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4سیاست های اتخاذ شده برای کم کردن شکاف طبقاتی به دلیل نرخ پایین رشد اقتصادی و نرخ باالی تورم، اثربخش نبوده است

 تردد خطر 
در شهران

 تعليق
 در مذاكرات 
احياي برجام

  کامیون های نفتکش دائما
از خیابان های مسکونی شیب دار، 

 شلوغ و پر پیچ و خم شهران
عبور می کنند

  شهردار منطقه5:
 عواقب خطرناك تردد تانکر ها را 
به دستگاه هاي ذیربط منعکس 
 کرده ایم ولي اراده جدي براي

حل موضوع وجود ندارد

  مصوبه اي در شوراي تامین
و شوراي امنیت ملي تصویب شده 

 که تاسیسات انبارنفت شهران
از این منطقه جابه جا شود

به گفته وزیر امورخارجه 
برنامه ریزي دولت سیزدهم 
براي ادامه نشست هاي وین 

۳ماه زمان خواهد برد

سخنان حســین امیرعبداللهیان 
وزیر خارجه ایــران دربــاره ادامه 
مذاکرات احیاي برجام بازتاب هایي 
در رسانه هاي خارجي داشته است. 
خبرگزاري آمریکایي بلومبرگ در 
گزارشي نوشــته که احتماال ادامه 
مذاکرات وین تا پیش از آبان ماه میسر 

نخواهد بود. صفحه2 را بخوانید.
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پيك  دوم  فوتبا ل

یادداشت
مجتبي توانگر ؛  عضو کمیسیون اقتصادي مجلس

هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار پس از ۱2سال 
مجوز تاسیس یك شرکت کارگزاري جدید را صادر کرد. 
آیا با این اقدام، انحصار از تمامي مجوزهایي که از سوي سازمان اعطا مي شد برداشته 
خواهد شد؟ هرچند که به سیاق با یك گل بهار نمي شــود، با یك مجوز هم رقابت 
حاصل نمي شود اما مي توان امید داشت که در حوزه صدور مجوزها در بازار سرمایه 

انحصار هر روز کمرنگ تر شود.
بررسي ها نشان مي دهد در ســال هاي اخیر 24درخواست تاســیس کارگزاري به 
سازمان ارجاع شده که فعال یك مجوز داده اند و مي توان امید داشت در روزهاي آتي 
مجوزهاي بیشتري صادر شود. اما شفافیت به عنوان کلید انحصارزدایي مي تواند این 
روند را تسهیل کند. هم اکنون علل عدم دریافت مجوز توسط اشخاصي که متقاضي 
دریافت مجوز بودند روشن و مشخص نیست. از سوي دیگر تصمیمات مقام اعطاکننده 
مجوز غیرقابل شکایت و پیگیري از مراجع قضایي و تخصصي است. تا زماني که فرایند 
رسیدگي و دریافت مجوز شفاف نشود و این فرآیند مقید به زمان بندي نباشد نمي توان 
به پایان انحصار در بازار سرمایه امیدوار بود. در چنین شرایطي حتي اگر ۱00مجوز هم 
بدهند، باز حقوق رقابت آزاد به درستي تأمین نشده است. فعاالن این بازار حق دارند 

بدانند این مجوزها چطور صادر شده و دریافت کننده مجوز چه کسي است.
به گفته برخي فعاالن بازار سرمایه حدود 80مجوز در حوزه بازار سرمایه صادر شده 
که هنوز عملیاتي نشده است و با حساب اینکه هر کارگزاري با ارزش هر مجوز بین 
۷0 تا ۱00میلیارد تومان تخمین زده مي شود، رقمي معادل چندهزار میلیارد تومان 
سرمایه بلوکه شده وجود دارد که کسي جرأت بررســي این مجوزها و ابطال آنها را 
ندارد؛ در حالي که همین مجوزهاي خاك خورده سهم زیادي در شکل دهي انحصار 

فعلي بازار دارد.
بدون تردید همانقدر که شــفافیت در صدور مجوزهاي جدید مي تواند حلقه بسته 
و محدود انحصار بازار ســرمایه را بشــکند، ابطال شــفاف و ضابطه مند مجوزهاي 
خاك خورده هم مي تواند به رفع انحصار کمك کند. زیرا به نظر مي رسد همین اندك 
مجوزهاي صادرشــده هم اکنون اهرم فشــاري براي کنترل بازار و حفظ موقعیت 
صاحبان این بازار است. متأسفانه هم اکنون قوانین و قواعد مشخصي حتي در حوزه 
ابطال مجوز در بورس وجود دارد اما اجراي شــفاف آن دغدغه فعلي مسئوالن این 

بازار نیست.
به نظر مي رسد هم اکنون اعطاي صالحیت به هیأت هاي مختلف براي صدور مجوز، 
عالوه بر تطبیق شکلي تقاضا ها با موارد مصرح قانوني، همین بررسي مقیاس اقتصادي 
بوده است. چگونه مي توان فرمولي را طراحي کرد که به بهانه مقیاس اقتصادي، صدور 
مجوز سلیقه اي نشود یا امکان شکایت از تصمیم مخالف با فرمول در مراجع باالدست 
وجود داشته باشد؟ آیا وجود مقیاس اقتصادي، در همه بازارها ضرورت دارد یا برخي 
بازارهاي خاص مدنظر است؟ آیا مي توان گفت اصل بر این است که مقام ناظر در طول 
دوره فعالیت کسب وکار، به تعداد کسب وکارها کاري ندارد )یعني اصل بر مهم نبودن 
مقیاس اقتصادي است( و تنها در صورت نقض قواعد بازار، مجوز را لغو مي کند اما در 

بعضي بازارها استثنائا محدودیت صدور مجوز موضوعیت دارد؟
انحصار ایجادکردن بنگاه ها را به جاي بهره ورکــردن، رانت خوار و ناکارا خواهد کرد؛ 
همان کاري که رانت گاز و برق مفت با بنگاه ها کرد و به جاي مزیت رقابتي تبدیل به 
رانت شد. اگر قرار است به سمت بنگاه هاي محدود و بزرگ برویم، باید سازوکارهاي 
انگیزشي براي ادغام و افزایش مقیاس بنگاه ها انجام داد. مثال مالیات را بر اساس حجم 
تولید نزولي کنیم تا بنگاه ها در فضاي رقابتي بزرگ شوند، نه در فضاي رانتي و انحصار.

محدودکردن تعداد مجــوز )به جز صنایع خاصي مثل آنهایــي که از منابع طبیعي 
استفاده مي کنند و یا صنایع آالینده و...( به هر بهانه دیگري معادل ایجاد انحصار و 

رانت است و به نظرم مطلقا یك استراتژي موفق توسعه صنایع بزرگ نیست.

 شفاف مجوز بدهيد
و باطل كنيد

نگاه
حسين آخاني ؛ استاد دانشگاه تهران

تــاالب انزلــي بــه قدمــت شــهرتش در ادبیــات 
محیط زیســتي ایران داراي گنجینه اي از بحران ها و 
مسائل محیط زیستي است. نیزار از مهم ترین ویژگي هاي بوم شناختي تاالب است. 
از زماني که ورود فاضالب به تاالب در نیم قرن پیش، بوم شناســان را به دلیل ورود 
بیش از حد مواد مغذي به تاالب و رشد بي رویه ني ها نگران کرد، هرچند سال یکبار، 
معضل جدیدي به این تاالب مهم بین المللي افزوده شــد. ورود گیاه مهاجم آزوال، 
ورود گیاه مهاجم سنبل آبي، ورود روزانه حدود 50میلیون مترمکعب فاضالب به 
تاالب، اقدام سازمان حفاظت محیط زیست به ورود نانوذرات تیتانیوم به تاالب که 
خوشبختانه جلوي آن گرفته شــد، عبور جاده کنار گذر از تاالب، ساخت سدهاي 
متعدد که باعث کاهش ورودي آب به تاالب شده و افزایش رسوبات که تقریبا بخش 
عمده تاالب را از حالت تاالبي خارج کرده است، دردهایي است که کم و بیش همه 

با آن آشنا هستند.
اما آتش ســوزي آن هم در یکي از بزرگ ترین تاالب هاي کشــور در مرطوب ترین 
استان این سرزمین، قصه جدیدي است که باید در کتاب گینس ثبت شود. آنطور 
که مدیرکل مدیریت بحران گیالن گفته است، این آتش سوزي ها عمدي است و به 
قصد تصاحب زمین و تغییر کاربري است. من هم با توجه به شناختي که از مشکالت 
محیط زیست ایران دارم، معتقدم بخش عمده آتش سوزي هاي ما از زاگرس گرفته 

تا گلستان و میانکاله عمدي است.
اما سؤالي که بارها مطرح کرده ام؛ چگونه است که دســتگاه ها  نمي توانند عوامل 
هزاران آتش ســوزي کشــور را که بخش عمده آنها نیز عمدي اســت شناسایي و 
به دست عدالت بسپارند؟ آتش سوزي چه در تاالب بین المللي انزلي باشد و چه در 
جنگل هاي منحصربه فرد زاگرس و یا جنگل هاي هیرکاني از هر عملي خطرناك تر 

و خسارت بارتر است.
مگر مي توان نابــودي هزاران هکتــار جنگل هاي بلوط با همه زیســتمندانش را 
دید و از آن به عنوان یك حادثه گذشــت؟ بارها نوشــته ام و این بار هم مي نویسم 
که براي کنترل آتش ســوزي هایي از این دســت که در عرصه هاي طبیعي اتفاق 
مي افتد باید چاره قانوني وضع کرد. راه حل نیز بسیار آسان است. ابتدا ایجاد آتش 
در زیستگاه هاي طبیعي باید ممنوع شــود و براي خاطیان جریمه درنظر گرفت. 
اینجانب در کالیفرنیا شاهد بودم که حتي روشــن کردن سیگار در رویشگاه هاي 
مستعد آتش سوزي جریمه هاي ســنگین دارد. در استرالیا میزان جریمه از 2هزار 
و200دالر تا موارد بزرگ به ۱۳2هزار دالر مي رســد. ما هم چــاره اي نداریم که 
ضمن وضع قوانین بازدارنده و پیگیري جدي اطالعاتي آتش سوزي هاي عمدي و 
کشاندن افراد خاطي به دادگاه، از تجربیات کشورهاي موفق مثل فرانسه استفاده 
کنیم. ایجاد یك نهاد قوي و ســریع اطفای حریق، نصب تابلوهاي هشــدار دهنده 
 و آموزش از طریق رســانه ها نیــز ازجمله روش هایي اســت که در کشــورهاي

 موفق تجربه شده است.

 آتش سوزي، دردي ديگر
 بر پيكر تاالب انزلي
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 طالبان
 فقط در كابل 
مهربان است 

 گزارش هاي متعدد درباره
خشونت هاي طالبان در سراسر 
افغانستان، وعده این گروه براي 
عفوعمومي را زیر سؤال برده است
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صفحه۳

آتش
درنيستان

۱2هکتار از نیزارهای تاالب انزلی 
سوخت

هواپیماي آتش نشان دیروز به 
منطقه اعزام و در 2نوبت 80هزار 
لیتر آب روی زبانه های آتش ریخت

 خواب آشفته تاالب انزلي تمامي ندارد. 
هنوز کابوس واگذاري سند این تاالب به 
نهادهاي غیرمتخصص)که البته منتفی 
شــد(، ورود فاضالب و رسوبات مختلف 
و کاهش چشــمگیر عمق تاالب پایان 
نیافته که زبانه هاي آتش نیز مزید بر علت 
شد و حال این تاالب ارزشمند را وخیم تر 
کرد. ظهر روز دوشنبه، 8شهریور بود که 
آتش سوزي در سطح وسیعي از نیزارهاي 

حاشــیه تاالب انزلي در روســتاي 
چراغ پشــتان آغاز شــد و به مدت 

۳روز ادامــه یافت. طبق بررســي هاي 
صورت گرفته موضوع عمدي بودن این 
آتش سوزي ها مطرح شــده و تاکنون 
5نفر در ارتباط با این موضوع شناسایي 

شده اند. صفحه۱6 را بخوانید.

 باید با غول ها
رقابت كنم

حاشیه ها  برایم 
مهم نیستند

با دونده امیرنادری 
فیلمساز شدم

 گفت وگو با فهيمه نعمت الهی
 نخستین  بانوی ایرانی که راهی 
مسابقات جهانی موتوکراس شد 

 گفت وگو با داريوش ارجمند
پیشکسوت بازیگری که گاهی 
حرف هایش خبرساز می شود

همراه با نويد محمودی
فیلمساز مطرح افغانستانی
و حرف ها و نگاه زیبایش

20:30 سوريهايران
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 رئيس جمهور در نشست دیروزش با 
هيأت وزیــران برنامه هاي دولت در دولت

حوزه هاي سياست خارجي، مسكن، 
ذخيره كاالهاي اساسي و واكسيناسيون را تشریح 
كرد. او در حوزه دیپلماســي نقطه آغاز سياست 
خارجي دولت ســيزدهم را كشورهاي منطقه اي 
اعالم كرد و در حــوزه  داخلي هــم تحقق وعده 
ســاخت یك ميليون واحد مســكوني در سال را 

قطعي دانست.
براســاس گــزارش پایــگاه اطالع رســاني 
ریاست جمهوري، سيدابراهيم رئيسي در بخشي از 
نطق خود ارتقاي سطح تعامالت و افزایش تبادالت 
با كشورهاي همســایه را جزو اولویت هاي دولت 
سيزدهم برشــمرد و گفت: فعال ترین دیپلماسي 
دولت باید با همسایگان جریان داشته باشد و باید 
همه تالش خود را براي افزایش تجارت و همكاري 
اقتصادي با همســایگان بــه كار بگيریم؛ چرا كه 
زمينه هاي مناسبي نيز براي تقویت این مناسبات 
و افزایش سهم ایران از تبادالت منطقه اي وجود 

دارد.

حضور آمريكا امنيت آفرين نبوده
سيدابراهيم رئيسي با اشــاره به رخدادهاي اخير 
در افغانســتان، آنچه حداقل در ۲دهه گذشته در 
افغانستان رخ داده را تابلویي گویا از تجاوز و نقض 
آشكار حقوق انســان ها در عصر حاضر توصيف و 
تصریح كرد: اگر فقط به تعداد زنان و كودكاني كه 
در این سال ها در افغانستان كشته یا دچار جراحت 
یا نقص عضو شده اند، توجه كنيم، خواهيم دید كه 
چه فاجعه اي به شــكل خاموش در این كشور در 

جریان بوده است.
 او با تأكيد بر اینكه تجربه حضور آمریكا در كشورها 
و نقــاط مختلف جهان گــواه آن اســت كه این 
حضور هيچ گاه امنيت آفرین نبوده بلكه برعكس 
مخل امنيت و ثبات و آرامش بوده اســت، ادامه 
داد: آمریكایي هــا با چنين ســابقه و عملكردي 

به جــاي آنكــه در دادگاه افكارعمومي جهانيان 
پاسخگو باشــند، با بهانه ســازي هاي مختلف به 
فضاســازي عليه كشــورهاي دیگر مي پردازند. 
رئيس جمهور همچنين درباره رویكردهاي سياست 
خارجي آمریكا نسبت به ایران، تأكيد كرد: امروز 
آمریكایي ها به بهانه مســائلي، عليه كشــورمان 
فضاســازي مي كنند كه پاسخ آنها موجود است و 
اینجا از دستگاه هاي مسئول و ازجمله رسانه ملي 
مي خواهم كه پاسخ اینگونه اتهامات و انگ زدن ها 

را به شكل مناسب ارائه كنند.

سرعت واكسيناسيون قابل تقدير است
رئيسي در بخش دیگري از سخنانش، افزایش آمار 

واكسيناسيون در برابر بيماري كرونا را قابل تقدیر 
اما ناكافــي عنوان كرد و گفت: یكــي از مقدمات 
ضروري براي رونق كســب وكارها و بازگشــایي 
مدارس و مراكز علمي و دانشــگاهي، رسيدن به 

حدنصاب واكسيناسيون عمومي است. 
رئيس جمهور تأكيد كرد: اخبار خوبي از افزایش 
واردات و توأمان توليد داخلي واكســن دریافت 
كرده ایــم كــه جــاي خوشــحالي دارد. مراكز 
واكسيناسيون به همت وزارت بهداشت و همكاري 

نهادهاي ذیربط ۲ تا 3برابر شده است.
 اميدواریــم با تامين واكســن هاي مــورد نياز از 
محل واردات و توليدات داخلي هر چه ســریع تر 
امكان بازگشایي مراكز آموزشي فراهم شود و اگر 
رســيدن به حدنصاب الزم با تأخير انجام شــود، 
 بازگشایي مراكز آموزشي نيز با تأخير انجام خواهد

 شد.
رئيسي همچنين در توضيح شــرایطي كه دولت 
را از دوره قبل تحویل گرفت، گفت: دغدغه هایي 
درباره ذخایر كاالهاي اساسي وجود داشت كه با 
پيگيري  هاي انجام شده مرتفع شده است. ذخيره 
كاالهاي اساســي انجام شــده بود، اما با ميزان 

مصوب فاصله داشت كه با اقدامات انجام شده در 
روزهاي اخير این نگراني برطرف شــده و دوباره 
به وزارتخانه هاي ذیربط تأكيــد مي كنم با رصد 
دقيــق وضعيت بازار اجــازه ندهنــد در زنجيره 
تاميــن كاال از توليد تا مصرف هيــچ اجحافي در 
 حــق توليدكنندگان و مصرف كننــدگان اعمال

 شود. 
رئيسي همچنين با اشــاره به پيشنهاد تخصيص 
زمين ساخت ۵ هزار واحد مسكوني براي خانواده 
ایثارگران، گفت: این پيشــنهاد را بــه فال نيك 
مي گيریم و خيلي مناســب اســت كــه نهضت 
مسكن سازي در دولت سيزدهم با ساخت مسكن 
براي ایثارگــران و خانواده هاي معظم شــهدا و 

جانبازان آغاز شود.

دهقان  جای جنيدی رفت
رئيس جمهور همچنين عصــر دیروز   در حكمي 
محمــد دهقــان را به ســمت معــاون حقوقي 
رئيس جمهــور منصوب كــرد. دهقــان متولد 
ســال1341 مشــهد، دانش آموختــه دكتراي 
تخصصي حقوق خصوصي و از آزادگان كشــور و 

داراي سابقه ایثارگري است كه 4دوره نمایندگي 
مجلس، عضویت در هيأت رئيســه و كميسيون 
حقوقي و قضایي مجلس شوراي اسالمي و عضویت 
در  شوراي نگهبان را در كارنامه اجرایي و مدیریتي 
خود دارد. پيش از او لعيا جنيدي، معاون حقوقي 

رئيس جمهوري در دولت دوازدهم بود.

انسيه خزعلي جايگزين ابتكار شد
 رئيس جمهــور در حكمي انســيه خزعلي را به 
سمت معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده 
منصوب كرد. براساس گزارش پایگاه اطالع رساني 
ریاست جمهوري، خزعلي متولد سال134۲ قم و 
دانش آموخته دكتراي زبان و ادبيات عرب است و 
تحصيالت حوزوي را تا ســطح3 در حوزه علميه 

خواهران قم پشت سر گذاشته است.
 ریاســت دانشــگاه الزهرا)س(، ریاست پردیس 
دانشــگاه رضوي، عضو هيأت علمي دانشــگاه، 
دانشجو و استاد نمونه كشــوري، ازجمله سوابق 
علمي و مدیریتي وي است. پيش از این معصومه 
ابتكار این مسئوليت را در دولت دوازدهم برعهده 

داشت.

ديپلماسي فعال با همسايگان
روی خط خبر

  رهبر معظم انقالب در ميان ١٠٠چهره  تايم در سال٢٠٢١
مجله  تایم براي معرفي چهره سال۲0۲1، 100نامزد معرفي كرده كه 
در این نظرسنجي تصویر رهبر انقالب اسالمي ایران دیده مي شود. 
ازجمله دیگر چهره هاي انتخابي این مجله مي توان به جف بزوس، 
امانوئل مكرون، گرتا، محمد بن سلمان، نانسي پلوسي، تيم كوك، 
نارندي موردي )نخست وزیر هند(، جو بایدن، ليونل مسي، بوریس 
جانسون، كاماال هریس، دكتر آنتوني فائوچي، رجب طيب اردوغان، 
ایالن ماسك، مارك زاكربرگ، والدیمير پوتين، لبرون جيمز، آنگال 

مركل، پاپ فرانسيس و ژي جين پينگ اشاره كرد.

  اميدواري شهروندان به بهبود وضعيت كشور در سال 
آينده 

مركز افكارسنجي دانشجویان ایران )ایسپا(، در نيمه مردادماه1400 
یك نظرسنجي پيرامون نگرش شهروندان درخصوص آینده كشور 
در سطح ملي انجام داد. به  گزارش ایســنا، از شهروندان پرسيده 
شده »فكر مي كنيد در ســال آینده وضعيت كشور نسبت به االن 
چه تغييري خواهد كرد؟« طبق نتایج به دست آمده، 41.3درصد 
مردم گفته اند وضعيت كشور در ســال آینده نسبت به االن بهتر 
مي شود. 14.8درصد گفته اند وضعيت كشور تغييري نمي كند، اما 
۲8.8درصد معتقدند در سال آینده، شرایط كشور بدتر مي شود. 
14.3درصد نيز نمي دانند وضعيت كشــور در سال آینده چگونه 

خواهد شد.

  مي توانيم با ١٠دالر يك كروز ۹٠٠هزار دالري را بزنيم
 معاون طرح و برنامه پدافند هوایــي خاتم االنبياء با بيان اینكه ما 
براي عمليات مختلف پهپاد هيچ كم و كسري نداریم، گفت: حضور 
هوش مصنوعي براي تيم هاي پروازي بدون سرنشــين، مين هاي 
خاص، استفاده از المان هاي ناوبري مستقل و به عبارتي تنوع دادن 
به رفتارهاي تاكتيكي پهپاد چيزهایي است كه صددرصد مي تواند 
براي دشمن چالش برانگيز و ابهام آور باشد. به گزارش ایسنا، امير 
سرتيپ مهدي ثقفي فر افزود: در ارتفاع كم ضدكروز، ما حداقل ۵ تا 
6پروژه داریم كه در مرحله تست تا رونمایي هستند؛ ازجمله سامانه 
مجيد، نواب، زوبين و دزفول. ما در انرژي مستقيم هم در یك تالش 
ده ساله توانستيم به جایي برسيم كه كشورهاي صاحب این فناوري 
در سطح جهان دارند ادعا مي كنند. انرژي مستقيم یعني ما بتوانيم 
ریزپرنده اي كه مزاحم آسمان مان مي شود، زحمتش را كم كنيم. 

یعني یك كروز ۹00هزار دالري را با 10دالر بزنيم.

  رونمايي از ٢دستاورد جديد پدافند هوايي ارتش
همزمان با روز پدافنــد هوایي، ۲محصول جدیــد نيروي پدافند 
هوایي ارتش با نام هاي »البرز« و »برهان« رونمایي شد. به گزارش 
صداوســيما، جزئيات دســتاوردهاي جدید پدافند هوایي ارتش 
جمهوري اسالمي ایران به شرح زیر است: رادار 3بعدي ارائه فازي 
البرز با هدف رهگيري و آشكارسازي اهداف همایي برد بلند با سطح 
مقطع راداري پایين و پنهان كار توليد شــده است. رادار البرز قادر 
است 300هدف را به صورت همزمان ردگيري كند. سامانه برهان هم 
یك مركز فرماندهي و كنترل تسليحات در برد و ارتفاع كم به عنوان 
آخرین رده فرماندهي در دفاع نقطه اي شبكه فرماندهي و كنترل 

دفاع هوایي است.

  انهدام يك تيم تروريستي در كردستان
یك تيم تروریســتي ضد انقــالب در درگيري با نيروهاي ســپاه 
بيت المقدس كردستان در شهرستان مرزي سروآباد متالشي شد. 
به گزارش روابط عمومي ســپاه بيت المقدس كردستان، براساس 
گزارش هاي منتشره، پنجشنبه گذشته پاسداران سپاه بيت المقدس 
كردستان در منطقه ســروآباد با یك تيم از عناصر گروهك هاي 
ضدانقالب درگير شــدند. در این درگيري تعــدادي از نيروهاي 
ضدانقالب به هالكت رسيده و مجروح شدند و مقدار قابل توجهي 
تجهيزات و مهمات از آنان نيز توسط رزمندگان سپاه سروآباد كشف 
و ضبط شــد. این تيم تروریســتي به قصد خرابكاري از مرز اقليم 
كردستان عراق وارد خاك ایران شده بودند كه در كمين نيروهاي 

سپاه كردستان گرفتار شدند.

  تشبيه كردن رئيسي به اين و آن مصلحت نيست
یك عضو جامعه روحانيت مبارز در واكنش به توصيفات و تشبيهات 
شــكل گرفته پيرامون رئيس دولت ســيزدهم گفت: در حقيقت 
اعتقاد من این اســت امكان دارد افرادي كه دولت فعلي را به این و 
آن تشبيه مي كنند متملق و چاپلوس باشند و براي اینكه بخواهند 
براي خودشــان جایگاه پيدا كنند، یك حرف هایــي بزنند كه نه 
مصلحت آقاي رئيسي در آن است و نه مصلحت جامعه. به گزارش 
خبرآنالین، حجت االسالم حسين ابراهيمي، ضمن اشاره به سابقه 
تشابه روساي دولت ها به شهيدرجایي تصریح كرد: باید واقعيت ها را 
دید. در مورد احمدي نژاد هم یك عده اي از همين افراد شایعه كردند 
كه چه مي بينيم و چه مي بينيم و نظایر این حرف ها. اینها یا افرادي 
متملق و چاپلوس هستند یا افرادي هستند كه خالصه اهل تخيل 
و این صحبت ها هستند، در غير این صورت كسي كه واقع بين باشد، 

چنين صحبت هایي را نمي گوید.

  هر پرنده با هر كاربردي را شناسايي مي كنيم
فرمانده نيروي پدافند هوایي ارتش گفت: ما تهدیدات را به فرصت 
تبدیل كرده ایم كه ثمره آن قدرت باالي پدافند هوایي در منطقه 
است. ما روزبه روز رو به توسعه هستيم و با سرعت به جلو مي رویم 
و صددرصد همه تجهيزات ما بومي اســت . امير سرتيپ عليرضا 
صباحي فرد در نشست خبري خود افزود: هر پرنده با هر كاربردي را 
كشف و شناسایي مي كنيم. ما قدرت كشف و شناسایي پرنده ها و در 
صورت نياز امكان درگيري داریم. سامانه هایي داریم كه اهداف را در 
باالي ۲00كيلومتر مورد هدف قرار مي دهند. دشمنان مي دانند اگر 
نزدیك به خط قرمز ما شوند، با شكست مفتضحانه مواجه مي شوند.

  تكذيب خبر فوت يك زنداني در اهر
رئيس كل دادگستري استان آذربایجان شرقي با تكذیب خبر فوت 
یك زنداني در اثر اجراي حكم شالق در زندان اهر، گفت: براساس 
معاینات پزشكي قانوني هيچ گونه آثار ضرب و جرحي در بدن زنداني 
مذكور مشاهده نشده است. به گزارش فارس، موسي خليل اللهي 
رئيس كل دادگستري اســتان آذربایجان شرقي گفت: این زنداني 
پس از بروز درد شكم به بهداري زندان مراجعه و فورا به بيمارستان 
منتقل مي شود؛ اما با وجود تالش هاي صورت گرفته متأسفانه یك 
روز بعد فوت مي كند. او با بيان اینكه علت قطعي فوت منوط به اخذ 
نتایج آزمایش هاي سم شناسي از سوي پزشكي قانوني است، گفت: 
حسب بررســي هاي اوليه به  احتمال زیاد علت فوت، مسموميت 

دارویي باشد.

3پرونده شكایت از حســن روحاني، رئيس جمهوري  
پيشين به قوه قضایيه فرستاده شده است. این خبر را مجلس

رئيس كميســيون اصل۹0 مجلس به خبرگزاري آنا 
داده است. حسن شجاعي گفته كه براي »موضوع ترك فعل مسئوالن 
دولت هاي یازدهم و دوازدهم« پرونده هاي متعددي تشكيل شده كه 
برخي از آنها براي رسيدگي بيشتر به قوه قضایيه ارجاع شده و برخي 
نيز در حال تكميل است. شجاعي حتي تأكيد كرده كه درصورت به 
نتيجه رسيدن دیگر پرونده ها، نتایج آن به مردم اطالع رساني خواهد 
شد. به این ترتيب به نظر مي رسد كه تقابل مجلس یازدهم با حسن 
روحاني با پایان دولت او خاتمه پيدا نكرده است. البته پيش از پایان 
مسئوليت روحاني نيز نمایندگان با رأي خود به 13مورد استنكاف 
رئيس جمهوري از قوانين مجلــس رأي دادند و این پرونده را نيز در 

فروردین ماه راهي قوه قضایيه كردند. براساس قانون، قوه قضایيه نيز 
موظف است تا خارج از نوبت به این پرونده ها رسيدگي كند اما تاكنون 
خبري از نتيجه شكایت  نمایندگان از روحاني منتشر نشده. مهم ترین 
اختالف مجلس یازدهمي ها با روحاني نيز بر سر اجراي قانون اقدام 
راهبردي بود كه دسترسي هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي به مراكز 
هسته اي را قطع مي  كرد؛ قانوني كه البته حسن روحاني معتقد بود 
مانع لغو تحریم ها شــده و درصورت نبــود این قانــون برجام در 

اسفند ماه۹۹ احيا مي شد.

از بورس تا مسكن، موضوع شكايت مجلسي ها
اما طبق گفته هاي رئيس كميسيون اصل۹0 شكایت مجلس فقط 
محدود به استنكاف از اجراي قوانين نيست. ۲پرونده اي كه تا كنون 

این كميسيون به قوه قضایيه فرســتاده، شامل »موضوع بورس« و 
همچنين »مداخالت ارزي از ســوي برخي افراد در دولت گذشته و 
به ویژه آقاي روحاني« است  كه به قوه قضایيه ارجاع داده شده   و پرونده 
دیگري درباره »بحث مسكن« هم در روزهاي آتي به دستگاه قضایي 
ارجاع داده خواهد شد. در این 3پرونده كميسيون اصل۹0 مجلس از 
حسن روحاني شكایت كرده است. این در حالي است كه 3روز پيش 
هم خبرگزاري فارس از شكایت بيش از ۵00هزار نفر از »دانشجویان، 
طالب و اقشار مختلف مردم« از حسن روحاني خبر داد و تأكيد كرد 
كه این افراد با امضاي نامه اي خطاب به كميسيون اصل۹0 مجلس از 
رئيس جمهوري پيشين  شكایت كردند و خواستار »پيگيري مجلس 
انقالبي  تا حصول نتيجه و صدور قاطع حكم قضایي عليه وي« شدند. 
مواردي كه این نيم ميليون فرد ادعایي خبرگزاري فارس بابت آن از 
حسن روحاني شكایت كردند متعدد و گسترده است و از حوزه هاي 
اقتصادي و سياســي تا فرهنگي و اجتماعي را شامل مي شود. حال 
باید دید كه قوه قضایيه با شكایت هاي مجلسي ها عليه رئيس جمهور 

پيشين چطور مواجه خواهد شد.

شكايت دوباره بهارستان از روحاني به قوه قضاييه
دیروز كميسيون اصل۹0 مجلس 3شكایت از رئيس دولت دوازدهم را به دستگاه قضایي ارجاع داد

سخنان وزیر خارجه ایران درباره ادامه 
مذاكرات بازتاب هایي در رسانه هاي ديپلماسی

خارجي داشــته اســت. خبرگزاري 
آمریكایي بلومبرگ در گزارشي نوشته كه احتماال 
ادامه مذاكرات وین تا پيش از آبان ماه ميسر نخواهد 
بــود. ایــن گــزارش بــه صحبت هاي حســين 
اميرعبداللهيان اشــاره دارد كــه در گفت وگویي 
تلویزیونــي خبــر داد برنامه ریزي بــراي هرگونه 
تصميم گيري درباره مذاكرات وین ۲ تا 3  ماه زمان 
مي برد. البته از سوي دیگر سخنگوي وزارت خارجه 
در نشست خبري هفته گذشته خود گفت كه تصميم 
ایران مبني بر چگونگي ادامه مذاكرات و نقش وزارت 
خارجه در آن در روزهاي آینده اعالم مي شود. با این 
همه هنوز مشخص نيست كه دور هفتم گفت وگوها 
براي احياي برجام در چه شــرایطي و چه تاریخي 
برگزار خواهد شــد. پيش از این نيــز تحليلگران 
پيش بيني كرده بودند كه درصورت به نتيجه نرسيدن 
مذاكرات در دولت دوازدهم به دليل جابه جایي قدرت 
مذاكرات وین با تعویقي شش ماهه ادامه خواهد یافت. 
از طرفي نگاهي به محورهاي اختالفي باقيمانده براي 
رسيدن به توافق نشان مي دهد كه هنوز راه دشواري 
باقي مانده است. هر چند كه دولت سيزدهم پنجره 

دیپلماسي و مذاكره را   نبسته است.

دولت سيزدهم و پنجره باز ديپلماسي
در جریــان 6 دور مذاكــره اعضــاي 1+4در وین 
اطالعات كمي از جزئيات گفت وگوها منتشر شد. 
در طول مذاكرات نيز 3 كارگروه تشــكيل شد كه 
كارگروه نخست، بررسي چگونگي تعليق تحریم هاي 
آمریكا عليه ایــران، كارگروه دیگر بررســي روند 
بازگشت ایران به تعهدات هسته اي و محدودسازي 
برنامه هسته اي  و كارگروه سوم هم تدارك ترتيبات 
عملــي توافق هاي صورت گرفته را در دســتور كار 

قرار داده بود. در نهایت نيز طرفين به نگارش متن 
اوليه توافق رسيدند و به گفته سيدعباس عراقچي، 
رئيس تيم مذاكره كننده ایران براي تصميم گيري 
نهایي به پایتخت ها بازگشتند. طبق گزارش ها در 
ایران كميته براي تطبيــق متن توافق احتمالي در 
شوراي عالي امنيت ملي تشكيل شد كه نمایندگان 
نهادهاي مختلــف در آن حضور داشــتند. كيوان 
خسروي، سخنگوي دبيرخانه شوراي عالي امنيت 
ملي نيز بيســت و نهم تير ماه خبر داد كه »هيأت 
)كميته( مذكور اساســا به مــوارد عدیده مهمي 
پرداخته كه مذاكرات وین به دليل مواضع قلدرمآبانه 
طرف آمریكایي و بعضا طرف هاي اروپایي در مورد 
آنها به نتيجه نرسيده و از توافق دور بوده است.« با 
این همه روزنه ادامه مذاكــرات همچنان باز مانده 
و رئيس جمهوري نيز در سخنراني مراسم تحليف 
خود تأكيد كرد كــه »از هر طرح دیپلماتيك كه به 
لغو تحریم ها منجر شود اســتقبال مي كند.« وزیر 
خارجه نيز در تازه تریــن موضع گيري خود در این 
زمينه گفت: »ما به صورت شفاف اعالم كرده ایم از 
مذاكره اي كه در آن منافع ملت ایران محقق شــود 
اســتقبال مي كنيم. به دنبال فــرار از ميز مذاكره 
نيســتيم و دولت ســيزدهم مذاكره اي را پيگيري 
مي كند كه در آن به دســتاوردهاي ملموســي در 
راســتاي تامين منافع و حقوق مردم ایران برسد و 

منافع ایران و مردم ایران تامين شود.« 

 اختالف ها تا اينجا بر سر چيست؟
در چنين شرایطي ســؤال اینجاست كه درصورت 
ادامه مذاكــرات، ایــران و آمریكا باید بر ســر چه 
اختالفــات باقيمانــده اي توافق كننــد؟ به گفته 
غریب آبــادي، نماینده ایــران در ســازمان هاي 
بين المللي و عضو هيــأت مذاكره كننده در وین 7 
محور اختالفي پس از 6 دور مذاكــره وجود دارد. 

آمریكایي ها حاضر به برداشــتن همه تحریم هاي 
اعمال شده در دوران دونالد ترامپ نشدند كه به گفته 
عراقچي شامل 1۵00مورد مي شود. از سوي دیگر 
»آنهــا كل تفاهم را به پذیــرش بندي درخصوص 
انجام گفت وگوهاي آتي در مورد مسائل منطقه اي 
گره زدند.« موضوعي كه ایران آن را رد كرده است. 
آنها همچنين حاضر به لغو دســتور اجرایي تحریم 
تسليحات متعارف نشدند كه به گفته غریب آبادي 
»كاماًل با قطعنامه ۲۲31 شــوراي امنيت و برجام 
در تناقض آشكار است و به نوعي مغایر ادعاي آمریكا 
به برگشــت تعهدات برجامي است.« چرا كه طبق 
قطعنامه ۲۲31 تحریم ایران در زمينه خرید و فروش 
تســليحات متعارف به پایان رسيده است و دستور 
دونالد ترامپ براي ادامه آن با برجام مغایر اســت. 
اختالف دیگر به دليل تضمين ندادن آمریكا مبني 
بر عدم تكرار رفتارهاي مشابه دولت قبلي و خروج 
از توافق آینده است. آنها این درخواست ایران را رد 
كرده اند. همچنين هيأت آمریكایي حاضر به بحث 
درباره خسارات وارده به ایران در اثر خروج یكجانبه  
و غيرقانوني از تفاهم هسته اي نشدند. محور ششم 
اختالف نيز درخواســت هاي آمریكا براي محدود 
كردن فعاليت هاي هسته اي ایران فراتر از متن برجام 
است كه به گفته غریب آبادي همه این درخواست ها 
از ســوي ایران رد شــده. همچنين طرفين بر سر 
راستي آزمایي لغو تحریم ها نيز به توافق نرسيدند. 
درحالي كه ایران از آغــاز روند مذاكرات وین تأكيد 
كرده بود كه ابتدا باید همه تحریم هاي آمریكا لغو 
و سپس راســتي آزمایي در این زمينه انجام شود تا 
فعاليت هاي هسته اي ایران نيز به چارچوب برجام 
بازگردد. به این ترتيب به نظر مي رسد ادامه مذاكرات 
وین به اما و اگرهاي زیــادي در ایران و آمریكا گره 
خورده و مشخص نيســت كه طرفين چه زماني و 

چگونه از این بن بست خارج مي شوند. 

