فروپاشيده و 
رئيس جمهور آن، با جمــع آوري هرآنچه كه در توان داشــت از پایتخت 

گریخت! 

بازگشت و سيطره طالبان
برخي معتقدند طالبان بدون توافق بــا آمریكا، هرگز قادر نبود 

اینگونه به صحنه بازگشته و بر تمام افغانســتان سيطره باید. 3
توافقي غيرعلني كه به موجب آن طالبان مي پذیرد به ابزاري در اختيار 
آمریكا، براي فشار بر دشمنان این كشور، مخصوصا روسيه، چين و ایران 
بدل شــود. اســتناد اصلي این گروه به مذاكرات طوالني است كه ميان 
طالبان و آمریكا به ميزباني دوحه برگزار شــده و براساس آن، جزئيات 
خروج آمریكا از افغانستان مورد توافق طرفين قرار گرفت. اما به باور من، 
نشانه  معتبري براي تأیيد این نظریه توطئه وجود ندارد. از یك سو، توافق 
دوحه به طور كامل اجرا نشده است؛ به ویژه بخش هایي از توافق كه مرتبط 
با تعامل طالبان با دولت اشرف غني، اداره مرحله گذار و یا پيشروي طالبان 
پس از خروج كامل آمریكا بود. از ســوي دیگر چنين تصوري كه گروه 
طالبان، از گروهي دشمن آمریكا كه سال ها براي آزادي خاك افغانستان 
جنگيده، ناگهان به ابزاري در اختيار این كشــور براي فشار بر دیگران 

تبدیل شود، دور از هرگونه واقعيت سياسي است.

 بازتاب تحوالت اخير در منطقه و جهان
روشن است كه آمریكا ضمن اعتراف به شكست در برابر طالبان، 

ناچار به اتخاذ تصميم خروج از افغانستان شده است؛ تصميمي 4
كه مانع از استهالك توان نظامي-اقتصادي این كشور طي سال هاي آینده 
مي شود. در واقع مي توان گفت چشم انداز آینده آمریكا، كاهش استفاده 
از قدرت سخت و جایگزیني آن با ابزارهاي نرم و هوشمند است. براساس 
این چشم انداز، نيروهاي نظامي آمریكا به استثناء موارد اضطراري، باید 
در نقاط استراتژیك جهان، به دور از ميادین پر تنش باقي بمانند. مي توان 
پيش بيني كرد خروج آمریكا از افغانستان با خروج هاي سریالي دیگر از 
نقاطي نظير عراق یا ســوریه تكميل شده و واشــنگتن بيش از پيش بر 
متحدان خود، ازجمله اسرائيل و تركيه براي اجراي ماموریت هاي نظامي 
تكيه كند. اما در رابطه با نبردهاي پيش روي واشنگتن عليه قدرت هاي 
جهاني نظير مسكو یا پكن بدون شك آمریكا مي تواند با تكيه بر ابزارهاي 
قدرت نرم خود براي رویارویي با این كشــورها، از ورود به درگيري هاي 

نظامي و یا حتي جنگ اجتناب كند.
حال با توجه به تمام آنچه گذشت؛ آیا مي توان گفت آمریكا از تجربه تلخ 
افغانستان درس هایي آموخته است؟ شــاید! اما این درس ها چيست؟ 
1- جنگ بهترین ابزار براي رسيدن به اهداف موردنظر و اداره بحران هاي 
بين المللي نيست. 2- ایمان به مسئله اي كه براي آن مي جنگيم و تأكيد 
بر ادامه نبرد با وجود تمام خسارت ها، دوكليد اصلي براي پيروزي در هر 
نبرد بين المللي است. 3- دمكراســي وارداتي نيست و نمي توان آن را از 
خارج بر كشوري تحميل كرد؛ دمكراسي باید درون ملت ها جوشيده و 

اميدها و آرزوهاي آنان را نمایندگي كند.
منبع: العربي الجديد 

كمتــر از یك ماه به یكــي از مهم ترین 
انتخابات هاي 2دهه اخير در آلمان كه اروپا

پایاني بــر دوران طوالني صدارت آنگال 
مركل است مانده و بدون چشم اندازي روشن از نتيجه 