تعليق در مذاكرات احياي برجام
به گفته وزیر امورخارجه برنامه ریزي دولت سيزدهم براي ادامه نشست هاي وین 3ماه زمان خواهد برد جلسه مشترك هيأت  رئيسه و 

روســاي كميســيون هاي خبرگان
خبــرگان قرار اســت امروز 
)پنجشنبه( در تهران برگزار شود. این جلسه 
پيش درآمد و مقدمه اي بر اجالسيه اصلي 
آنان است كه قرار اســت در مهرماه برگزار 
شــود. بنا به اعــالم ســيداحمد خاتمي 
سخنگوي هيأت رئيسه، تعامل خبرگان با 
دولت جدید یكي از دستوركارهاي جلسه 
امــروز آنان اســت. پيش از ایــن مواجهه 
انتقادبرانگيز برخي اجالسيه هاي خبرگان با 
عملكــرد دولــت اعتــراض پاســتور را 
برمي انگيخــت و منجر به صــدور برخي 
جوابيه ها از ســوي آنان مي شــد. براساس 
گزارش خبرگزاري صداوســيما در جلسه 
امروز عالوه بر مســائل خبرگان و گزارش 
كميسيون ها، نحوه تعامل خبرگان با دولت 
مورد بررسي قرار خواهد گرفت. با توجه به 
اینكــه رئيس جمهور عضو هيأت رئيســه 
مجلس خبرگان رهبري است، در این جلسه 
شركت مي كند و اعضاي مجلس خبرگان 
نظرات و پيشنهادات خود را مطرح خواهند 
كرد. از آنجا كه اعضــاي مجلس خبرگان 
رهبري در متن مردم هستند و مسائل مردم 
به آنها منتقل مي شــود اميــد مي رود این 
جلســه نافــع باشــد. حســن روحانــي 
رئيس جمهور سابق اگرچه عضو خبرگان بود 

اما در هيأت رئيسه عضویت نداشت.
اجالســيه اصلي خبرگان یك ســال و نيم 
پس از شــيوع كرونا قرار اســت در مهرماه 
تشكيل شود. این اجالسيه ها به طور معمول 
در شهریورماه و اســفندماه هر سال برگزار 
مي شد، اما با شــيوع كرونا در سال گذشته 
به یك اجالسيه در ســال تقليل پيدا كرد؛ 

یك مرتبه در اســفندماه13۹۹ فعال شد و 
امسال نيز قرار است هر 88عضو این مجلس 
۲0مهرماه در ساختمان قدیمي مجلس دور 

هم جمع شوند.
برگزاري این اجالسيه ها بدون مهمانان ویژه 
از مقامات ارشد، تغييرات مهم آن طي یك 
سال و نيم اخير بوده است. برگزاري انتخابات 
ریاست جمهوري سيزدهم نيز در این فاصله 
حضور همزمان یكي دیگر از اعضاي خبرگان 
رهبري را در قامت ریاســت جمهوري رقم 
زد.ســيد ابراهيم رئيســي پس از حســن 
روحاني،    اكبر هاشمي رفسنجاني و آیت اهلل 
خامنه اي چهارمين رئيس جمهور از ميان 
8رئيس جمهور انقالب است كه با عضویت 
در خبرگان به ریاست جمهوري نيز رسيده 
است. اجالسيه مهرماه همزمان حضور 7عضو 
جدید خبرگان پس از انتخابات ميان دوره اي 
خبرگان در خردادماه امسال را نيز به همراه 
خواهد داشت. برخي اعضاي پيشين دوره 
پنجم خبرگان طي 6سال اخير فوت شده 
بودند. در آخرین اجالسيه خبرگان رهبري 
كه اسفندماه سال گذشته برگزار شد، آیت اهلل 
احمد جنتي در افتتاحيه این مراسم با تقدیر 
از اقدامات ضد فســاد دستگاه قضایي گفته 
بود: »از آیت اهلل رئيســي بابت اقدامات در 
مبارزه با فساد تشكر مي كنيم. مبارزه با فساد 
از خواسته هاي مردم اســت. مردم گرفتار 
فســاد گردن كلفت ها و زوردارها هستند و 
این مرد الهي و دوست داشتني كمر بسته و 
به جنگ فساد مي رود و قطعا مردم قدردان و 
حامي اقدامات ایشان و قوه قضایيه هستند.« 
گفته مي شــود او به احتمال زیاد سخنران 
اصلي اجالسيه نهم و در قامت رئيس جمهور 

خواهد بود.  

بررسي تعامل با دولت در نشست خبرگاني ها

نقشه راه دولت رئيسي در سياست خارجي 

   رئیس جمهور به مجمع رفت
  عصر چهارشنبه اولين جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از آغاز دولت سيزدهم،   به رياست آيت اهلل آملی 
الريجانی و با حضور رئيس جمهور برگزار شد.  نكته قابل توجه نشست ديروز، حضور شخص رئيس جمهور به عنوان 
يكی از اعضای حقوقی مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از غيبتی طوالنی مدت و نزديك به 8 ساله است. چه آنكه  
عكاسان و خبرنگاران سياسی در 8 سال اخير تقريبا به خالی بودن جايگاه اختصاصی رئيس جمهور در جلسات 

مجمع تشخيص مصلحت نظام عادت كرده بودند. 
  ديگر نكته قابل توجه جلسه چهارشنبه مجمع تشخيص، غيبت محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شورای اسالمی 

در اين جلسه بود.

 پاسخ رئیسي
 به سیدحسن نصراهلل

 سيدابراهيم رئيسي رئيس جمهور به 
پيام تبريك سيدحسن نصراهلل دبيركل 

جنبش حزب اهلل پاسخ داد.
به گزارش فارس، در بخشي از متن پيام 
رئيسي خطاب به نصراهلل آمده است: 
»حزب اهلل شجره طيبه اي است كه به 
لطف رهبري جوانان مومن و انقالبي از 
جانب شما و خون شهداي پاك مقاومت 

به ثمر نشسته است.«
اين پيام مي افزايد: »هرچه بيشــتر 
پيش مي رويم، بركات اين شــجره و 
دستاوردهاي آن بيشتر نمايان مي شود 
و مي درخشد تا در نهايت اميد به  حق 
امت اسالمي باشــد. اقتدار مقاومت 
اسالمي، خط مقدم جوانان انقالبي را به 
كابوسي براي رژيم صهيونيستي تبديل 
كرده كه خواب را از چشمانشان گرفته و 
حتي معادله بازدارندگي جديدي بر اين 

رژيم غاصب تحميل كرده است.«

ث
مك
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 اهالــي شــهران در مســير حركت 
خودروهــای حمل بنزیــن زندگي گزارش

مي كنند. خطر انفجار و آتش سوزي 
زیاد است چون كاميون هاي بزرگ نفتكش، پشت 
سر هم از شيب خيابان هاي باریك و شلوغ و پيچ در 
پيچ پایين مي آیند تــا بار بنزین خــود را به پمپ 
بنزین هاي غرب تهران برسانند. بار ها اتفاق افتاده كه 
كاميون  نفتكش واژگون شده و سوخت روي آسفالت 
و درون جوي آب جاري شــده اســت. هر بار یك 
ته ســيگار یا یك جرقه، مي تواند محله را به آتش 
بكشد. خرداد ماه سال۹۵ هم كه آتش سوزي و انفجار 
لوله گاز در این محدوده حسابي همه را شوكه كرد؛ 
انفجاري كه با اختالل شــبكه تلفن همراه در غرب 
تهران همراه شد و زنگ خطر  دیگري بود براي كل 
تهران كه اگر حادثه  مهيبــي رخ دهد، بحران هاي 
غيرمنتظره اي به وقوع می پيوندد. البته برخي وجود 
انبار نفت و مخازن ســوخت در این نقطه شــهر را 
حياتي مي دانند و معتقدند كه نقش اساسي آن در 
مواقع بحراني مثل زلزله نمایان مي شود. با این حال، 
بارها نسبت به خطرات این انبار هشدار داده شده  و 
برخي احتمال رخداد حادثه اي مشابه انفجار انبار 
مواد شيميایي سال گذشته در بندر بيروت لبنان را 

براي آن متصور هستند.

سكونت روي مسير انتقال بنزين 
اهالي شهران شــمالي به دیدن تانكر هاي نفتكش 
عادت كرده انــد اما هــراس از حادثــه احتمالي، 
هميشــه در ذهن آنها وجود دارد و هر چند ســال 
كه مي خواهند آن را فراموش كنند، دوباره تانكري 
واژگون مي شود یا تصادف مي كند یا راه را مي بندد 
و باز همه به خاطر مي آورند كه آپارتمان  هایشــان 

درست كنار مسير انتقال بنزین است.

امير قاســمي، یكي از اهالي محله شهران شــمالي 
مي گوید: »زماني كه انبار نفت در این نقطه ساخته 
شد، اینجا خارج از شهر و محل مناسبي براي توزیع 
ســوخت بود اما بعدا خانه ســازي هاي متعدد كه 
مجوز و سند هم داشتند، باعث شد كه اطراف انبار 
نفت تبدیل به بافت مســكوني كامل شود. بعضي 
تعاوني هاي ســازمان  ها هم در نزدیكــي انبار نفت 

ساخت وساز كردند.«
زماني گفته مي شد كه احتمال آتش  سوزي و انفجار 
در خود انبار نفت وجود دارد و ابعاد آن ممكن است 
تا جنت آباد و كن هم برسد. این شایعه با ایمن سازي  
مخازن بزرگ انبار نفت رفع شده بود. بعد از انفجار 
بزرگ بيروت دوباره احتمال انفجار به ميان آمد ولي 
چيزي كه باعث نگراني اهالي مي شود، نه آتش سوزي 
مخازن عظيم انبار بلكه حوادثي است كه امكان دارد 

در اثر تردد تانكر هاي نفتكش رخ دهد.
از پستي و بلندي هاي شــهران در شمال منطقه۵ 
شهرداري تهران، برمي آید كه در گذشته محل عبور 
جریان هاي آب بوده است و اطرافش پوشيده از باغ ها 
نه محل ساخت آپارتمان هاي چند طبقه. هنوز هم 
تعدادي از این باغ ها باقي مانده اند. بعضي تبدیل به 
سفره خانه شده اند و روي در بعضي هم نوشته است 
»ورود ممنوع، ملك خصوصي«. این طرف و آن طرف 
مي شود نفتكش هایي را دید كه حركت مي كنند یا 
پارك كرده اند. نفتكش ها فرسوده و دودزا نيستند 
و اغلب ظاهــر تميزي دارنــد. در هنگام تعطيالت 
جمعيت زیادي به این محله مراجعه مي كنند. بعضي 
سراغ باغ هاي نزدیك مي روند و بقيه از سمت ميدان 
سوم شهران سرباالیي را به سمت كوهسار مي روند 

و گاهي راهبندان درست مي شود.
كاميون نفتكــش 30هزار ليتري بــه آرامي پایين 
مي آید. راننــده مي خواهد احتيــاط كند و در پيچ 
خيابان یا دورزدن دور فلكه ها یا شــيب تقاطع ها 
كاميون را كنترل كند. زیر پل عابر سرعت گير بزرگ 
آســفالتي، همه خودرو ها را تكان مي دهد. پهناي 

دور ميدان براي ســواري ها هم كم است چه برسد 
به تانكر ها. یك تصادف شدید مي تواند خيابان هاي 
اطراف را كامال مسدود كند و راهي براي امداد رساني 

باقي نگذارد.
حســين یعقوبي كه ساكن شهران شــمالي است، 
 مي گوید: »خدا به ما رحم كرده كه تا حاال واژگوني 
تانكر هاي نفتكش باعث آتش ســوزي نشده است. 
چند سال قبل یكي از این واژگوني ها درست ظهر و 
زماني كه خيابان شلوغ بود و مدرسه ها هم تعطيل 

شده بودند، اتفاق افتاد.«
او مي افزاید: »تمام مســيري كــه نفتكش ها طي 
مي كنند، خطرناك اســت و فلكه دوم تنها یكي از 
این نقاط است. من در مدتي كه در این محله ساكن 

بوده ام، بار ها صحنه واژگوني تانكر ها را دیده ام.«
اگر چند دقيقــه در فاصله ميان فلكــه اول و دوم 
شهران بایســتيد، چندبار مي توانيد كاميون هاي 

نفتكش را ببينيد.
سال پيش، یكي از اعضاي دوره پنجم شوراي شهر 
انبار نفت محله شــهران را به دليــل ذخایر زیاد و 
قرارگرفتن روي گسل زلزله بسيار خطرناك توصيف 
و انفجار آن را با انفجار بندر بيروت مقایسه كرده بود. 
مجيد فراهاني این را هم گفته بود كه هر روز حدود 
300تانكر 30هزار ليتري حمل سوخت از ابر مخازن 
این انبــار نفت بارگيري مي كنند و از وســط بافت 
مسكوني و خيابان ها و كوچه هاي شهران مي گذرند 
و نهایتا وارد بزرگراه مي شوند، پس به تعداد همه آنها 
احتمال حادثه وجود دارد. از طرف دیگر انبار  نفت 
نزدیك نيم قرن قبل ساخته شده و لوله كشي هایي 
كه از زیرزمين بنزین یا سوخت هاي دیگر را به آن 
مي آورد هم نيم قرن قدمت دارند و ممكن اســت 

فرسوده شده باشند.

حركت تانكر ها از بين جمعيت
در بقيه محله هاي شــهر به ازاي هــر چند خودرو 
شخصي یك تاكسي هم حركت مي كند. در شهران 
همين نسبت براي كاميون هاي نفتكش وجود دارد. 
در این پيچ و تاب مسير و دور زدن ميدان  ها و توقف 
در چهار راه هاست كه احتمال واژگوني زیاد مي شود. 
جایي بين مدرسه، رستوران، بانك فروشگاه، زمين 
بازي، تعميرگاه خودرو، داروخانه، شيریني فروشي 

و...
هومن طاهــري، دبير شــورایاري محله شــهران 
شمالي است. او مي گوید: »در شرایط فعلي امكان 
جابه جا كــردن انبار نفت با این ابعــاد وجود ندارد. 
ایمن سازي  مخازن بزرگ آن هم در گذشته انجام 
شده است. اصلي ترین مطالبه اهالي شهران درباره 
تردد تانكر هاست. عالوه بر مشكالت ترافيكي كه به 
این دليل ایجاد مي شود، مواردي از واژگوني باعث 

نگراني شهروندان شده است.«
او دربــاره رفت وآمد كاميون هــاي نفتكش تأكيد 
مي كند: »معموال تانكر ها وقتي از ســمت شمال به 
جنوب مي آیند پر از سوخت و درنتيجه سنگين تر 
هستند كه باعث مي شود راننده دائما براي كاهش 
سرعت از ترمز استفاده كند. تا موقعي كه تانكر ها از 
محله بيرون مي روند و به خروجي بزرگراه هاي همت 

و باكري مي رسند همين شرایط ادامه دارد.«
طاهري با اشــاره به امكان ایجاد مســير جایگزین 
مي گوید: »مي توان با ایجاد پل از سمت شرقي انبار 
نفت یك مسير دسترســي به بزرگراه باكري ایجاد 
كرد. در این باره 3طرح پيشــنهاد و یكي تأیيد شد. 
این پل طراحي شده مي تواند در چهارچوب شبكه 
معابر تهران مشكل محله را رفع كند اما درباره هزینه 
ساخت آن و اینكه مجري طرح شهرداري یا وزارت 

نفت است، اختالف هایي وجود دارد.«
دبير كارگروه عمران، حمل ونقل و ترافيك منطقه۵ 
تأكيد مي كند: »حتي اگر به جــاي احتمال وقوع 
حادثه، هزینــه ترافيك، آســفالت و اســتهالك 
كاميون ها را محاســبه كنيم مي بينيم كه ساخت 
مسير جایگزین، در طوالني مدت توجيه اقتصادي 
خواهد داشت.« یكي دیگر از كاركنان شهرداري نيز 
نقل مي كند كه امسال در دهه محرم شاهد حركت 
یك كاميون نفتكش در بزرگراه آبشناسان بودم كه 
بنزین از آن چكه مي كرد. خوشبختانه راننده متوجه 
شد و خروجي بنزین را بست اما همين مثال نشان 

مي دهد كه چقدر احتمال وقوع حادثه زیاد است.

باالي سر ساكنان محله
اهالي مي گویند خيابان شهران زمستان ها دو شكل 
متفاوت دارد. پایين تر از تقاطع نيما یوشيج آسفالت 
تميز است اما باالتر از آن یخ مي زند و تایر ماشين ها 
سر مي  خورد. تقاطع نيما یوشيج، مرز بين شهران 
شلوغ و شهران خلوت است. یك طرف آن سازمان 
برق و طرف دیگر یك مدرســه بزرگ قــرار دارد. 
زمستان كه مي شود تانكر ها در مسير باال به پایين 

دائم روي ترمز مي زنند تا شتاب نگيرند.
وقتي خيابان شهران را تا آخر به سمت شمال بروید 
به دروازه انبار نفت مي رسيد. در سمت راست جاده 
خاكي كوچكي به ســمت شرق مي رود. یك سمت 
دیوار هاي بتن پيش ســاخته انبار نفت است و یك 
طرف باغ هاي بدون دیوار، بــا درخت هاي خرمالو، 
گردو و انجير. در انتهاي این جــاده خاكي باریك، 
ضلع شرقي انبار نفت به چشم مي خورد با یك دكل 
نگهباني مشرف به كانال بتني كم عرض كه اندكي 
آب و لجن دارد. احتماال این دره كوچك باقيمانده 

مسير یك رودخانه قدیمي است.
درون محوطه انبــار نفت چندیــن مخزن بزرگ 
سفيدرنگ قرار دارد كه بنزین یا سوخت هاي دیگر 
از آنها به نفتكش ها منتقل مي شود. بخشي از اراضي 
شــرقي درون محوطه هم تبدیل به فضاي سبز و 

زمين فوتبال با كاربري هاي رفاهي شده است.
روي كانال پل بتني ساخته شده است. جاده و محيط 
اطراف آن خاكي با بوته هاي خار و زباله هاي پراكنده 
است. با اصالح اختالف ارتفاع ها، آسفالت ، زیر سازي  
و باز كردن یك در ورودي و خروجي بزرگ در دیوار 
شرقي انبار، مي شود مسير مستقلي به سمت بزرگراه  
ایجاد كرد. حجم خاكبرداري و بتن ریزي قابل توجه 
است اما این مسير چند صد متر پایين تر به بزرگراه 
مي رسد كه از یك طرف به باكري و از طرف دیگر به 

ستاري دسترسي دارد.
در بيشتر ایام سال، حجم بنزیني كه از انبار منطقه 
خارج می شود بسيار زیاد است. اگر روزي حادثه اي 
در شهران  رخ دهد و كســاني جان خود را از دست 

دهند چه كسي مسئوليت آن را مي پذیرد؟ 

 ورود ۵۰۰دستگاه اتوبوسبرگزاری رزمايش همياران سالمت برای مقابله با كرونا در شرق تهران
 به ناوگان عمومي تا پايان سال 

رئيس كميسيون عمران و حمل ونقل شوراي شهر تهران از ورود ۵00دستگاه 
اتوبوس به ناوگان عمومي تهران خبر داد و گفت: »مذاكراتي با شــركت واحد 
اتوبوسراني براي تعمير 300دســتگاه اتوبوس دوكابين كه به دليل نقص فني 
متوقف شده اند، صورت گرفته اســت و عالوه بر آن معاون حمل ونقل و ترافيك 
شهرداري تهران هم قول داده تا پایان سال، ٢00دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان 

اضافه شود.«
به گزارش همشهري، ناوگان حمل ونقل عمومي پایتخت وضعيت مطلوبي ندارد 
و نياز است مسئوالن به فوریت موضوع را پيگيري كنند. رئيس كميسيون عمران 
و حمل ونقل شوراي شــهر تهران با بيان این مطلب، گفت: »وضعيت نامطلوب 
كنوني حمل ونقل شهري تهران، ناشي از عقب ماندگي چندساله است و از این رو 
تأمين ناوگان در راستاي ارائه خدمات بهتر و بيشتر به شهروندان، اولویت نخست 
شوراي شهر تهران است.« سيدجعفر تشكري هاشــمي در ادامه به برنامه هاي 
ضربتي و ميان مدت اشاره و عنوان كرد: »تأمين ناوگان حمل ونقل عمومي اعم از 
اتوبوس و واگن هاي مترو از طریق برنامه هاي ضربتي و ميان مدت امكان پذیر است 
و باید تالش جهادي كرد تا ناوگاني كه امروز به دليل نقص فني و كمبود قطعات 
در خدمت مردم نيســت، مجددا به چرخه خدمات رساني باز گردند.« مدیریت 
هوشمند ناوگان و برنامه ریزي براي بهره وري حداكثري از ناوگان موجود اقدامات 
مهم دیگري هستند كه تشكري هاشمي به آنها اشاره و عنوان كرد: »مي توان با 
برنامه  ریزي دقيق و مدیریت بهينه، وضعيت ناوگان حمل ونقل عمومي تهران را 

به شرایط مطلوب رساند و زمينه رضایتمندي شهروندان را فراهم كرد.« 

خدمت رساني مطلوب به شهروندان
رئيس كميسيون عمران و حمل ونقل شوراي شهر تهران به تكميل و بهره برداري 
از خطوط 6 و 7 مترو هم اشاره و تأكيد كرد كه مردم باید در دوره ششم مدیریت 
شهري طعم شــيرین خدمت را از طریق امكان استفاده حداكثري از امكانات و 
خدمات شهري  بچشــند. او در پایان صحبت هایش به اجراي طرح ترافيك هم 
اشاره كرد و گفت: »مهم ترین دغدغه امروز شهر و شهروندان مسئله كروناست و 
مدیریت شهري هم یكي از نهادهایي است كه باید با اجراي كامل سياست هاي 
ستاد ملي مدیریت كرونا و انجام دقيق برنامه ریزي هاي مورد نياز، براي كاهش 
همه گيري و مدیریت كرونا به شــكل عميق تري، ورود و اقدام كند. هم اكنون، 
زمان اجراي طرح ترافيك از ساعت8:30 تا 16 است و حتما اولویت ما در شوراي 
شهر و شهرداري تهران، حفظ سالمت و جان شهروندان است اما معتقدم تا زماني 
كه امكانات الزم را در بخش حمل ونقل عمومي براي استفاده شهروندان فراهم 

نكرده ایم، نباید محدودیت جدیدي در اجراي طرح ترافيك اِعمال كنيم.«

رزمایــش مبارزه بــا اپيدمي 
كووید-1۹ )طرح شهيد سردار رزمايش

ســليماني( در شــرق تهران 
برگزار شد.

به گزارش همشهري در این رزمایش، فرمانده 
پدافند زیستي تهران، فرمانده ناحيه بسيج 
شهيد بهشتي، شــهردار منطقه8 و جمعي 
از خيران و ســازمان هاي مردم نهاد حضور 
داشــتند؛ رزمایشــي كه در ميدان نبوت 
برگزار شــد. شــهردار منطقه8، در حاشيه 
این رزمایش، به دستورات اكيد رهبر معظم 
انقالب درباره فعاليت مجدد طرح شــهيد 
ســليماني اشــاره كرد و گفت: »رزمایش 
همدلي طرح شهيد ســليماني در مقابله با 
ویروس كرونا ویژه خانواده هاي كم برخوردار 
و خانواده هــاي درگيــر با این بيمــاري، با 
همكاري ســپاه تهران بزرگ، بسيج شهيد 
بهشتي و سازمان هاي مردم نهاد این منطقه 
در ٢0نقطه خاص و اماكن شــلوغ منطقه 

آغاز شد.«
مسعود رنجبریان با اشــاره به اینكه شيوع 
ویروس كرونا در كشور بعد از ٢سال وضعيت 
خوبي ندارد و براي كنترل این پاندمي باید 
همه حوزه ها و ارگان ها بسيج شوند، افزود: 
»براي كنترل و پيشگيري این بيماري نياز 
به  دست یاریگر ارگان ها و حوزه هاي مرتبط 
با مشــاركت خيران و شــهروندان داریم تا 
در شــرایط ســخت در مقابله بــا بيماري 
پيروزمندانه اقدام و عمل كنيم. براي تسریع 
در امر پيشــگيري و كنتــرل كووید-1۹ 
ســوله بحران واقع در خيابان دماوند براي 
واكسيناسيون تجهيز شده است و چنانچه 
وزارت بهداشت و ستاد مقابله با ویروس كرونا 
براي توسعه این مراكز در منطقه8 موافقت 
داشته باشند، با توجه به اماكني كه در منطقه 

در اختيار داریم امكان افزایش ســوله هاي 
واكسيناسيون وجود دارد.« 

بسيج مردمي در طرح شهيد سليماني
سردار محمود حســيني، فرمانده قرارگاه 
پدافند زیســتي تهران هم در این مراسم با 
تأكيد به بســيج مردمي، حضــور خيران و 
سازمان هاي مردم نهاد گفت:  »خوشبختانه 
ملــت ایــران در همــه دوره ها بــا روحيه 
كمك هاي جهادي توانســته اند از یكدیگر 
حمایت كنند و همراه نظام باشند. مي توان 
گفت كه بــا تأكيد به صحبت هاي ســردار 
ســليماني این ملت، ملت امام حسين)ع( 
است. اگر دشمن در شــرایط حاد بيماري، 
ملــت را در محاصره اقتصــادي قرار بدهد، 
هراســي نداریم چون ما ملت اســتقامت 
هستيم. براي پشتيباني از اقدامات صورت 
گرفته درخصوص پيشــگيري و ریشه كن 
شدن این ویروس منحوس توسط حوزه هاي 
مختلف، بــه بحث نظــارت تخصصي ورود 
كرده ایم و با همراهي همه ارگان ها نظارت 

تخصصي در حال پيگيري و انجام اســت. 
متأســفانه ملت ایران همانند همه جهان، 
در جنگ جهاني ســوم با دشمن نامرئي به 
ســر مي برد و براي خنثي شدن ترفندهاي 
دشــمن با مراقبت هاي ویژه به دشمن امان 
نخواهيم داد و در این حــوزه نيز قوي ورود 
كرده ایم. « سردار حسيني به اقدامات مهم 
طرح شــهيد ســليماني در منطقه8 اشاره 
داشت و گفت: »برگزاري رزمایش هایي در 
قالب طرح شهيد سليماني با اثرگذاري اي كه 
در گذشته به همراه داشته است موجب شد 
تا این منطقه بار دیگر در 3حوزه تعریف شده 
اقدام كند و این قابل تقدیر است تا ریشه این 
ویروس منحوس را از تك تك خانه ها قطع 
كنيم و شادي را به زندگي مردم برگردانيم. 
توزیع بروشورهاي اطالعاتي به شهروندان، 
نصب بنر در خيابان هــاي منطقه با عناوین 
اطالع رســاني براي افزایش آگاهي، توزیع 
ماسك و اقالم بهداشــتي به مردم در اماكن 
خاص و شلوغ و انجام واكسيناسيون با كمك 
وزارت بهداشت و درمان در سوله بحران واقع 

در خيابان دماوند ازجمله تسهيالتي است كه 
منطقه با همكاري سایر ارگان ها براي مردم 

فراهم كرده است.«

آمادگي بســيج براي راه اندازي 2مركز 
واكسيناسيون

 ســرهنگ محمدي، فرمانده ناحيه بسيج 
شهيد بهشتي هم در این رزمایش در حضور 
مردم و مدیران نهادهاي حاضر به اقدامات 
الزم براي برگشت شرایط كشور به شرایط 
عادي تأكيد داشــت و گفت: »بــا توجه به 
پاندمي كووید-1۹، طرح شهيد سليماني از 
آبان ماه سال گذشته آغاز شد و خوشبختانه 
اتفاقات خوبي رقم خورد. تيم هاي حمایتي، 
نظارتي و مراقبتي حدود ۹0درصد ساكنان 
این منطقه به لحاظ ســالمتي و ایمني در 
شــرایط خوبي بودند. براي قطع زنجيره و 
كاهش بيماري، مجددا این طرح به صورت 
گســترده و بــا مراجعــه بــه درب منازل 
شهروندان به صورت جهادي آغاز شده است 
تا پيش از پایان سال اثري از این ویروس در 

شهر مشاهده نشود.« 
محمدي با بيان اینكه آمادگي الزم را داریم 
تا در این منطقه٢ مركز واكسيناسيون دیگر 
با همكاري شهرداري منطقه راه اندازي شود، 
ابراز اميدواري كرد و گفت:  »هم اكنون در امر 
واكسيناسيون نيروهاي آموزش دیده و توانا 
در اختيار داریم كه چنانچه مقدمات الزم و 
توافقات مورد نظر به تأیيد برسد این دو مركز 
براي تسریع در امر واكسيناسيون شروع به 
فعاليت خواهند كرد.« در این رزمایش كه از 
ميدان نبوت برگزار شــد، تيم هاي جهادي 
بسيج ناحيه به ميدان هالل احمر رفتند و در 
آنجا با توزیع بروشور و بنرها به مردم فعاليت 

جهادي را آغاز كردند.

گزارش همشهري از انبار بزرگ نفت در شمال غرب تهران و خطرات احتمالي آن كه اهالی منطقه با انفجار بيروت مقایسه اش می كنند

كاميون هاي نفتكش دائما از خيابان هاي مسكوني شيب دار، شلوغ و پر پيچ و خم شهران عبور مي كنند

رفت وآمد خطر در شهران
خبرها

راه اندازي سامانه هوشمند محيط زيست 
در تهران ضروري است

رئيس فراكسيون محيط زیست مجلس شوراي اسالمي با بيان اینكه 
وضعيت امروز محيط زیســت بيش از پيش نياز به اطالعات برخط و 
سامانه هوشمند محيط زیست دارد، گفت: »راه اندازي این سامانه كه 
بتوان از طریق آن داده هاي تفكيك شده چالش هاي زیست محيطي 
اعم از آلودگي آب، خاك، صوت و نور در مناطق ٢٢گانه شــهر تهران 
را یكپارچه به  سند راهبردي براي توســعه شهر تبدیل كرد، ضروري 

است.«
به گــزارش روابط  عمومي اداره كل محيط زیســت و توســعه پایدار 
شــهرداري تهران، وضعيت محيط  زیســت كشــورمان اصاًل خوب 
نيست و به گفته ســميه رفيعي ســاليان اخير، اقدامات و تصميمات 
ضد محيط زیستي متعددي گرفته شــده كه هر یك زخمي كاري بر 
پيكره محيط زیست كشــورمان وارد كرده اســت. اجراي طرح هاي 
بایوجمي)روش نویــن براي پاالیــش پایداري آب و خــاك و...( در 
تاالب انزلي، انتقال آب خزر به سمنان، شكارفروشي، تخریب مناطق 
حفاظت شــده و توســعه صنایع مخرب در دل ذخيره گاه هاي ملي 
كشورمان، نمونه اقدامات مخرب صورت گرفته در حوزه محيط زیست 
هستند كه او به آنها اشاره و عنوان كرد: »وخامت حال محيط زیست به 
حد خطر و اعالم قرمز رسيده است و چاره اي نيست جز اینكه انسان ها 
باید در قبال طبيعت احساس مسئوليت كنند و همانطور كه در اسالم و 
ادیان الهي هم عنوان شده باید تعادل ميان انسان و طبيعت ایجاد شود 

چرا كه هدف اساسي و اصلي همين است.« 

قوانين خوبي در محيط زيست داريم
رفيعي در ادامه با بيان اینكه قوانين باالدســتي، سياست هاي كالن و 
مقررات و مصوبات خوبي در حوزه محيط زیست وجود دارد، تأكيد كرد: 
»نكته مهم این است كه قوانين هنوز نتوانسته اند خط مشي درستي در 
عرصه كالن محيط زیست ترسيم كنند؛ به همين دليل همواره دچار 
سردرگمي ها، رهاشدگي ها و تخریب ها شــده ایم. از این رو راه اندازي 
سامانه هوشمند محيط زیست شــهر تهران كه آمایش سرزميني را 
به معناي واقعي دربرمي گيرد، فصل نویني در مدیریت شــهر تهران 
خواهد بود كه با استناد به آن دچار خطار نمي شــویم.« او ادامه داد: 
»نتيجه برنامه ریزي براي شهر درصورت اطالع نداشتن از زیرساخت ها و 
بسترهاي ظرفيت اكولوژیك منجر به ایجاد مشكالتي مانند بستن مسير 
باد و آلودگي هوا مي شود كه با راه اندازي سامانه هوشمند محيط زیست 
شهر تهران، مي توان از بروز چنين مشكالتي جلوگيري كرد. همچنين 
شهرداري تهران با طراحي داشبورد )ایجاد دسترسي به منابع( مي تواند 
اطالعات ثبت شده سامانه هوشــمند را در اختيار نمایندگان تهران 
قرار دهد كه این كار از یك ســو ســبب انطباق تصميم نمایندگان با 
واقعيت هاي محيط زیست مي شود و از سوي دیگر هم بودجه هاي این 

بخش براساس داده هاي زیست محيطي تصویب مي شوند.«

 شمارش معكوس بهره برداري  
از ميدانگاه هاي دريافت و بريانك

عمليات اجرایي ميدانگاه هاي دریافت در منطقه18 و بریانك در 
منطقه10 كه از اوخر سال۹۹ شــروع شده بود اكنون در مراحل 
پایاني قرار دارد و 14روز دیگر بهره برداري مي شــوند. به گزارش 
همشهري، مدیرعامل سازمان نوسازي شهر تهران با اعالم این خبر 
گفت كه ساخت و تجهيز فضاي باز هر دو ميدانگاه به اتمام رسيده 
و پروژه ها در مراحل پایاني اجرا و تكميل اقدامات ساختماني قرار 
دارند و براساس برنامه ریزي انجام شده ٢۵شهریور بهره برداري 
مي شــوند و در اختيار مردم قرار خواهند گرفــت. به گفته كاوه 
حاج علي اكبري ميدانگاه بریانك حدود 1٢000مترمربع مساحت 
دارد. او در توضيح بيشتر گفت: »این فضا كه روي ایستگاه متروي 
بریانك قرار دارد در گذشته رها شده بود كه با هدف تأمين بخشي 
از ســرانه هاي فرهنگي، تفریحي و فضاي ســبز، محله بریانك و 
تقویت حضور شــهروندان در عرصه عمومــي، تقویت تعامالت 
اجتماعي و افزایش حس تعلق به محله، به ميدانگاه تبدیل شده 
است.« ساخت چندین باب مغازه، نصب تلویزیون شهري، احداث 
زمين هاي ورزشي اسكيت، بسكتبال و زمين بازي كودكان، نصب 
فالورباكس و نرده هاي حفاظتي، احداث ســرویس بهداشــتي، 
اجراي رمپ استاندارد معلوالن، اجراي پياده روها در حاشيه پروژه 
و... از مهم ترین اقدامات اجرایي در این ميدانگاه هســتند. علي 
اكبري در توضيح ميدانگاه دریافت، گفت: »مســاحت عرصه آن 
حدود 10 هزار مترمربع است كه مجموعه اي فرهنگي، ورزشي، 

خدماتي و فضاي باز شهري در آن پيش بيني شده است.« 

درخواست بازنشستگي 
تطهيركنندگان با سختي كار

رئيس هيأت مدیره اتحادیه آرامســتان كشــور خواستار تبدیل 
وضعيت تطهيركنندگان شــد. پس از شــيوع كرونــا كاركنان 
ســالن هاي تطهير آرامستان هاي كشــور در چند شيفت كاري 
مشغول تغسيل اموات هســتند و در چنين شرایطي قطعا نياز به 
حمایت دارند. محمد جهانگيري در گفت وگو با همشهري گفت: 
»تطهيركنندگان همواره در مواقع بحران حضور داشته و گمنام 
خدمت رساني كرده اند. حضور رئيس جمهور در بهشت زهرا)س( 
حركت ارزشمندي بود براي روحيه بخشيدن به این قشر كه هرگز 
زحماتشان دیده نمي شود.« او ضمن درخواست از دولت سيزدهم 
براي پيگيري وضعيت تطهيركننــدگان عنوان كرد: »اميدواریم 
در این دوره موضوع سختي كار این قشر مورد توجه قرار گيرد تا 

بتوانند با سابقه كار ٢0ساله بازنشسته شوند.« 

پور
ناه 

ر پ
 امي

ي/
هر

مش
 : ه

س ها
عك

محمد سرابي
خبرنگار

شهرداري آماده همكاري براي رفع خطر است
محمود كلهري، شهردار منطقه۵: مجموعه انبار نفت زماني ساخته شــده كه تهران تا اين اندازه 
گسترش پيدا نكرده بود اما اكنون اين تاسيســات نه در حاشيه بلكه درون شهر قرار گرفته است. 
نزديك يك دهه پيش موضوع در معرض خطر قرار گرفتن انبار نفت در منطقه مسكوني در سطوح 
عالي مديريتي مطرح شد و مصوبه اي هم در شوراي تامين و شوراي امنيت ملي تصويب شد كه اين 
تاسيسات به نحوي از اين منطقه جابه جا شود. در اين باره تكليفي بر دوش وزارت نفت قرار گرفته 
است اما به دليل مالحظاتي در اين سال ها اين اتفاق نيفتاد. ما در درجه اول مي خواستيم مصوبه اجرا 
و انبار از شهر به كلي خارج شود ولي امكان آن فعال وجود ندارد و بايد ايمن سازي  مخازن انجام شود. 
مشكل فعلي تردد تانكر ها )كاميون هاي نفتكش( از معابر شيب دار داخل منطقه مسكوني و تجاري 
است كه خطرات و هزينه هايي دارد. طرح ما اين بود كه از ضلع شرقي انبار نفت دسترسي به بزرگراه 
باكري ايجاد كنيم تا امكان تردد كاميون هاي نفتكش در خارج از بافت مسكوني وجود داشته باشد. در 
سال گذشته رياست وقت شوراي شهر تهران از اين محل بازديد داشتند و صورتجلسه اي هم نوشته 
شد. ما هم اين موضوع را به دستگاه هاي ذيربط منعكس كرديم ولي من تصور مي كنم با وجود وضوح 
خطرات اما اراده جدي براي حل موضوع وجود ندارد. شهرداري حتي اعالم آمادگي كرده است كه 
پل مورد نياز را بسازد و هزينه آن را بعدا يا از طريق مطالباتي كه بين دستگاه ها وجود دارد تسويه 
كند. در مقابل وزارت نفت تا كنون پاسخ مناسبي نداده و به برخي مكاتبات اكتفا كرده است. تجربه 
نشان داده كه چندبار واژگوني در سطوح لغزنده رخ داده كه در منطقه مسكوني خيلي ناگوار است. 
شهرداري آماده ارائه هرگونه خدمات براي تسهيل رفت وآمد در معابر است و تاكنون هم همين رويه 
وجود داشــته،  اما بايد بدانيم كه هزينه فعلي اصال قابل مقايسه با خساراتي نيست كه ممكن است 

بر اثر حادثه احتمالي رخ دهد.
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راز شكاف درآمدها در دولت روحاني
به گفته مركز آمار ايران كمترين ضريب جيني در يك دوره 36ســاله يعني از 
1363تا سال1398 در سال1392 مشاهده شده كه اين ضريب به 0.3650رسيده 
و ساير شاخص ها هم نشان از بهبود وضعيت توزيع درآمد دارد. اما روند تغييرات 
شاخص ضريب جيني در فاصله ســال هاي پس از 92تا97 صعودي بوده و در 
سال98 كاهشي شده و در سال99 هم تقريبا ثابت مانده است. چگونه اين اتفاق 

رخ داده است؟
مركز آمار 3 سناريو براي تشريح علت باال و پايين شدن شاخص توزيع درآمد و 
ضريب جيني در دولت حسن روحاني معرفي و تأكيد مي كند: سناريوي نخست 
اين است كه سهم دهك هاي نخست، كاهش و دهك هاي باال افزايش يافته باشد؛ 
به اين معنا كه كم درآمدها فقيرتر و پردرآمدها غني تر شده باشند. سناريوي دوم 
اين است كه سهم دهك هاي اول، كاهش پيدا كرده و دهك هاي باال ثابت مانده 
باشد؛ يعني سهم كم درآمدها كم شده و پردرآمدها ثابت مانده باشد و سناريوي 
سوم هم اينكه ممكن است سهم دهك هاي اول ثابت ولي دهك هاي باال افزايش 
يافته باشــد؛ يعني درآمد فقرا ثابت مانده و به جاي آن درآمد ثروتمندان قد 

كشيده است.
يكي از داليل بهبود شاخص توزيع درآمد در سال هاي98و99 به گفته مركز آمار 
مي تواند كمك هاي نقدي و كااليي ســازمان ها و نهادهاي دولتي به دهك هاي 
پايين جامعه باشــد. مركز آمار نتيجه مي گيرد كه كمك هــاي چندبرابري به 
دهك هاي پايين درآمدي حتي تا 3برابر يارانه نقدي، البته در برخي مناطق باعث 

شده تا توزيع درآمد در سال98 نسبتا بهتر شود.

ث
مك

اشتغال زايي از زاويه بيروني
گزارش هاي پيش نگر شامخ، از وخامت وضعيت شاغالن در بازار كار حكايت دارد؛ به گونه اي كه از 5 ماه گذشته، بارها از زبان فعاالن 
اقتصادي به كمبود نيروي كار اشاره كرده است. ناهمخواني مزد و هزينه معيشت از داليل اصلي روي گرداني نيروي كار از اشتغال بوده 
كه حداقل در 3سال گذشته نيز بارها از سوي تشكل هاي كارگري مطرح شده است. در اين وضعيت، از يك سو وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي مسئوليت خطيري در بازيابي قدرت خريد جامعه كارگري و اصالح دخل وخرج آنها بر عهده دارد و همزمان بايد برنامه هاي 
اشتغال زايي دولت سيزدهم را نيز به گونه اي اجرا كند كه مشاغل جديد قادر به ايجاد ارزش افزوده مناسب باشند و شاغالن جديد 
حداقل پس از عادي شدن شرايط كسب وكار از تأمين معيشت آبرومندانه بازنمانند. نماينده كارگران در شوراي عالي كار با اشاره به 
قصد وزارت كار دولت جديد در ايجاد ساالنه يك ميليون شغل، مي گويد: در ابتداي كار قصد زير سؤال بردن برنامه ها را نداريم و فقط 
اميدواريم سياستگذاري هاي دولت جديد به بهترين نحو به نتيجه برسد تا هم جامعه و هم كارگران از مزاياي آن بهره مند شوند؛ اما 
يك توصيه اكيد هم به متوليان اشتغال زايي داريم و اميدواريم اشتغال مدنظر آنها پايدار و كامل باشد، نه ناقص و زيرزميني. علي 
خدايي، در گفت وگو با همشهري مي افزايد: تجربه وزير جديد كار در كميته امداد اين نگراني را ايجاد مي كند كه او در مطرح كردن 
ايجاد يك ميليون شغل، به افزايش اشتغال ناقص منجر شود و در بهترين حالت جمعيت شاغالن فقر را افزايش دهد كه در اين صورت 
حتي ايجاد يك ميليون شغل نيز نمي تواند اتفاق موفقي قلمداد شود. خدايي با ابراز اميدواري نسبت به همراهي همه دستگاه ها با 
وزارت كار به عنوان متولي برنامه ريزي و سياستگذاري در بازار كار و ايجاد اشتغال، مي گويد: اشتغال زايي بايد با لحاظ كردن همه 
تجربيات قبلي و بعد از تحقيقات كامل درباره شغل، محصول آن و همچنين بازار و رقابت پذيري اش انجام شود و زنجيره كامل شغل 
مدنظر برنامه ريزان باشد. به عقيده خدايي، در اين مسير حتي اگر به جاي يك ميليون شغل موردنظر دولت، 500هزار شغل پايدار نيز 

ايجاد شود، مردم آن را لمس مي كنند و ثمرات آن در اقتصاد و معيشت مردم نيز نمايان خواهد شد.

ث
مك

پس از 3روز نزول مداوم، شاخص كل بورس تهران  بورس
دیروز دوباره صعود كرد و بــا 1.6درصد افزایش بار 
دیگر وارد كانال یك ميليون و 500هزار واحد شد. با 
وجود رشــد روز گذشــته، افزایش ابهام ها در مورد سياست هاي 
اقتصادي، تداوم روند صعودي بورس را با تردید هایي مواجه كرده 

است.
به گزارش همشــهري، پس از 3 ماه صعود متوالي از ابتداي هفته 
جاري، نوسان شاخص بورس افزایش یافت به طوري كه شاخص 
كل بورس تهران در روز شــنبه با یك صعود پر قدرت از محدوده 
مقاومت یك ميليون و 540هزار واحد عبور كرد اما از روز یكشنبه 
تا سه شنبه با 3 نزول سنگين تا محدوده یك ميليون و 477هزار 
واحد عقب نشيني كرد. این فراز و فرود هاي شاخص در شرایطي 
اتفاق افتاد كه قيمت دالر هم كه تأثير زیادي بر شــاخص بورس 
دارد، در هفته جاري با نوسان زیادي مواجه شد و ابتدا تا 28هزارو 
320تومان در روز شنبه صعود كرد و سپس تا محدوده 27هزارو 
300تومان در روز سه شنبه عقب نشــيني كرد. این نوسان هاي 
همزمان قيمت دالر و شاخص بورس تحليلگران را به این باور رساند 
كه نوسان هاي شاخص بورس در هفته جاري عمدتا ناشي از نوسان 
قيمت دالر بوده است اما انتشار برخي خبر ها از سوي مقامات بانك 
مركزي در روز سه شنبه گمانه ها را درباره تغيير سياست هاي دولت 
در مورد نرخ بهره و تورم افزایش داد و به نظر مي رسد این موضوع 
نيز بر معامالت بازار سهام بي تأثير نبوده است ضمن اینكه برخي 
تحليلگران بر این باورند كه افزایش نرخ بهره اوراق بدهي مي تواند 

آینده بازار سهام را تحت تأثير قرار دهد.

تغييرات نرخ بهره 
آنطور كه اكبركميجاني، رئيس كل بانك مركزي در سي ویكمين 
همایش بانكداري اســالمي اعالم كرد، بانك مركزي درنظر دارد 
به زودي براي كنترل تورم، اوراق ودیعه اي متناســب با نرخ تورم 

منتشر كند.
او با بيان اینكه انتشار این اوراق در شــوراي پول و اعتبار تصویب 
شده  اما تاكنون به كار گرفته نشده است، تأكيد كرد: در حال تهيه 
مقدمات كار هستيم و اميدواریم امسال براي مهار پایه پولي و نرخ 
تورم از این ابزار استفاده كنيم و این جایگزین اوراق مشاركت بانك 
مركزي است كه از سال هاي7۹ به بعد به اجرا گذاشته شده است.

هنوز مشخص نيســت این اوراق چه زماني منتشر خواهد شد اما 
به نظر مي رســد عزم دولت براي انتشــار این اوراق جدي است و 
چنانچه نرخ بهره این اوراق بيش از 22درصد باشد، بازار سهام در 
روز هاي آینده تحت تأثير قرار خواهد گرفت. به زعم كارشناســان 
یكي از دالیل رشد پر شتاب شــاخص هاي بورس در ابتداي سال 
گذشته ناشي از كاهش نرخ بهره اوراق بدهي تا سطح 14درصد بود 
و بعد از آنكه نرخ بهره این اوراق دوباره تا سطح 22درصد افزایش 

یافت، شاخص كل با نزول مواجه شد.
برخي خبر ها نشان مي دهد كه دولت تصميم گرفته  براي كنترل 
تورم، نرخ بهره اوراق بدهي را تا ســطح 24درصد افزایش دهد و 
از این طریق هم پایه پولي را كنترل كند و هم بخشــي از كسري 
بودجه اش را جبران كند. در چنين شرایطي برخي از تحليلگران بر 
این باورند كه چنانچه سياست هاي مالي دولت در این حوزه تغيير 
كند و نرخ بهره اوراق با افزایش مواجه شود، بخشي از نقدینگي به 
سمت این اوراق كه در ادبيات مالي سرمایه گذاري بدون ریسك 
تلقي مي شود، هدایت خواهد شد و از حجم تقاضا براي خرید سهام 

كاسته مي شود.
اكبر ادهم، یك كاشــناس بازار ســرمایه در این بــاره مي گوید: 
زمزمه هاي فروش اوراق مشــاركت از طرف دولــت براي تامين 
كســري بودجه و افزایش نرخ بهره بين بانكي، اثــر منفي بر بازار 

سرمایه مي گذارد.
شاهرخ شــریعتي، یك كارشناس دیگر بازار ســرمایه هم گفت: 
انتشار این اوراق یك ریســك براي بازار محسوب مي شود، با این 
حال، نحوه انتشار این اوراق نيز خود داراي ابهاماتي است. مشخص 
نيست براي تعيين نرخ بهره این اوراق نرخ تورم چگونه محاسبه 
خواهد شد. در واقع پرسش اصلي این است كه آیا نرخ تورم درست 

محاسبه خواهد شد.
حسين رجب زاده، یك كارشناس دیگر بازار سرمایه هم در این باره 
مي گوید: انتظارات تورمي در كشور در حال شكل گيري است و این 
موضوع مي تواند منجر به رشد بورس شود اما همچنان سؤاالت و یا 
ابهاماتي وجود دارد كه هم اكنون پاسخي براي آنها نمي توان یافت. 
مواردي از قبيل سرنوشت مذاكرات، نرخ بهره، مداخله دولت در 

قيمت و... ابهاماتي است كه باید منتظر پاسخ آنها ماند.
عليرضا تاج بر اما در مورد آینده بازار ســهام نظر دیگري دارد. او 
معتقد است: تيم اقتصادي دولت سيزدهم بارها در صحبت هاي 
خود به بازار سرمایه اشاره داشته است. این موضوع به عنوان اتفاقي 
مهم و بي سابقه تلقي مي شود كه به طور حتم بر روند بازار تأثيرگذار 
خواهد بود و مي توان آن را به فال نيك گرفت. او درباره دالیل نزول 
3روزه شــاخص بورس در هفته جاري گفت: نباید انتظار داشت 
روند صعودي بازار با شــتاب زیاد و به صورت ممتد ادامه داشــته 
باشد، به طور حتم قرار گرفتن بازار بر مدار صعودي در بازه زماني 

بلندمدت نياز به اصالح دارد.
او با اشاره به اینكه بازار به زودي وارد مرحله تعادل مي شود، گفت: 
براســاس پيش بيني هاي صورت گرفته، از نيمه دوم شهریور ماه 
وضعيت تعادلي معامالت بورس بــه روند صعودي تبدیل خواهد 
شد و دوباره ســهامداران در آن زمان قادر به كسب بازده معقول 

خواهند بود.
او پيش بيني كرد: بازار به مرور و با انتشار گزارش 6 ماهه شركت هاي 
صادرات محور و نيز تثبيت نرخ دالر به مرحله تعادل برسد و بعد از 

آن دوباره بازار صعود خواهد كرد.

روند 20ساله ضریب جيني  درآمد
به عنــوان شــاخص توزیع 
درآمد در ایــران بيانگر این 
واقعيت اســت كــه سياســت دولت ها 
دست كم از سال1380 تا پایان سال13۹۹ 
نتوانسته است به صورت پایدار و مستمر 
شكاف طبقاتي در كشور را كاهش دهد؛ 
به گونه اي كه براســاس اعالم مركز آمار 
ایران، شــاخص توزیع درآمــد در پایان 
ســال13۹۹ بــه محدوده ســال138۹ 
برگشته اســت. این روند 20ساله نشان 
مي دهد كه سياست هاي اتخاذ شده در این 
سال ها براي كم كردن شــكاف طبقاتي 
به دليل نرخ رشــد پایين اقتصادي و نرخ 
باالي تورم، شكننده بوده و در عمل سهم 
پردرآمدهــا از درآمد، بيشــتر و ســهم 
كم درآمدها كمتر شده و سهم دهك هاي 

متوسط هم تضعيف شده است.
به گزارش همشهري، یكي از شاخص هاي 
ســنجش نابرابري درآمد جامعه، ضریب 
جيني اســت كه عددي بين صفر و یك 
اســت و در آن صفر به معني توزیع كامال 
برابر درآمد یا ثروت و یك به معناي نابرابري 
مطلق در توزیع درآمد یا ثروت محسوب 
مي شود. این شاخص هرچند درآمدهاي 
خانوارهاي یك جامعه را نشــان مي دهد 
ولي در عين حال به تغييــرات درآمدي 
حســاس اســت؛ صرف نظر از اینكه این 
تغييــرات در بين خانوارهــاي ثروتمند، 
متوســط یا فقير اتفاق افتاده است. مركز 
آمار ایران مي گوید: بيشتر یا كمتر شدن 
ضریب جيني به تنهایي نمي تواند وضعيت 
توزیع درآمد را در جامعه نشان دهد و به 
همين جهت براي محاسبه ميزان عدالت 
در توزیع درآمد، ســهم درآمدي هر یك 
از گروه هاي جامعه محاســبه مي شود و 
اگر فاصلــه بين درآمدي كــه 10، 20 و 
40درصد پایين ترین گروه جامعه به دست 
مي آورند، با درآمد 10، 20 و 40درصد از 
پردرآمدترین افراد، تفاوت زیادي داشته 
باشد، نشان دهنده توزیع ناعادالنه درآمد 

در یك كشور است.
تازه ترین گزارش مركز آمار نشان مي دهد 
كه ضریب جيني خانوارهــاي ایراني در 
سال13۹۹ باالتر از 0.4 قرار گرفته و سهم 
20درصد كــم درآمدترین 0.583درصد 
و سهم 20درصد پردرآمدترین جمعيت 

0.4744درصد برآورد شــده است. این 
مركز تأیيد مي كنــد كه ضریب جيني در 
ایران، هم در شــاخص كشوري و هم بين 
خانوارهاي شهري و روســتایي در سال 
گذشته نسبت به ســال قبل آن افزایش 
یافته كه نشان دهنده توزیع نابرابرتر درآمد 

در سطح جامعه است.
كمترین ضریب توزیــع درآمد در مناطق 
شهري ایران در سال گذشــته در استان 
اردبيل و بيشترین هم در استان سيستان 
و بلوچستان به ثبت رسيده و به گفته مركز 
آمار ایران وضعيت توزیــع درآمد در بين 
خانوارهاي روستایي اســتان خوزستان 
از ســایر اســتان ها بهتر و در خانوارهاي 
روستایي اســتان چهارمحال و بختياري 

نسبت به دیگر استان ها بدتر بوده است.
نگاهي بــه روند 20ســاله ضریب جيني 
در ایران نشــان مي دهد كه از سال1386 
به بعد وضعيــت توزیع درآمــد، هم در 
كل كشــور و هم در مناطق روســتایي و 
هم مناطق شــهري رو به بهبــود بوده و 

پایين ترین شاخص ضریب جيني به معناي 
توزیع عادالنه تر درآمد در پایان سال13۹2 
به ثبت رسيده است. پس به مدت 3سال 
وضعيت توزیــع درآمد به تدریــج و آرام 
بدتر شده و از ســال هاي۹6و۹7 دوباره 
شكاف درآمدها بيشتر شــده؛ وليكن در 
ســال هاي۹8و۹۹ روند تقریبــا ثابتي را 

تجربه كرده است.
براساس شــاخص هاي جهاني، هدف از 
برآورد ضریب جيني و محاسبه شاخص، 
توزیع درآمد به معناي یكسان بوده، چرا كه 
سهم تمامي افراد از درآمد كشور نيست؛ 
بنابراین هدف، توزیع عادالنه براســاس 
توانایي هاي شهروندان یك جامعه است؛ 
به این معنا كه تقسيم درآمدها به گونه اي 
صورت گيرد كه سهم بيشتري از مردم در 
طبقه متوسط در آن جاي بگيرند و شمار 
ثروتمندان و فقيران در كشــور بسيار كم 
باشد. آمارهاي رسمي از وضعيت اقتصادي 
ایران نشــان مي دهد كه كشور به واسطه 
رشد اندك اقتصادي به ویژه رشد نزدیك 

به صفر درصد در دهه۹0 همزمان با مواجه 
شدن جامعه با نرخ تورم دورقمي و باالتر 
باعث شده تا طبقه متوسط ایران هم زیر 
خط فقر قــرار گيرد و درآمــد در جامعه 
به رغم سياســت هاي رفاهــي مبتني بر 
ارزپاشي و پول پاشي نامناسب توزیع شود.

مركز آمار ایران در گزارشــي اعالم كرده 
كه شــاخص توزیــع درآمــد در فاصله 
سال هاي63تا67  تغيير محسوسي نداشته 
و حتي بيشتر روندي نزولي را تجربه كرده 

و بخشي از عدم نوسان شدید در شاخص 
ضریب جيني در این دوره به شرایط خاص 
كشــور و اختصاص كاالهاي یارانه اي به 

تمامي اقشار جامعه مربوط مي شود.
این مركز مي گوید در فاصله ســال هاي 
68 تا 75 ضریب جينــي در ایران روندي 
افزایشــي را تجربــه مي كنــد و یكي از 
علت هاي تشــدید نابرابري در جامعه به 
سياستگذاري دولت روي زیرساخت هاي 
كشــور پس از جنــگ تحميلــي و لزوم 
ســازندگي برمي گردد كه باعث شــده تا 
برگشــت درآمد و توزیع آن به بخشي از 

جامعه صورت پذیرد.
این گــزارش مي افزایــد: در دوره زماني 
1376تا1383 ضریب جينــي در ایران 
تغييرات چندان زیادي نداشــته و از یك 
روند تقریبا ثابتي پيروي كرده، اما در دوره 
زماني 84تا۹1 مهم ترین اتفاقي كه باعث 
تغيير محسوس در شاخص توزیع درآمد 
و كاهش ضریب جيني به زیر 0.40شده، 
اجراي طرح هدفمنــدي یارانه بوده كه با 
اجراي آن در آخرین ماه هاي ســال8۹ با 
پرداخت یارانه نقدي به اكثر مردم، تغيير 
محسوس در شاخص توزیع درآمد ایجاد 

شده است.

معماي شكاف درآمد بين ايرانيان
همشهري روند 20ساله ضریب جيني را بررسي مي كند

برنامه دولت سيزدهم براي ایجاد ساالنه یك ميليون  اشتغال
شغل در ایران؛ یعني افزایش 7تا 10درصدي تعداد 
شاغالن كشور در هرسال. این یك هدفگذاري كالن 
و البته حياتي و الزم براي اقتصاد و جامعه ایراني اســت كه باید 
اميدوار بود طبق برنامه و نظر دولت سيزدهم محقق شود؛ اما در 
این ميان باید تمهيداتي اندیشــيده شــود كه محصول كارخانه 
شغل سازي، به رشد اشتغال ناقص یا افزایش جمعيت شاغالن فقير 
منجر نشــود و برنامه هاي اشــتغال زایي با غفلت از توسعه بازار و 

ارتقاي بهره وري به بن بست نرسد.
به گزارش همشهري، دولت ســيزدهم براي اشتغال زایي كالن و 
فشرده، 16سال تجربه اشــتغال زایي دولت هاي نهم تا دوازدهم 
را پيش روي خود دارد و به عقيده صاحب نظران بازار كار، باید در 
مواجهه با مناسبات بازار كار و اشتغال زایي، ضمن پرهيز از آزمون  
و خطا، از مسير درست و كارشناسي وارد عمل شود؛ چراكه پيش 
 از این نهایت فرصت سوزي در این حوزه اتفاق افتاده و دیگر جایي 

براي آزمودن نظریه هاي جدید وجود ندارد.

بازار كار در آينه آمار
بازار كار ایران 4دهه پرفراز و نشيبی را پشت سر گذاشته و اینك 
با افزایش جمعيت شاغالن فقير در وضعيتي قرار گرفته كه حتي 
تمایل بيكاران به جســت وجوي كار و شــاغل شدن كاهش پيدا 
كرده است. در شرایط فعلي متوليان حوزه كار، تعداد كارگران را 
حدود 13ميليون نفر عنوان مي كنند اما همچنان آمار مستدل و 
جامعي از كارگران وجود ندارد و فقط باید به تخمين ها و حدسيات 
رجوع كرد. طبق آمار رسمي با احتســاب بيمه اجباري كارگران 
حدود ۹ميليون و با احتســاب بيمه هاي خاص حدود 11ميليون 
كارگر بيمه پرداز در كشــور وجود دارد و همزمان گفته مي شود 
كه حدود 4 تا 7ميليون نفر نيز به صورت غيررســمي و فاقد بيمه 
مشغول كار هستند. تشكل هاي كارگري با نگاهي به این اطالعات، 

تعداد تخميني كارگران را حدود 15ميليون نفر عنوان مي كنند. 
با این تفاصيل اگر برنامه دولت سيزدهم براي ایجاد یك  ميليون 
شغل در سال، متمركز بر اشتغال رســمي باشد، در سال اول باید 
معادل 10درصد مشــاغل موجود، اشــتغال جدید ایجاد كند تا 
تعداد شاغالن رسمي به حدود 10ميليون نفر )با بيمه اجباري( تا 

12ميليون نفر )با احتساب بيمه خاص( برسد.
 اگر برنامه هاي اشــتغال زایي فقط بر ایجاد شغل جدید متمركز 
باشد كه در ســال اول باید معادل 7درصد اشتغال موجود، شغل 
جدید ایجاد شود تا تخمين كل شاغالن رسمي و غيررسمي كشور 
از حدود 15ميليون نفر به 16ميليون نفر افزایش یابد. این در حالي 
است كه رشد ساالنه 7تا 10درصدي تعداد شاغالن در اقتصاد ایران 
اتفاقي است كه با رشد اقتصادي منفي و حتي متوسط 3درصدي 
امكان پذیر نيســت و زمينه تحقق آن جز با درون زا شــدن توليد 
رقابتي و خروج اقتصاد ایران به سمت روابط اقتصادي مستحكم با 

كشورهاي منطقه و جهان فراهم نمي آید.

نقشه اشتغال متولي بازار كار
حجت اهلل عبدالملكــي، وزیر تعاون، كار و رفــاه اجتماعي دولت 
سيزدهم، ایجاد ســاالنه یك ميليون شغل را به شرط فراهم آمدن 
بسترهاي الزم، شدني مي داند و تالش براي تحقق آن به پشتگرمي 

رئيس دولت را وعده داده است. 
عبدالملكي مواجهه با مقوله ایجاد شغل را در مقياسي كوچك تر 
در كميته امداد تجربه كرده و از اظهــارات اخير او در یك برنامه 
تلویزیوني نيز چنين برمي آید كه الزامات ایجاد اشتغال در سطح 
كالن را مي شناسد و بيش از اینكه بر رشد آمارهاي اشتغال تمركز 
داشته باشد، به دنبال ایجاد بستر مساعد براي شغل سازي از طریق 
هماهنگي تيم اقتصادي دولت و بازي گرفتن از دستگاه هاي متولي 
حوزه توليد و عمران اســت.  او بر این نكته تأكيد كرده است كه 
اشتغال در حوزه توليد محقق مي شود و توليد نيز در بخش هایي 

شــكل مي گيرد كه اختيار آن با وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و وزارت راه و شهرسازي اســت؛ ازاین رو وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي با تفویض ریاست جمهوري، نقش فرماندهي این كار را بر 
عهده دارد و باید با ایجاد قرارگاه فرماندهي اشتغال كشور با حضور 
دستگاه هاي مسئول ایجاد اشتغال و سایر ذي نفعان مانند نهادهاي 

انقالبي و تشكل هاي مردمي براي تحقق آن اقدام شود. 
بر این اســاس مي توان انتظار داشــت كه وزیر جدید حوزه كار، 
برخالف رویه غالب در دولت احمدي نژاد، به جاي تغيير آمارهاي 
حوزه اشتغال با پول پاشي، بر اشــتغال در حوزه هاي مولد اعم از 
صنعت، كشاورزي، گردشــگري و فناوري اطالعات متمركز شود 
و مسئوليت حاكميتي و سياســتگذاري وزارت كار در این مقوله 
را حفظ كند. او ایده ایجاد قرارگاه فرماندهي اشتغال كشور را نيز 
مطرح كرده و معتقد است؛ در این قرارگاه باید غير از دستگاه هاي 
اصلي كه مسئوليت ایجاد اشتغال در كشور را دارند، سایر ذي نفعان 
اعم از نهادهاي انقالبي و تشــكل هاي مردمي نيز حضور داشته 
باشند. اگر این تمهيدات محقق شود، عبدالملكي بر تدوین نقشه 
اشتغال و نظارت بر آن بسنده خواهد كرد كه در این صورت، هم 
چرخ دنده هاي صنعت به درســتی خواهد چرخيد و هم گردونه 

معيشت مردم لنگ نخواهد ماند.

مسير احتمالي اشتغال جديد
در جریان برنامه اشتغال زایي یك ميليون نفري در دولت سيزدهم، 
یك نكته اميدواركننده این اســت كه الاقل فعاًل در سخنان وزیر 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي، به جاي آثار شــعارزدگي و وعده هاي 
عوام فریبانه، ردي از عقالنيت و توجه به شاخص هاي اصلي ایجاد 
شغل دیده مي شود كه مي تواند بخشي از نگراني هاي مسبوق به 
سابقه را در سياست هاي اشتغالي دولت ها برطرف كند. عبدالملكي 
با اشاره به اینكه تيم اقتصادي دولت سيزدهم، هماهنگ ترین تيم 
اقتصادي نسبت به دولت هاي گذشته است، این نكته را در موفقيت 
برنامه هاي اشتغال زایي مؤثر دانسته و تأكيد كرده است؛ براي ایجاد 
اشتغال و پایداري آن باید زنجيره ارزش شكل بگيرد و اگر سيستم 
بانكي و نظام تأمين مالي همراه این زنجيره نشود، موضوع اشتغال 

با مشكل اساسي روبه رو خواهد شد. 
به گزارش همشهري، شكل گيري زنجيره ارزش در مقوله اشتغال 
دقيقاً همان حلقه مفقــوده در طرح هاي خوداشــتغالي دولت 
احمدي نژاد بود كه پایداري شــغل هاي جدیــد را به كوتاه مدت 
تقليل داد؛ درحالي كه وزیر جدید كار نسبت به نياز كسب وكار و 

اشتغال به بازار، تأمين مالي و آینده پيش بيني پذیر، آگاهي دارد 
و در بخشي از ســخنان خود بر لزوم اصالح سازوكار تأمين مالي 
و كاهش نرخ تورم براي حمایت از اشتغال نيز تأكيد كرده است. 
توجه به كســب وكارهای كوچك و اميدواري بــه همكاري وزیر 
اقتصاد در تخصيص منابع مناســب به كسب وكارهاي كوچك و 
متوسط و تســهيل این رویه نيز از نكته هاي كليدي برنامه وزیر 
جدید اســت كه تحقق آن مي تواند به تغيير ریل اشــتغال زایي 

كمك كند.
اســتفاده از ظرفيت هاي بكر حوزه تعاون براي اشــتغال زایي نيز 
ازجمله برنامه هاي عبدالملكي اســت كه با اعتراف به مظلوميت 
بخش تعاون در جریان ادغام با وزارتخانه هاي كار و رفاه، بر جدیت 
در اصالح و پيگيري سند توسعه تعاون مصوب13۹2 تأكيد كرده 
است. او تقویت و افزایش سرمایه بانك توسعه تعاون و همچنين 
اســتفاده از صندوق ضمانت ســرمایه گذاري حوزه تعاون براي 
تضمين 70درصدي تسهيالت پرداختي به تعاوني ها را از ابزارهایي 
مي داند كه قادر است به شكل گيري و تقویت تعاوني ها و تعاون گران 
كمك كند. همچنين حوزه دانش بنيان، یكي از بخش هایي است كه 
به نظر مي رسد هم به واسطه وجود نيروي انساني جوان و متخصص 
در كشور و هم از نظر وسعت بازار و افق توسعه این فعاليت ها، در 
برنامه اشتغال زایي تعاوني محور قرار خواهد گرفت و وزیر كار دولت 

سيزدهم نيز نگاه مثبتي بر این حوزه دارد.

كارخانه شغل سازي به راه مي افتد؟
چالش رشد اقتصادي متزلزل و منفي و بازار كم عمق و بسته، چالش هایي است 

كه برنامه دولت سيزدهم در ایجاد ساالنه یك ميليون شغل با آن مواجه است

صعود دوباره شاخص بعد از 3روز نزول
شاخص كل بورس تهران دیروز با یك صعود 

پرقدرت معادل 1.6درصد افزایش یافت

ضریب جينــی در ایران هم 
در شاخص كشــوری و هم 
بين خانوارهای شــهری و 
روستایی در ســال گذشته 
نســبت به ســال قبل آن 
افزایش یافته كه نشان دهنده 
توزیع نابرابرتــر درآمد در 

سطح جامعه است

به گفتــه مركــز آمــار ایران 
كمترین ضریب جينی در یك 
دوره 36 ساله یعنی از 1363 
تا سال 13۹8 در سال 13۹2 
مشاهده شده كه این ضریب 
به 0.3650 رســيده و سایر 
شاخص ها هم نشان از بهبود 

وضعيت توزیع درآمد دارد

ایجاد ساالنه یك ميليون شغل جدید؛ یعني 
رشد ساالنه 7 تا 10 درصدی تعداد شاغالن 
در اقتصاد ایران اتفاقی اســت كه با رشــد 
اقتصادی منفی و حتی متوســط 3 درصدی 
به سختی امكان پذیر است و زمينه تحقق آن 
با درون زا شدن توليد رقابتی و خروج اقتصاد 
ایران به ســمت روابط اقتصادی مستحكم با 

كشورهای منطقه و جهان فراهم می شود
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06
روستایی 

به قدمت تاریخ

این روزها روستای »آتشگاه« كرج، 
یكی از بهترین و امن ترین گزینه های 

گردشگری كوتاه مدت به حساب می آید

10
طعم بی نظیر 

نان  خانگی

همراه با 
آشپز این هفته طرز تهیه 

3 نان خوشمزه را مرور كنیم

11
با دونده امیر نادری 

فیلمساز شدم

همراه با نوید محمودی
فیلمساز مطرح افغانستانی

و حرف ها و نگاه زیبایش

13
برسد به دست 

پهلوان های ایرانی

تولید میل های باستانی 
از حوالی میدان قزوین 

تا قلب اروپا 

اردشیر رستمی، نويسنده و گرافيست
 از نقش ادبیات در زندگی و روزگار ما می گوید

گفت وگو با فهیمه نعمت الهی كه به عنوان نخستین 
بانوی ایرانی راهی مسابقات جهانی موتوكراس شد 

كتاب بخوانیم 
تا تمام نشویم

باید با غول ها 
رقابت كنم

07

12

گفت وگو با داریوش ارجمند، پیشكسوت بازیگری 
كه گاهی حرف هایش خبرساز می شود

حاشیه ها برایم 
مهم نیستند
09

به نظر من روزگار كرونایی بر 
همه چیز اثر خواهد گذاشت، 

از اقتصاد و فرهنگ گرفته تا 
سیاست. این مسیر زمین و زندگی 
است. خاك، زمین و طبیعت به ما 

یاد می دهد كه در ارتباط با آنها، 
درست تر رفتار كنیم

ور
دپ

عي
 س

يم
مر

س: 
عك

آن زلف پريش های جوگندمی كجايند؟
سهم دســت راست من در 
اين روزهاي جوانمرگ فقط 
دســتگيره در خانه و درب 
آسانسور است و بيش از اين 
حداقل هايــي از پاره هاي 
زندگي است؛ مثل گرفتن 
دست قاشــق، تن ريموت 
و كتــاب و خودكاربيك، همين ! پس دســت من حق 

دارد رنجور باشد.
وقتي دست مرا در دســت مي گرفتيد گرماي دست 
شــما پارگي بند دلم را از جفاي روزگار بند مي آورد و 
من مي فهميدم دوست داشــتن تو دليل نمي خواهد. 
حضور مبارك خودتان همان دليل اســت، چشم هاي 
درخشــان  وغني شــما را گم كرده ام تا نگاهتان مرا 
شعله كند از اميد به زندگي و من شــيداتر از قناري، 
همايون شــجريان را زمزمه كنم ! چقدر نديدن شما 
خانم ها و آقايان دوست حال مرا مشوش كرده است و 
به شكل غريبي احساس مي كنم دارم ماهيت زندگي 
را از دست مي دهم وقتي نمي توانم دست بدهم و بغل 
كنم و بوي خوش شما را دربركنم و از خرسندي حالم 

بهار و شكوفه شود.
مدت هاســت دوســتان عمر را رودررو نديده ام. آن 
زلف پريش هاي جوگندمي كه حاال بايد در آســياب 
روزگار سپيدمو شده باشــند. وقتي تماس مي گيرم تا 
حالي از احوالشان بپرســم گاهي به بغض مي رسم و 
كلمات نم خورده به دنبال هم ســرريز مي شوند، سعي 
مي كنم از وزن صدا و لحن آنان دريابم در كجاي چگونه 
بودن هستند، اما و دريغا وقتي به مرور خبرها و خطرها 
مي رسيم از تسليم تدريجي مردمان معصوم به مرگ 
تحميلي كوويــد-١٩و دلتا ويروس تــا ندانم كاري ها 
و غفلت هاي مســئوالن در برابر هــزار و يك موضوع 
گوناگون، آن وقت خاطرات شــيرين ترك مي خورد 
و شور و شــوق ديدارهاي پيشــين را به افسوس گره 
مي زند. وقت خداحافظي مي رسد و همان حرف هاي 
هميشگي ؛ مواظب خودت باش، سيگار كمتر دودكن و 
مراقبت از آب و برق و گل و دوست داشتن را فراموش 

نفرماييد.
روزگار غريبي اســت يادآوري خاطرات شــيرين هم 
رنج آورشده است ! حتي ياد كردن از دل خوش هم مثل 
دندان گزيدن ساق مرغ دهان را خراش مي زند و دهان 
خون رنگ مي شود، يعني روزگاري شده است كه دل 
هم دروغ مي گويد يعني تنها عنصر زنده ما كه هميشه 
راست مي گفت حاال راستگويي را از ياد برده است ! آيا ما 
در شناخت دل مثل شناخت ديگران گمراه شده ايم، از 
بس كه روزگار سوداگر است ؟ آيا به جايي رسيده ايم كه 
دوست نداشتن و راستگو نبودن ما را شبيه كسي كرده 
است كه دست ها و چشم هايش بسته و صدايش درگلو 
مانده اســت و مثل تمام برگ ها منتظر خزان است ؟ 
آيا وضع ناجوانمردانه موجود به ما مي گويد هرجا كه 
باشيم سال دو فصل است؛ پاييز و زمستان ! اما نسيمي 

كه از الي پنجره دم غروب خود را به اتاق مي رســاند، 
هنوز بوي بهار مي دهد! پس بروم آبي به ســر و روي 
گلدان شب بو بريزم تا حال شيرين و فرهاد ازخرسندي 

چهار فصل شود.
عاشق كه باشي

زمستان كدام است ؟
از زمين 

تا آسمان 
راهي نيست 
و با يك بهانه

شب 
روز مي شود

چقدر تماس هاي ســطحي در اضطرارهــا و اجبارها 
بي اثر وكم ثمر است، چون به آشنايي ها عمق و هستي 
نمي بخشــد،چون ديدن ها و چگونه ديدن ها در گرو 
دســتورالعمل هاي كرونايي اســت. چقدر برخي از 
شنيدن ها و ا ز دور ديدن ها فريبكار و باري به هر جهت 
شده است و برخي چون شــعبده بازان چنان ماهرانه 
مردمان محترم وســاده دل و صاحبدل را در دام چاله 
شيرين زباني اسير مي كنند و فريب مي دهند كه فريب 
نخوردن جاي شگفتي دارد! حتي فروش داروي تقلبي 
و تاريخ گذشته از هر نوع كه نسخه آشكار بي رحمي و 
شقاوت درحق بيماران است و دريغا وجداني اگر پس 
از اسارت، درد بگيرد تنها به يك عذرخواهي اجباري 
اكتفا مي كند، از بس كه اخالق ســقوط كرده است ! و 
البد به همين داليل اســت بزرگ ترهايي و دلسوزاني 
در رنج مضاعف نمي توانند با ســبك زندگي در عصر 
درس خواندن  يا نخوانــدن مجازي، دلبندي مجازي، 
آمد و رفت مجازي و پول مجازي و راست هاي مجازي 
بدتر از دروغ و وعده هاي كنار بيايند چون براين باورند 
در ورطه خودفريبي افتاده ايم و ندانســته مشــغول 

ديگرفريبي هستيم. 
راســت اين اســت دربطــن بازي هــاي جنون آميز 
ايــن روزگار گاه از انرژي هــاي به ظاهــر مثبت اما 
در واقع واهي چنان حالمان ســبكبال مي شــود كه 
مي خواهيم چون پروانه روي شــانه مجنون بنشينيم 
و به ديــدار ليلي برويم. چرا اينگونه ؟ چون احســاس 
 مي كنيــم انــدوه ابتــدا مغز را و ســپس جســم را 

از بين مي برد.
پس بروم روي بام دســت بكشــم به روي پوست  ماه 
شب چهارده و زل بزنم به ســتاره هايي كه نرم نرمك 

مي خواهند سينه ريز  ماه شوند!
من پرواز را نه در خواب

كه در آبي ترين رنگين كمان بيداري
احساس كرده ام

اي خيال شكفته در باران
اينجا نمان 

نمان كه بي بهار و پرنده
پاييز مي شوي 

فریدون صدیقی

استادروزنامهنگاری

یادداشت 

   هر دو شعر از ناهيد كبيری

چرا بعضی افراد 
به اعتقادات خرافی 

گرایش پیدا می كنند؟

15
وقتی عقل به جنگ 

خرافات می رود

خوشبختانه موتورسواری یك 
ورزش انفرادی است و هیچ 
محدودیتی برای تمرین وجود 
ندارد. در دوره شیوع كرونا 
هم در پیست های شهران و 
نسیم شهر تمرین كردم، 
عالوه بر اینكه پیست 
ورزشگاه آزادی هم از 
استانداردهای الزم 
برخوردار است



آتشگاه كجاست؟

قدمت روستا: 2تا 3هزار سال!از آتش كوه و آتشكده تا آتشگاه

آرامگاه پیر پیران

ردپایی از ساسانیان و اشكانیان

نخستین ســؤالی كه درباره این روســتای قدیمی به ذهن 
می رسد این است كه آتشگاه دقیقا كجاست و چطور می توان 
به آنجا رفت؟ در پاسخ باید گفت كه روستای آتشگاه از توابع 
دهستان كمال آباد از بخش مركزی كرج به شمار می آید كه از 
شمال با نوجان و دروان، از جنوب با منطقه باغستان، از شرق 
با ســیاهكالن و از غرب با برغان همســایه است. این روستا 
در 20كیلومتری شــمال غربی كرج و 10كیلومتری شمال 
گوهردشت قرار دارد. اگر خودتان را به این مختصات برسانید، 
با جاده اختصاصی آتشگاه مواجه خواهید شد. جاده ای زیبا 
و پرپیچ وخم كه شما را به این منطقه كوهستانی می رساند. 
البته كه دسترسی به این روستا از طریق جاده كرج-چالوس 
هم امكانپذیر است چراكه جاده آتشگاه از شمال گوهردشت 

كرج آغاز شده و تا جاده چالوس ادامه پیدا می كند.