آن، بازارهاي جهاني نگران شرایط در آلمان هستند.
به گزارش رویترز، حزب چپ ميانه سوسيال دمكرات  
آلمان )اس پــي دي( این هفته براي نخســتين بار در 
1۵سال گذشته موفق شد در یك نظرسنجي هفتگي، 
از حزب محافظه كار حاكم یعني دمكرات مســيحي 
)ســي دي یو( عبور كند. ســبزها هم كه پيش از این 
در بهترین حالت یك حزب ائتالفــي در كنار احزاب 
بزرگ تر بودند،  در نظرســنجي ها رشد چشمگيري 
داشته اند. به موازات پيشــرفت احزاب رقيب، اوضاع 
در حزب حاكم آنگال مركل بدتر شده است و ميزبان 
محبوبيت آرمين الشــت، رهبر آن افت محسوســي 
داشــته اســت. نتيجه انتخابات مي تواند به ائتالف 
»جامائيــكا« منجر شــود؛ یعني اجمــاع دمكرات 
مسيحي ها،  سبزها و حزب دمكراتيك آزاد كه طرفدار 
تجارت هســتند. یك نتيجه احتمالــي دیگر اینكه 
مي تواند بــه ائتالف »چراغ راهنمایي« منجر شــود؛ 
رهبري آن به اوالف شولتز، رهبر سوسيال دمكرات ها 
ســپرده خواهد شــد و احزاب متمایل به چپ سبز و 

دمكراتيك آزاد هم بخشي از آن خواهند بود.
نام این ائتالف ها از رنگ احزاب گرفته شده است؛ سياه 
براي دمكرات مسيحي ها، زرد براي دمكراتيك آزاد، 

سبز براي سبزها و قرمز براي سوسيال دمكرات ها.
انتخابات در آلمان به ندرت باعث ایجــاد موج در بازار 

مي شود، اما این بار احتمال اینكه نتایج كامال متفاوت 
باشد، بسيار بيشتر از گذشته است. هولگر اشميدلينگ، 
اقتصاددان ارشــد بانك چندمليتــي برنبرنگ گفته 
است كه چرخش به ســمت سوسيال دمكرات ها براي 
بازار اثري منفي خواهد داشــت؛ چون باعث افزایش 
تردید ها در آینده خواهد شــد. او گفته است: »امسال 
براي نخســتين بار، نظرسنجي ها نشــان مي دهد كه 
یك ائتالف دوطرفه بين دمكرات مسيحي ها و سبزها 
 با فاصله اندكي موفق به كســب اكثریت كرســي ها

نخواهد شد.«
نتایج انتخابات در آلمان، مي تواند پيامدهاي متفاوتي 

داشته باشد كه برخي از آنها در ادامه مي آید.

وداع با رياضت پولي
شــرایط همه گيري كرونا باعث شده برخي 

برنامه هاي ریاضت اقتصادي كنار گذاشــته 1
شود. حاال سبزها، اگر همچنان به پيشتازي خود ادامه 
دهند  و در نهایت به موفقيت برسند، مي خواهند این 
تغييرات موقت را دائمــي كنند. این حزب وعده داده 
است كه هزینه كرد در بخش دولتي افزایش یابد و ترمز 
ميزان استقراض دولت كه فعال روي 0.3۵درصد توليد 
ناخالص داخلي تنظيم شــده را برداشته و اجازه دهد 

این رقم بيشتر شود.
هزینه كرد و اســتقراض بيشــتر بازده اوراق قرضه را 
بيشتر خواهد كرد و ممكن است این شرایط چشم انداز 
رشد اقتصادي را تقویت كند، اما دمكرات  مسيحي ها و 
حزب دمكراتيك آزاد در هر ائتالفي كه باشند، خواهان 

حفظ ریاضت هاي مالي و پولي خواهند بود.
كریستوفر دمبيك، رئيس تحليل هاي كالن در بانك 
ساكسو گفته است: »حدس من این است كه 70درصد 
شــانس وجود دارد كه دمكرات مســيحي  بخشي از 
ائتالف بعدي در آلمان باشــد و این یعني ما شــاهد 

تغييرات عمده در رشد هزینه نخواهيم بود.«
برخــي در حزب دمكرات مســيحي بــا هزینه هاي 
بيشتر موافق هســتند. این رویكرد مي تواند بيش از 
100ميليارد یورو یعني 3درصد توليد ناخالص داخلي 
سال2019 را در 4سال آینده به بخش زیرساخت ها و 

محيط زیست تزریق كند.