اگر درباره وجه تســمیه این روســتا كنجكاوید، باید بگوییم كه آتشگاه از 
گذشته های دور و از آنجا كه محل زندگی زرتشتیان بوده، به این نام خوانده 
شده است. البته كه این روستا از گذشته تا به امروز با چند نام مختلف شناخته 
می شده كه وجه اشتراك همه آنها »آتش« است! »آتش كوه« و »آتشكده« 
نام های دیگری است كه از گذشته روستای قدیمی و زیبای كرج را با آنها 
می شناسند. در این باره بد نیست به این موضوع هم اشاره كنیم كه برخی از 
قدیمی های روستا معتقدند نام روستای شان از آتشكده بزرگی كه در »تل 
مهدیخان« وجود داشته گرفته شده اما برخی دیگر می گویند از آنجا كه در 
روستای آبا و اجدادی شان، انواع و اقسام سنگ آتش زنه یافت شده، به این 
روستا آتشگاه گفته اند. به هر حال هركدام از این روایت ها درست باشد، نام 

این روستا از جایگاه آتش بودنش گرفته شده است.

اما همان طور كه پیش از این هم گفته شد، اهمیت روستای آتشگاه بیش 
از آنكه به دلیل طبیعت زیبا و منحصربه فردش باشد، به خاطر بحث قدمت 
و اهمیت تاریخی و باستان شناســانه اش اســت. در این روستا از گذشته 
سنگ های چخماق و دیگر سنگ های آتش زن به دست آمده كه تمامی آنها 
ارزش باستان شناســی دارند. ضمن اینكه هنوز هم در این روستا می توان 
نشــانه های تاریخی به جامانده از دوران حكومت ساسانیان و اشكانیان را 
مشــاهده كرد. تل مهدیخان و دژ دو برار )دو برادر( یادگاری از آن دوران 
است و از دل آنها آثار باستانی بسیار مهمی ازجمله سفالینه های تاریخی 
كشف شده است. ضمن اینكه وجود نشانه های آتشكده، گورستان قدیمی 
و سنگ های قرمز آتش زن در این دو محل، نشان می دهد كه سالیان سال 
پیش، مردمان روزگار حكومت ساسانیان و اشكانیان در این محدوده زندگی 
می كردند. تل مهدیخان تپه ای است كه در باالی روستا واقع شده، دژ یا قلعه 
دو برار هم درواقع دو تپه مجاور هم هستند كه بسیار به هم شباهت دارند. 
ارتفاع یكی از آنها 2هزار و 448 و ارتفاع دیگری 2هزار و 439متر از سطح 

دریاست و به همین دلیل به دو برادر مشهورند.

به دور از آلودگی
نخستین جاذبه گردشگری آتشگاه، آب وهوای مطلوب و طبیعت بكر 
و زیبایش است. در این روستا هیچ كارخانه ای وجود ندارد و كمتر 
شاهد تردد خودروها هســتیم. به همین دلیل هوای این محدوده 
تقریبا در تمام روزهای سال پاك پاك و به دور از آلودگی است. درباره 
طبیعت زیبای این روستا هم باید گفت كه در آتشگاه انواع و اقسام 
درخت میــوه ازجمله درخت گیالس، زردآلو، تــوت و گردو وجود 
دارد. كوهپایه های دور تا دور روستا هم معدن گیاهان دارویی است.

بفرمایید تفریح
اما جز این آثار باســتانی و جاذبه هــای طبیعی كهن، 
روستای آتشگاه فضای بسیار خوبی برای گشت و گذار 
و تفریح به حســاب می آید. ازجمله اینكه این روستا در 
محاصره تپه ها و كوه های بلند و كوتاه است و كوهنوردان 
می توانند بــه فتح قله های آن بپردازنــد. این در حالی 
است كه این روســتا رودخانه ای خروشان هم دارد كه 
به خصوص در این روزهای گرم، فضای بســیار خوبی 
برای اطراق كردن و كمپ زدن اســت. درنهایت یكی از 
مكان های تفریحی آتشــگاه، پارك آن است كه محل 
بســیار خوبی برای تفریحات خانوادگی و دوســتانه 
به حســاب می آید. پس اگر قصد عزیمت به روســتای 
آتشگاه را داشتید، حتما با خودتان تجهیزات كوهنوردی 
مثل كفش مناسب و عصا همراه داشته باشید، وسایل 
پیك نیك هم فراموش تان نشود. اگر به روستای آتشگاه 
رفتید و وقت زیاد آوردید، می توانید از جاذبه های اطراف 
آن هم دیدن كنید. به عنوان مثال چسبیده به روستای 
آتشگاه، روستای دیگری به نام »نوجان« وجود دارد كه 
در بخش جنوبی روستای آتشگاه واقع است. این روستا 
دارای آبشارهای بسیار زیبایی است كه دیدن شان خالی 
از لطف نیســت. همچنین مجتمع تفریحی توریستی 
عسل در آتشگاه، در كیلومتر 5جاده برغان قرار گرفته 
كه با داشتن كافی شاپ، رستوران، آتلیه عكس و فیلم، 
شهربازی، رصدخانه، باغ خانوادگی، پیست كارتینگ و 
حتی دریاچه ای با امكانات قایق ســواری و ماهیگیری، 
یكی از بزرگ ترین مراكز تفریحی-توریســتی استان 

البرز به حساب می آید.

این روزها روستای »آتشگاه« كرج، یكی از بهترین و امن ترین گزینه های 
گردشگری كوتاه مدت به حساب می آید

روستایی به قدمت تاریخ
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حاال كه تا عادی شدن شرایط و كنترل كامل ویروس كرونا راه نسبتا 
زیادی در پیش است، بهتر است تا اطالع ثانوی گردشگری های 
كوتاه مدت و گشت وگذارهای نیم روزه را جایگزین سفرهای دور ودراز كنیم! دلیلش هم كه 
كامال مشخص است؛ به این ترتیب نیاز به اقامت شبانه نداریم و درنتیجه می توانیم با حفظ 
پروتكل های بهداشتی، یك گردش كم خطرتر را تجربه كنیم. ضمن اینكه در روزهای 
ممنوعیت تردد بین شهری، انتخاب نقاط گردشگری نزدیك به تهران این امكان را در 
اختیارمان قرار می دهد تا بدون نگرانی جریمه شدن، با خودروی شخصی مان كه حتما 
فضای ایمن تری دارد خودمان را به مقصد برسانیم. از همه اینها مهم تر هم خلوتی مكان 
مورد نظرمان نسبت به شهرهای شناخته شده گردشگری است. همه اینها را مطرح كردیم 
كه بگوییم یكی از بهترین و امن ترین گزینه های گردشگری این روزها، می تواند روستای 
آتشگاه كرج باشد؛ روستایی در نزدیكی پایتخت كه عالوه بر آب وهوای بسیار دلچسب و 
مناظر دیدنی اش، یكی از قدیمی ترین روستاهای محدوده كرج به حساب می آید و هنوز 

هم می توان در دل آن، رد پای حكومت ساسانیان و حتی اشكانیان را دنبال كرد!

خانه گردی

پرنیان سلطانی

همه  چیز درباره وجه تسمیه »پل رومی« كه در محدوده شمالی پایتخت قرار دارد

از معماری رومی تا دولت عثمانی
پل رومی در محدوده منطقه یك واقع شده و روی رودخانه »مقصود بیك« در 
تقاطع خیابان دكتر شــریعتی و بلوار صبا قرار دارد. این پل كه البته امروز به 
شكل یك خیابان آسفالت شده دیده می شود و نشان و نمادی از یك پل ندارد، 
دسترسی دو محله قدیمی الهیه و قیطریه را به یكدیگر آسان كرده است. این 

تقریبا همه اطالعات ما از پل رومی است؛ پل قدیمی و نوستالژی ای كه احتماال 
كمتر كسی از ما می داند چرا نامش را پل رومی گذاشته اند. اگر می خواهید بیشتر 
درباره پل رومی بدانید و از وجه تسمیه آن مطلع شوید، تا پایان این گزارش 

كوتاه همراهی مان كنید.

اگر در جمع خانواده یا دوستان تان 
دو سه نفر عشق بازی پیدا می شود، 
حتما بازی »سیلور« را تهیه كنید. 
این بازی كارتی اســتراتژیك كه 
دارای شخصیت های جذابی است، 
برای سه چهاربازیكن باالی 8سال 
تدارك دیده شــده و ایــن روزها 
3نســخه از آن در بازار وجود دارد. 
داستان بازی هم از این قرار است 
كه دهكده های محلی، مورد هجوم 
»گرگینه ها« قرار گرفته اند. هركدام 
از بازیكنان به عنوان كدخدای یكی 
از این دهكده ها، باید با اســتفاده 
از قابلیت های ویژه اهالی دهكده، 
گرگینه ها را از دهكده خود بیرون 
بیندازند. درنهایت هر كدخدایی كه 
جمعیت گرگینه های دهكده اش از 
همه كمتر باشد، برنده بازی است. 
»سیلور«، »سیلور؛ طلسم و گلوله« 
و »سیلور؛ سكه و خنجر« 3نسخه 
این بازی هستند كه با كمی تفاوت، 
همه از خط سیر داســتان اصلی 

تبعیت می كنند.

سیلور؛ بازی استراتژیك

این هم یك بــازی كارتی دیگر 
كه تمام شــخصیت های آن را 
حیوانــات تشــكیل می دهند: 
»كافــه وحــش« یــا »كافــه 
حیوانــات« كه همزمــان 2 تا 
4بازیكن را در لذت بازی كردن 
شــریك می كند. در این بازی 
هركدام از بازیكن ها یك دسته 
كارت 12تایی را با رنگ دلخواه 
خودشــان انتخاب كرده، بعد با 
انتخاب 4كارت از این كارت ها، 
بازی را آغاز می كنند. هر كارت 
حیوان دارای یك قابلیت است؛ 
مثال شــیر در ابتدای صف قرار 
می گیرد یا زرافــه چون پاهای 
بلندی دارد، می توانــد از روی 
حیوانات كوچك تــر عبور كند! 
حاال این حیوانات در چه صفی 
هســتند؟ صف ورود بــه كافه 
حیوانــات! بنابرایــن درنهایت 
برنــده بازی كســی اســت كه 
حیوان بیشــتری را درون كافه 
داشته باشــد. این بازی یكی از 
معروف ترین بازی های كارتی و 

استراتژیك دنیاست.

به كافه حیوانات دعوتید

یكی از بهترین بازی های گروهی 
و دورهمــی، بــازی »راز هیتلر« 
اســت؛ یك بازی نقش مخفی كه 
تمام استراتژی اش بر مبنای فریب 
و بلوف اســت. بازی راز هیتلر كه 
برای بازی همزمان 5 تا 10بازیكن 
طراحی شده، در سال1932 یعنی 
پیش از جنگ جهانی دوم در آلمان 
می گذرد. بازیكنــان در این بازی 
به دو گروه لیبرال و فاشیســت ها 
تقسیم می شــوند كه یكی از آنها 
هیتلر اســت. لیبرال هــا اكثریت 
را در اختیار دارند و فاشیســت ها 
باید با كارشــكنی های مخفیانه و 
پنهــان نگه داشــتن هویت خود، 
به هدف شــان دســت پیدا كنند. 
بازی تا جایی ادامــه پیدا می كند 
كــه لیبرال ها با تصویــب 5قانون 
از سیاســت های لیبرال یا كشتن 
هیتلر برنده شوند یا فاشیست ها با 
تصویب 6قانون یا تصویب 3قانون 
و رأی آوردن هیتلر به عنوان صدر 

اعظم برنده شوند.

به دنبال »راز هیتلر«
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به این ترتیب تاریخ شناســان و باستان شناســان با توجه به 
كشف سفال های آجری از تپه باستانی این روستا یعنی همان 
تل مهدیخان و به دســت آمدن ســنگ های قرمز قدیمی در 
گورستان آتشگاه، قدمت این روستا را حدود 2 تا 3هزار سال 
تخمین زده اند. ضمن اینكه در آرامگاه پیِر پیران كه در ادامه 
بیشــتر به آن می پردازیم، درختی سرسبز به نام »سماگاد« 

وجود دارد كه عمرش به هزاران سال پیش برمی گردد.

در این روستا یك اتاق بسیار دلچسب و حال خوب كن وجود 
دارد كه محلی ها بــه آن امامزاده یا بقعه پیــر پیران )بزرگ 
بزرگان( می گویند. گفته می شــود این اتاق كــه درون باغ 
كوچكی قرار گرفته و درواقع كنار راه مالرو میانه روستاست، 
آرامگاه عابد بزرگ روستای آتشگاه است و مردم در آن به اقامه 
نماز و خواندن دعا می پردازند. این اتاق درست در نزدیكی بوته 
طاقی شكلی قرار دارد كه بومی های آتشگاه معتقدند عمری 
بسیار طوالنی دارد و به همین دلیل نسبت به آن ارادت خاصی 

پیدا كرده اند.

درباره تاریخچه و وجه تسمیه پل رومی روایت های مختلفی وجود 
دارد. روایت هایی كه سالیان سال است سینه به سینه چرخیده و امروز 

به ما رسیده است. اما یكی از معتبرترین روایت ها كه اتفاقا تاریخچه 
محله پل رومی را هم برایمان روشن می كند، این است كه در قرن 

19میالدی، یعنی در آخرین سال های سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، 
»فخری افندی« از سفرای دولت عثمانی در شمال محله الهیه باغی 

می سازد كه بعدها سفارت عثمانی می شود و با تغییر رژیم حاكم، 
به دولت تركیه تعلق می گیرد. از آنجا كه دولت عثمانی جانشین 

دولت روم شرقی شده بود، مردم ایران در دوران حكومت قاجار به 
دولت عثمانی دولت روم هم می گفتند. منوچهر ستوده، پژوهشگر 
و جغرافی دان تاریخی، در جلد نخست كتاب »جغرافیای تاریخی 

شمیران« در این باره آورده است: »در ایران دوره قاجاریه و حتی پیش 
از آن، دولت عثمانی سابق را كه جانشین دولت روم شرقی بود، دولت 

روم می خواندند و سفیر عثمانی را غالبا سفیر رومی می گفتند. 
سال1300 قمری یكی از سفیران دولت عثمانی در تهران در 
خیابان فردوسی )باغ ایلخانی سابق( محلی برای سفارتخانه 

خود بنا كرد و تاریخ بنای سفارت تهران و باغ و عمارت 
مزبور را )كه در خیابان شریعتی قرار دارد(. یكی از شعرای 

ترك زبان به فارسی چنین گفته است: سال هجری هزار 
و سیصد بود/ كاین بنا را به عون سبحانی/ ز امر سلطان 

حمیدخان روم/ ساخت فخری سعید عثمانی«.

اما بشنوید از روایت دیگری كه درباره وجه تسمیه پل رومی گفته 
می شود. منوچهر صانعی، فرزند طراح پل رومی، معتقد است 
به دلیل نوع معماری این پل، به آن پل رومی گفته اند. ماجرا از این 
قرار است كه پیش از پلی كه امروز به شكل خیابانی آسفالت شده 
می بینیم، ابتدا پل چوبی زیبایی روی رودخانه وجود داشت كه 
بعدها جای خودش را به پلی آجری داد؛ پلی كه متأسفانه در سیل 
تهران از بین رفت. در آن زمان علی محمد معمارباشی كه یكی 
از معماران بنام دوره قاجار است، پل دیگری را در محل همان 
پل از دست رفته ساخت كه در ساخت آن از دور رومی استفاده 
كرد. منوچهر صانعی، پسر این معمار صاحب نام در بخشی از 
مصاحبه خود با سیروس علی نژاد در كتاب »چرا سفر می كنیم؟« 
گفته است: »در قدیم در همین محل پل رومی بود، پلی بود با 
دست اندازهایی زیبا كه به علت عدم تعمیرات، سیل آن را كند 
و برد. این پل را بعد از آن ساختند كه البته در زمان ساختن 
دهنه اش پهن تر بود. طراح پل پدر بنده بود. 80سال پیش ساخته 
شد. پل زیبایی بود و مردم می آمدند تماشا. اما اینكه این پل رومی 
نامیده شد، به علت نوع معماری آن است. در معماری چندین 
نوع دور وجود دارد. رومی داریم، دور تمام داریم، دوری كلیل و 
شكسته و غیره. وقتی طاق این پل را زدند، به فرم دور رومی زدند و 
ازاین رو به پل رومی معروف شد«.

شاید برایتان جالب باشد بدانید تا پیش از آنكه سفیر دولت عثمانی به تهران بیاید و 
در محدوده مورد نظر ما برای خودش باغ و عمارتی بسازد، نام این محله »سرآسیاب« 
بود. دلیلش هم آسیاب آبی بزرگی بود كه در این محله وجود داشت و به واسطه همین 
آسیاب، آب نهر زرگنده یا رودخانه جعفرآباد به زمین های این محدوده تقسیم می شد. 

بعد كه سفیر عثمانی باغش را در شمال محله الهیه و در جوار پل قدیمی این محدوده بنا 
كرد، نام این محله از سرآسیاب به پل رومی تغییر پیدا كرد.

پلی با طراحی رومیسفارت رومی!

سرآسیاب به جای پل رومی

تركیب پل چوبی و 
سفارت رومی

در كنار این باغ سفارت رومی كه البته امروز 
هیچ اثری از آن به جا نمانده، یك پل چوبی 
مال رویی هم روی رودخانه شــمیران قرار 
داشت كه مسیر رفت وآمد اهالی به حساب 
می آمد. این پل بعد از آنكه ســفیر عثمانی 
باغش را در این محدوده ســاخت، به پل 
رومی شــهرت پیدا كرد؛ نامی كه بعدها به 

كل محله اطالق شد.

 ساخته شده 
به دست اسیران رومی

و درنهایت به آخرین روایت از وجه تسمیه پل رومی 
می رســیم؛ روایتی كه اگرچه كمتــر از دو روایت 
دیگر قابل استناد است اما به هر حال درباره این پل 
نقل شده و شــنیدنش خالی از لطف نیست. عده ای 
معتقدند پل رومی به شكل و شمایل پلی در جنوب 
غربی ایران، یعنی شهر دزفول ساخته شده است. نام 
آن پل، پل رومی بوده و به همین دلیل هم ما به پل 
ساخته شــده روی رودخانه مقصودبیك تهران، پل 
رومی می گوییم. اما اینكه چرا به پل شــهر دزفول، 
پل رومی می گفتند هم داستان جالبی دارد. ظاهرا 
در زمان حكومت ساســانیان، سربازان رومی كه در 
جنگ علیه ایران شركت كرده و بعد از شكست سپاه 
خود اسیر شده بودند، در ساخت پلی در جنوب غربی 
ایران به كار گرفته شدند. درواقع از آنجا كه این پل 
توسط اسرای رومی ساخته شده بود، در گذشته به 
آن »قنطره الرومی« یا همان پل رومی می گفتند. بعد 
هم زمانی كه ما در تهران پلی مشابه پل قدیمی شهر 
دزفول ساختیم، نام آن را از روی همان پل برداشتیم 

و به این ترتیب پل رومی در پایتخت شكل گرفت.



بازی گردی7كتاب خانه

اگر به دنبال یك بازی ایرانی خوب 
و باكیفیــت موبایلــی می گردید، 
بهتریــن گزینــه برایتــان بازی 
»شــاه دزد: فاتح قلعه ها« اســت. 
این بــازی كه یــك رقابت آنالین 
به حساب می آید، شما را به چالشی 
جذاب دعوت می كنــد؛ اینكه از 
قلعه تان محافظــت كنید و اجازه 
ندهید دست هیچ راهزنی به خزانه 
برســد. همچنین در كنار دفاع از 
قلمروتان، بایــد به قلعه های دیگر 
حمله كنید و نشان بدهید شاه دزد 
این سرزمین چه كسی است! شما 
در این بازی باید با انواع و اقســام 
تله های طراحی شــده، قلعه تان را 
طوری طراحی كنید كه نفوذناپذیر 
باشد. در كنار آن با تقویت شخصیت 
بازی، با پریدن یــا جاخالی دادن، 
از موانع رد شــده و خودتان را به 
خزانه رقیب تان برســانید. در این 
راه كاراكترهایی مثــل جادوگر، 
ملیجــك، گوبلین و فروشــنده 

دوره گرد هم كنارتان هستند.

»شاه دزد« ایرانی

كارتون »تــام و جــری« چقدر 
برایتان حس نوســتالژی دارد و 
چقدر این دو كاراكتر را دوســت 
دارید؟ اگر جواب تــان »خیلی« 
اســت، حتما بازی »تام و جری: 
تعقیب« را روی گوشی همراهتان 
نصب كنید و یك بــار دیگر با این 
مــوش و گربه دوست داشــتنی 
همراه شوید. این بازی، یك بازی 
رقابتی چند نفره است كه در آن 
بازیكنان می توانند در نقش جری 
یا دوســتانش برای دزدیدن پنیر 
تالش كنند یــا در نقش تام بازی 
كنند و جلــوی موفقیت موش ها 
را بگیرنــد! یكــی از ویژگی های 
این بازی مراحل كوتاه آن است؛ 
ویژگــی ای كه به شــما فرصت 
می دهد در عرض 10دقیقه یك 
مرحله را پشــت ســر بگذارید. 
این بازی ســریع بــرای گذران 
هر چه بهتر وقــت در زمان های 
منتظر ماندن یا طی كردن مسیر 
با اتوبوس و مترو، بســیار توصیه 

می شود!

بازی تام و جری

بازی فكری »دره یادبود«

یكی از بازی های پرطرفدار و فكری 
 Monument« اندرویدی، بــازی
Valley« با ترجمه فارســی »دره 
یادبود« اســت. در این بازی، شما 
هدایت یك شــاهزاده خانم با نام 
»Ida« را برعهده داریــد و باید با 
ایده های خودتــان او را از بناهای 
تاریخــی و راه های پررمــز و راز و 
مخفی، سالمت به مقصد برسانید. 
چطور؟ با دســتكاری ســازه های 
بازی. البته اگر فكــر كرده اید این 
كار به راحتی گفتنش است، سخت 
در اشتباهید. چون خطاهای دید 
شــگفت انگیزی در بــازی تعبیه 
شده كه شما را به عنوان گرداننده 
بازی حسابی به دردسر می اندازد و 
چالش های مختلفی پیش روی تان 
قرار می دهد. درواقع این بازی یك 
پازل موبایلی است كه در تعریفش 
گفته اند یك اكتشــاف سوررئال 
میــان معمــاری خارق العــاده و 
هندســه ای ناممكــن اســت! 
همین قدر سخت و پیچیده و همین 

اندازه هیجان انگیز و لذت بخش.
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    به نظر شما داستان و ادبیات، در شرایط سخت 
روحی و روزهایی كه بســیاری از ما حال خوبی 
نداریم، چه نقشی می تواند در زندگی ما داشته 

باشد؟
خوشبختانه ادبیات فارسی سرشــار از حكمت ها، داستان ها و 
پندهای زندگی است. چه در آثار سعدی شیرازی و چه در اشعار 
موالنا، نظامی و فردوسی، می توان معنویت الزم برای زیستن را 
پیدا كرد. رجوع كردن به چنین آثاری در روزگار سخت، می تواند 
خیلی به ما كمك كند. نشانه های مشتركی از زمان و زندگی در 

چنین آثاری پیدا می شود كه بسیار آموزنده است.
    رفتن سراغ ادبیات چه امتیازی در این شرایط 

دارد؟
ما چنین آثاری را در ادبیات ســرزمین خودمان داریم و با آنها 
كم وبیش آشنا هســتیم. اما حاال كه در دوره تكنولوژی به سر 
می بریم، زمانه، زمانه علم اســت و نسبت به گذشته دسترسی 
نســبتا راحت تری به ادبیات جهان داریم، چه خوب است كه 
ســراغ ادبیات جهان هم برویم. مترجمان خوبی داریم كه در 
این حوزه فعالیت كرده اند و ما فرصت داریم كه به داشــته های 
خود، چیزهایی از جهان هم اضافه كنیم. می توانیم حرف های 
ناشنیده ای را هم از جهان بشــنویم و معنویت را از هر كجای 
جهان، از اروپا، آســیا و آفریقا گرفته تا اقیانوسیه، پیدا كنیم. 
این موضوع به ما فرصت می دهد دردهای مشترك مردم دنیا 
را بفهمیم، لبخندها و شادی های مشترك همدیگر را بفهمیم، 
با اینها زیباتر شویم و احساس نزدیكی بیشتری نسبت به هم 
داشته باشیم.شــعرهای رابین رانات تاگور شاعر بنگالی، امیلی 
دیكینسون آمریكایی یا شاعران و نویسندگان آلمانی و ژاپنی 
را پیدا كنیم و ببینیم كه چقدر جالب است كه این هنرمندان با 
ادبیات متفاوتی، دردها و نیازهای مشترك آدم را بیان كرده اند و 

از این راه می توانیم به داشته هایمان اضافه كنیم.
    اتفاقات بزرگ ماننــد جنگ های جهانی یا 
بیماری های همه گیر، در تاریخ چه اثری بر ادبیات 

بر جا گذاشته است؟
در هنر، چه سینما و نمایش باشد چه شعر و داستان، این اتفاقات 
پیش از اینكه در واقعیت رخ دهند، در ذهن هنرمند رخ داده اند. 
به این ترتیب است كه ما می توانیم ردپای تمام اتفاقات امروز را، 
در آثار فروغ فرخزاد كه در دهه 40سروده شده اند، پیدا كنیم. نیاز 
بشر به نزدیك بودن با همنوع را، در شعرهای والت ویتمان، شاعر 
آمریكایی كه 200سال پیش زندگی می كرده، می بینیم. اگر ما به 
تذكراتی كه هنرمندان، به دلیل حساسیت های باال و دریافت های 
متفاوت مطرح می كنند توجه كنیم، می توانیم پاسخ  های بهتری 
برای جهان داشته باشیم. اگر همین حاال اشعار فروغ فرخزاد را 
ورق بزنید و بخوانید، با كمال تعجب حس می كنید این شعرها را 

همین امروز سروده است.
    به نظر شــما روزگار كرونایی هم ردپایی بر 

ادبیات بر جا خواهد گذاشت؟
به نظر من روزگار كرونایی بر همه چیز اثر خواهد گذاشــت، از 
اقتصاد و فرهنگ گرفته تا سیاست. این مسیر زمین و زندگی 
اســت. خاك، زمین و طبیعت به ما یاد می دهد كه در ارتباط 
با آنها، درســت تر رفتار كنیم. ما زبان زمیــن، آب و درخت را 
نیاموختیم  و بسیاری از مشكالت را خودمان به وجود آورده ایم. 
اگر ما زبان هوا را می فهمیدیم، احتماال آن را تا این اندازه آلوده 
نمی كردیم. كرونا یك بیماری است كه دیده می شود و اثر آن را 
كامال می بینیم و درك می كنیم، بسیاری از بیماری ها اصال دیده 
و فهمیده نمی شوند درحالی كه انسان را به تدریج از بین می برند. 
شاید صدها سال بعد آیندگان بگویند ما دچار چه مشكالت و 

بیماری هایی بودیم كه خودمان هم از آنها خبر نداشتیم.

    خودتان این روزها به نوشتن پناه می برید یا 
به خواندن؟

هم خواندن و هم نوشتن نیاز این روزهای من است. نوشتن كار 
من است اما برای فهمیدن و رشد كردن، مثل هر انسان دیگری 
به خواندن نیاز داریم. حساب كار از اینها جداست و به جای خود، 
اما انسان برای بزرگ شدن و برای نمردن، باید بخواند. همه ما تا 
وقتی كه بیاموزیم و دانش آموز بمانیم، رشــد خواهیم كرد و پیر 
نخواهیم شد. كسی كه مطالعه نكند، نبیند، گوش ندهد، به سفر 
نرود و دریافت تازه ای نداشته باشد، انسانی تمام شده است. ما برای 

اینكه تمام نشویم، باید كتاب بخوانیم، فیلم ببینیم و سفر كنیم.
    این شــرایط جمعی پیش بینی نشده، برای 
اردشیر رســتمی چه آموزه پررنگ و دستاورد 

شخصی اي داشت؟
پاسخ این سؤال را با جمله ای از بودا می دهم، بودا جمله ای دارد 
كه می گوید: زندگی آنقدر استاد مهربانی است كه تا زمانی كه 
درس را یاد نگرفته ای، آن را برای تــو تكرار خواهد كرد. فكر 
می كنم ما به یك بازبینی در رفتارهایمان احتیاج داشــتیم. 
ارتباط ها، حرف ها و زندگی ما نیاز به بازبینی داشــت و كرونا 
این فرصت را ایجاد كرد. كرونا اهمیت خانه و خانواده را به ما 
یاد داد. با آمدن كرونا به اهمیت فهمیدن پی بردیم و متوجه 
مهم بودن علم شدیم. اگر با دنیا در ارتباط نبودیم و علم كمك 
نمی كرد از خبرها مطلع شویم، تأثیرات منفی این بیماری هم 
بیشتر می شد. فهمیدیم كه گاهی علم هم می تواند تأثیرات 
مخرب داشته باشد و ما اگر بتوانیم انسان خوبی تربیت كنیم، 
دانشمندانی بســازیم كه وقتی به علم رسیدند سالح اتمی و 
ویروس نسازند، جهان بهتری خواهیم داشت. ما به دانشمندان 
خوب نیاز داریم، دانشمندانی كه انسانیت شان را هم همپای 
علم رشد دهند. اینیشــتین جمله ای دارد كه می گوید: رشد 

علم هیچ ربطی به رشد انسان ندارد. معنویت نیاز اساسی ما 
در كنار علم است.

    توصیه شــما این اســت كه این روزها چه 
كتاب هایی بخوانیم؟

من فكر می كنم هر كدام از ما انســان ویژه ای هستیم و برای 
خواندن، باید دنبال كتاب ها و موضوعاتی برویم كه خودمان 
دوست داریم. بسیاری از ما دنبال این هستیم كه دیگری به 
ما بگوید چه بخوانیم، درحالی كــه آن فرد با توجه به زندگی، 
شــرایط، نیازها، فرهنگ، گذشــته، اكنون و آینده خودش 
توصیه هایی را مطرح می كند. هر كدام از ما زندگی متفاوتی 
داریم و برای انتخاب اینكه چه بخوانیم، باید به ندای درونمان 
گوش دهیم. اگر یك كتاب مشــخص را به 100نفر معرفی 
كنیم، با 100برداشت متفاوت روبه رو خواهیم شد. درباره فیلم 
و هنرهای دیگر هم همینطور است. هر فرد نگاه خودش را دارد 
و با همان نگاه باید سراغ مطالعه و دیدن برود. مهم این است 
كه این كار را بكند، مشكل این است كه بسیاری از ما این كار را 

نمی كنیم و اصال سراغ مطالعه و دیدن نمی رویم.
    خودتان در این روزها چه آثاری را می خوانید؟

من همه چیز می خوانم. این روزها به مطالعات علمی هم عالقه 
پیدا كرده ام، درباره خاك، هوا، گیاهان و حیوانات می خوانم. 
فكر می كنم همه اینها به ادبیات و شعر و هنر كمك می كند. 
هرچه آموخته های ما بیشتر باشــد و دریافت های متفاوت 
درباره موضوعات متنوع داشته باشیم، چه بسا آثار متفاوت و 
بهتری خلق كنیم. بیشتر ما با نگاه تاریخی خودمان سراغ یك 
كار می رویم و تصوری از كارهای دیگر نداریم. اما از كجا معلوم 
كه من واقعا چه كاره  هستم؟ باید درها را باز بگذاریم، جهان 
را ببینیم و گاهی كتاب های دیگر را ورق بزنیم و ببینیم چه 

موضوعات متفاوتی پیش چشم مان قرار می گیرد.

اردشیر رستمی، نويسنده و گرافيست
 از نقش ادبیات در زندگی و روزگار ما می گوید

كتاب بخوانیم 
تا تمام نشویم

گفتن از اینكه اردشیر رستمی دقیقا چه شغلی دارد و چه فعالیت هایی را دنبال 
می كند، كار راحتی نیست. او كاریكاتور می كشد، تصویرسازی می كند، مجسمه 
می سازد، معماری و طراحی لباس می كند، شــعر می گوید و البته چهره اش 
در ســینما و تلویزیون هم به عنوان یك بازیگر، آشناست. طرفداران برنامه 
»كتاب باز« بارها پای صحبت های او در این برنامه نشسته اند و او برایشان از 
دنیای ادبیات و كتاب ها گفته است. اردشیر رستمی معتقد است همه ما تا روزی 
كه مشغول آموختن باشیم، پیر نمی شویم و باید كتاب بخوانیم تا تمام نشویم. با او از ادبیات و نقش آن 

در زندگی هر كدام از ما در این روزگار گفت وگو كرده ایم.

نیلوفر  ذوالفقاری
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اردشیرنامه: طرح ها و نوشته ها
   ناشر: دنیای نو  

   112صفحه
ایــن كتــاب حــاوی 
101كاریكاتــور قوری 
از اردشــیر رســتمی به 
همراه جمالتی ســاده 
با موضوعاتــی مختلف 
است. جمالت به دو زبان 
فارسی و انگلیسی نوشته 

شده و در كنار هر كدام یك كاریكاتور قرار گرفته 
است.

شهروند خط صفر
   ناشر: دنیای نو  

   128صفحه
بخشــی از كتــاب: »در 
كودكــی بچه های محل 
از زیبایی دختری به نام 
مهناز صحبت می كردند.

مهنــاز از اقوام مــا بود. 
هیچ گاه زیبایــی اش را 

نفهمیده بودم!شاید برای اینكه او را زیاد می دیدم! 
شاید هم زیبایی نیز مانند جاودانگی در برهه های 

كوتاه فهمیده می شود.«

تنگسیر 
صادق چوبك

ساخت نخستین فیلم های اقتباسی در سینمای ایران به سال ها قبل بازمی گردد. تنگسیر یكی از نخستین 
داستان های ادبیات فارسی است كه به فیلم تبدیل شد. این فیلم را امیر نادری در سال1352 براساس رمان 

»تنگسیر«، نوشته صادق چوبك ساخته است. گفت وگوهای فیلم به زبان فارسی و لهجه بوشهری است. در خالصه 
این داستان می خوانیم كه قهرمان داستان، زائرمحمد دالور و جوانمرد تنگسیری، مردی ساده و خانواده دوست 
است ولی برخی از شهرنشینان بندری سرمایه و دارایی او را به امانت گرفته و خرج كرده اند. زائرمحمد تصمیم 

می گیرد از آنان انتقام سختی بگیرد بنابراین با زن و 2فرزندش خداحافظی می كند تا برای نگاهبانی از درستكاری و 
مردانگی خود آخرین راه چاره را در پیش گیرد. اگرچه این فیلم تنها اقتباس امیر نادری از یك رمان است اما برخی 

بر این اعتقادند كه فیلم تنگسیر از رمان آن تأثیرگذارتر است و بسیاری هم آن را یك اقتباس موفق از یك اثر ادبی در 
سینمای ایران می دانند كه با حذف و تمركز بخش هایی از داستان باعث تقویت و تمركز روایت درام شده است.

با اقتباس از كدام داستان های ایرانی، فیلم های سینمایی ساخته شده است؟

پیوندی میان ادبیات و سینما
بین ادبیات و سینما همیشه پیوندی دیرینه برقرار بوده و بسیاری از آثار دیدنی سینمای جهان، با اقتباس از آثار نویسندگان خلق 
شده است. در سینمای ایران هم بعضی كارگردانان تصمیم گرفتند فیلمنامه خود را با الهام از آثار ادبی ای كه نویسندگان داخلی 
نوشته اند، آماده كنند. هرچند تعداد آثار سینمایی در كشــور ما كه اقتباسی از ادبیات داخلی هستند چندان زیاد نیست اما در 
سال های اخیر فیلم ها و سریال های اقتباسی بیشتری ساخته شــده است. برخی از شناخته شده ترین و مهم ترین آثار تصویری 

اقتباسی را معرفی كرده ایم.

داش آكل
صادق هدایت

مسعود كیمیایی ازجمله فیلمسازانی است كه در طول دوره كاری خود، چند باری به سراغ ادبیات رفته 
و با اقتباس یا یك برداشت آزاد، یك رمان یا داستان كوتاه را به تصویر كشیده است. معروف ترین اقتباس 

كیمیایی، »داش آكل« از داستانی با همین نام است. داش آكل یكی از داستان های كوتاه مجموعه »سه  قطره 
خون« به قلم صادق هدایت است. در خالصه داستان می خوانیم كه داش آكل، لوطی مشهور شیرازی است 
كه خصلت های جوانمردانه اش او را محبوب مردم ضعیف و بی پناه شهر كرده  اما كاكارستم كه گردن كلفتی 

ناجوانمرد است و به همین سبب، بارها ضرب شست داش آكل را چشیده، به شدت از او نفرت دارد و در پی 
فرصتی است تا زهرش را به داش آكل بریزد و از او انتقام بگیرد. این فیلم، نخستین اقتباس سینمایی از 

داستان های صادق هدایت است كه هم شیفتگان ادبیات آن را دیده اند و هم شیفتگان سینما از آن استقبال 
كرده اند. مسعود كیمیایی فیلمنامه داش آكل را نوشته است.

شازده احتجاب
هوشنگ گلشیری

 فیلم »شازده احتجاب« به كارگردانی بهمن فرمان آرا و با هنرمندی جمشید مشایخی،  فخری خوروش و... 
روایت یك شب تا صبح شازده قاجاری است كه در این مدت به مرور خاطرات و زوال خویش می اندیشد. 
این فیلم براساس رمانی به همین نام، نوشته هوشنگ گلشیری ساخته شده است. فیلم شازده احتجاب 

مانند كتابش، سعی كرده رفت و برگشت های زمانی را حفظ كند و بازه های زمانی مختلف را در هم ادغام 
كند. شازده احتجاب روایت فروپاشی نظام شاهی و پیشامدرن در سنت فرهنگی ایران است. شخصیت اول 
رمان، كه »شازده احتجاب« نامیده می شود، در اوهام و گذشته، به روایت قسمتی از استبداد و بیداد خود و 

خانواده اش می پردازد.گلشیری در این رمان از شیوه جریان سیال ذهن بهره می گیرد. قصه شازده احتجاب از 
درون روایت می شود و نویسنده در كنار استفاده از دانای كلی كه دارد، هر بار با ورود به ذهن یكی از ساكنان 

خانه، روایت را پیش می برد. عمارت پوسیده و عقیم و ازدست رفته شازده هم درست به  خود او می ماند.

گاوخونی
 جعفر مدرس صادقی

»گاوخونی« به كارگردانی و نویسندگی بهروز افخمی و تهیه كنندگی علی معلم براساس رمان »گاوخونی«، 
نوشته جعفر مدرس صادقی در سال1382 ساخته شده است.گاوخونی داستان كابوس های جوانی را 

حكایت می كند كه خاطرات پدر مرده اش، شهر زادگاهش یعنی اصفهان و رودخانه زاینده رود او را به مرز 
پریشانی می رساند. تا نزدیك به اواخر آن از نماهایی تشكیل شده است كه همه نقطه دید راوی هستند. 
بهروز افخمی درباره اینكه چرا از رمان گاوخونی اقتباس كرده، گفته است: »چون گاوخونی از نظر من 

داستان فوق العاده ای است. یكی از بهترین داستان های تاریخ ادبیات داستانی ایران«. این رمان به 24بخش 
سه تا چهار صفحه ای تقسیم شده است و نگارشی روان و ساده دارد. در گاوخونی شیوه بیان، آمیزه ای از 

سنت های كهن و نو است.

 آشغالدونی
 غالمحسین ساعدی
»آشغالدونی« داستان بلند نمادگرایانه ای است از غالمحسین ساعدی كه در سال 1345در مجموعه 
داستانی با عنوان »گور و گهواره« از سوی انتشارات نیل منتشر شده  است. محور این داستان نیز مانند 
دیگر داستان های شهری ساعدی، ترس است؛ ترس از چیزی چنان آمیخته به زندگی و روابط انسان ها كه 
مبدل به امری ناشناخته شده  است. بعد از فیلم »گاو« كه اقتباسی بود از مجموعه داستان های غالمحسین 
ساعدی به نام »عزاداران بیل«، »دایره مینا« دومین فیلمی است كه مهرجویی براساس داستانی از 
ساعدی و با همكاری و مشاركت او ساخت. فیلمنامه دایره مینا اقتباس شده از داستان »آشغالدونی« از 
مجموعه داستان های گور و گهواره است. دایره مینا فیلمی ایرانی محصول1353 به كارگردانی داریوش 
مهرجویی است. این فیلم پنجمین فیلم داریوش مهرجویی و دومین فیلم رنگی او و دومین كار مشترك او و 
غالمحسین ساعدی است.

درخت گالبی
 گلی ترقی
داستان درخت گالبی، یكی از داستان هایی است كه گلی ترقی در مجموعه داستان »جایی دیگر« منتشر 
كرده است. داریوش مهرجویی به عنوان كارگردانی كه بیش از هر كارگردان ایرانی، ساخت فیلم اقتباسی 
را در كارنامه خود دارد، فیلم »درخت گالبی« را براساس این داستان كوتاه ساخته است. این فیلم 
100دقیقه ای در سال 1376ساخته شده است. در خالصه داستان می خوانیم محمود، نویسنده ای است 
كه برای نوشتن باقیمانده كتاب جدید خود در پی یك  كم كاری طوالنی، به باغ پدری خود در دماوند پناه 
آورده است. اما در باغ درخت گالبی قدیمی كه برای محمود سرشار از خاطره است میوه نداده و باغبانان از 
او می خواهند كه در مراسمی آیینی برای ترساندن درخت و به بارنشستن دوباره آن شركت كند و محمود 
می پذیرد و در این بین او به مرور خاطرات نوجوانی خود می پردازد.

سی ونه و یك اسیر 
حبیب احمدزاده
»داستان های شهر جنگی« مجموعه ای از 8داستان كوتاه از حبیب احمدزاده است كه توسط انتشارات 
سوره مهر به چاپ رسیده است. این كتاب بارها تجدیدچاپ شده است. این داستان یكی از آثار منتشرشده 
در مجموعه »داستان های شهر جنگی« است. سی ونه و یك اسیر، داستان جوان كم تجربه ای است كه 
سی و نه اسیر را برای تحویل به پشت جبهه به او می سپارند. كیومرث پوراحمد، قصه »اتوبوس شب« را 
در طول ۹ ماه، پنج بار بازنویسی كرده  است. او كه این فیلم را براساس داستان های شهر جنگی اثر حبیب 
احمدزاده ساخته، در این باره گفته  است: »وقتی این كتاب را مطالعه كردم، داستان نوجوانی كه 40اسیر را از 
آبادان به ماهشهر می برد، به قدری گیرا و جذاب بود كه مرا به دنبال خود كشاند و گفت مرا بساز«.



سفارت خانه 8 رمان گردی

اگر تاكنون كتاب »اسفار كاتبان« 
نوشــته ابوتــراب خســروی را 
نخوانده اید، حتمــا آن را در صدر 
فهرســت كتاب هایی كــه باید 
بخوانید، قرار دهید. این كتاب كه 
سال1379 منتشر شــده، برنده 
جایزه جالل آل احمد اســت و از 
طرف پكا به عنــوان بهترین رمان 
ســال79، جایزه مهرگان را از آِن 
خود كرده. داستان اسفار كاتبان 
درباره آشــنایی پسر مسلمانی به 
اسم سعید با دختری یهودی به نام 
اقلیما است كه قرار است تحقیق 
مشــتركی در مورد تأثیر زندگی 
قدیسان در ساخت جوامع داشته 
باشند. در بخشــی از این داستان 
عاشــقانه می خوانیم: »به بعضی 
چیزها نمی شود فكر نكرد، حتی 
اگر آدم آن چیزها را فراموش كند، 
خودشــان را تحمیــل می كنند. 
برای همین چیزهاســت كه باید 
گریه كرد«. ایــن كتاب را تاكنون 
نشرهای قصه، آگه و نیماژ منتشر 

كرده اند.

برنده جایزه جالل

دنبال یك رمان عاشــقانه خاص 
می گردیــد؟ كتاب »پنــج قدم 
فاصلــه« گزینــه بســیار خوبی 
اســت. اثر »ریچــل لیپینكات« 
داستان زندگی دو جوان بیمار به 
نام های »اســتال« و »ویل« است 
كه در بیمارستان عاشق یكدیگر 
می شــوند. بیماری هر دوی آنها 
»فیبــروز كیســتیك« اســت؛ 
یك بیماری تنفســی كــه برای 
زنده ماندن باید با دیگران و حتی 
با یكدیگر، 5قدم فاصله داشــته 
باشند. این در حالی است كه ویل 
دارای یك بیماری خطرناك دیگر 
هم است و طبق گفته پرستارها، 
چند سال بیشتر زنده نمی ماند. اما 
با وجود این عشق عمیقی بین آنها 
شكل می گیرد؛ عشقی كه اساس 
رمان پنج قدم فاصله اســت. اگر 
به نظرتان داستان جالبی می آید، 
بد نیست بدانید نسخه سینمایی 
این داستان هم وجود دارد. فیلم 
»پنــج قــدم فاصلــه« محصول 

سال2019 آمریكاست.

پنج قدم فاصله

»دختری كه رهایــش كردی« 
نــام رمانــی از »جوجــو مویز« 
است. نویســنده كتاب، داستان 
را به صورت مــوازی در دو زمان 
متفاوت با بازه زمانی 100ســاله 
روایــت می كنــد. ایــن كتاب، 
داســتانی دربــاره دو زن بــا 
ویژگی های مشابه است؛ یكی از 
آنها به نام سوفی در زمان اشغال 
فرانســه مجبور اســت در نبود 
شوهرش، از خانواده اش حفاظت 
كند و دیگری به نام لیو در لندن 
زندگی می كند و همسرش قبل از 
اینكه فوت كند، به او یك تابلوی 
نقاشی با تصویری از یك زن هدیه 
می دهد؛ زنی كه حدود یك قرن 
پیش در جریان جنگ، از فرانسه 
به انگلستان منتقل شده است. این 
كتاب كه تاكنون توسط نشرهای 
میلكان، جامی و... منتشــر شده، 
نســخه الكترونیك هــم دارد و 
به راحتی از طریق اپلیكیشن های 

كتابخوان قابل دسترس است.

دختری كه رهایش كردی
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خب، از این كلیات دور شــویم و كمی به مصــر امروز و جاذبه هایــش بپردازیم؛ خاصه برای 
ایرانی هایی كه به راحتی نمی توانند به این كشور ســفر كنند. مصر با اینكه شاید مثل ایران و 
تركیه امپراتوری های فراگیر و مداومی نداشته است، اما امروزه جزو وزنه های فرهنگی و حتی 
سیاسی منطقه محسوب می شود؛ بیشتر به دلیل جریان های فرهنگی و دینی كه در آن وجود 
داشته یا از آن آغاز شده و البته بیشتر به دلیل دانشگاه بزرگ االزهر در آن. این دانشگاه در دوره 
خالفت فاطمی ها در قاهره پایه گذاری شد تا دانشگاهی برای ادبیات و علوم اسالمی باشد.حاال 
این دانشگاه، اصلی ترین و بزرگ ترین مركز ادبیات عربی و علوم انسانی اهل تسنن محسوب 
می شود؛ كه البته جدا از بحث علوم اسالمی، به دیگر رشته های مورد نیاز زندگی امروز مثل فنی 
و پزشكی و... هم می پردازد؛ اما بیشتر شهرتش به همان ادبیات عربی و علوم اسالمی است. این 
دانشگاه را از قدیمی ترین دانشگاه های جهان دانسته اند. جالب اینكه این دانشگاه ابتدا بنا شد 
تا مبلغ مذهب اسماعیلی شیعه و به نوعی ترویج حكومت فاطمی ها باشد. االزهر را نخستین 
مسجدی هم كه می دانند كه در شهر قاره ساخته شــده و به نوعی مسجد جامع این شهر هم 
محسوب می شود. می گویند كه دلیل نامگذاری آن هم به االزهر، انتسابش به حضرت فاطمه 

زهرا)س( بوده است؛ كه فاطمیان خود را منتسب به ایشان می كردند.

روزگار باستان هم روزگار عجیبی بوده است. همین االن هم آدم چیزهایی از آن دوران می بیند و می شنود كه به نسبت دانستنی هایی 
كه امروزه داریم، كمتر باورپذیر به نظر می رسد. اما حقیقت امر این است كه انسان در روزگار باستان، پیشرفت های زیادی كرده بود و 
حتی برخی نیز به قدری خوش بین هستند كه می گویند چه بسا این انسان باستانی قربانی پیشرفت های خودش شده باشد و مجددا به 
روزگار اولیه زندگی اش برگشته باشد. اما جدا از این بحث ها، گاهی چیزهایی درباره روزگار باستان می شنویم كه شگفت آور است؛ و 
چنین است كه بشر مدرن برای اشاره به شگفتی خودش از این امر، عنوان »عجایب هفتگانه دنیای باستان« را خلق كرده است. البته 
كه این یك تعبیر قراردادی است و قطعا جهان باستان چیزهای زیادی دارد كه در این موارد لحاظ نشده است. از عجایب باستان، صرفا 

یك مورد در مصر باقی مانده است و دیگر از آنها چیزی به جا نمانده است.

مصر/ فانوس اسكندریه
اسكندریه در عصر باستان شهر مهمی بوده است؛ یك جورهایی دروازه ورود به مصر و 
شبه جزیره و حتی آسیا. به همین دلیل است كه درست مثل هند، چند باری مورد حمله 
اسكندر و ایران و عثمانی و بعدها استعمارگران عصر نوین قرار گرفته است. زمانی كه 
اسكندر مصر را فتح كرد، نیت كرده بود كه بله، یك فانوس دریایی می خواهم بسازم چنین 
و چنان. ولی اجل مهلتش نداد. تا اینكه فرمانروای وقت مصر در جزیره فاروس و حوالی 
اسكندریه، دستور ساخت چنین فانوسی را صادر كرد. این اتفاق در سده سوم قبل از میالد 
افتاد. اما چرا این سازه عظیم ساخته شد؟ اولش كه طبیعی بود كه نقش فانوس دریایی 
را داشته است. حتی عده ای آن را نخستین فانوس دریایی درست و حسابی دنیا هم 
می دانند. این كار كمك می كرد تا كشتی ها به اسكندریه برسند و این شهر رونق بیشتری 
داشته باشد. البته حفاظت از جزیره فاروس هم ادعای دیگری بوده كه برخی مطرح 
كرده اند. ساخت این فانوس 12سال طول كشید و 137متر ارتفاع داشت.

عظمت های سپری شده
نگاهی به عجایب هفتگانه جهان باستان كه فقط یكی از آنها باقی مانده است

عراق/ باغ های معلق بابل
باغ های معلق بابل در عراق امروزی بوده اند. بین النهرین، زمانی مركز تمدن جهانی و 
بزرگ ترین قدرت های دنیا بوده است. اما تصورتان درباره باغ های معلق چیست؟ مثال 
با طناب از جایی آویزان شده باشند یا چه؟ هیچ كدام؛ تصور كنید یه چیزی بوده اند 
مثل ماسوله خودمان یا همین آپارتمان های آتی ساز كه بالكن هایش روی همدیگر 
قرار داشته اند و در واقع بالكن یكی، پشت بام طبقه پایین تر بوده. باغ های معلق بابل 
را یك شاهكار مهندسی عمران و فضای سبز دانسته اند. البته خیلی ها در وجود 
داشتن چنین باغ هایی شك و شبهه وارد كرده اند. گفته می شود كه این مجموعه به 
دستور بخت النصر در 600سال قبل از میالد ساخته شد. ظاهرا او با آمیتیس، دختر 
هوخشتره پادشاه ماد ازدواج كرده بود. جایی كه آمیتیس از آن می آمد، سرسبز و 
خوش آب و هوا بوده. ولی وقتی به قصر بخت النصر آمد، چون سرزمینی خشك و 
مسطح بود، بیمار شد. در نتیجه اینجا را ساختند كه حالش خوب شود.

یونان/ تندیس زئوس
تندیس زئوس یا خدای یونان در المپیا، از بزرگ ترین و شگفت انگیز ترین 

تندیس های روزگار باستان بوده است. این تندیس تقریبا 3هزار سال پیش ساخته 
شد و سازنده اش هم یك مجمسه ساز معروف به نام فیدیاس بود. اما قصه این 

مجسمه چه بود؟ در روزگار باستان بازی  المپیك برگزار می شده كه از بزرگ ترین 
و مهم ترین رویدادهای انسانی روزگار خودش بوده. مثل االن هر چهار سال یك بار 
برگزار می شده. معموال هم ورزشكارانی از سوریه و مصر و آسیای صغیر و سیسیل 
و جاهای دیگر به این رقابت ها می رفتند. این بازی ها در نزدیكی زیارتگاه زئوس در 
سواحل غربی یونان برگزار می شده. خود این معبد زئوس یكی از بناهای مهم بود. 

حاال بعدها كسی را هم پیدا كردند كه مجسمه ای برای داخل آن بسازد كه شد 
همین تندیس زئوس. این تندیس 12سال زمان برد تا ساخته شود و بهترین نمونه 

كار مجسمه ساز خودش بود. این تندیس 7متر عرض و 12متر طول داشته.

تركیه/ معبد آرتمیس
امروزه از این بنا هم چیزی به جا نمانده، شاید چند تا ستون كه در كل چیزی را 
نشان نمی دهد. اما زمانی، این معبد به زیباترین بنای جهان شهرت داشته است و 
همه آن را می شناختند. این بنا در ازمیر امروزی وجود دارد؛ كه در زمان ساخت 
خودش یعنی 550سال قبل از میالد، در یكی از شهرهای یونانی نشین آسیای 
صغیر ساخته شده بود. گفته می شود كه این بنا  به افتخار ایزدبانویی محلی ساخته 
شده بود كه البته توسط یونانیان با آتمیس، كه یكی از الهه های آنها بوده تركیب 
شده بود. گروهی دیگر از مورخان معتقدند كه این بنا 700سال پیش از میالد 
ساخته شده است. هرچه كه هست، امروزه اثری از آن به جا نمانده است. این معبد 
بزرگ مرمرین، به دستور كرزوس، شاه لیدی و به جای ساختمانی كه سیل خرابش 
كرده بود، ساخته شد. سازنده اش هم یك معمار یونانی بود. در این بنا مجسمه های 
برنزی فوق العاده ای هم وجود داشت.

تركیه/ آرامگاه هالیكارناسوس
اینجا آرامگاه هالیكارناسوس یا مقبره ماسول نام دارد؛ كه در تركیه امروزی واقع 
شده و البته اثری از آن به جا نمانده. این آرامگاه برای پادشاه یكی از ساتراپی های 

هخامنشیان ساخته شده؛ كه حالت استانداری امروزی را دارد. ماسول و همسرش 
آرتمیس، سال ها به خوبی و خوشی در این ساتراپی زندگی و حكومت می كردند. 
تا اینكه ماسول درگذشت و همسرش كه داغ بزرگی دیده بود، تصمیم گرفت به 
یاد او بنایی عظیم برایش بسازد. این بنا در دوره خودش شهرت زیادی داشت و 
مجسمه هایی كم نظیر و حكاكی های فوق العاده ای در آن به چشم می خوردند. 

آرتمیس بهترین معماران و صنعتگران از چهارگوشه دنیا را جمع آورد تا این بنا در 
نوع خودش بی نظیر باشد. نتیجه كار نیز بنایی با فرهنگ تركیبی مصری و یونانی و 

لیدیایی بود. این آرامگاه مشرف بر شهر بود. البته آرتمیس 2سال بیشتر از شوهرش 
زنده نمانده و در همین جا به خاك سپرده شد.

مصر/ هرم جیزه
همانطور كه در مطلب باال و درباره مصر خواندید، این هرم ها در مصر باستان، 

جایگاهی بوده است برای آرامش ابدی شاهان و فراعنه و همسران آنها. البته واقعا 
با عقل امروزی قابل درك نیست چرا مثال باید 100هزار نفر، 2دهه وقت بگذارند و 
چنین عظمتی را بسازند. البته برای مصر امروز كه بد نشده است و باعث اعتبارشان 

شده؛ ولی برای آن همه كارگر نگون بخت همه  چیز به این خوبی و خوشی نبوده 
است. این سازه عظیم باستانی، 146متر بلندا داشته و تا قرن ها بلندترین سازه 

دست ساز بشر بوده است. این هرم، قدیمی ترین و البته بزرگ ترین هرم از اهرام  
سه گانه مصر قلمداد می شود. این بنا به دستور خوفو از فراعنه و شاهان مصر ساخته 

شده و به همین نام هم مشهور است. این هرم نور خورشید را بازتاب می داده و 
طوری بوده كه در بیابان های اطراف كامال مشخص بوده است.

یونان/ غول رودس
این یكی تندیسی بزرگ از هلیوس یا خدای خورشید بوده كه در ورودی بندر شهر 
رودس در یونان ساخته شده بود. این بندر در دوره خودش در یونان، مركز اقتصاد 
و رونق تجاری جهان بوده است. این مجسمه عظیم در زمان خودش، ارتفاعی برابر 
با مجسمه آزادی آمریكا داشت. اما قصه این مجسمه عظیم چه بوده؟ همانطور كه 
گفته شد، این مجسمه در شهر رودس و در جزیره ای به همین نام بنا شده بود. این 
جزیره استراتژیك چند باری دست به دست چرخیده و حتی چند سالی تحت امر 
ایرانی ها بود؛ تا اینكه سر و كله اسكندر پیدا شد. اسكندر این جزیره را از ایرانی ها 

گرفت. بین جانشینان او جنگ شد و رودسی ها به طرفداری از یكی از این جانشینان 
پرداخته و موجب خشم یكی دیگر شدند. آن یكی جانشین لشكری فراهم كرد كه 
اینجا را فتح كند. اما بعد از سال ها شكست خورد و اهالی رودس این مجسمه را از 

ادوات برنزی به جا مانده از این جنگ ساختند.

استقالل در همین حوالیآرام گرفته در شمال شرق آفریقا

مصر، كشوری است كه در شمال شرقی آفریقا قرار دارد و 
البته شبه جزیره ســینای آن هم در غرب آسیا واقع شده؛ 
یك جورهایی مرز آسیا و آفریقا محسوب می شود. به واسطه 
وجود كانال سوئز، چه بخواهد و چه نخواهد برای خودش 
وزنه ای سوق الجیشی محسوب می شود. پایتختش هم كه 
قاهره معروف است و اسكندریه هم از دیگر شهرهای تاریخی 
این مملكت است. رئیس جمهورش هم یك ژنرال نظامی 
است به نام عبدالفتاح سیسی؛ كه حكومت قانونی مرسی را 
سرنگون كرد و رئیس جمهور مصر شد. مصر از نظر مساحت 
از ایران كوچك تر است؛ سرجمع یك میلیون كیلومترمربع 
مساحت دارد. اما از نظر جمعیت از ایران جلوتر است؛ شاید 
نزدیك به 100میلیون نفر جمعیت داشــته باشــد. شاید 
بشــود گفت از نظر بافت جمعیتی و سرزمینی و...، خیلی 
شبیه به ایران هستند. حتی شــاید بشود گفت در اقتصاد 

هم شبیه ما هستند.

اعالم اســتقالل مصر، بعد از جنگ جهانی اتفاق افتاد. آیا 
عجیب نیست؟ كشــوری با چند هزار سال سابقه، اینقدر 
دیر به استقالل رسیده باشــد؟ حقیقت امر این است كه 
برخالف ایران و حتی تا حدودی تركیــه )البته تركیه در 
هزار سال اخیر(، غالبا حكومت مستقلی نداشته و بخشی از 
امپراتوری ها و حكومت های دیگر بوده است. همین اواخر 
تحت سلطه انگلیسی ها بود. همیشه هم یك گزینه معمول 
و مرسوم برای دست اندازی دیگران بوده است. این كشور تا 
قرن ها در اختیار خالفت اسالمی اموی و عباسی بود و قبل 
از آن هم بین ایران و روم دست به دست می شده. بعدها هم 
كه تحت اختیار عثمانی ها بوده. و البته در این میانه گاهی 
نیز حكومت های مستقلی چون فاطمی ها و ایوبی ها داشته 
است كه البته خاص این كشور نبوده. شاید دنباله دارترین 
حكومت و امپراتوری آن همان فراعنه مصر باشــند كه به 

عصر باستان بازمی گردد.

زمانی كه اســام ظهور كرد و در كنار آن فرهنگی عربی- اســامی تمام 
سرزمین های غرب آسیا و شمال آفریقا را درنوردید، تنها دو سرزمین بودند 
كه هم اسام آوردند و هم هویت تاریخی و فرهنگی قبلی خودشان  را حفظ كردند؛ ایران و مصر. 
دو تمدن كهن با تاریخ بسیار پرباری از دوران باستان و بعد از آن.   اگرچه از دیرباز افت و خیزهاي 
زیادي در رابطه با ایران و مصر وجود داشته اما اكنون برپیچیدگي این رابطه افزوده شده است. این 

بار سراغ سرزمین فراعنه رفته ایم تا بخشي از رمز و رازهایش را بكاویم.

عیسی محمدی

سرزمین باستانی مصر چگونه سرزمینی است
و چه باید درباره اش بدانیم؟

در دو سوی نیل

از دیگر دانستنی های جالب درباره مصر، آن است كه منابع درآمدی این كشور مساوی و متنوع است. یعنی 
همان قدری كه از گردشگری درآمد دارند، همان قدر هم از كشاورزی، صنعت و خدمات درآمد دارند. كشاورزی 
این كشور وابسته به نیل است؛ همانطور كه زندگی شهری آن غالبا در كنار نیل یا مدیترانه و سواحل دریای 
سرخ جریان دارد. در ضمن بد نیست بدانید مصری هایی هم بوده اند كه برنده جایزه نوبل هم شده اند؛ مثل 
احمدحسن زویل كه نوبل شیمی گرفته و نجیب محفوظ كه برنده نوبل ادبیات است. در ضمن البرادعی و انور 

سادات، از دیگر دولتمردان این كشور هم از دارندگان جایزه صلح نوبل محسوب می شوند.

  سد بزرگ اسوان
چند ســال پیش گروه هایی از ایرانیان موفق 
شدند كه به این كشــور سفر كنند؛ كشوری 
كه دیدن آن آرزوی هر جهانگرد و گردشگری 
است. این گروه ها نخستین ایرانیان گردشگری 
بودند كه بعد از 3دهه وارد این كشور می شدند. 
البته خدمات گردشگری مصری ها تعریفی 
ندارد و شلوغی و بی نظمی، حرف اول را در آن 

می زند. احتماال اگر سفری با تورها به این كشور داشته باشید، اولش سد اسوان را ببینید؛ 
كه می گویند دومین سد بزرگ دنیاست. عرض آن 3.6كیلومتر است و روی نیل ساخته اند 
تا مانع طغیان ها شوند. ارتفاعش هم 111متر و قطع آن در قسمت تاج سد، 40متر است. 
این سد را عبدالناصر با كمك روس ها ساخت؛ هرچند كه ابتدا قرار بود با كمك آلمانی ها 
ساخته شود. دریاچه ای كه پشت این سد ساخته می شــود را هم بزرگ ترین دریاچه ای 

سدی در جهان دانسته اند.

  آرامگاه فراعنه
اولین چیزی كــه از مصر یــادش می افتیم 
چیســت؟ اهرام مصر. ایــن اهــرام را، تنها 
یادگارهای به جا مانــده از عجایب هفتگانه 
جهان باستان دانسته اند كه هنوز وجود دارند. 
ده ها اهرام ریز و درشت در مصر وجود دارند كه 
روی هم رفته اهرام مصر را می سازند؛ جایی 
بوده اند برای دفن فراعنه و پادشاهان مصری و 
شهبانوهای شان. بزرگ ترین این اهرام هم هرم 

بزرگ جیزه یا خوفو یا خئوپس است. البته برخی می گویند كه این یكی، تنها نمونه بازمانده 
از عجایب هفتگانه جهان است. می گویند كه آرامگاه فرعون خوفو، از دودمان چهارم فراعنه 
مصر بوده. در قاهره قرار دارد و 4600سال قدمت دارد. می گویند 100هزار كارگر 2دهه 

وقت گذاشته اند تا آن را ساخته اند و تا 3800سال بزرگ ترین سازه دست ساز بشر بوده.
  مجسمه وحشت

مصر البته دیدنی های رشك برانگیز دیگری 
هم دارد. یكی از آنها مجسمه بزرگ ابوالهول 
است؛ غول افســانه های مصری. این موجود 
افســانه ای معماهایی مطــرح می كرد و هر 
كسی را كه قادر به حل شان نبود، می كشت. 
این مجسمه از یك صخره یك پارچه تراشیده 
شــده و 20متر ارتفاع و 70متــر طول دارد. 
فانوس و كتابخانه اسكندریه را هم به حساب 

جاذبه های مصر می گذارند؛ هرچند كه فانوس اسكندریه دیگر وجود ندارد و این چیزی 
كه هست بیشتر یك ارگ و یادبود محسوب می شود. مسجد محمدعلی پاشا واقع در قلعه 
صالح الدین قاهره را هم باید به حســاب دیدنی های این كشور گذاشت؛ ساخته شده به 

سبك معماری عثمانی و بزرگ ترین مسجد نیمه اول قرن نوزدهم.

درآمد وابسته به نیل

دیدنی های دیگر
 دیگر دیدنی های مصر را می شود خالصه وار اینگونه فهرست كرد؛ هرم پلكانی جوزر در گورستان سقاره كه یكی از نخستین اهرام 
ساخته شده در مصر باستان بوده است، مسجد سلطان حسن كه در قاهره و البته در سال 762قمری ساخته شده است، مجسمه 
رامسس دوم كه سه هزار سال پیش شاه مصر بود و از جهانگشایان آن، قصر مونتارا كه متعلق به فواد اول بوده، موزه باستانی مصر 
با 160هزار اثر باستانی مربوط به مصر باســتان و از غنی ترین موزه های جهان، برج القاهره در جزیره گیزا، پل و سواحل زیبای 
استنلی در خلیج استنلی نزدیك اسكندریه، هرم خفرع، میدان تحریر كه كلی از تظاهرات مصری ها در آن اتفاق افتاده، معابد 
فیله و خورشید و... در شهر اسوان، دره پادشاهان در ساحل غربی نیل كه مقبره های پادشاهان زیادی در آن قرار دارد و.... روی 
هم رفته مصر را، باید سرزمین كویرها و بیابان ها و نیل و سواحل مدیترانه و دریای سرخ و معابد و مساجد قدیمی و بزرگ دانست.



گفت وگو با داریوش ارجمند، پیشكسوت بازيگری 
كه گاهی حرف هایش خبرساز می شود

حاشیه ها برایم 
مهم نیستند

فیلم گردی9تماشا خانه

اگــر بــه ژانرهــای بیوگرافی و 
جنایــی عالقه مندید، حتما فیلم 
»النســكی« را ببینید. این فیلم 
كه محصول ســال 2021 است، 
براساس زندگی »مایر النسكی« 
سردسته گروه مافیا ساخته شده 
اســت. ایتن روكاوی، كارگردان 
این فیلم است و او به همراه رابرت 
روكاوی، نویسندگی این فیلم را 
برعهده داشــته اند. حاال داستان 
این فیلم چیســت؟ ایــن فیلم 
زندگی مایر النسكی را كه مظنون 
به ســرقت میلیون هــا دالر طی 
نیم قرن است، مورد بررسی قرار 
می دهد و حقایق ناگفته بسیاری 
را در مــورد زندگــی او به عنوان 
رئیس یــك گروه تبهــكار بازگو 
می كند. در این فیلم یك ساعت 
و 50دقیقه ای، هــاروی كایتل، 
ســم ورثینگتون، جــان ماگارو، 
مینكا كلی، دیوید جیمز الیوت، 
دانی ای آبكاسر و دیوید كید بازی 
 كرده اند. امتیاز این فیلم در سایت 

IMDB، 6.3 است.

مظنون سرقت دالرها

در ادامه معرفــی فیلم های روز 
دنیا، بد نیســت نگاهــی هم به 
سینمای آســیای شرقی داشته 
باشــیم. كره جنوبــی به تازگی 
 فیلمی به نــام »یــادآوری« یا 
»به یاد آور« ســاخته است كه 
 IMBD امتیاز باالیش در سایت
باعــث می شــود آن را هم در 
فهرست فیلم و سریال هایی كه 
برای تماشاكردن آرشیو كرده ایم، 
قرار دهیم. داســتان این فیلم از 
آنجایی شــروع می شــود كه بر 
اثر یك حادثه، شخصیت اصلی 
داســتان حافظه اش را از دست 
می دهد. امــا با ازدســت رفتن 
این بخش از مغز، او قادر شــده 
آینده افــراد را در لحظاتی كه با 
موقعیت هــای خطرناك روبه رو 
می شوند، ببیند. در خالل فیلم 
و درحالی كــه او تكه هــای جدا 
شــده از خاطراتــش را به هم 
وصل می كند، بــا یك حقیقت 
تكان دهنده درباره همســرش 

مواجه می شود.

به یاد آور

اكشن و ماجراجویی

»ناجورها« نام فیلمی آمریكایی در 
ژانر اكشن و ماجراجویی است كه 
همین امســال منتشر شده است. 
داســتان این فیلم درباره مجرمی 
به نام »ریچارد پیس« اســت كه 
بعد از پیوستن به گروهی از دزدان 
عجیــب، باید در ســرقتی بزرگ 
حضور پیدا كند كه ممكن اســت 
زندگی خودش و افراد بســیاری 
را تغییر دهــد. این فیلــم را رنی 
هارلین كارگردانــی كرده و در آن 
بازیگرانــی چون پیــرس برازنان، 
جمی چانگ، هرمیــون كورفیلد، 
تیم راث و مایك آنجلو نقش آفرینی 
كرده اند. اگــر عالقه مند به دیدن 
این فیلم هســتید، می توانید آن 
را از طریــق پلتفرم هــای ایرانی 
مانند فیلیمو به صــورت دوبله یا 
با زیرنویس فارســی تماشا كنید. 
دیدن این فیلم حدود یك ساعت 
و 30دقیقه از وقت شما را می گیرد 
اما كلی آدرنالین در خون تان ترشح 

خواهد كرد!