ريسك مقررات 
برندبرگ اشميدلينگ تخمين زده است كه 

ائتالف چــپ سبزها/سوســيال دمكرات ها 2
مي تواند ریســك مقررات ســخت گيرانه تر را 1۵ تا 
20درصد باال ببرد. او گفته است: »در جایي كه قوانين 
سخت گيرانه تر در بخش اشتغال، خدمات و بازارهاي 
خانگي مي توانــد اثري بــزرگ بر چرخــه تجاري 
كوتاه مدت داشته باشد، همين تغييرات ممكن است در 
درازمدت باعث پایين كشيدن رشد اقتصادي آلمان 
شود.«  گلدمن ساكس هم تخمين زده است كه ائتالف 

چپ ها بازده اوراق دولتي را افزایش خواهد داد.

كاهش اختالف 
ائتالفي شامل سبزها و سوسيال دمكرات ها 

احتماال فاصله بين هزینه هاي اســتقراض 3

چرا انتخابات آلمان براي بازارهاي جهاني مهم است؟
نتيجه انتخابات در آلمان، مي تواند رویكرد آینده اقتصاد این كشور و ميزان اثرگذاري آن بر اقتصاد كل اروپا را تعيين كند

آلمان و كشــورهاي ضعيف تر حوزه یورو را كاهش 
خواهد داد؛ چون این احزاب از تعامل و نزدیكي بيشتر 
اروپایي حمایت مي كنند. حــزب دمكراتيك آزاد و 
دمكرات مسيحي ها در عين حال با اتحادیه پولي حوزه 
یورو مخالفت خواهند كرد و خواستار بازگشت قوانين 
بودجه اي ســخت  تر اتحادیه اروپا خواهند شد. یورن 
واســموند، رئيس بخش جهاني شــركت مدیریت 
سرمایه دي دبليو اس گفته است كه در هر دو حالت، 
شــاهد تغييرات رادیكال نخواهيم بــود؛ »تعهد به 
اتحادیه اروپا، در همين حد كه هســت باقي خواهد 

ماند.«

 همه سبز هستند
سياســت هاي اقليمي بــراي تمامي احزاب 

اولویت است، اما آنها روش هاي متفاوتي براي 4
دستيابي به اهداف خود دارند. باربرا بوچر، رئيس مركز 
تحقيقات سياستگذاري دویچه بانك در این باره گفته 
است: »دمكرات  مســيحي ها و حزب دمكراتيك آزاد 
تأكيد خود را بر ابزارهاي بازار و راه حل هاي مبتني بر 
فناوري خواهند گذاشــت؛ درحالي كه سبزها بيشتر 
خواهان قانونگذاري و اعمال مقررات جدید هستند.« 
ســبزها خواهان بســتن ماليات بر انتشــار گازهاي 
گلخانه اي، قطع انتشار 70درصد كربن و هدف رسيدن 
به 100درصد انــرژي تجدیدپذیر در ســال2030 
هستند. شركت هاي توليد انرژي بادي و خورشيدي و 
همينطور آن بخش از صنعــت خودرو كه مي خواهد 
تسال، شركت پيشتاز در توليد خودروهاي برقي را به 
چالش بكشــد، از این رویكرد احزاب ســود زیادي 

خواهند برد.

سياست خارجي 
سبزها و دمكرات هاي آزاد خواستار داشتن 

رویكرد سرسختانه با چين و روسيه هستند و 5
نشــانه هایي هــم وجــود دارد كــه الشــت، نامزد 
صدراعظمي دمكرات مســيحي ها هم به سمت آنها 
چرخش كرده است. الشت چين را یك رقيب خوانده 
و اخيرا گفته است درصورتي كه روسيه مفاد توافق را 
زیر پا بگذارد یا بــه اوكراین فشــار وارد كند، آلمان 
مي تواند جلوي جریان گاز روسيه را كه از طریق خط 
لوله نورد استریم 2به اروپا می رســد، بگيرد. این در 
حالي است كه آنگال مركل، در دوران صدارت 16ساله 
خود بارها بر ضرورت همكاري با چين و روسيه تأكيد 
كرده و خط لوله نورد استریم 2به اصرار شخص او به 
سرانجام رسيده است. چين در دوران مركل، به شریك 
تجاري اول آلمان تبدیل شده و مركل شخصا تالش 
زیادي كرد تا دولت آمریكا را متقاعد كند كه با پروژه 

انتقال گاز روسيه به اروپا مخالفت نكند.
با این حال این رویكرد او، حتي در ميان دیگر رهبران 
حزب خودش هم طرفداران زیادي ندارد و الشت نه 
فقط به پيروي از جریانات برون از حزب، كه احتماال با 
هدف حفظ حمایت بخش مهمي از حزب خودش با 

سبزها و دمكرات مسيحي ها هم صدا شده است.