پنجشنبه
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    اجازه دهید برای سؤال نخست بپرسیم بعد 
از 6 دهه فعالیت هنری، سرمایه  ای كه در این 

چند سال كسب كرده  اید چیست؟
سرمایه هر كسی تجربه های اوست؛ در این سال هایی كه كار 
كرد ه ام جز احترامی كه نزد مردم به دســت آورده ام سرمایه 
دیگری ندارم. در این سال ها نوكری مردم را كردم و به این 
موضوع افتخار می كنم. همیشه كوشیدم تا به فرهنگ واالی 
سرزمینم خدمت كنم. در این ســال ها عبودیت خداوند را 
كردم و به این هم افتخار می كنم. در حقیقت من با این سه 
شعار زندگی می كنم؛ خدمت و نوكری به مردم، تالش برای 
فرهنگ و هنر ســرزمین و عبودیت پروردگارم. اینها ثمره 
سال ها زندگی من هستند و كســانی كه با من در ارتباطند 
متوجه این سه شعار در زندگی من هستند. بسیار خوشحال 
می شوم وقتی می بینم در مهمانی ها یا در برنامه های مختلف 

مردم واكنش های خوبی نسبت به این موضوع دارند.
من نه آنچنان ماشــین مدل باال دارم و نه خانه الكچری. در 
عوض ثروت انبوهی دارم كه خانواده  ام هستند. البته من هیچ 
وقت توقعی از كسی نداشتم و همیشه این دو بیت شعر را از 
سعدی در مصاحبه هایم خوانده  ام كه »نه بر اشتری سوارم، 

نه چو خر به زیر بارم/ نه خداوند رعیت، نه غالم شهریارم«.
من هیچ توقع و انتظاری هم از هیچ دستگاه و مسئولی ندارم. 
آدمی هستم كه كار هنری كرده ام اما ادعای هنری ندارم زیرا 
ادعای هنرمندبودن، ادعای بسیار بزرگی است. هنرمندبودن 
عنوان بزرگ و باالیی است كه به هر كسی تعلق نمی گیرد. 
هر چند كه مورد اذیت و آزار قرار می گیرد زیرا نقطه ضعف ها 
و كمبودها و نابسامانی ها را مطرح می كند. از بدو تولدش در 
تاریخ مورد شــكنجه و انتقاد قرار گرفته است زیرا جرمش 
این بود كه اسرار هویدا می كرده. البته من خودم را هنرمند 
نمی دانم ولی كار هنری می كنم و به این اعتقاد دارم و افتخار 
می كنم. اما بســیاری دنبال این هستند كه سرمایه مادی و 
شهرتی در این زمینه برای خودشان كسب كنند، من دنبال 
هیچ كدام از اینها نبوده و نیستم. وقتی در خیابان یا فضای 
اجتماعی افراد را می بینم و مردم به من ابراز عالقه و اعتماد 
می كنند این افتخار بزرگی برای من است. البته من گاهی در 
مصاحبه هایم اعتقادات شخصی  ام را بیان می كنم كه به علت 

كج فهمی یا بدفهمی مورد تهاجم قرار می گیرم.
    كمی از احــواالت این روزهای تان برایمان 

بگویید. این روزها مشغول چه كاری هستید؟

نشستن پای صحبت های داریوش ارجمند حس عجیبی به آدم می دهد؛ در 
عین حال كه با ابهت است اما مهربان و دلسوزانه و البته رك و روراست حرف 
می زند. با اغلب آدم های جامعه فرق می كند؛ حرف هایش را سانسور نمی كند و 
هر آنچه اعتقاد قلبی  اش است را به زبان می آورد. اهل شعر و ادبیات است و در 
كالمش می توان ابیات شاعران بزرگ را مرور كرد. البته تأثیرپذیری او از عقبه 
ادبی اش را می توان در عالقه اش به ادبیات و فرهنگ این مرزم و بوم جست و جو 
كرد. البته اینها یك روی سكه زندگی این هنرمند پیشكسوت  اند و روی دیگر سكه كه بیشتر مردم 
با آن آشنا هستند هنرنمایی فوق العاده او در نقش های كاریزماتیك است. او با بازی در فیلم »ناخدا 
خورشید« ساخته ناصر تقوایی به سینما آمد و در سال۱۳6۵ با دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر 
نقش اول مرد از پنجمین جشنواره فیلم فجر جای خود را به عنوان یك بازیگر خوب و قابل قبول تثبیت 
كرد. در فیلم های »كشتی آنجلیكا«، »جست وجوگر« و »پرده آخر« توانا و قدرتمند ظاهر شد. در دهه70 
اما كم كار بود. بازی معركه  اش در ســه فیلم ماندگار »آدم برفی«، »اعتراض« و »سگ كشی« نشان از 
توانایی های او دارد. او در سال های اخیر با ایفای نقش مؤثر خود در مجموعه تلویزیونی »ستایش« مورد 
تحسین قرار گرفت و این اواخر هم در سریال »یاور« خوش درخشید. به بهانه ورود او به سن 7۸ سالگی، 

سراغ این پیشكسوت تئاتر، سینما و تلویزیون رفتیم و گفت وگویی كوتاه انجام دادیم.

الناز عباسیان

    برای شما فرقی نمی كند پیشنهادی كه به 
شما می شود چه ژانری داشته باشد؛ كمدی 

یا جدی؟
البته كه فرق می كند زیرا حاضر نیســتم با مســخره كردن 
دیگران بازی كنم. من مفهوم طنز، كمدی و تراژدی را به خوبی 
می فهمم و به همین دلیل هر كار كمدی و هر كار تراژدی ای را 
قبول نمی كنم زیرا كمدی با دلقك بازی، طنز با مسخره كردن 
دیگران و تراژدی را هم با ننه من غریبم متفاوت می دانم. به 
همین خاطر سعی می كنم انتخاب درستی داشته باشم. در 
سریال ستایش نقش حشمت فردوس به گونه  ای بود كه در 
عین جدیت و صالبت، طنازی های خاصی اســت. همین ها 
دوست داشــتنی بود و من از اینگونه نقش بازی كردن لذت 
می برم. عاشق بازی كردن در سه نقش بودم: رستم، امیركبیر 

و مالك اشــتر و خوشــحالم كه هر سه آنها 
را ایفا كــرده ام. روی نقش هایی كه 

بازی می كنم حساسیت زیادی 
دارم و حتی در محتاج ترین 
روزگار زندگی ام هم نقشی 
را نپذیرفتــه ام كــه مورد 

قبولم نباشد.
    اشاره كردید 

كه كتابی آماده 
دارید. كی  چاپ 

منتشر  است  قرار 
شود؟

بله، از من ســه نمایشنامه با 
عنوان »ســلطان فیل گردن«، 
»سفر اشغال«، »شغاد« و یك 

فیلمنامه با عنوان »شــنیدم گوسفندی را بزرگی« به چاپ 
رسیده است. چند نمایشــنامه و یك كتاب از شعرهایم هم 

آماده چاپ دارم. امیدوارم به زودی منتشر شوند.
    از صحبت های همیشگی تان پیداست كه 
ارتباط خوبی با شعرا و بزرگان تاریخ این مرز 

و بوم دارید؟
من شــیفته حكیم ابوالقاسم فردوسی طوســی  ام و همه را 
ریزه خوار سفره او می دانم. اما ما شعرای بزرگ، زیاد داشته ایم. 
حافظ، سعدی، باباطاهر، عطار نیشابوری، خیام، ناصرخسرو 
و بقیه كه هركدام برای خود یك قله دماوند هســتند و در 
نوع خود ارزشــی بی همتا دارند. ســعدی و حافظ معلمان 
اندیشه من و فردوســی معلم رفتار من است. آنچه سعدی 
و حافظ در شعر می گویند در داســتان های فردوسی آمده 
است. مولوی را مرشد خود می دانم. شــعرای جدید مانند 
اخوان ثالث، شــفیعی كدكنی، پرویــن اعتصامی و 
دیگران را هم خیلی دوست دارم. به راستی زبان 
ما در مقابل شعر ایرانی قاصر است. فرهنگ ما 
فرهنگ كیفیت است نه كمیت. غرب وحشی 
ما را تحریم كمیتی می كند و به خیال خود، 
مردم ما را مجبور به كمترخوردن گوشت 
و كره می كنــد، درحالی كه فرهنگ 
اسالمی ما به كیفیت اهمیت می دهد. 
ما یك عاشورا داریم كه در آن ۷2نفر 
روبه روی 30هزار نفر می ایستند چون 
آن ۷2نفــر كیفیت دارنــد هرچند 

تعدادشان كمتر باشد.

این روزها مشغول پیرشدن هستم )با خنده(. در  ماه رمضان 
سریال یاور را بازی كردم كه انرژی بسیاری از من گرفت. این 
سریال شبانه روز تصویربرداری می شــد تا به پخش برسد. 
با آنكه این كار را خیلی دوســت داشــتم اما خسته شدم. 
هم اكنون پیشنهاد های زیادی به من شده و همین االن روی 
میز كار من ده ها پیشنهاد هست اما فعال ترجیح می دهم چند 

ماهی به خودم استراحت بدهم.
    به ســریال یاور اشــاره كردید. نظرات 
متفاوتی درباره این ســریال مطرح شد. نظر 

شما چیست؟
درباره ســریال یاور می خواهم از این فرصت استفاده 
كنم و به نكته ای اشــاره كنم. به نظر من این سریال 
حرف برای مردم داشــت. آقای مطلبی، نویســنده 
این مجموعــه، یكی از بزرگ ترین نویســنده هایی 
است كه توفیق همكاری با ایشان را داشتم. عوامل 
مجموعه یاور كه تقریبا عوامل تولید ســریال های 
ســه گانه ســتایش هم بودند، تمام تالش خود را 
كردند تا پیام های درخور فرهنگ این سرزمین 

را به مردم منتقل كنند. چنان دیالوگ های 
این سریال ها از دل برخاسته كه الجرم بر 
دل ها هم نشسته است. در فضای مجازی 
هم بارها این دیالوگ ها بازنشر شده است. 

معتقدم درباره این سریال باید مفصل 
و جداگانه صحبت كنم.

نامزد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول 
مرد جشنواره فیلم فجر سال۱۳۶۸ برای فیلم 

»جست وجوگر«

۱۳۶۸
سال

نامزد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد 
جشنواره فیلم فجر سال۱۳۷۸ برای فیلم »اعتراض«

۱۳۷۸
سال

برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد 
 جشنواره فیلم فجر سال ۱۳۶۵ برای فیلم 

»ناخدا خورشید«

۱۳۶۵
سال

برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر  نقش مكمل مرد 
جشنواره فیلم فجر سال۱۳۷۹  برای فیلم »سگ كشی«

۱۳۷۹
سال

نامزد تندیس بهترین بازیگر نقش مكمل مرد جشن 
خانه سینما سال۱۳۸۰ برای فیلم »سگ كشی«

۱۳۸۰
سال

برنده تندیس حافظ بهترین بازیگر مرد جشن دنیای 
تصویر سال۱۳۹۴ برای سریال  »ستایش ۲«

۱۳۹۴
سال

دریافت جایزه هنری غدیر چهره ماندگار سال۱۳۹۵ 
برای سریال »امام علی)ع(«

۱۳۹۵
سال

عكس:  مریم سعیدپور

رئیساعتراضنا خدا خورشیدمسافر ري سریال امام علي ع

صحبت های من تقطیع شد
داریــوش ارجمند چنــدی پیش در 
گفت وگویی، نــگاه ویژه  ای درخصوص 
وزنه برداری زنان داشــت و به نكاتی 
پزشكی در این باره اشاره كرد كه البته 
با واكنش هایی از ســوی هنرمندان و 
ورزشــكاران زن مواجه شــد. قطعا 
صحبت هــای این هنرمند برجســته 
كشورمان مسیری از دلسوزی و نگرانی 
را با خود به همراه داشته است. در ادامه 
از ارجمند این سؤال را پرسیدیم كه به 
جهت ویژگی اخالقی رك بودنتان گاهی 
كج فهمی هایی به وجــود می آید. برای 
نمونه صحبت هایی كــه چند ماه پیش 
شما در مورد فعالیت ورزشی و اجتماعی 
بانوان مطرح كردید و سوءتفاهم هایی 
را به وجود آورد. نظرات تان درباره این 

حواشی چیست؟ او در پاسخ می گوید: 
كســی نزد خداوند محترم است كه با 
تقواتر است نه اینكه چون مرد هستی 
پس قوی هســتی! اینها امتیاز نیست. 
مرد بودن امتیاز نیست ما اجازه نداریم 
كه براساس خلقت زن بگوییم ضعیفه و 
یا به مرد بگوییم قویه. از دیدگاه خداوند 
زن و مرد برابرند امــا خلقت متفاوتی 
دارند. چون یك فلســفه وجودی این 
تفاوت خلقت، امتداد نســل است. من 
به همه بانوان مــادران و دختران این 
سرزمینم عرض می كنم شما مثل خواهر، 
دختر یا مادر من هستید. من نگاه ضعیف 
و از باال به پایین به بانوان كشورم ندارم و 
اما به این عزیزان می گویم كه بانو باشید! 
قهرمان باشید، سرافراز باشید، جهانی 

شوید مدال آور باشــید، اما بانو باشید. 
من همیشه گفته  ام پدر و مادر هركدام 
نقش های مهمی دارند كه باید تا سرحد 
امكان كامل ایفا كننــد. لطافت زنانه از 
مادر منتقل می شود و استقامت مردانه 
از پدر. مادر روح لطیف خانواده است و 
پدر سنگ زیرین آسیاب خانواده«. او 
ادامه می دهد: »من آن دختر انگلیسی 
كه عضو داعش شده و چنان به قساوت 
رسیده كه ســر آدم را می برد، یك زن 
و بانو نمی شناســم. به این نكته ها در 
مصاحبه اخیرم اشاره كردم كه متأسفانه 
صحبت های من را تقطیع كردند. بخشی 
از صحبت های من كه منتشر شد حتی 
از ســوی همكاران خودم مورد انتقاد 
قرار گرفت. البته من پای هر حرفی كه 

زدم هستم اما نكته اینجاست كه باید 
حرف ها كامل منتقل شود. حتی بانویی 
از آمریكا به من پیام فرستاده و گفته بود 
كه من یك فرزند اوتیسم دارم و سال ها 
پرستارش هستم و از این صحبت شما 
ناراحت شدم. به او گفتم مشكلی ندارد 
كه شما بانو هستی و مادر و فرزند اوتیسم 
هم باش اول مادر باش. چه اصراری است 
قهرمان لیفتینگ جهان باشی؟ گاهی 
به من می گویند كه مثاًل چرا با زن ها بد 
هستی؟ چرا زن ستیزی؟ اصال اینگونه 
نیست. من این نصیحت را به همه بانوان 
كشورم همه دختران، خواهران و مادرانم 
می كنم. خودم ورزش دوست و ورزشكار 
هستم و هیچ گاه بانوان را از ورزش كردن 

منع نكرده ام«.

جوایز و افتخارات 
داریوش ارجمند

داریوش ارجمند متولــد ۵ مرداد۱۳۲۳ در 
تهران است. او دارای مدرك كارشناسی ارشد 
تئاتر و سینما از دانشگاه پاریس و كارشناسی 
تاریخ و جامعه شناســی از دانشگاه مشهد 
است. او به همراه مهرداد تدین از مؤسسان 
سینمای آزاد مشهد در اواخر دهه۱۳۴0 است. 
داریوش ارجمند در آثار فیلمسازانی چون 
بهرام بیضایی، ناصر تقوایی، مسعود كیمیایی 
و داوود میرباقری به ایفای نقش پرداخته و 

دارای نشان درجه یك فرهنگ و هنر است.



مطبخ خانه 10 موزیك گردی

محرم امسال یك دســتاورد ویژه 
در حوزه موسیقی داشت و آن هم 
تولید یك آلبوم محرمی با 10قطعه 
بود. این آلبوم كــه نامش »نواحی 
اشك« اســت و كاری از سازمان 
فرهنگی هنری شــهرداری تهران 
به حساب می آید، از ابتدای محرم 
تا روز عاشــورا، هر روز با انتشــار 
یك قطعــه به  كار خــودش ادامه 
داد تــا اینكه درنهایــت با تجمیع 
10قطعه عاشورایی، به یك آلبوم 
محرمی تبدیل شد. در ساخت این 
آلبوم از نوحه های عزاداری نواحی 
مختلف ایران در ارتبــاط با واقعه 
كربال استفاده شــده كه خواننده 
این قطعات متین رضوانی پور است 
و تنظیــم آنها را ســعید عظیمی 
برعهده دارد. قطعات »فصل عزا«، 
»حضرت رقیــه«، »حضرت حر«، 
»حضــرت عبــداهلل«، »حضرت 
قاســم«، »حضــرت علی اكبر«، 
»حضــرت عبــاس« و »حضرت 
سیدالشهدا)ع(«، بخشــی از این 
آلبــوم منحصر به فرد عاشــورایی  

هستند.

نواحی اشك عاشورایی

یكی از جدیدترین آثار ارائه شده در 
دنیای موســیقی كشورمان، آلبوم 
»یك« اثری از حامد حنیفی است. 
این آلبوم بی كالم شــامل 6قطعه 
موسیقایی به نام های »خورشید«، 
»از تولد تا مرگ«، »با من قدم بزن«، 
»رؤیای بركه«، »نجوای فرشــته« 
و »ماه خواب آلود« است  كه  همه 
آنها پیش از این به صورت جداگانه 
منتشــر شــده بودند اما به تازگی 
تمام آنها در قالب یك آلبوم به بازار 
موسیقی ارائه شده اند. موسیقی و 
تنظیم این آلبوم جدید كار حامد 
حنیفی، آهنگساز و تنظیم كننده 
فعال ســال های اخیر موســیقی 
ایران است و امیرحسین كیان پور، 
محمود عربانی، شــروین شهبازی 
و ژاله طوسی، نوازندگان حاضر در 
این آلبوم هســتند. هم اكنون، هم 
نسخه فیزیكی آلبوم یك به فروش 
می رسد و هم می توان آن را به طور 

قانونی دانلود كرد.

آلبومی بی كالم

در این روزهــای كرونایی كه بازار 
موسیقی كشورمان روزهای خوبی 
را ســپری نمی كند، خبر انتشــار 
آلبوم هــای تــازه می توانــد جان 
دوباره ای به جامعه موســیقی مان 
تزریق كند. یكی از ایــن آلبوم ها، 
آلبوم موسیقی »بخشایش« است؛ 
آلبومی كه تیر  همین امسال از آن 
رونمایی شــد و حاال توســط نشر 
»بانگ آوای سارنگ« در دسترس 
مخاطبان قرار گرفته اســت. این 
آلبوم كه كاری از پیام میرجعفری 
است، 8قطعه به نام های بخشایش، 
»نیایش«، »آســنا«، »مستان«، 
»وادیس«، »مهرآمیز«، »آرامش« 
و »یادآور« دارد، در تهیه آن افرادی 
به عنوان نوازنده و اشخاص دیگری 
به عنوان گوینده مشاركت داشته اند. 
پیام میرجعفری دربــاره برخی از 
آثار این مجموعه می گوید: »قطعه 
بخشایش براساس آخرین سروده 
مرحوم منصوره فیلی ساخته شده 
و قطعه مستان براساس دو غزل از 
شــمس تبریزی با مطلع »مستان 

سالمت می كنند« است«.

بخشایش در روزهای كرونا

پنجشنبه
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طعم خاص غذاهای تركمنی
استان گلستان از استان های شمالی ایران 
است كه تا ســال ۷6 زیرمجموعه استان 
مازندران بود كه ســپس به استانی مجزا 
تبدیل شــد. مذهب بیش تر مردمان این 
استان تشــیع اســت و اقلیتی از آنان اهل 
سنت هستند. یكی از بزرگ ترین گروه های 
ساكن در این استان، تركمن ها هستند. در 
بندر تركمن كه خاســتگاه و بوم آنهاست 
برای غذا خوردن روی زمین و دور سفره  ای 
به نام ثاچاق می نشینند. تركمن ها با ذكر 
»بسم اهلل« شــروع به خوردن می كنند و 
پس از صرف غذا، بــزرگ خانواده آیاتی از 
قرآن كریــم را می خواند و بقیه به نشــانه 
شكر »آمین« می گویند. اغلب در مراسمی 
مانند سوگواری، جشن ها و اعیاد مذهبی، 
روحانــی محل ایــن كار را انجام می دهد. 
آنهــا عادت های غذایــی منحصربه فردی 
دارند و از خوشــمزه ترین خــوراك آنان 
می توان به انواع آش  این خطه اشاره كرد. 
هلی  آش كه بــه آن آش آلو هم می گویند 
از نخود و لوبیــا، برنج، ســبزی، مقداری 
كدو، گوجه سبز )هلی(، شــكر و پیاز داغ 
درست می شــود و جزو غذاهای مقوی و 
ســنگین اســت. گوجه  آش نیز از تركیب 
گوشــت، برنج، پیاز، گوجه فرنگی، نمك 
و فلفل تهیه می شــود و در میان غذاهای 
ســنتی همدان و تبریز هم می توانید این 
 آش را بیابیــد. همچنین نــان در فرهنگ 
غذایی تركمن ها نقش بسزایی دارد. زنان 
تركمن كه مســئولیت فراهم آوردن طعام 
را بر عهــده دارند، نان های تنــوری را در 
تنورهایی به نام تامدور می پزند. تامدورها 
دو نوع هستند؛ یِر تامدور یا تنور زمینی كه 

به شــكل گودالی در زمین است و پالچیق 
تامدور كه بــا قــرار دادن ِگل روی زمین 
ایجاد می شــود. قاوور تماچلی چورك كه 
در خمیر آن دنبه ریزریز شده گوسفند به 
نام قاورتماچ و نیز تراشه های پیاز می ریزند، 
از نان های مورد عالقه تركمن هاست. پتیر 
چورك یا نان فتیر كه از روغن، شیر، شكر و 
جوش شیرین تهیه می شود یا كلچه چورك 
یا كلوچه كه مواد آن شــبیه فتیر است اما 
ضخامت بیشــتری دارد نیــز از نان های 
خوشــمزه آنها به شــمار مــی رود. كمتر 
كسی است كه با شــنیدن تام ته چین به 
خوردن آن وسوسه نشود. این غذا در استان 
گلســتان با نام ترچین شــناخته می شود 
و طرفداران زیــادی دارد. در این خطه از 
كشورمان ته چین با مواد گوناگونی ازجمله 
بادمجــان ترچین، گوشــت ترچین، لوبیا 
 ترچین و... طبخ می شود كه هر یك عطر و 

طعم متفاوتی دارند.

توریسم غذایی

تركمن ها با ذكر »بسم هللا« 
شروع به خوردن می كنند و پس 

از صرف غذا، بزرگ خانواده 
آیاتی از قرآن كریم را می خواند 
و بقیه به نشانه شكر »آمین« 
می گویند. اغلب در مراسمی 

مانند سوگواری، جشن ها و 
اعیاد مذهبی، روحانی محل این 

كار را انجام می دهد

موهیتو بنوش
در این روزهــای گرم تابســتانی یك لیوان 
شربت موهیتو، می تواند حسابی حالتان را جا 
بیاورد. برخی شربت لیموناد و موهیتو را با هم 
اشتباه می گیرند. با وجود اینكه از نظر ظاهر 
این دو نوع نوشیدنی به هم شبیه هستند اما 
تفاوت هایی هم دارند. لیموناد نوعی نوشیدنی 
با طعم لیمو است كه به طور معمول از لیمو، 
آب و شكر ساخته می شود. اما موهیتو نوعی 
نوشیدنی است كه با مخلوط كردن آب گازدار، 
برگ نعناع، شــكر و آبلیمو تهیه می شود. در 
دســتور اصلی تهیه موهیتو در كوبا از نعناع 
اسپیكاتا استفاده می شــود كه در این كشور 
محبوبیت زیادی دارد. برای تهیه یك لیوان 
لیموناد خوشمزه باید ۲عدد لیمو ترش، چند 
شاخه نعناع تازه، ۲ قاشــق غذاخوری شكر، 
آب گازدار یا نوشــابه ســون آپ، آب و یخ به 
مقدار الزم داشته باشــید. ابتدا لیموها را به 
شــكل حلقه های نازك برش بزنید. لیمو را 
با پوست داخل شــیكر بریزید. اگر شیكر در 
اختیار ندارید می توانید از شیشه های دربسته 
استفاده كنید. چند شاخه نعناع هم جدا كنید 
و داخل شیكر بریزید. یك تا دو قاشق شكر و 
كمی آب اضافه كنید. لیمو و برگ های نعناع 
را با یك گوشت كوب به آرامی درون شیكر له 
كنید. این كار برای این انجام می شود كه عطر 
و طعم لیمو و نعناع داخل نوشیدنی آزاد شود. 
سپس چند قالب یخ داخل شیكر بریزید. در 
شیكر را بگذارید و شــیكر را به شدت تكان 
بدهید تا مواد به كمــك قالب های یخ كامال 
مخلوط شــوند. داخل یك لیوان بلند كمی 
یخ خرد شده بریزید. سپس كمی آب گازدار 
یا نوشابه سون آپ به آن اضافه كنید. سپس 
موهیتو را داخل لیوان بریزید و با برش لیمو و 

چند برگ نعناع تزیین كنید. بهتر است برای 
درســت كردن موهیتو از لیمو سبز استفاده 
كنید، چون عطر و طعم تند و تیز تری دارد و 
برای این نوشیدنی مناسب تر است. روش دیگر 
درست كردن موهیتو با استفاده از مخلوط كن 
اســت. البته دقت داشته باشــید كه در این 
روش تكه های یخ داخل مخلوط كن ریخته 
می شود و دستگاه میكسر شــما حتما باید 
توان خردكردن یخ را داشــته باشد. برخی از 
مخلوط كن های خانگی این قابلیت را ندارند 
و برای این كار ضعیفند. برای درست كردن 
موهیتو با میكســر، آبلیموی تازه، برگ های 
نعناع، شــكر، آب و چند قالب یــخ را داخل 
مخلوط كن بریزید و ۳0 ثانیه مخلوط كنید. 
ســپس در یك لیوان بلند، كمی آب گازدار 
بریزید و موهیتو را به آن اضافه كنید و با نعناع 
و لیموی برش خورده تزییــن كنید. معموال 
موهیتو در لیوان هایی به نام كازابالنكا ســرو 

می شوند.

فوت و فن 

لیموناد نوعی نوشیدنی با طعم 
لیمو است كه از لیمو، آب و شكر 

ساخته می شود  اما موهیتو  
با مخلوط كردن آب گازدار، 

برگ نعناع، شكر و آبلیمو تهیه 
می شود. در دستور اصلی تهیه 

موهیتو در كوبا از نعناع اسپیكاتا 
استفاده می شود كه در این كشور 

محبوبیت زیادی دارد

شناخت تخم مرغ كهنه از نو
تخم مرغ یكــی از بهترین منابــع پروتئینی 
مورداســتفاده در تغذیه انسان است. مصرف 
۲ عدد تخم مــرغ در روز حــدود ۲۵ درصد از 
نیازهای ویتامین های A و D افــراد كمتر از 
۲۵ ســال را تامین می كند و در هر تخم مرغ 
حدود 1۹8 تــا ۲08 میلی گرم كلســترول 
وجود دارد. بسیاری از افراد به تازگی و كهنه 
بودن تخم مرغ دقت نمی كنند، اما حتما باید 
این موضوع را جدی بگیریــد و با روش های 
تشخیص تخم مرغ تازه آشنا شوید. مهم ترین 
خصوصیات تخم مرغ كه بیان كننده كیفیت 
تخم مرغ هســتند شــامل اندازه تخم مرغ، 
كیفیت پوسته، كیفیت سفیده، ارزش غذایی، 
وجود لكه های خون در زرده و سفیده، تغییر 
رنگ محتویات تخم مرغ و رنگ زرده اســت 
كه هر یك قابل بررســی هســتند. منظور از 
كیفیت پوســته، رنگ، ضخامــت و مقاومت 
پوسته تخم مرغ اســت. عموما فروشندگان و 
حمل كنندگان تخم مرغ، انواعی از تخم مرغ 
را ترجیــح می دهند كه پوســته ضخیم تری 
دارد و در برابر ضربه مقاومت بیشتری دارند. 
پوســته تخم مرغ از كربنات كلسیم تشكیل 
شــده بنابراین وجود مقادیر كافی از كلسیم 
و ویتامین دی در كیفیت پوسته مؤثر است. 
كیفیت ســفیده تخم مــرغ به اســتحكام یا 
ســاختمان ژله  ای ســفیده مربوط می شود 
به طوری كه با افزایش اســتحكام ســفیده، 
كیفیت تخم مرغ نیز بیشــتر خواهد شــد. 
پروتئین خاِص ســاختمان ژله  ای ســفیده 
تخم مرغ، اووسین نام دارد كه تضمین كننده 
كیفیت آن اســت. یكــی از مهم ترین عوامل 
كاهش دهنــده مرغوبیت تخم مــرغ وجود 
لكه های خون در آن اســت. ایــن لكه های 

خون روی زرده مشاهده می شوند و علت آن 
پارگی مویرگ های خونی هنگام آزاد شــدن 
زرده از تخمدان است. اگر دلیل این اتفاق را 
 ،Aنمی دانید، باید بگوییم كه فقدان ویتامین
سبب آن است. یكی از مشكالت دیگری كه در 
صنعت تولید تخم مرغ وجود دارد، لكه دار شدن 
زرده تخم مرغ است. تغییر رنگ زرده یا سفیده 
تخم مرغ از رضایت مشتری نسبت به محصول 
منتخب می كاهد. عوامــل مختلفی می تواند 
بر لكه دار شدن زرده یا سفیده تخم مرغ تأثیر 
بگذارد؛ در طول فصل بهار لكه دار شدن زرده ها 
افزایش و در فصول تابســتان و پاییز كاهش 
می یابد. انبار كردن و فشرده ســازی  طوالنی 
تخم مرغ در شرایط نامساعد نیز سبب افزایش 
لكه دار شــدن زرده تخم مرغ می شود. یكی از 
فریب هایی كه امروز گریبانگیر صنعت طیور 
است، این است كه با تزریق رنگ های خوراكی 
به سطح گوشــته تخم مرغ رنگ دهی زرده را 
تقویت می كنند تا مورد توجه خریدار قرار گیرد.

دانستنی ها

مهم ترین خصوصیات تخم مرغ 
كه بیان كننده كیفیت تخم مرغ 
هستند شامل اندازه تخم مرغ، 

كیفیت پوسته، كیفیت سفیده، 
ارزش غذایی، وجود لكه های 
خون در زرده و سفیده، تغییر 

رنگ محتویات تخم مرغ و 
رنگ زرده است كه هر یك 

قابل بررسی هستند

همراه با آشپز این هفته طرز تهیه 
۳ نان خوشمزه را مرور كنیم

اگر شــما هم در این روزهــای بلند 
تابســتانی، از مانــدن در خانه كالفه 
شده اید و حوصله تان ســر رفته، ما برای شما یك پیشنهاد 
خوشمزه داریم و آن هم تهیه نان های خانگی برای یك عصرانه 
خانوادگی است. می پرسید چطور؟ با ما همراه باشید تا آشپز این 
هفته ما فاطمه عربی شما را به دنیای خلق مزه های خوشمزه و 
 نان های خوش طعم ببرد. این نانوای نان های خانگی و كیك پز 
با استعداد، عالقه مند به یادگیری متدهای نوین است. او چندین 
سال سابقه كار مرتبط در آموزش حرفه  ای پخت نان و كیك 
داشته و به عالقه مندان در فضای مجازی آموزش می دهد. این 
خانم سرآشپز دوره های آموزشی تزیین كیك فوندانت، دیزاین 
كیك های خامه  ای و فوندانت، پخت نان های خانگی و فانتزی، 
فینگرفود و دسر و كافی شاپ را گذرانده و دارای گواهینامه های 
معتبر از همه این دوره هاست. حاال این هفته قرار است پخت 
۳نان ســاده اما در عین حال خوش عطر و خوشمزه را به ما 
آموزش دهد. با ما همراه باشید تا از تجربه پخت فطیر و شیرمال 

در خانه لذت ببرید.

سحر  غفوری 

نان فانتزی صبحانهنان كنجدی

فطیر خانگی

نان كنجدی ازجمله خوراكی های خوشمزه و محبوبی است كه خواص ویژه ای 
دارد. از ســوی دیگر به دلیل خواص غذایی فراوانی كه در كنجد وجود دارد، 

مصرف آن ازسوی متخصصان تغذیه به وفور توصیه می شود. 

نان از هر نوع و شكلی كه باشد، بركت سفره های ایرانی است. بسیاری 
ترجیح می دهند طعم متفاوت و خوشمزه نان های خانگی را در این 
روزهای طوالنی تابســتانی تجربه كنند. در این میان نان فانتزی 
صبحانه بسیار خوشمزه و دلچسب بوده و عالوه بر صبحانه، گزینه ای 
عالی برای نوبت عصرانه همراه با چای اســت. بسیاری این نان را از 
بیرون آماده تهیه می كنند اما این بار می خواهیم شما را با طرز تهیه 

این نان خوشمزه در خانه آشنا كنیم.

نان فتیر یا نان فطیر یكی از انواع سنتی نان شیرینی است كه معموال به صورت 
خانگی هم می توان آن را به ســادگی تهیه كرد. فطیر سنتی اراك و نان فطیر 
مغزدار و محلی اردبیل )شیرین چورك(، نان فطیر گناباد و نان فطیر هشترود 
یا تبریزی بیشتر از سایر انواع این نان مشهور هستند. نان فطیر یك انتخاب 
مناسب برای وعده صبحانه یا میان وعده عصرگاهی است. طرز تهیه نان فطیر 

خانگی را برای شما آورده  ایم تا با درست كردن آن در منزل لذت ببرید.

پودر خمیرمایه، آب و یك قاشق از شكر را با هم مخلوط 
می كنیم و اجازه می دهیم در ظرف در بسته به مدت 10 
دقیقه عمل بیاید. در ظرف بزرگ تر تخم مرغ، شیر، شكر، 
روغن مایع و كمی نمك را مخلوط كــرده و در ادامه مایه خمیر به عمل آمده را 
اضافه می كنیم. سپس آرد را اضافه می كنیم. توجه داشته باشید كه مقدار آرد 
حدودی است. اگر بعد از ورز دادن، باز هم خمیر به  دست می چسبید یك مقدار 
آرد اضافه كنید. حدود ۳ دقیقه ورز دهید. سعی كنید حدود 100مرتبه خمیر را 
روی صفحه كار یا سطحی كه آرد پاشی كرده اید بكوبید. سپس خمیر را داخل 
ظرف تمیز یك تا یك ساعت و نیم اســتراحت دهید. حاال پف خمیر را بگیرید. 

سینی فر را چرب كنید یا كاغذ روغنی قرار دهید. خمیر را به شكل چانه هایی 
بردارید و به هر شكل كه دوست دارید درست كنید. وقتی این مرحله شكل دهی 
تمام شد، ۲0دقیقه دیگر اســتراحت بدهید. یك دستمال روی آن بیندازید تا 
خوب استراحت كند. بعد از استراحت دوم برای رومال زرده تخم مرغ، زعفران، 
شیر و شــكر را با هم مخلوط كرده و روی خمیر بمالید. در نهایت كمی كنجد 
روی آن بریزید و درون فر 1۹0درجه از پیش گرم شده به مدت ۲0تا۲۵دقیقه 

قرار دهید.
نكته: بهتر است برای اینكه نان داخل فر سفت نشود، یك ظرف آب 

داخل فر در گوشه  ای قرار دهید.

طرز تهیه

  تخم مرغ: یك عدد
  شیر ولرم: یك سوم لیوان
  آب ولرم: یك سوم لیوان

  روغن مایع: یك سوم لیوان
  شكر: یك دوم لیوان

  آرد سفید قنادی: سه لیوان
  مایــه  خمیر: یك قاشــق 

غذاخوری سر صاف
  نمك: نوك قاشق غذاخوری

  مواد الزم برای رومال:
  زرده تخم مرغ: یك عدد

  شیر: یك قاشق غذاخوری
  زعفران دم كرده: یك قاشق 

غذاخوری

مواد الزم

  آرد: ۵۰۰گرم
  روغن و شكر )هركدام(: ۱۲۵ گرم

  شیر ولرم: یك لیوان
  مایه خمیر: یك قاشق سوپ خوری

  مواد الزم برای رومال
  زرده تخم مرغ: یك عدد

  عسل: یك قاشق غذاخوری
  نمك: نوك قاشق غذاخوری

مواد الزم

  آرد: سه پیمانه
  مایه  خمیر: یك قاشق غذاخوری

  شكر: یك قاشق سوپ خوری
  روغن: دو قاشق سوپ خوری

  آب ولرم: یك نصف پیمانه
  ماست: نصف پیمانه

  نمك: نوك قاشق چای خوری
  وانیل: نوك قاشق چای خوری

مواد الزم برای رومال:
  زرده تخم مرغ: یك عدد

  شیر: یك قاشق غذاخوری
  زعفران دم كرده: یك قاشق غذاخوری

مواد الزم

مایه خمیر را با مقداری شــكر به یك دوم شیر ولرم 
می افزاییــم و 10 دقیقه در جای نســبتاً گرم قرار 
می دهیم تا عمل بیاید. ســپس روغــن جامد را كه 
روی حرارت آب كرده ایم در ظرف مناسب می ریزیم و شكر را به آن اضافه 
می كنیم. چند دقیقه با همزن دستی هم می زنیم تا مخلوط شود. اكنون نیمی 
از مایه خمیر آماده را به همراه نیمی از آرد به مخلوط شــكر و روغن اضافه 
می كنیم. دوباره باقی شیر و آرد را می ریزیم و با دست مخلوط می كنیم. توجه 
داشته باشید كه باید حسابی ورز دهیم و یا 100مرتبه به صورت ضربه ای روی 
سطح بكوبیم. حاال یك ساعت استراحت می دهیم. یادتان باشد كه باید روی 
ظرف را پوشاند و در جای گرم قرار داد. فر را با دمای 180درجه روشن كنید 
تا كمی گرم شود. حاال به اندازه نارنگی از خمیر برمی داریم و گلوله ای كرده و 
با وردنه كمی باز می كنیم و در سینی فر قرار می دهیم. روی فطیر را با چنگال 
طرح می دهیم و بعد رومال زده و كنجد می پاشیم. برای رومال زرده را حسابی 
با چنگال هم می زنیم و كمی عســل و نوك قاشق نمك به آن اضافه كنید. 
این مواد را خوب هم بزنید تا كامال مخلوط شوند. فطیرها را در فر به مدت 
۲0دقیقه قرار می دهیم. اگر خواستید برشته تر شود چند دقیقه آخر حرارت 

پایین را خاموش و گریل را روشن كنید تا روی فطیر رنگ بگیرد.