 محمدامين خرمي 
روزنامه نگار

تصويري از اوالف شولتز، نامزد حزب سوسيال دمكرات آلمان كه يك رأي پستي در دست دارد.

»شيشه« افغانستان، در راه اروپا
مسدود ماندن دارايي هاي افغانستان در بانك هاي غربي، مي تواند به 

افزايش توليد مواد مخدر صنعتي از سوي طالبان منجر شود
مهم ترين تركيب شيشه، يعني ماده »افدرين« از گياه افدرا گرفته مي شود كه كشت آن طي سال هاي اخير در افغانستان افزايش يافته است.
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فاطمه عباسي
اگر تا همين چند سال پيش خيلي از رانندگان متخلف 
مي توانستند دور از چشم پليس در جاده ها و اتوبان ها 
اليي بكشــند و جاي دوربين ها را هم حفظ بودند و 
موقع رســيدن به دوربين هاي كنترل سرعت، پا را از 
روي گاز برمي داشــتند و همين كه از دوربين فاصله 
مي گرفتند، دوباره كيلومترشمار مي رفت روي 120، 
حاال به لطف تكنولوژي هاي روز اين امكان دارد كم كم 
از بين مي رود. چند سالي است كه پهپادها كار را براي 
پليس ساده كرده اند و با پرواز بر فراز برخي جاده ها و 
راه هاي مواصالتي، تخلفاتي مانند ســرعت و سبقت 

غيرمجاز و حركات خطرناك را به مركز كنترل پليس 
راهور ارســال مي كنند. حاال قرار اســت اين سامانه 
گســترش پيدا كند و تمامي راه ها را پوشــش دهد و 
امنيت تردد را برقرار كند. به گفته جانشــين فرمانده 
ناجا، تجهيزات پهپادي عالوه بــر پايش جاده ها، در 
عرصه هاي مختلف ماموريت هاي ناجا مانند محافظت 
از مرزها، تامين امنيت كوير و... هم نقش مؤثري ايفا 
مي كند؛ ضمن اينكه در تصادفات جاده اي هم پرنده 
كامل در اختيار تيم كنترل هواناجاست كه داده هاي 
آن ظرف چنددقيقه ابعاد و محل حادثه را مشــخص 
مي كند و براي كمك هاي امدادي، اورژانسي و پليسي 
نيز كمك كننده اســت. اين روزها كه كرونــا با انواع 

و اقســام جهش ها روزبه روز افراد بيشــتري را مبتال 
مي كند و سفر كردن و به دل جاده زدن ممنوع شده، 
اين تكنولوژي حسابي به كار مي آيد و باعث مي شود 
آنهايي كه گوشي براي شنيدن توصيه هاي كادر درمان 
و پليس ندارند و با استفاده از ترفندهاي مختلف قصد 
دور زدن پليس را دارند و براي ســفر رفتن جاده هاي 
فرعي و راه هاي بيراهه را براي رسيدن به مقصد انتخاب 
مي كنند، نتوانند به مقصد و مقصود خود برسند؛ چرا 
كه اكنون با وجود سامانه پهپادي جاده اي، نظارت بر 
جاده هاي فرعي و روستايي هم امكانپذير شده و ديگر 
راه دور زدن وجود ندارد و رانندگان متخلف بازگردانده 

مي شوند.

كنترل رفيع

گوناگون جهان است، نشــان مي دهد نيمي از زنان سامان رضایی پژوهشــي كه جامعه آماري اش زنان كشــور هاي 
جهان به محض تاريك شدن خيابان ها احساس ناامني و ترس مي كنند. به گزارش 
سايت بريتانيايي مترو، اين آمار براي مرد ها فقط يك نفر از هر 5نفر است. براساس 
نتايج اين پژوهش كه توسط سازمان آماري او ان اس كه مرتبط با جرم و جنايت 
است، تهيه شــده زنان به خاطر نوع برخورد مرد ها و خالفكار ها در تاريكي شب 
احساس ناامني مي كنند. اين پژوهش 3ماه پس از آن انجام شد كه زني به نام سارا 
اورارد توسط يك مأمور پليس مورد تجاوز قرار گرفت و به قتل رسيد. اين مأمور 
پليس كه كوزنس نام دارد محكوم به حبس ابد شده است، اما جامعه آماري اين 
پژوهش بر اين باور است كه مأمور پليسي كه از قدرت خود براي ضرب و شتم مردم 
عادي و تجاوز اســتفاده مي كند چنانچه حكمش تخفيف پيدا كند، دوباره آزاد 