طرز تهیه

طعم بی نظیر 
نان  خانگی

ابتدا مایه خمیر و شكر و نصف مقدار آبی را كه 
داشــتیم، مخلوط می كنیم تا مایه خمیر عمل 
بیاید و حجم بگیرد. در ظرفی آرد، نمك، باقی 
شكر، ماســت، وانیل و روغن را مخلوط می كنیم و كمی هم می زنیم. 
سپس مایه خمیر عمل آمده را اضافه می كنیم و خمیر را ورز می دهیم. 
حاال بقیه آب را كم كم اضافه می كنیم تا خمیر لطیفی داشته  باشیم كه 
به دست نچسبد. با دست حدود ۷ تا 8 دقیقه خمیر را ورز داده و در ظرفی 
درپوشیده یك ساعت به خمیر استراحت می دهیم. بعد استراحت خمیر 
آن را مجدد كمی ورز می دهیم و به ۵ چانه مساوی تقسیم می كنیم. به 
شكل تصویر خمیر را درمی آوریم و داخل قالب چرب شده می گذاریم 
و مجدداً 1۵دقیقه به آن اســتراحت می دهیم. حاال با یك عدد زرده 
تخم مرغ و یك قاشق شیر و زعفران آن را رومال می كنیم. اگر خواستید 
 می توانید كمی كنجد هم روی آن بپاشــید. ســپس در فر كه از قبل 
در درجه 180گرم شده به مدت ۳0دقیقه اجازه می دهیم تا بپزد. بعد از 

پخت وقتی از دما افتاد دوباره با شربت رومال می كنیم.

طرز تهیه
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اگر اهل موسیقی هستید، مستند 
»بــزم رزم« را ببینیــد. این فیلم 
مستند كه درواقع كارنامه موسیقی 
در روزگار جنگ است، به موسیقی 
سال های57 تا 67 پرداخته است؛ 
یعنــی دقیقــا برهــه ای از تاریخ 
موســیقی ایران كه همواره نسبت 
به بررسی آن غفلت شده است. این 
مستند كاری از سید وحید حسینی 
است كه سال1396 ساخته شده و 
دیدنش 123دقیقه وقت از شــما 
خواهد گرفت. اما در قبال این وقتی 
كه می گذارید، گفت وگو با 20چهره 
موسیقی همچون حسین علیزاده، 
بیژن كامكار، كامبیز روشن روان، 
حسام الدین ســراج و... را خواهید 
دیــد و در جریان قصه شــنیدنی 
تحوالت اساســی موســیقی در 
طول این 10ســال منحصربه فرد 
قرار می گیرید. دیدن این مستند 
در ســایت تخصصی »هاشور« و 
در بخش »شــب های مســتند« 

امكانپذیر است.

كارنامه موسیقی در جنگ

همه ما راجع به كودتای 28مرداد 
و جریان محاكمــه دكتر مصدق 
اطالعاتی داریم. اما شاید اطالعات 
هیچ كدام از ما دربــاره این واقعه 
تاریخی و به خصــوص بعد از آن، 
روزهای برپایــی دادگاه نظامی 
دكتر مصدق، كامل نباشــد. اگر 
می خواهید بیشتر درباره محاكمه 
دكتر مصــدق بدانیــد، توصیه 
می كنیم فیلم مستند »محاكمه« 
را ببینیــد. اگرچه تــا روز كودتا 
درباره مصدق حرف های زیادی 
گفته شــده اما كمتر كســی به 
دادگاه و اتفاقات آن روز پرداخته 
اســت. تمركز این فیلــم دقیقا 
روی دادگاه بــدوی دكتر مصدق 
اســت و به همین دلیل می تواند 
اطالعات منحصربه فــردی را در 
اختیارتان قرار دهد. این مستند را 
سال1394، سید احسان عمادی 
كارگردانی كرده اســت و مدت 
زمان آن 43دقیقه است. در این 
مســتند محمد بحرانی، بازیگر 

نام آشنا هم حضور دارد.

محاكمه در 28مرداد

بحران آب

»مادركشی« نام یك فیلم مستند 
درباره بحران آب در ایران اســت 
كه ســال1394 به سفارش مركز 
بررسی های نهاد ریاست جمهوری 
ساخته شد. این مستند با پژوهش، 
نویســندگی و كارگردانی كمیل 
ســوهانی، یك فیلم 77دقیقه ای 
اســت كه نگاهی آسیب شناسانه 
به وضعیت حكمرانی آب در ایران 
دارد. در این فیلم به دالیل به وجود 
آمدن بحران آب در ایران ازجمله 
سدسازی های بی رویه، دخالت در 
اكوسیستم طبیعی، حفر بی رویه 
چاه های عمیق، انتقــال آب بین 
حوزه های آبریز، ازبین رفتن منابع 
آب زیرزمینی، بهــره وری پایین و 
برنامه ریزی غلط در كشــاورزی و 
جایگزینی مدیریت متمركز دولتی 
به جای مدیریــت مردمی و بومی، 
اشاره شده اســت. اگر می خواهید 
بیشــتر درباره دالیل و همچنین 
مظاهر و نتایج بحران آب در ایران 
بدانید، ایــن مســتند را از طریق 

سایت »هاشور« دنبال كنید.

 مزارشریف
از فیلم های مطرح ســال های اخیر درباره موضوع افغانســتان، 
مزارشریف اســت. فیلم در ســال 1393و توسط عبدالحسن 
برزیده كارگردانی شده و بازیگرانی چون حسین یاری، مهتاب 
كرامتی، مسعود رایگان، حسین باشه آهنگر و... در آن ایفای 
نقش كرده اند. شــاید اگر این فیلم امروز ســاخته می شد، 
جای بازیگران زن آن را بازیگران افغانستانی چون فرشته 
حسینی می گرفتند؛ اما قسمت این بود كه بازیگران ایران 
ایفاگر نقش های این فیلم باشند. این اثر سینمایی درباره 
حمله به كنسولگری ایران در افغانستان بود كه منجر به 
شهادت همه دیپلمات های ایرانی و یك خبرنگار شد. 
نیروهای نظامی ایرانی هم در مرز به صف شده بودند 
تا حمله ای علیه طالبان صورت بدهند. اما خط اصلی 
فیلم، درباره اتفاقاتی بود كه در دل خود مزارشریف و شهروندان افغانستانی می افتاد؛ كه 
بین یك ایرانی و یك افغانســتانی در جریان بود و حالتی ملودرام به آن بخشیده بود. در 
نهایت شخصیت اصلی فیلم، به میان نیروهای ایرانی بازمی گردد و ماجرای حمله و جنگی 

دیگر منتفی می شود.

 شكستن همزمان بیست استخوان
از خاص ترین آثار تولید شده سینمایی با موضوع افغانستان باید به همین فیلم اشاره كنیم؛ فیلمی كه اتفاقات یك مهاجر 
افغانستانی سازنده آن و یك مهاجر افغانستانی دیگر تهیه كننده آن بوده اند؛ برادران محمودی. بازیگرانی چون 
محسن تنابنده، مجتبی پیرزاده، فرشته حسینی و... هم در آن ایفای نقش كرده اند. فیلم در سال 98هم 
اكران شد. این فیلم با نام بین المللی »رونا مادر عظیم« شناخته می شود و حتی از طرف افغانستان 
هم برای اسكار فیلم های غیرانگلیسی زبان كاندیدا شد. این فیلم همچنین بهترین فیلم 
جشنواره بوسان شناخته شد. محســن تنابنده در این اثر، نقش عظیم را بازی 
می كند كه یك پناهنده افغان است كه در شهرداری تهران كار می كند. او 
قرار است به مادر و خانواده برادرش كمك كند تا قاچاقی به آلمان 
بروند. اما در لحظه آخر برادر عظیم از بردن مادرشــان 
منصرف می شــوند؛ مادر احتیاج به عمل پیوند 
پیدا می كند و عظیم باید تصمیم بزرگی 

در این میانه بگیرد.

 مردن در آب مطهر
فیلم مطــرح دیگری كه با موضــوع مهاجران 
افغانســتان در ایران تهیه شــده »مردن در آب 
مطهر« است كه نوید محمودی كارگردانی كرده 
اســت؛ در باالی همین صفحه هم مصاحبه اش را 
پیش رو دارید. بازیگرانی چون متین حیدری نیا، صدف 
عسگری، علی شادمان و... نیز در آن ایفای نقش كرده اند. 
این فیلم همین پارســال بود كه اكران آنالین هم شد و در 
اپلیكیشن های پخش ویدئو قابل دسترسی است. فیلم درباره 
یكی از مهاجران افغانستانی است كه از طریق مرز، قرار است 
كه از ایران خارج شده و خودش را به برادرش كه در آلمان مقیم 
است، برساند. او به صورت قاچاقی به ایران آمده است، اما در میانه 
راه دچار وقایع و اتفاقاتی می شود كه هم موضوع اصلی فیلم و هم 

هدف نهایی او را تغییر می دهد. حامد در ماجرای رفتن خود، عاشق رونا می شود و وقتی كه جان رونا را 
در خطر می بیند، به كمك او می شتابد. البته برخی از منتقدان نقدهایی به خط روایی فیلم و »فن بیان« 

هنری آن وارد كرده  اند.
 بایسیكل ران

یكــی از فیلم هایــی كه 
با موضــوع شــهروندان 
افغانســتانی تهیه شــده 
بایسیكل ران است؛ فیلمی 
كه در ســال 1367تولید 
شد و چشــم ها را حسابی 
خیره كرد. در این ساخته 
ســتایش شــده محسن 
مخملبــاف بازیگرانــی 
چون محرم زینــال زاده 
و اسماعیل ســلطانیان و 
مهشید افشارزاده و... در 
آن ایفای نقش كردند. فیلم درباره نســیم است؛ یك پناهنده 

افغانستانی در كشور پاكستان. 
همسرش بیمار شده و او به هر دری كه می زند، نمی تواند پولی 
و كاری پیدا كنــد كه او را مداوا كند. نســیم كه قبال قهرمان 
دوچرخه سواری بوده، در میدان شهر موضوع یك شرط بندی 
برای ركاب زنی یك هفتــه ای قرار می گیرد تــا بتواند هزینه 
درمان همســرش را تأمین كند. فیلم در هفتمین جشنواره 
فیلم فجر در همان سال 67سیمرغ بلورین بهترین كارگردانی 
و فیلمنامــه و طراحی صحنه و لباس و موســیقی متن و... را 

دریافت كرد.

 اسامه 

ایــن فیلم را هــم صدیق 
برمك، كارگردان افغانســتانی 
سینمای جهان ساخته است و 
جایزه های مختلفی هم گرفته 
است. فیلم درباره دختری است 
كه در خانواده ای زندگی می كند 
كه همه اعضای مرد آن از دست 
رفته انــد یــا در جنگ كشــته 
شده اند. او حاال ناچار است كه با 
لباس های مردانه و هویت مردانه 
وارد جامعه اش بشود تا بتواند كار 
كند و خانواده  فقیرش را حمایت مالی كند. در این اثر بازیگرانی چون 
مارینا گلبهاری و عارف هراتی و زبیده ســحر نقش آفرینی كرده اند و 
محمدرضا درویشی هم موسیقی اش را ساخته است. خود كارگردان 
اثرش را یك تراژدی تمام عیار و واقعی در زمان حكومتی می داند كه در 
آن كسی حق تصمیم گیری برای خودش را نداشته است. جالب اینكه 
فیلم با جمله ای از دكتر علی شریعتی هم آغاز می شود؛»خدایا مرا از 
آنانی قرار ده كه دنیاشان را برای دین شــان می فروشند نه از آنها كه 
دین شان را برای دنیاشان.« فیلم، فیلمی واقعا تلخ درباره افغانستان 

تحت حكومت طالب هاست... 

 چند مترمكعب عشق
از معروف ترین فیلم های مرتبط 
با موضوع مهاجران افغانستانی در 
ایران و همچنین از معروف ترین 
فیلم های بــرادران محمودی در 
ایران را، بایــد »چند مترمكعب 
عشق« دانســت. خود محمودی 
هم در مصاحبه ای كه داشته ایم 
گفته اســت كه از همــان ابتدا 
می دانســتند كه قرار اســت چه 
اتفاق مهمی برای فیلمسازی شان 
با وجود این فیلم بیفتد. این فیلم را 
هم جمشید محمودی كارگردانی 

و نوید محمودی تهیه كنندگی كرده است؛ با ایفای نقش بازیگرانی چون 
ساعد سهیلی، حسیبا ابراهیمی، نادر فالح و... . فیلم در سال 92در جشنواره 
فیلم فجر اكران شد و فروش گیشه قابل قبولی هم داشت. این فیلم رمانتیك 
و البته تلخ، جایزه های هفدهمین جشن سینمای ایران را درو كرد و جایزه 
بهترین كارگردانی و بهترین فیلم »نگاه نو« جشنواره بیست و سی و دوم 
فجر را هم گرفت. عبدالسالم یك مهاجران افغان است كه با دخترش مرونا 
در كارگاهی مشغول كار و زندگی است. صابر با نقش آفرینی ساعد سهیلی 
عاشق مرونا می شود و ســرانجام قبل از مهاجرت آنها، قضیه را به پدر او 

می گوید و با مخالفتش روبه رو می شود.

 بادبادك باز

فیلم را مارك فورستر كارگردانی 
كرده اســت و بازیگرانی چون خالد عبداهلل، 
زكریا ابرهیمی، احمدخــان محمودزاده و 
همایون ارشادی در آن بازی كرده اند. البته 
فیلم، از روی رمانی به همین نام ساخته شده 
اســت؛ كه رمان آن خیلی معروف تر است و 
جایزه های بیشتری گرفته است. رمانی كه 
آن را نخستین اثر داستانی بلند افغانستانی ها 

به زبان انگلیسی می دانند. داستان فیلم و رمان، درباره یك نویسنده افغانستانی اهل 
كالیفرنیاست. او برای نجات كودكی راهی افغانستان تحت سلطه طالبان می شود. 
اما در میانه همین سفر، داستان به گذشته اوبازمی گردد و ماجراهایی كه با حسن، از 
صمیمی ترین دوستان دوران كودكی اش داشته است. او در نوجوانی به حسن خیانت 
كرده بود و این خیانت، عذاب وجدانی در او ساخته بود كه هیچ گاه رهایش نمی كرد؛ 
عذاب وجدانی كه حتی وقتی كه خانواده آنها بعد از حمله روس ها به آمریكا رفتند 
نیز در او وجود داشت. حسن و همسرش توسط طالبان كشته می شوند و امیر برای 
نجات سهراب، فرزند بازمانده از آنها راهی افغانستان می شود. البته فیلم به اسكار هم 

رفت و نامزد هم شد.

تا به حال فیلم های زیادی با موضوع افغانستان و شهروندان افغانستانی ساكن در ایران 
و دیگر كشورها ساخته شده است. طبیعی است كه ماجراهای افغانستان هر فیلمساز 
دغدغه مندی را به سمت و سوی خودش بكشاند. غالب این فیلم ها یا شاید بهتر باشد 
بگوییم همه آ نها، تلخ و گزنده اند. با هم نیم نگاهی به بخشــی از این فیلم های مطرح 

می اندازیم.

نیم نگاهی به بعضی از فیلم هایی كه درباره افغانستان 
ساخته شده است

فرشتگان تهیدست

    شما باالخره فیلمساز هستید، یا كارگردان 
یا نویسنده یا شاعر؟

در این مورد از واژه اي كلي به اسم فیلمساز استفاده مي كنم 
كه شامل همه این موارد مي شود.

    پس بخش شعر چه مي شود؟
متعلق به 25سالگي من است. شاید االن چیزهایي بنویسم 

ولي دیگر جدي نیست.
    شما كه متولد59 هستید، چه سالي تصمیم 

گرفتید فیلمساز شوید؟
در یازده سالگي. یك بار فیلم »دونده« امیر نادري را از شبكه 
یك دیدم. تالش هاي امیرو براي یادگرفتن الفبا، این حس را 

در من زنده كرد كه مي خواهم فیلمساز شوم.
    چرا؟

امیرو به شدت شبیه من بود. من هم چنین شرایطي داشتم و 
سختي هاي زیادي كشیده بودم.

    این، رؤیایي بود براي روزگار نوجواني؟
شاید عجیب باشــد، ولي از همان یازده سالگي تصمیمم را 
گرفتم تا همین جایي باشم كه االن هستم. یعني مي دانستم 

باید بروم و كارگرداني پیدا كرده و دستیاري كنم و...
    واقعاً؟

از دوره راهنمایي دیگر درســخوان نبودم. فقط دنبال یك 
فیلمساز بودم كه دستیارش بشوم. گفتم حاال كنارش یك 
دیپلمي هم مي گیرم. تا اینكه در سیزده ســالگي با محمد 

حسن زاده در تلویزیون آشنا شده و دستیارش شدم.
    چطور در این سن و ســال به شما اعتماد 

كردند؟
در سینماي تجربي این رویه عادي است. جناب حسن زاده 
و امیر نادري و... هم چنین بودند. من هم این مسیر را دنبال 

كردم و در شانزده سالگي نخستین فیلم كوتاهم را ساختم.
    شما، هم یك مهاجر بودید، هم یك نوجوان 
سختي كشیده و هم وارد حوزه سختي مثل 
كارگرداني مي شدید؛ این موانع پشیمان تان 

نكرد؟
شوق براي رســیدن و امید به اینكه شدني است، مسیرها را 
باز مي كند. این اعتقاد بزرگ من است. لحظه اي از زندگي ام 
را به یاد نمي آورم كه بگویم نمي شود! مثاًل مي خواستم بروم 
تلویزیون، مي گفتند شناسنامه بده براي آفیش؛ نداشتم. ولي 
راه دیگري براي رفتن پیدا مي كردم. وقتي تصمیم بگیرید كه 

»باید« محقق شود، راهش را پیدا مي كنید.
    آن موقع چه آینده اي براي خودتان تصور 

مي كردید؟
من در پشــت صحنه چند مترمكعب عشــق، روز اولي كه 
داشت كلید مي خورد، به همكارانم گفتم كه من و جمشید 
)كارگردان فیلم و برادرم( كه قطعا سیمرغ مي گیریم، شما 

بروید تالش تان را بكنید كه جایزه  بگیرید. 
    واقعاً؟

فیلمش هســت. 15روز كه از ساخت آن گذشــته بود، به 
افغانستان زنگ زدم كه از طرف آنجا برود اسكار؛ فیلمي كه 
هنوز ساخته نشده بود. ایمان كامل به انتخاب هایم داشتم. 
از ســال 72 این حرفه را جدي شــروع كردم و سال92 در 

جشنواره فجر بودم. چنان ایمان داشتم كه فیلم اول ما مؤثر 
است كه همه پس اندازم در این 20سال را كه یك خانه بود، 

فروختم و فیلم را ساختم.
    واقعاً نترسیدید؟

به معناي واقعي نه. همیشه به اطرافیان و جوانانم مي گویم 
حتي در چنین شــرایط ســختي كه امروز داریم، به شما 
قول مي دهم اگر كسي بخواهد، مي شود. بزرگ ترین دلیل 
نشدن ها، نخواستن هاي دروني ماست. شعارش را مي دهیم 
كه خودمان را براي هدف مان به در و دیــوار مي زنیم. ولي 
فقط اداي كساني كه خودشــان را به در و دیوار مي زنند را 
درمي آوریم. من در بیست سالگي 26قسمت 12دقیقه اي  
براي گروه خانواده شبكه یك سیما ساختم؛ در آن پنج ماه در 
شبانه روز فقط سه ساعت مي خوابیدم؛ چنان شوقي به كارم 
و فیلمسازي داشــتم. همین االن هم چنین شوقي را براي 

شروع فیلمبرداري دارم.
    چطور در این 20ســال این شوق از دست 

نرفته؟
فیلمسازي جهان خلق است و همین خلق كردن، همیشه به 
آدم انگیزه مي دهد؛ اینكه شما خالق شخصیت ها و اتفاقات 

فیلم هستید.
    تا حاال فكر كرده اید این گفته ها و تجربه ها 
را مســتند كنید تا دیگران استفاده كنند؟ 
هم جوانان و هم هنرمنــدان و هم مهاجران 

كشورمان...
همیشه سعي كرده ام این حرف ها را بزنم ولي براي مستند و 

شبیه آن زود است. مراكز آموزش دانشگاهي براي آموزش 
ســینما و... هم مدام لطف دارند به مــن ولي مي گویم االن 
زود است و فعاًل باید یاد بگیرم. تالشم این است كه در قالب 
گفت وگوهایي مثل همین گفت وگو و نقل بخشي از زندگي ام 

در اینستاگرام و...، این نكته ها را یادآوري كنم.
    بازخوردي هم دارد؟

خیلي زیاد. مثــاًل مهاجرهایي كه در ایران هســتند، وقتي 
جایگاه من و برادرم را مي بینند یا فرشته حسیني را مي بینند 
كه به سینما آمده و االن چه جایگاهي دارد یا جایگاه حسیبا 
ابراهیمي را مي بینند، به یك چیزي امیدوار مي شوند كه اگر 
براي اینها شده براي ما هم شدني است. مطمئنم كه حضور 
مهاجران در فرهنگ و هنر و رســانه ایران در ســال 1400 
قابل مقایسه با قبل نیست. همان طور كه چند سال بعد هم 

وضعیت بهتر خواهد بود. 
    كه اگر شــماها این موانع را نمي شكستید 

چنین نمي شد...
خدا به عده اي چنین لطفي كــرده و این مأموریت را به آنها 
مي سپارد. اینكه خدا در یازده سالگي این شوق را در من ایجاد 
كرده و بعدها نیز به جاي ازبین رفتن آن را چند برابر مي كند، 
یعني كه مأموریتي به من سپرده. در كل معتقدم آدم هاي 

امیدوار و باانگیزه خیلي ثروتمند هستند.
    حس مي كنم این احساس مأموریتي كه به 
آدم دست مي دهد از آن شوق و عالقه مهم تر 

است. چنین نیست؟
ببینید! جواناني كه در همه جاي ایران هستند و مثاًل زندگي 

من را مي خوانند و متوجه سختي هایي كه كشیده ام مي شوند، 
به نظر شما چقدر انگیزه مي گیرند؟ به این نتیجه مي رسند 
كه پس ســینما و كارگرداني فقط باباي پولدار نمي خواهد. 
در مورد بقیه هم چنین بوده. من به امیر نادري خیلي عالقه 
دارم. در جواني به تهران مهاجرت كرده و سناریوي خود را زیر 
بغلش زده و به همه استودیوها سر مي زد. به نظرم همه آدم ها 
این رسالت و وظیفه را نسبت به نســل بعد از خود دارند كه 
از پیروزي ها و شكست هاي شان براي آنها بگویند. من و شما 
االن داریم با هم گفت وگو مي كنیم و نزدیك به دو سه هفته اي 
است كه در افغانستان شبه كودتایي اتفاق افتاده و حكومت 
رسمي این كشور به دست طالبان افتاده. در این میان یكي 
از نگراني هاي همه ما، سینما، فرهنگ و هنر و مشتقات آن 
است. اینها در دوره قبلي حكومت طالبان به معناي واقعي از 
بین رفته بود. من این چندروزه ذهنم مدام درگیر این بحث 
است كه یادآوري كنم افغانســتان امروز افغانستان جدید 
است و باید با چنین نگاهي به آن نگریست. من در قبال چنین 
جامعه اي كه در آن زیسته ام و در قبال جامعه اي كه االن در 
آن زندگي مي كنم وظیفه دارم. اینها شعار نیست. من باید 
به آن جامعه افغانستان و به این جامعه ایران همه این موارد 
را بگویم و منتقل كنم؛ این رســالت را دارم. من در برهه اي 
از زندگي ام در بازه اي چندســاله، به قدري شكست خورده 
بودم كه فكر مي كردم دیگر برنخواهم خاست. اما سال ششم 
برخاستم و موفقیت هاي بزرگي به دست آوردم. این روایت ها 
براي جوان هاي امروز هر دو كشــور كه متأسفانه به شدت 

بي انگیزه هستند، یك ضرورت است.

همراه با نوید محمودی، فیلمساز مطرح افغانستانی
و حرف ها و نگاه زیبایش

با دونده امیر نادری 
فیلمساز شدم

حوزه كارگرداني و فیلمسازي به خودي خود حوزه اي ترساننده و سخت و صعب 
است. حاال تصور كنید كسي كه مي خواهد این مسیر را شروع و دنبال كند، یك 
مهاجر افغانستاني هم باشد كه در كودكي از كشورش به ایران آمده و بخواهد 
قدم در این مسیر بگذارد. همه اینها كافي است تا هر كسي را از طي طریق در 
مسیر فیلمسازي منصرف كند. اما قصه نوید محمودي متفاوت است؛ فیلمساز 
افغانستاني ساكن ایران كه همراه برادرش جمشید، یكي از زوج هاي فیلمسازي 
و كارگرداني معروف سینماي ایران را ساخته اند. اما محمودي چطور توانسته به چنین جایگاهي برسد؟ 
همه اینها به نگاه و خوش بیني دوست داشتني او بازمي گردد؛ به اینكه هیچ گاه فكر نكرده كه نمي شود 
و شاید نشود و... . این فیلمساز متولد 1359، در ده ها رویداد سینمایي شركت كرده و تا به حال با سه 

فیلم نیز توانسته نماینده كشورش در اسكار غیرانگلیسي زبان باشد. 

عیسی محمدی



گفت وگو با فهیمه نعمت الهی كه به عنوان نخستین 
بانوی ایرانی راهی مسابقات جهانی موتوكراس شد 

باید با غول ها 
رقابت كنم

موتور خانه 12 انیمیشن گردی

حوصله دنبال كردن یك انیمیشن 
ســریالی در ژانــر ماجراجویی و 
اكشــن را دارید؟ »اربابان جهان: 
افشــا« نام این كارتون سریالی 
اســت كه داغ داغ همین امسال 
منتشر شــده اســت. این انیمه 
درواقع بازســازی یك انیمیشن 
قدیمی مربوط به دهه80میالدی 
اســت كه قصد دارد نكات مبهم 
و گنگ سری قبل را پاسخ بدهد 
و ما را بیشــتر با زندگی شخصی 
كاراكترهای داســتان آشنا كند. 
داســتان این كارتون سریالی كه 
5قسمت آن منتشر شده، درباره 
شــروع دوباره جنگ اترنیاست 
كه ممكن اســت آخریــن نبرد 
بین »هی - من« و »اســكلتور« 
باشد. سریال انیمیشــن اربابان 
جهان: افشا را كه محصول كشور 
آمریكاســت، كویــن اســمیت 
كارگردانی كرده و در تهیه آن آدام 
گیفورد، دنیــس هیزبرت، جای 
تاوار، كریس وود و دایدریچ بیدر 

به هنرمندی پرداخته اند.

 اربابان جهان: افشا

ایــن هــم یكــی از جدیدترین 
انیمیشــن های دنیا كه محصول 
سال2021 آمریكا و كره جنوبی 
اســت: »ویچر: كابوس گرگ«. 
این انیمیشــن نه فقط به خاطر 
جدید بودنــش، بلكــه به دلیــل 
 امتیاز باالیی كه در سایت معتبر 
IMDB دارد، ارزش دیــدن را 
دارد. ویچر: كابوس گرگ با رتبه 
7.8سایت IMDB، یك انیمیشن 
در ژانــر اكشــن - ماجراجویی 
به حســاب می آید كه از تولیدات 
پلتفرم نتفلیكس اســت. داستان 
آن هم از جایی شــروع می شود 
كه كاراكتــر اصلی فیلــم یعنی 
»وزمیــر« بــرای فــرار از فقر و 
رسیدن به جالل و شكوه، به یك 
جادوگر تبدیل می شــود. اما بعد 
از به وجودآمدن تهدیدی جدید، 
بایــد با شــیاطینی از گذشــته 
خودش روبه رو شود. برای دیدن 
این انیمیشــن كه كارگردان آن 
كوانگ تو هان است، می توانید به 
 پلتفرم های ایرانی ازجمله فیلیمو 

مراجعه كنید.

ویچر: كابوس گرگ

»چی می شــد اگر؟« نــام یك 
انیمیشن سریالی در حال پخش 
است كه رتبه بسیار خوب 9.2را از 
سایت معتبر IMDB به دست آورده 
است. این انیمیشن ماجراجویی، 
محصــول كشــور آمریــكا در 
سال2021 است و تولید مشترك 
دو كمپانــی فیلمســازی بزرگ 
یعنی »والت دیزنی« و »مارول« 
به حساب می آید. نكته جالب توجه 
دربــاره این انیمیشــن، موضوع 
منحصربه فرد و جذاب آن است. 
این سریال بررســی می كند كه 
چه اتفاقی می افتد اگر لحظه های 
اصلی فیلم های دنیای سینمایی 
مارول به گونــه ای متفاوت اتفاق 
بیفتــد! قرار اســت ایــن انیمه 
سریالی شــامل 23قسمت باشد 
كه هم اكنون 3قسمت آن پخش 
شده است. كارگردان این مجموعه 
بی نظیر برایان اندروز است و در آن 
جفری رایت نقــش راوی را بازی 

می كند.

چی می شد اگر؟

پنجشنبه

شماره 131
11  شهریور 1400 

معرفی فیلم های مخصوص موتوربازها 

وقتی مارلون براندو  وحشی بود 
فیلم های ژانر اكشن همیشه طرفداران مخصوصی دارند. حاال اگر مضمون اصلی و قهرمان 
این فیلم ها یك موتورسوار كهنه كار باشد و صحنه های تعقیب و گریز با موتورسیكلت را با 
كمك بدلكارها جلوی دوربین ببرد می شود جزو آثار به یادماندنی تاریخ سینما. از این دست 
فیلم ها در آثار كارگردان ها و بازیگران مشهور دنیا كم نیست؛ مثل فیلم سینمایی»او یك 
وحشی است« با بازی درخشان مارلون براندو، ستاره سال های دور هالیوود كه بدون اغراق 

یكی از آثار كالسیك هالیوود به شمار می رود و با گذشت چند دهه هنوز تماشایی است. 
هیجان موتورسواری و تعقیب و گریزهای دلهره آور بستر اصلی اینگونه فیلم ها را تشكیل 
می دهد و طبیعی است كه عالقه مندان به موتورسواری بیش از مخاطبان معمولی تحت تأثیر 
داستان هایی از این دست قرار می گیرند. به همین دلیل شاید معرفی 10فیلم پرطرفداری كه 

با موضوع موتور و موتورسوار روی پرده سینما رفته خالی از لطف نباشد.

آكرا  /  محصول: ژاپن 1998
حیف است كه وقتی صحبت از موتور و موتورسواری به میان می آید، یكی از بهترین انیمیشن هایی 

كه با این مضمون ساخته شده را معرفی نكنیم. انیمیشن»آكرا« داستان چندان ساده ای ندارد و برای 
اینكه از اصل داستان باخبر شوید باید با دقت همه سكانس ها را تماشا كنید. داستان این انیمیشن 

درباره یك پروژه مخفی نظامی است كه شهر توكیو را به خطر می اندازد. این پروژه باعث می شود یكی 
از اعضای باند موتورسواران به یك فرد روانی و خطرناك بدل شود. 2نوجوان و گروهی از روانشناسان 

تالش می كنند تا فرد روانی را متوقف كنند و این تالش ها با تعقیب و گریزهای پرماجرایی همراه 
می شود كه گاهی مخاطب را میخكوب می كند.

موتورهای مرگبار / محصول:آمریكا و  نیوزلند 2018
این فیلم آمریكایی- نیوزیلندی در زمان خودش سر و صدای بلندي به پا كرد و 100میلیون دالر برای 
ساخت آن هزینه شد اما مورد اقبال تماشاگران قرار نگرفت و كمپانی تولید كننده فیلم چیزی حدود 

17میلیون دالر ضرر كرد.»موتورهای مرگبار« فیلمی اكشن، ماجرایی و فانتزی به كارگردانی»كریستین 
ریورز« است. داستان فیلم هم از این قرار است كه سال ها پس از آنكه كره زمین در جنگی فراگیر و مرگبار 

ویران می شود، انسان ها شهرهایی را روی موتورهایی متحرك می سازند و برای ادامه زندگی با یكدیگر 
نبرد می كنند. در این میان »تام« و »هستر« پس از دیداری غیرمنتظره با هم متحد می شوند و علیه چنین 

جریانی به پا می خیزند.

چرا موتور سواری می كنیم؟ /  محصول:آمریكا 2013
این هم یك فیلم مستند دیگر كه همه سكانس های آن با موتور و موتورسواری ارتباط مستقیم دارد. 
مستند»چرا موتورسواری می كنیم؟« با موتورسوارها و عالیق آنها ارتباط مستقیم دارد و كارگردان 
این فیلم روی قشر خاصی از موتورسوارها تمركز داشته است. این قشر خاص شامل موتورسوارهایی 
است كه شیفته موتورسیكلت شده اند و به شكل جنون آمیزی همه زندگی شان را به موتور اختصاص 

داده اند. تماشای این فیلم برای شناختن فرهنگ و سبك زندگی موتورسوارهای حرفه ای، شاید 
بهترین پیشنهاد باشد. این فیلم را ببینید تا بدانید چرا موتورسواران عاشق موتور می شوند و تا پایان 

عمر به این وسیله كه گاهی به ارابه مرگ بدل می شود وفادار می مانند.

پسران ساعت 12  /  محصول: آمریكا 2013
یك فیلم مستند و محصول سال 2013 است. این فیلم درباره یك پسر كوچك است كه در محله ای 

فقیرنشین بزرگ می شود و آرزوی پیوستن به یك گروه غیرقانونی موتورسیكلت به نام پسران ساعت 
12 را دارد. مستند »پسران ساعت 12« طی 3سال فیلمبرداری شده است؛ از زمانی كه این پسر 

كوچك یعنی پاگ، 13ساله بود. همچنین در این فیلم در مورد مسابقات موتورسیكلت شهری در 
بالتیمور نیز صحبت می شود و تصاویر هیجان انگیزی از این مسابقات را در این فیلم خواهید دید.

جاده ای به سوی پالوما / محصول: آمریكا 2014
رابرت ولف، یك بومی آمریكایی است و پس از اینكه انتقام قتل مادرش را می گیرد، با موتورسیكلت 

به غرب آمریكا فرار می كند. فیلم »جاده ای به سوی پالوما« داستان این سفر پرفراز و نشیب است. ولف 
بعد از اینكه قاتل مادرش را به قتل می رساند، با یك راننده به نام »كش« آشنا می شود و با او به سمت 

خانه خواهرش سفر می كند تا خاكستر مادرش را در آنجا رها كند اما قانون از او چشم برنمی دارد 
و این تصمیم برای او گران تمام می شود. شخصیت رابرت ولف در این فیلم شباهت عجیبی به 

شخصیت افسانه ای »كال دروگو« در سریال بازی تاج و تخت دارد. این فیلم مملو از صحنه های اكشن 
و تعقیب و گریز است و هیجان تماشاگر را به اوج می رساند.

خاطرات موتورسیكلت / محصول: آرژانتین 2004
فیلم »خاطرات موتورسیكلت« یكی از پرطرفدارترین فیلم هایی است كه با موضوع موتورسواری 
ساخته شده و داستان آن به خاطرات موتورسواری ارنستو چگوارا، رهبر انقالبی كوبا مربوط می شود. 
چگوارا در سال 1952 و در 23سالگی كه دانشجوی رشته پزشكی بود، با موتور سیكلت به سراسر 
آمریكای جنوبی سفر می كند. مشاهده فقر، گرسنگی و بیماری مردم این كشورها، رهبر انقالبی كوبا 
را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد و او را برای یك مبارزه طبقاتی آماده می كند. این فیلم ماجرای 
 سفرهای پرماجرای چگوارا و دوستش آلبرتو گرانادو با موتورسیكلت به مناطق مختلف 
آمریكای جنوبی است.

سبك  سواران / محصول: آمریكا 1969
این فیلم را هم باید یكی از محبوب ترین فیلم های موتوری تاریخ سینما بدانیم. »سبك سواران« 
نخستین فیلمی است كه از جنبش اعتراضی هیپی ها الهام گرفت و از فیلم های مهم و نمادین برای 
معرفی این جنبش به شمار می رود. شاید به همین خاطر، ركورد بازدید تماشاگران را شكست و 
۶0میلیون دالر در سراسر جهان فروش كرد. داستان این فیلم درباره 2موتورسوار به نام های بیلی و 
وایات است كه برای به دست آوردن آزادی در زندگی خود، سوار بر 2موتورسیكلت هارلی دیویدسون 
راهی دشت و صحرا می شوند. در این فیلم تضاد بین اندیشه های آزاد و سنت شكن نسل جوان با افكار 
سنتی و روستایی آمریكا به چالش كشیده می شود.

یك هفته/ محصول: آمریكا 2008
اگر از زندگی ناامید شده اید به شما توصیه می كنیم حتما فیلم »یك هفته« را تماشا كنید. داستان 
اصلی این فیلم هم چندان پیچیده نیست. بن تایلر یك مرد جوان است كه متوجه می شود به یك 
سرطان بدخیم مبتال شده. او بعد از شنیدن این خبر، به جای اینكه بیماری اش را درمان كند، تصمیم 
می گیرد با موتورسیكلت به سفر یك هفته ای برود. این فیلم داستان سفر بن تایلر از تورنتو تا توفینو 
است. او در این سفر با افرادی مالقات می كند كه در زندگی اش تأثیر بسیاری می گذارند. این اتفاقات 
باعث می شود تا بن تایلر به خیلی از مسائل زندگی فكر و دوباره آنها را بازبینی كند و عاقبت به یك 
نویسنده بدل  شود.

او یك وحشی است / محصول: آمریكا 1953
این فیلم هم یكی دیگر از شاهكارهای مارلون براندو، ستاره بی چون و چرای سال های دور هالیوود 
است. فیلم » او یك وحشی است« داستان زندگی جمعی از موتورسوارهای جوان به نام »یاغیان 
سیاه پوش« را كه در یك مسابقه موتورسواری از رقابت محروم می شوند، روایت می كند. آنها به شهر 
كوچكی می روند و با رفت وآمد در خیابان اصلی اهالی شهر را حسابی به وحشت می اندازند. سردسته 
آنها جانی با بازی تحسین برانگیز مارلون براندو است كه دل به دختر رئیس پلیس شهر می بازد و 
درگیر مشكالت عاطفی می شود. مارلون جان در این فیلم سوار موتورسیكلت تریومف می شود كه 
یكی از بهترین برند های موتورسیكلت در جهان است. 