خواهد شد.
نتايج پژوهش سازمان او ان اس همچنين نشان مي دهد زنان در سنين بين 16تا 
34سالگي احساس خطر بيشتري مي كنند. ســپس اين احساس خطر كاهش 
مي يابد و در 75سالگي دوباره اوج مي گيرد. كساني كه به پرسش هاي اين پژوهش 
پاسخ داده اند بر اين باورند كه مجازات هاي بازدارنده رفتار هاي خشن با زنان در 
بسياري از كشور هاي جهان به اندازه كافي بازدارنده نيست و بايد شدت بيشتري 

داشته باشد.
دختران جوان هم مزاحمت هاي خياباني را بيشترين موردي بيان كرده اند كه باعث 
احساس ناامني آنها مي شود. عامل مزاحمت هاي خياباني حتي از عامل كيف زني، 
خفت گيري و زورگيري هم پيشي گرفته اســت؛ يعني زنان پس از غروب آفتاب 
بيش از عامل سرقت نگران اين هستند كه توسط افراد ناهنجار مورد مزاحمت هاي 
كالمي و... قرار بگيرند. براي نمونه از ميان گزينه هاي طرح شده، 80در صد از زنان 
حاضر در اين نظر سنجي مي گويند كه بوق زدن راننده ها يا ايستادن خودروهاي 
شخصي در مسير آنها حتي در مواردي كه هيچ مزاحم واقعي هم وجود ندارد، آنها 

را به شدت نگران مي كند.

خيابان هراسي نيمي از زنان جهان

سرزمين باران پاهاي مصنوعي
دنياي عجيبي است. در مسابقات پارالمپيك 
توكيو پشت پرچم سرزميني كه بيشترين 
شــمار توان ياب هاي جســمي را دارد هيچ ورزشــكاري رژه نمی رود. 
سال هاست سرزميني بوده و هست كه از ميان ابر هاي آن باراني از دست و 
پا هاي مصنوعي به زمين باريد. براي مردماني كه دشمنانش در مزرعه ها 
به جاي خوشــه هاي طاليي گندم، بمب هاي خوشه اي و مين كاشتند و 
پشتو و هزاره و ازبك به قيمت دست و پاي خود آنها را درو كردند. مرداني 
با دستاري به سر و تنبان و اِزاري به پا )برخي به يك پا( با عصايي زيربغل 
همچون باد، بي سرزمين دويدند تا براي خود يا عيال و فرزندي معلول، 
پايي مصنوعي از آسمان بگيرند. آنها »بي دست و پا« نبودند كه تاريخ به 
ياد دارد با 2 ابرقدرت جهاني دوقطبي، در شرق و غرب درست در بحبوحه 
جنگ سرد در ميان جنگي داغ و خونين به نبرد برخاستند و پيروز شدند. 
سال ها دست و پاي شان را از آنان گرفتند و به جاي   آن باراني از دست و 

پا هاي مصنوعي برايشان به زمين ريختند.
اينها توصيف سرزميني خيالي در قصه اي غم انگيز و پرآب چشم نيست. 
توصيف واقعيت مردمان سرزميني به نام افغانستان است. در آن سال هايي 
كه بالگرد صليب ســرخ از فراز اردوگاه هاي پناهندگان براي آنها دست و 
پاهاي مصنوعي به زمين مي ريخت كســي تصور نمي كرد روي نقشــه 
پراكنش شمار معلوالن جهان، افغانستان تا سال 2021ميالدي رنگش 
از هر كشور ديگري سرخ تر شود. حتي آن روز ها كه البه الي كتاب درسي 
دختركان دانش آموز مدرســه سيدالشــهداي كابل به جاي جوهر قلم، 
ردي از خون بر جاي ماند كســي تصور نمي كرد آنها مقام نخســت آمار 
معلوليت ناشي از جنگ نصيبشان شود. حاال اما پشت پرچم افغانستان در 
پارالمپيك توان ياب هاي جسمي و حركتي به جاي جمعيتي انبوه، هيچ  
نشاني از ورزشكاري قدرتمند و توان ياب نيست. ناباورانه »پشت اين پرچم 
خالي ست«. زكيه خدادادي دختر تكواندوكار افغان هر روز تمرين مي كرد 
تا نخستين زن مسابقات پارالمپيك افغانستان باشد. در پارالمپيك توكيو 
جاي او هم خالي ست. اين كشور به گواه مردمانش نيازي به مرده تماشا 
ندارد. افغانستان اعانه نمي خواهد، افغانستان صلح مي خواهد كه اگر دانه 
صلح در اين سرزمين كاشته نشود شايد تا چند روز يا چند ماه ديگر اين 
روح احمد شاه مسعود باشد كه بر فراز كوه هاي سر به فلك كشيده اطراف 

»پنجشير« خانه به خانه سرزده، بپرسد »جان پدر كجاستي«.

زندگي پديا
به احترام سوپ

سوپ، از آن غذاهاي ساده بي ادعاي مهربان  است كه از زمان نخستين سرماخوردگي شيدا اعتماد
نخستين بشر خودش را توي ليست غذاهاي بيماري جا كرده است. كرونا 
كه جهان را فتح كرد، سوپ از انتهاي جدول غذاها با يك خيز خودش را 
رساند به اول ليســت و دوباره شــد بهترين غذا براي بيمار. براي بيمار 
بي حوصله تب دار با گلويي دردمند چه چيزي مطبوع تر از يك كاســه 
سوپ داغ اســت كه دردهايش را تســكين بدهد. گلوي خراشيده از 
سرفه هايش را التيام ببخشد و كمي مزه به جانش بياورد. سوپ، با آمدن 
كرونا عزت و احترام از دست رفته اش را پس گرفت. قابلمه هايي حاوي 
سوپ هايي با رنگ و شكل هاي مختلف در سطح شهر، خانه به خانه راه 
افتادند تا به بيمارها جان ببخشند. از خانه مادري به خانه دختري، از خانه 
دوستي به دوستي و همسايه اي. حاال ديگر كسي نمي گويد سوپ كه غذا 
محسوب نمي شود. هر كسي كه اين روزها از چنگ كرونا جسته باشد يك 
تشكر بزرگ به اين غذاي ساده بدهكار است. به خاطر تمام وقت هايي كه 
حال بهتري را تجربه كرده است. اگر اين روزها گرفتار كرونا شده ايد يا 
كسي دور و برتان اسيرش شده، به سوپ پناه ببريد. يك سوپ مقوي ساده 
و يادتان باشد كه عشق و دوســتي ميان ذره هاي سبزيجاتي كه خرد 
مي كنيد و عصاره مرغي كه با سوپ مي آميزيد و آب ليموي تازه پنهان 
مي شوند. كسي جايي از اين شهر منتظر محبت و يك قابلمه كوچك از 
اين دوست ديريافته است كه حاال در صدر جدول غذاهاي جهان نشسته 

و به همه ي كباب ها و خورش ها فخر مي فروشد.

لقمه

رهاسازی آب از سد كرخه، لب های ترك خورده   زمين های كشاورزی مناطقی همچون دشت آزادگان و هورالعظيم را تر كرد.  اول آخر

مهدیا گل محمدی

ديالوگبوك مارك

مردي به نام اوه

اوه چيزهايــي را درك مي كرد كه بتواند 
ببيند و توي دست بگيرد. بتن و سيمان، 
شيشــه و اســتيل، ابزار كار، چيزهايي 
كه آدم مي تواند با آن حســاب و كتاب 
كند، زاويه 90درجه و دستورالعمل هاي 
واضح را مي فهميد، نقشــه و طرح خانه 
را، چيزهايي را كه آدم بتواند روي كاغذ 

پياده كند. او يك مرد سياه و سفيد بود.

هامون

چهــل و خــرده اي ازم رفتــه 
ولي هنوز به هيچ جا نرســيدم 
دكتر! مــن فكر مي كــردم يه 
چيزي مي شــم ولي هيچ پخي 
نشــدم... آويزونم آويــزون... ما 
آويخته ها به كجاي اين شب تيره 
بياويزيم قباي ژنده و كپك زده 

خودمون رو؟

حافظ

ياد باد آن كه ز ما وقت سفر ياد نكرد
به وداعي دل غمديده ما شاد نكرد

27
درصد

براساس آمار منتشره از 
سوی مركز آمار ایران، تعداد 

والدت های ثبت شده در 
كشور طی سال۹۹ در قیاس 
با همین آمار در سال۹۵ با 
كاهش ۲۷درصدی مواجه 

بوده است.

1114155
نوزاد

مجموع تعداد والدت های 
ثبت شده در بهار، 

تابستان، پاییز و زمستان۹۹ 
بیانگر تولد یك میلیون و 
۱۱۴هزار و۱۵۵ نوزاد طی 
سال گذشته است. آمار 
والدت های ثبت شده 
طی سال گذشته در 
قیاس با همین آمار 
در سال۹۸ )تعداد 

یك میلیون و۱۹۶هزار و۱۳۲ 
والدت( نشان از كاهش 
۶/۸درصدی زاد و ولد در 

سال۹۹ دارد.

51/6
درصد

بیش از نیمی از متولدان 
سال۹۹ یعنی ۵۱/۶درصد 

از تعداد كل متولدان 
پسر هستند. والدت های 

ثبت شده برای پسران 
طی سال گذشته 

۵۷۵ هزار و۱۹۳مورد و برای 
دختران در همان سال، 

۵۳۸هزار و۹۶۲ مورد بوده 
است.

عدد خبر

داریوش مهرجویيفردریك بكمن

جالل آل احمــد عموما به عنــوان يكي از  حاميــان اصلي نيمــا و جريان شــعري او صابر محمدی
شناخته شده است. اگر بخواهيم فهرســتي تهيه كنيم از معدود موافقاِن 
نخستين نيما كه در دهه هاي 20 و 30 براي او رگ گردن بيرون مي دادند 
و مقابل خيل مخالفانش سينه سپر مي كردند، به اين اسامي مي رسيم به 
لحاظ قدمت: ضياء هشترودي، جالل آل احمد، ابوالقاسم جنتي عطايي، 
احسان طبري و مهدي اخوان ثالث. به لحاظ قدمت، هشترودي اول است، 
از منظِر مزاج آتشين و دفاِع تمام عيار جالل را بايد بر جايگاه نخست نشاند 

و در مداومت و كيفيِت دفاع نيز البد به اخوان بايد اشاره كرد.
آل احمد، برتن كردن رداي دفاع از نيما و جلوداري در لشــكر رنجور او را 
از تيرماه 1329آغاز كرد؛ دفاعي كه استراتژي اش مبتني بر حمله بود و تا 
آذرماه آن سال طول كشيد. جالل 6 ماه در نشريه »ايران ما«ي هفتگي، 
سلسله مقاله هايي در ستايش كار نيما و دفاع از شيوه نوين او نوشت، هر 
چند اين مقاالت با ورود هتاكانه پرتــو علوي ناتمام ماند. بعد جالل مقاله 
معروف »مشكل نيما« را نوشت و ارديبهشت 1331در شماره پنجم »علم و 
زندگي« منتشرش كرد. پيش از اين هم در چند كنگره به جدل با مخالفان 
نيما پرداخته بود. مرگ نيما، پايان كار جالل در دفاع از شاعر يوش نبود. 
شايد معروف ترين مقاله اي كه تا كنون درباره نيما نوشته شده، »پيرمرد 
چشم ما بود« باشد؛ متني كه نيما در آذر 1340آن را نوشت. »نيما ديگر 

شعر نخواهد گفت« را هم كه در آذر 1338نوشته بود.
رفاقت، همســايگي و همــكاري نيما و جــالل، كوتاه بود امــا عمق و 
كيفيتي كميا ب داشت. نخستين ديدار آنها در تيرماه 1325و در كنگره 
نويسندگاني اتفاق افتاد كه در خانه »وكس« برپا شده بود. تا پايان سال 
1326هم جالل 2 بار با شاملو رفته بود به خانه نيما كه آن هنگام در خيابان 
پاريس زندگي مي كرد. تا آخر دهه 20 هم 2بار دست سيمين را گرفته بود 

و برده بود خانه جديد نيما و عاليه خانم در دزاشــيب شميران. از آنجا  هم 
كه همسايگي شان آغاز شده بود. اما اين، صورت كاملي از رابطه دوستانه 
جالل و نيما نيســت. در اين ميان، برخي بزنگاه هاي كدورت و مقابله هم 
هست كه كمتر به آنها اشاره شده است. از نخستين باري كه جالل با حذف 
سطرهايي از »پادشــاه فتِح« نيما، آن را در نشريه احسان طبري منتشر 
و نيما را آزرده مي كند كه بگذريم، مي رســيم به اندكي پيش از كودتاي 
مردادماه 1332.دقيقا 60روز پيش از آن. شــماره 42هفته نامه »نيروي 
ســوم« كه روز آدينه 29خرداد 1332منتشر مي شود، نامه اي عجيب به 
نيما در خود دارد. نويسنده نامه، »كدخدا رستم« است! ترجيع بند نامه، 
كه نويسنده اش از امضاي نيما پاي اعالميه  حزب توده عصباني است، اين 
است: »دوست پيرشده ام آقاي نيما«. نامه، چندان محترمانه نيست و نيما را 
متهم مي كند كه از هراس توطئه سكوت اهالي حزب، به دامان آنها غلتيده 
 اســت. بين نامه هاي نيما، نامه اي به جالل آل احمد است كه در همين
 خرداد 1332نوشــته شــده اســت، يحتمل در همان روز انتشار نامه 
كدخدارستم يا فردا يا پس فردايش. نيما نويسنده آن نامه را شناخته است: 
»دوست جوان من، من شما را به هر لباسي كه دربياييد مي شناسم. چرا 
خودتان را از من پنهان مي داريد بوقلمون ها را پيش انداخته مي خواهيد 
به من بگوييد كه كدخدارستم هستيد ولي شما او نيستيد من مي دانم شما 
جالل آل احمد هستيد كه به اين صورت درآمده ايد. ]...[ شما كه سينه تان 
از رنج ماالمال بود و مي گفتيد »از رنجي كه مي بريم«، به عقلم نمي رسد 
چطور در زمان پيري من، سينه را به كوره آتش و فوالد تبديل كرده ايد«. 
نامه مفصل است و اينطور تمام مي شــود: »اميدوارم كه پير شويد مثل 
من كه پير شده ام. اين، بزرگ ترين دعايي است كه پيران در حق جوانان 
مي توانند داشته باشند«؛ كنايه اي زيركانه به خطاب هاي طعنه آلود جالل 

كه نوشته بود »دوست پيرشده ام نيما«.

اين روايت امروز به چه درد ما مي خورد؟

جالل عصباني بود كه حزب توده، نيما را زينت المجالس مطبوعات سياسي 

خودشان كرده اند. نيما در پاســخ نوشت كه »مگر در عالمي كه شما زندگي 
مي كنيد دانستن، انحصاري است براي خود شما؟«

جالل كمتر از يك ماه بعد در نشــريه »جرس« نوشت كه از حمله اش به نيما 

پشيمان است. بعد از مرگ نيما هم نوشت كه او و آقاي شاعر سياست را كنار 
گذاشتند و پس از آن 2 نامه، ماجرا را نديده گرفتند.

سياســت كه نه، اما تداخِل تحزب در عاطفه، مخل رفاقت است دوستان؛ 
نيست؟

بوقلمون چراني 
كدخدارستم در 

دعواي نيما و جالل
طرفين برخورد   جالل آل احمدـ  نيما يوشيج

نوع برخورد  جدل قلمي
محل برخورد    تهران؛ هفته نامه »نيروي سوم«

تاريخ برخورد   29خرداد 1332

مجمعي در پارلمان  كره جنوبي رأي 
به تصويــب اليحه اي به نــام »قانون 
آنتي گوگل« داد تا با ساختار دريافت 
كارمزد اپ استورهاي اپل و گوگل با 
توسعه دهندگان نرم افزار مقابله كند.

اين اليحه »قانــون آنتي گوگل« نام 
گرفته كه هدف آن كنترل اپراتورهاي 
اپ استور با قدرت برتر در بازار است. 
پس از تأييد كميتــه قضايي پارلمان 
كره جنوبــي، اكنــون نماينــدگان 
كره جنوبــي بايد در پارلمــان به آن 

رأي دهند. 
اپــل و گــوگل به دليــل ســاختار 
درآمدزايــي اپ اســتورهاي خود با 
انتقــادات گســترده اي در سراســر 
جهــان روبه رو هســتند. براســاس 
 اين ســاختارها، توســعه دهندگان 
نرم افزار در پلتفرم هاي فروش اپ اين 
شركت مجبور هستند از سيستم هاي 
پرداخت در اپليكيشــن اپل و گوگل 
استفاده و به ازاي هر خريد داخل اپ 
30 درصد كارمزد پرداخت كنند. اپل 
هم واكنش نشان داده و در بيانيه ای 
در اين باره اعالم كرد: تصويب اليحه 
مذكور كاربراني كه كاالهاي ديجيتال 
را از فروشگاه هاي ديگري مي خرند در 
معرض خطر كالهبرداري قرار مي دهد 
و عالوه بر آن حفاظت هاي مربوط به 
حريم خصوصي را ناديده مي گيرد. در 
كنار اين موارد، چنين قانوني اعتماد 
كاربران به خريدهاي اپ استوري را 

خدشه دار مي كند.

آنتي گوگل شدن 
كره جنوبي

گرينويچ

ان
اوي
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چهره به چهره
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