نزدیك تر به لبه / محصول: انگلستان 2011
چنانچه حوصله تماشای فیلم های طوالنی را ندارید و می خواهید یك مستند جمع و جور با موضوع 
موتور و موتورسواری ببینید، پیشنهاد ما تماشای مستند»نزدیك تر به لبه« است كه جزو مستندهای 
شاخص در این ژانر به شمار می رود. اگر مسابقات موتورسواری را دنبال كرده باشید حتما با مسابقات 
TT هم آشنایی دارید. این مسابقات هر سال در حد فاصل انگلیس و ایرلند و در جزیره MAN برگزار 
می شود و لقب خطرناك  ترین مسابقات موتور اسپرت را به خود اختصاص داده است. مستند نزدیك  تر 
به لبه درباره حواشی پررنگ همین مسابقات و براساس زندگی »گای مارتین« موتورسوار حرفه ای 
این مسابقات ساخته شده است. این فیلم مستند شما را با هیجان مفرط مسابقات TT آشنا می كند.

    موتورسواری زنان در ایران همواره با چالش های 
متعددی همراه بوده اســت؛ از صادر نشــدن 
گواهینامه موتورسواری برای زنان تا نگاه های 
جنسیتی افرادی كه موتورسواری را ورزشی كامال 
مردانه تلقی می كنند. در چنین فضایی اصال چطور 

به موتورسواری عالقه مند شدید؟
من زمانی سراغ موتورسواری رفتم كه خیلی از زنان موتورسوار 
دیگر موانع را از سر راه برداشته بودند و می توانم بگویم راه را برای 
من باز كرده بودند. دوستانی بودند كه قبال مجوز موتورسواری 
بانوان در داخل پیست را گرفته بودند و به همین خاطر به راحتی 
می توانستم به داخل پیست های موتورسواری بروم و تمرین كنم.
    چه ســالی برای نخســتین بار وارد پیست 

موتورسواری شدید؟
زمان زیادی از نخستین ورودم به پیست نگذشته است. 4سال 
قبل، وقتی در آباده شیراز زندگی می كردیم برای نخستین بار 
وارد پیست شدم و سوار  موتوكراس 450سی سی یكی از دوستانم 
شدم. تا آن روز اصال تجربه موتورسواری نداشتم اما یك هفته بعد 
با 17میلیون تومان یك  موتوكراس خریدم و با موتور وارد پیست 
شدم. فكر می كنم قیمت همان موتور االن به 170میلیون تومان 
رسیده باشد. خیلی از دوســتانم می گفتند خیلی زود استعداد 
خودت در موتورسواری را نشان دادی و شاید به همین خاطر طی 

4سال به اینجا رسیده ام.
    شاید به لحاظ قانونی برخی موانعی كه سر راه 
زنان موتورســوار ایرانی وجود داشت برداشته 
شده اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی 
داریم. فكر می كنید نگاه ها به موتورسواری زنان 
مثل قوانین سختگیرانه ای كه قبال وجود داشت، 

تغییر كرده است؟
برای تغییر نگاه به این مقوله به زمان بیشتری نیاز داریم. همین 
امروز 2نوع نگاه به موتورسواری زنان در ایران وجود دارد؛ بخش 
سنتی جامعه آن را كار نامتعارفی می داند اما تعداد موافقان هم 
كم نیست و هر روز بیشتر می شود. باور كنید خیلی ها وقتی ما را 
سوار موتور می بینند به وجد می آیند و مشوق می شوند. تصور 
من این است كه تعداد موافقان این ماجرا خیلی بیشتر است. این 
عده فارغ از هر جنسیتی كافی است وقتی یك موتورسوار زن را 
در پیست های كوهستانی می بینند، می ایستند، نگاه می كنند 
و گاهی به ما انگیزه و انرژی مثبت می دهند. در این چهار ســال 
بیشترین پیام مثبت را از خانم ها گرفته ام و خیلی ها می گویند 

آرزوی ما این است كه مثل تو موتورسوار شویم.
    قبال ورزش دیگری را تجربه كرده بودید؟

من كمربند مشكی دان چهار كاراته هستم و عضو تیم منتخب 
استان فارس بودم اما هیجان موتورسواری را دوست داشتم و به 
همین خاطر كاراته را ادامه ندادم. در این ورزش آدرنالین خون 
موتورسوار به اوج می رســد و هیجانی كه  موتوكراس به رایدر 
می دهد با هیچ ورزش دیگری قابل مقایسه نیست. با  موتوكراس 
هر لحظه در هیجان به سر می برید و مدام با این چالش مواجه 

می شوید كه در لحظه باید چه تصمیمی بگیرید.
    اطرافیان، به خصوص خانواده، در برابر چنین 

تصمیمی چه واكنشی نشان دادند؟
من از بچگی اهل ورزش بودم و پدر و مادرم می دانستند مخالفت 
با رفتن من به سمت موتورسواری بی فایده است. همسرم در این 
چهار سال همیشه در كنارم بوده اما پدر و مادرم مدام نگران این 
هستند كه هنگام موتورسواری اتفاق تلخی برایم رخ ندهد. به هر 
حال موتورسواری با  موتوكراس با انواع و اقسام آسیب ها عجین 

است. گاهی ارتفاع پرش با موتور به 4متر می رسد و انجام دادن 
كارهای نمایشی با یك موتورســیكلت 100كیلوگرمی برای 
یك خانم خطرناك تر است. البته در این چهار سال به آنها ثابت 
كرده ام كه به عنوان یك موتورســوار حرفه ای از خودم مراقبت 
می كنم و شاید به همین دلیل پدر و مادرم از حامیان پر و پا قرص 

من شده اند.
    از چه زمانی وارد مســابقات موتورسواری 

شدید؟
اسفند 139۶برای نخستین بار در مســابقات كشوری و در رده 
مبتدی مسابقه دادم. ســابقه خیلی از بانوانی كه در آن مسابقه 
حضور داشتند از من خیلی بیشتر بود اما با اقتدار قهرمان شدم. 
طبق قانون هر موتورســوار می تواند 3بار در مسابقات مبتدی 
شركت كند اما من بالفاصله بعد از نخستین مسابقه كه در پیست 
آزادی برگزار می شد وارد مسابقات حرفه ای  موتوكراس شدم. آن 
روزها خیلی اصرار داشتم كه سریع تر پیشرفت كنم و تصورم این 

بود كه زمان زیادی برای از دست دادن ندارم.
    در این چهار ســال فرصتی برای كسب مقام 

داشته اید؟
در مسابقات كشوری  موتوكراس مقام دومی و سومی داشته ام 
اما بهترین مقامی كه كسب كردم در سال1398 بود كه قهرمان 
كشور شدم و خیلی برایم خاطره انگیز بود. بعد هم كه كرونا شیوع 

پیدا كرد و تا امروز مسابقه دیگری برگزار نشده است.
    در این شرایط كجا تمرین می كنید؟

خوشــبختانه موتورســواری یك ورزش انفرادی است و هیچ 
محدودیتی برای تمرین وجود ندارد. در دوره شــیوع كرونا هم 
در پیست های شهران و نسیم شهر تمرین كردم، عالوه بر اینكه 
پیست ورزشگاه آزادی هم از استانداردهای الزم برخوردار است. 

با تمرین در همین پیســت ها خودم را برای مســابقات جهانی 
 موتوكراس آماده كردم.

    رسیدیم به مسابقات جهانی  موتوكراس. شما 
به عنوان نخستین بانوی ایرانی به این مسابقات 
اعزام می شوید و همه نگاه ها به شماست. سنگینی 
این مســئولیت را روی شانه شماست احساس 

می كنید؟
خیلی زیاد. به حدی تحت تأثیر جو مسابقات جهانی قرار گرفته ام 
كه گاهی می گویم  ای كاش مسابقات زودتر برگزار شود و به پایان 
برسد. به هر حال من نماینده بانوان موتورسوار ایرانی هستم و 
چشم خیلی ها به دنبال این مسابقات است. دوست دارم نمایش 
درخشانی داشته باشم اما فراموش نكنید كه همه قهرمانان بزرگ 
دنیا در این مسابقه حضور دارند. دوست دارم در كنار آنها تجربه 
كســب كنم و در عین حال راید خوبی هم داشــته باشم. قول 
می دهم بهترین عملكرد را داشته باشــم تا اگر سال آینده یك 
بانوی موتورسوار ایرانی خواست به مسابقات جهانی برود تجربه ام 

را در اختیارش قرار بدهم.
    چقدر با رقبای خارجی فاصله دارید؟

رقبای من از كشــورهایی مثل آلمان، آمریــكا، نیوزلند، هلند، 
اســترالیا و... می آیند. بعضی از آنها بارها قهرمان جهان شده اند 
و از غول های موتورسواری دنیا به شمار می روند. من فقط فیلم 
مســابقات آنها را دیده ام. تا وقتی كنار هم در خط استارت قرار 
نگیریم معلوم نمی شــود چقدر با هم فاصله داریم. به طور كلی 

1۶موتورسوار در این مسابقه با هم رقابت می كنند.
    شاید سخت ترین بخش ورزش موتورسواری 
به خصوص  موتوكراس، همین كنار آمدن با جو 

مسابقات است.

به نظرم سخت ترین بخش ماجرا هزینه های این ورزش است كه 
هر روز باال تر می رود. ما برای هر ساعت تمرین باید هزینه های 
گزافی پرداخت كنیم؛ مثال برای تهیه یك جفت پوتین مخصوص 
 موتوكراس كه خیلی برای موتورســوار مهم است در تنگنا قرار 
داریم و اصال در ایران پوتین اســتاندارد نداریــم. ما از هر نظر با 

استانداردهای روز دنیا فاصله داریم. 
    اگر موتور 2022 داشتید چند درصد به موفقیت 

شما در این مسابقات كمك می كرد؟
موتوری كه االن سوار می شوم هندلی اســت؛ یعنی اگر حین 
مســابقات اتفاقی رخ بدهد باید یك وقــت مضاعفی را صرف 
هندل زدن و روشــن شــدن موتور كنم درحالی كه موتورهای 
2022به راحتی با استارت روشن می شود. البته طوری تمرین 
كرده ام كه زمین خوردن ها كمتر باشد و اتفاقاتی از این دست رخ 
ندهد اما به عنوان نماینده ایران در مسابقات جهانی نباید چنین 

دغدغه هایی داشته باشم.
    با این شرایط رقابت با رقبای عنوان دار سخت 
است اما پیش بینی خودتان چیست؟ ممكن است 

این مسابقات به سكوی پرتاب شما بدل شود؟
شاید سكوی پرتاب من نباشد اما حتما سكوی پرتاب همه زنان 

موتورسوار ایرانی خواهد بود.
    اگر در مسابقات جهانی مقامی كسب كنید چه 

چیزهایی تغییر خواهد كرد؟
خیلی چیزها تغییر می كند. شاید كمپانی های بزرگ موتورسواری 
دنیا، موتورسوارهای ایرانی را ببینند. االن هیچ كدام از این كمپانی ها 
در ایران حضور ندارند و هیچ اسپانســری برای  موتوكراس وجود 
ندارد. اگر در مسابقات جهانی مقام بیاورم كمپانی های بزرگ به 

ایران می آیند و از استعدادها حمایت خواهند كرد.

نخستین بودن همیشه سخت است؛ خاصه اینكه بانویی بخواهد كلیشه های رایج را 
كنار بزند و سنت شكنی كند. فهیمه نعمت الهی درست در چنین فضایی به نفر اول 
مسابقات  موتوكراس كشور بدل شده است. او حاال نخستین بانوی ایرانی است كه 
به مسابقات جهانی  موتوكراس راه پیدا كرده و عجیب آنكه همه این پیشرفت ها در 
یك بازه زمانی نسبتا كوتاه حاصل شده است. قهرمان مسابقات  موتوكراس كشور 
حاال نماینده نسلی است كه از محدودیت های ظاهری عبور كرده و افق های تازه ای 
را پیش روی خودش می بیند. حضور فهیمه نعمت الهی در مسابقات جهانی  موتوكراس اگر با كسب مقامی 
درخور و حتی موفقیت نسبی همراه شود نگاه كمپانی های بزرگ خارجی را به سمت بانوان موتورسوار ایرانی 

می چرخاند و از این جهت یك فرصت بی بدیل است. 

مهرداد رسولی
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خداحافظی با میل های دست سازمیراث پدربزرگ 

معجزه درخت گردو 

از خیابان قزوین تا اروپا 

قدیمی های این شغل هنوز خاطرات همنشینی با حاج حسن پینه بند در كارگاه قدیمی و خاك گرفته حوالی میدان 
قزوین را از یاد نبرده اند. او یكی از نخستین كسانی بود كه شیوه سنتی ساخت میل های باستانی را از بروجرد به خیابان 
قزوین تهران آورد و در راسته میل سازها جاگیر شد.حاال دوسال است كه حاج حسن پینه بند به دیار باقی رفته و چراغ 
كارگاه قدیمی اش سوسو می زند. نوه های او چند صدمتر آن طرف تر و جایی كه تا چنددهه قبل در قرق خراط ها بود 
كارگاه جمع و جوری راه انداختند و با ساخت انواع میل های باستانی، دست كم نام پدربزرگ را زنده نگه داشته اند. دو 
برادر دهه هفتادی كه به لحاظ ظاهری ربطی به یكی از سنتی ترین شغل های این سرزمین ندارند به شكل عجیبی به 
شیوه زندگی و میراث پدربزرگ كه ساخت میل های باستانی باشد، وفادار مانده اند. امین هشت و چهار كه فقط 5دقیقه 
از برادرش بزرگ تر است می گوید از آن كارگاه قدیمی پدربزرگ كه بیش از 60سال قدمت داشت و یكی از نخستین 
كارگاه های تولیدكننده میل های باستانی در تهران بود جز مشتی خاطره چیزی باقی نمانده اما از راه اندازی یك كارگاه 
جدید و ادامه دادن این شغل راضی است؛ »طبق اسنادی كه از روزگار قدیم به یادگار مانده پدربزرگ ما جزو 312خراطی 
بود كه در تهران جواز كسب خراطی داشت. در آن سال ها لرستان، به خصوص بروجرد، مهد خراط ها و میل سازها بود 
و بیشتر میل سازهای معروف تهران به این خطه تعلق داشتند. پدربزرگ ما بیش از 60سال در نزدیكی میدان قزوین و 
نرسیده به پل امیربهادر كارگاه تولید میل های باستانی داشت و ما هم در ركاب او، فوت وفن این حرفه را یاد گرفتیم. از 

دوسال قبل و بعد از فوت پدربزرگ هم این كارگاه را راه انداختیم.«

 امین هشت و چهار معتقد است شیوه ساخت میل های باستانی مثل روزگار 
راسته خراط ها به كلی تغییر كرده؛ »در سال های دور میل های باستانی 
با شیوه كامال سنتی ساخته می شــد. خراط پشت دستگاه می نشست و 
پدال هایی كه شــبیه ركاب دوچرخه بود را فشــار می داد تا آرام آرام تنه 
درخت را تراش بدهد. با ســاخت دســتگاه های مكانیزه خراطی، كارها 
راحت تر شده اما تولید میل های باستانی با تنه درخت اساسا كار آسانی 
نیست. االن با كمك دستگاه های جدید روزی 8جفت میل تولید می كنیم 
اما در ســال های دور به زحمت روزی یك جفت میل دست ســاز تولید 
می شد.« شیوه ساخت میل های باستانی در سال های قدیم اینگونه بوده 
كه تنه درخت گردو را ابتدا با اره می بریدند و با دست تراش می دادند. بعد 
هم میل های سر وشكل گرفته را سوراخ می كردند تا دسته میل را درون 

آن قرار بدهند. برخی خراط ها هم میل های به اصطالح »دسته یك تكه« 
می ساختند كه به خاطر دوام و قوامشان مشتری بیشتری داشتند. برای 
ســاخت میل های »دســته یك تكه« از چوب خیس درخــت گردو كه 
انعطاف پذیر است استفاده می كردند و مشتری ها بابت خرید این نوع میل 
باستانی بهای گزاف تری می پرداختند. ایمان هشت و چهار، برادر كوچك تر 
است و در تقسیم كارها وظیفه ساخته و پرداخته كردن میل ها را برعهده 
دارد. او تنه درخت را پایه اصلی حرفه میل سازی  می داند؛ »در این كارگاه 
یك تكه چوب را كه از نگاه عموم هیزمی است با دستگاه می تراشیم و به 
یك میل باستانی كوچك بدل می كنیم. حتی میل هایی به اندازه دو بند 
انگشت می سازیم كه برای جا سوئیچی از آنها استفاده می كنند. ما میل 
مسابقه ای هم می سازیم كه هر جفت آن بین 50 تا 54كیلوگرم وزن دارد.«

ســاخت و تولید میل های باســتانی مثل هر شغل دیگری 
فوت وفن مخصوصی دارد و عمر برخی اصول و قواعد این حرفه 
از 100سال هم بیشتر است. مثال اینكه برای ساخت یك جفت 
میل باستانی باید از یك تنه درخت و از یك جای درخت استفاده 
كرد. فوت آخر میل سازی  این است كه تنه درخت را به اندازه یك 
جفت میل باستانی كه 140سانتی متر است با دستگاه اره برقی 
برش می دهند و آن تكه را از وسط دو نیم می كنند تا یك جفت 
میل ساخته شود. همه میل های باستانی از چوب درختان ون، 
كاج، گردو، سپیدار و...ساخته شده اند اما میل هایی كه با چوب 

گردو تولید می شوند مشتریان بیشتری دارند.

از انبوه كارگاه های تولید میل های باستانی كه در روزگار قدیم خیابان قزوین جالل و شكوهی داشتند به تعداد انگشتان یك 
دست هم باقی نمانده اما میل های ایرانی و دست ساز برادران هشت و چهار به خیلی از نقاط دنیا می رود. ایمان هشت و چهار، 
ایرانی های فرنگ نشین را از مشتریان مخصوص این كارگاه می داند؛ »این مشتری ها معموال میل های دست سازی  كه روی 
آنها حكاكی شده را سفارش می دهند. میل های خراطی شده ما تاكنون به كشورهایی مثل استرالیا،آلمان و سوئد راه پیدا 
كرده اند و گاهی اوقات هم گردشگران خارجی با میل های ما عكس یادگاری می گیرند و می روند. روی این میل ها یا موال 
علی)ع(، یا علی)ع( مدد و یا حیدر كرار حك می شود و به خاطر كار دستی كه روی آنها انجام می شود قیمت شان چند برابر 

است. ساخت یك جفت میل باستانی حكاكی شده 6روز زمان می برد و هر دو جفت 12روز وقت می گیرد.«

روزگار سپری شده خراط ها 
فعالیت زورخانه های كهنی مثل زورخانه باشگاه های 
پوالد، دخانیات و نیرو یزدان كه همه آنها در حوالی 
میدان قزوین بودند و بیش از ۷0سال قدمت داشتند، 
باعث شد شــاخه ای از صنف خراطی، یعنی تولید 
میل های باستانی در این محدوده سروشكل بگیرد. 
آن طور كه در منابع مكتوب آمده، راسته خراط ها در 
خیابان قزوین و خیابان قلمســتان بیش از نیم قرن 
سابقه داشــتند اما چراغ بیشتر كارگاه های تولیدی 
یكی پس از دیگر خاموش شد و این روزها اثر چندانی 
از آنها باقی نمانده است. كاسبی خراط ها با تعطیلی 
زورخانه ها رو به كسادی رفت و به همین دلیل بیشتر 
آنها به شاخه های دیگر این حرفه مثل ساخت سایر 
لوازم چوبی مثل میز و چهارپایه پناه بردند و كوشیدند 
تا كسب وكارشان را حفظ كنند. امین هشت و چهار، 
كوچ تدریجی تولیدكننده های میل های باســتانی 
از حوالــی میدان قزویــن را بی ارتباط بــا تعطیلی 
باشــگاه های اسم ورســم دار پایتخــت نمی داند؛ 
»در روزگار قدیــم، پهلوان هایی مثــل آقاتختی به 
باشــگاه های این اطراف رفت وآمد داشتند و بیشتر 
آنها در كنار كشــتی، ورزش باســتانی را هم دنبال 
می كردند. همین رفت وآمدها جمعیت ورزشكاران 
باستانی را به ســمت میدان قزوین سرازیر می كرد 
اما حاال خبری از این باشگاه ها نیست و كارگاه های 
تولید كننــده میل های باســتانی هم بــه منطقه 

چهاردانگه نقل مكان كرده اند.«

تولید میل های باستانی از حوالی میدان قزوین تا قلب اروپا 

برسد به دست 
پهلوان های ایرانی

چند نكته درباره آداب ورزش باستانی

مشق فروتنی 
در ورزش باستانی اصل را روی افتادگی و فروتنی ورزشكار گذاشته اند و 
كوتاه بودن ورودی زورخانه نخستین نشانه است. از روزگار قدیم رسم بر 
این بود كه ورودی زورخانه ها را آن قدر كوتاه بسازند تا ورزشكار خم شود 
و از همان قدم اول افتادگی را پیشــه كند. ورزش باستانی آدابی از این 
دست كم ندارد و بیش از هر ورزش دیگری در این ورزش روی رعایت 
آداب جوانمردی و احترام به كســوت بزرگ تر ها تأكید شده است. این 
ورزش كهن و باستانی، آدابی دارد كه دانستن آنها برای عموم هم خالی 

از لطف نیست.
ورزشكاران باســتانی براساس سابقه و كســوت، رتبه بندی می شوند. 
نخســتین رتبه یكم و برترین آن نهم اســت و مرشــد هنــگام ورود 
ورزشكاری كه 45ســال در این ورزش ســابقه دارد و سنش كمتر از 
65ســال نیســت به اصطالح »زنگ« می زند. به این ورزشكارها زنگی 

می گویند كه البته تعدادشان زیاد نیست.
میاندار، ورزشكار پیشكسوتی است كه با هماهنگی مرشد، ورزشكاران 
داخل گود را هدایت و رهبری می كند. ورزشكاران داخل گود مكلف به 

پیروی از مرشد هستند.
هنگام ســخن گفتن میاندار، دعاكردن، خواندن اشعار توسط مرشد یا 
فرد دیگر و انجام حركات، فردی نباید از دِر زورخانه، وارد یا خارج شد. 
كوتاه تر از قد انسان می ســازند. به طوری كه پهلوانان، درب زورخانه را 
معموال قهرمانان و...  و به طور كلی همه افــراد هنگام ورود یا خروج از 

دِر زورخانه با قد خمیده گذر كنند. این درس فروتنی و افتادگی است.
برداشتن و گذاشتن وسایل ورزشی از بزرگ ترها شروع می شود.

ورزشكار باید موقع ورود به گود از نظر شرعی پاك باشد.
اگر كسی بخواهد قبل از پایان ورزش و مراسم مخصوص آن، گود را ترك 

كند باید از میاندار اجازه بگیرد.
چرخ زدن در گود زورخانه از كوچك ترها شــروع و به بزرگ ترها ختم 
می شود. منظور از كوچك تر و بزرگ تر در زورخانه صاحب كسوت است.

ختم ورزش را میاندار با اجازه بزرگ ترها و حضار اعالم می كند و برای 
دعا تعارف و پیشــنهاد می كند تا یكی از پیشكســوتان حاضر در گود 

مراسم را به جا بیاورد.
هنگام مراسم دعا، ورزشكار و تماشاگر باید ساكت باشند و بی حركت 
بمانند. اگر تماشاگری هنگام دعا از زورخانه خارج شود به ورزشكاران 

داخل گود بی احترامی كرده است.
ورود به گود با كفش و بدون پوشیدن لباس مخصوص ممنوع است.

به طور كلی، رخصت گرفتن، قبل از ورود به گود، بوسیدن زمین، ورود 
به گود، برداشتن تخته شــنو، جرگه زدن و كنده زدن )سالم باستانی(، 
شنورفتن، نرمش پشت تخته، میل گیری، پازدن، دعا كردن، كباده زدن، 
چرخ زدن، سنگ گرفتن، سجده كردن و بلندكردن سنگ كارهایی است 

كه باستانی كاران باید با رعایت ترتیب، انجام بدهند.

راهنما

انبوه كنده های درخت و تكاپوی دوبرادر دهه هفتادی برای بدل كردن 
آنها به یكی از مهم ترین ابزارهای سنتی ترین ورزش ایران زمین تصویر 
غریبی است. اداره كردن كارگاه تولید میل های باستانی توسط دو جوان نسل امروزی در عصری 
كه ورزش باســتانی به عنوان كهن ترین ورزش ایران رو به فراموشی رفته مثل میل گرفتن و 
كباده زدن بچه های نسل جدید در گود زورخانه عجیب اســت. ایمان و امین هشت و چهار، 
دوبرادر دوقلویی كه از كودكی در ركاب پدربزرگ الفبای تولید میل های باستانی را آموختند، 
این روزها چراغ یكی از معدود كارگاه های تولید میل های باستانی را در حوالی خیابان قزوین 
روشن نگه داشته اند و می خواهند جای بزرگان حرفه ای را كه برای اهالی قدیم تهران تقدس 
داشته، پر كنند. در روزگاری كه بسیاری از خراط ها به دیگر شاخه های این شغل پناه برده اند و 
گود زورخانه ها مثل چنددهه قبل شلوغ نیست و صدای مرشدها به سختی شنیده می شود این 

دوبرادر دهه هفتادی هنوز در برابر موج تغییرات مقاومت می كنند.

حمیدرضا رسولی 
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با ملزومات و آداب كهن ترین ورزش ایران آشنا شوید

رسم ورود به گود مردانگی
ورزش باستانی برخالف بسیاری از ورزش های دیگر ملزومات زیادی نمی خواهد و شاید 
به همین دلیل این روزها مورد اقبال نسل جدید هم قرار گرفته است. كافی است اصول و 
آداب این ورزش را یاد بگیرید و به نزدیك ترین زورخانه ای كه سراغ دارید مراجعه كنید. 
زورخانه ها معموال همه وسایل مورد نیاز این ورزش را در اختیار شما قرار خواهند داد 
و كافی است یك دست لباس مخصوص این ورزش را به همراه داشته باشید. آشنایی با 
ملزومات و قوانین این ورزش كهن هم در بیشتر زورخانه ها انجام می شود اما فراموش 
نكنید كه رعایت ادب و احترام به بزرگ تر پایه ورزش باستانی است و بیش از آشنایی 
با وسایل ورزشی باید آیین این ورزش را بیاموزید. این گزارش شما را با آداب، قوانین 
و ملزومات ورزش باستانی كه در سال 1389 در فهرست میراث معنوی سازمان جهانی 

یونسكو از سمت كشور ایران به ثبت جهانی رسید، آشنا می كند.

میل
این وسیله یكی از ملزومات اصلی ورزش باستانی است و قدمت آن به دوره های كهن 

برمی گردد. آن طور كه ورزشكاران قدیمی نقل می كنند، ورزش زورخانه ای از ریاضت های اهل 
فتوت بوده و پهلوان ها از وسیله ای شبیه گرز برای ورزیده شدن بدن بهره می بردند. این ابزار كه 
در بدو پیدایش از چوب و آهن ساخته شده بود برای پرورش بدن و مهارت در گرزكوبی به كار 

می رفته است. میل های چوبی كه اكنون مورد استفاده ورزشكاران باستانی قرار می گیرد از 
چوب های سختی مانند نارون، گردو، ارژن و زبان گنجشك ساخته می شود. در طومار افسانه 
پوریای ولی و گل كشتی میرنجات كه هر دو به دوران صفویه بازمی گردد، از میل زورخانه به 

شكل امروز نام برده شد. میل ورزش باستانی وزن های مختلفی دارد و بین یك تا 15كیلوگرم 
است. به طور كلی دونوع میل در زورخانه ها مورد استفاده ورزشكارها قرار می گیرد؛ میل های 
سبك كه از آنها برای میل بازی و انجام حركات نمایشی استفاده می شود و میل های سنگین 
كه وزن هر جفت آنها به 30كیلوگرم می رسد و ورزشكار با قراردادن آن روی شانه ها، حركات 

سنگچرخشی انجام می دهد.
وسایلی كه هم اكنون به اسم سنگ در زورخانه متداول است شامل دوقطعه تخته سنگ 
حجیم به شكل نعل كفش های قدیمی می شود كه در قسمت باالی آن مربع و در پایین 
منحنی است و در وسط هر یك از سنگ ها دستگیره ای برای جای دست ورزشكار تعبیه 
كرده اند. سنگ زورخانه از روزگار قدیم وزن مشخصی نداشته و به هیبت، سلیقه و 
زور بازوی سفارش دهنده بستگی داشته است. در مسابقات بین المللی، وزن هر تخته 
از سنگ ها 20كیلوگرم، طول آن یك متر و عرض آن ۷0سانتی متر است. آن طور كه 
محققان و پزوهشگران می گویند، سنگ زورخانه همان سپر ایرانیان باستان است كه 
ورزشكاران برای قوی كردن بازو ها هم از آن استفاده می كردند. در كشور عراق به سنگ 
زورخانه »باب خیبر« می گویند تا یاد حضرت علی)ع( در شكستن دِر قلعه خیبر را پاس 
بدارند.

تخته شنا
یكی دیگر از ورزش های آسان و پرطرفداری كه 
در زورخانه انجام می شود، شناست. مرشد پس از 
خواندن تصنیف، ضربه ای به زنگ می زند و طبل 
را با یك ضرب متوالی به صدا در می آورد. در این 
هنگام، ورزشكاران یكی پس از دیگری تخته های 
شنا را برمی دارند و به تقلید از میاندار، با دو دست 
روی تخته شنا قرار می گیرند. تخته شنا یا همان 
تخته شنو، وسیله ای چوبی و پایه دار است كه 
۷0سانتی متر طول و 8سانتی متر عرض دارد. 
البته تخته شنا از وسایل اصلی ورزش زورخانه 
نیست چراكه بدون آن هم می توان با گذاشتن 
كف دست ها روی زمین شنوهای چهارگانه را 
انجام داد.

لباس مخصوص
نخستین وسیله ای كه برای انجام ورزش باستانی به آن نیاز دارید 

یك دست لباس مخصوص ورزش های زورخانه ای است و در بیشتر 
فروشگاه های لوازم ورزشی در دسترس قرار دارد. در روزگار قدیم رسم 

بر این بود كه ورزشكاران باستانی لنگی روی شانه ها می انداختند و برای 
انجام ورزش وارد گود می شدند اما این سنت با گذشت زمان رنگ باخته 
و حاال ورزشكاران باستانی با پیراهن ورزشی و شلوار كوتاه و مخصوص 

ورزش می كنند.البته لباس مرشد زورخانه با ورزشكاران داخل گود 
متفاوت است. مرشد معموال با پیراهن ورزشی، جلیقه باستانی و شلوار 

بلند چرمی یا مخملی كه با پارچه ضخیم كه روی آن بته جقه نقش 
بسته روی سردم می نشیند و با خواندن اشعار حماسی و تصنیف های 

كهن به ورزشكاران داخل گود نیرویی دوچندان می دهد.

كباده
یكی دیگر از ابزارهای ورزش باستانی كباده است. كباده شباهت زیادی به 
همان كمان جنگی دارد. این وسیله در فرهنگ های فارسی به معنای كمان 
نرم و سست كه مخصوص تمرین كمان كشیدن است ثبت شده. غالمرضا 
انصاف پور، نویسنده و محقق معاصر از كتاب »مینوی خرد« نقل كرده كه 
ایرانیان باستان، از این كمان آمادگی یا كمان مشق، برای جنگ با اهریمن 
استفاده می كردند. در فرهنگ دهخدا هم از نوعی كمان مشقی برای قوی شدن 
كتف كمانداران یادشده است. آن طوركه كه در منابع مكتوب آمده، كباده های 
اولیه به شكل كباده های كنونی نبوده است. االن كباده سازها، كباده ها را از 
آهن خالص می سازند و به همین دلیل تنه آن حالت فنری ندارد. در زورخانه ها 
معموال دو نوع كباده وجود دارد؛ یكی كباده سبك برای تازه كارها و دیگری 
كباده سنگین برای ورزشكاران قدیمی و صاحب كسوت. وزن كباده معمولی 
14كیلوگرم، طول كمان آن150و طول زنجیر آن دو متر است.

كتاب گردیزور خانه

یكی دیگر از تازه های نشــر ایران، 
كتاب »موسیقی آب گرم« است؛ 
كتابی شــامل 12داســتان كوتاه 
از چارلز بوكوفســكی، نویســنده 
آمریكایی كه بعد از سال ها دوباره 
در ایران منتشر شــده است. این 
كتاب كه به همت بهمن كیارستمی 
ترجمه و توسط نشــر جامعه نگر 
انتشــار یافته، یك خط سیر كلی 
دارد. یعنــی شــخصیت بیشــتر 
داستان ها، شاعری بزرگ و مشهور 
به نام هنری چیناســكی است كه 
مردی دائم الخمر، زن ستیز و خشن 
به حساب می آید. در بخشی از این 
كتاب می خوانیم: »مادرم یك سال 
زودتر از پدرم مرده بود. یك هفته 
بعد از اینكه پدرم مرد، من تنها توی 
خونه ش بودم. خونه  ش در آركادیا 
بود و من كــه نزدیك ترین كس او 
بودم، چند روزی بعــد از مرگش، 
سر راه سانتاآنیتا به سرم افتاد كه 

به خونه ش سر بزنم«.

موسیقی آب گرم

ســوزان ســانتاگ، نویسنده، 
نظریه پــرداز و فعال سیاســی 
آمریكایــی بود. او كــه در طول 
جنگ ویتنام و محاصره سارایوو 
حضور فعالی داشــت، در مورد 
عكاسی، فرهنگ و رسانه، ایدز و 
بیماری، حقوق بشر و كمونیسم 
و ایدئولــوژی چــپ مقــاالت 
متعددی دارد؛ تا جایی كه او را 
یكی از بانفوذترین منتقدان نسل 
خود می شناســند. این مقدمه 
را گفتیــم كه كتاب »ســوزان 
ســانتاگ در جدال با مرگ« را 
معرفی كنیــم؛ كتابی كه دیوید 
ریف، پسر ســوزان سانتاگ آن 
را بعد از مرگ مادرش نوشــته و 
در آن از روحیه جنگنده این زن 
روشــنفكر و اثرگذار در تقابل با 
مرگ گفته است. این كتاب كه 
درواقع گزارش بخشی از زندگی 
سوزان ســانتاگ به روایت تنها 
فرزندش است، توســط فرزانه 
قوجلو ترجمه شده و آن را نشر 

نگاه منتشر كرده است.

در جدال با مرگ

گفت وگو با رضا قاسمی

به ویــژه  مطالعــه،  اهــل 
رمان خوان ها حتمــا نام كتاب 
»همنوایی شــبانه با اركســتر 
چوب هــا« و نام نویســنده اش 
یعنی رضا قاسمی را شنیده اند. 
ایــن نویســنده، آهنگســاز و 
كارگردان تئاتر كــه  این روزها 
ساكن فرانســه است و به تازگی 
گفت وگویی بلند با محمد عبدی 
داشته كه نتیجه آن انتشار كتاب 
»رضا قاسمی« شده است. این 
كتاب كه به نوعــی زندگی نامه 
و جایی برای بیــان خاطرات و 
نظرات این هنرمند به حســاب 
می آید، داغ داغ همین امســال 
به نویســندگی محمد عبدی و 
توسط انتشارات بیدگل به بازار 
نشــر ایران ارائه شده است. اگر 
می خواهید بیشــتر درباره رضا 
قاســمی بدانید و دوست دارید 
از نظــرات این هنرمنــد نامدار 
دربــاره كار هنــری در ایــران 
و نكاتــی از این دســت مطلع 
 شــوید، حتما این كتاب تازه را 

بخوانید.
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تنها تفریح این روزهایتان دنبال كردن 
فیلم و سریال اســت؟ پس بد نیست 
برنامه »TV Time« را نصب كنید. این 
برنامه، یكی از بهترین اپلیكیشن های 
اندروید برای مرتب كردن فهرســت 
فیلم هــا و سریال هاســت. اما جالب 
می دانیــد چیســت؟ اینكه شــما با 
فهرست كردن فیلم ها یا سریال هایی كه 
دیده اید، در حال تماشایشان هستید یا 
قصد دارید در آینده ببینید، می توانید 
آنها را پیگیری كنیــد. یعنی هر زمان 
كه فیلم مورد عالقه تــان كه با دیدن 
تریلرش منتظر آمدنش بودید، اكران 
شد یا وقتی قسمت جدید سریال تان 
آمد، برنامه با ارائه یك نوتیفیكشــن 

شما را مطلع خواهد كرد. 

وقت فیلم است!

صدای طبیعت همیشــه آرام بخش 
بوده و است. صدای آب دریا، صدای 
باران، صدای باد كه البه الی درخت ها 
می پیچد، صــدای چهچهه پرندگان 
و...، همه و همه جزو بهترین و زیباترین 
موسیقی ها به حساب می آیند. اگر از 
تصورشان حس خوبی پیدا كرده اید، 
 »Sleep Sounds« اپلیكیشــن
برایتان گزینه بسیار خوبی است. این 
برنامه رایگان اندرویدی كه امتیازش 
از نظر كاربران 4.9 از 5 است، مجموعه 
بزرگ و متنوعی از صداهای طبیعت 
و موســیقی های مخصوص خواب و 
مدیتیشن به حســاب می آید. در این 
اپلیكیشــن كه برای خــواب راحت 
طراحی شــده، این امكان هم درنظر 
گرفته شده كه بتوانید زمانی را برای 

توقف پخش صدا تعیین كنید. 

برنامه ای برای خواب راحت

این روزهــا كه بیشــتر مــا به دلیل 
خانه نشــینی اجباری دچار اضافه وزن 
شده ایم، بهتر اســت با درنظرگرفتن 
برنامه های مختلف سالمت، وزن مان 
را به وزن ایده آلمان برســانیم. جدا از 
اپلیكیشــن هایی كه بــرای ورزش در 
خانه و رژیم های خانگی طراحی شده، 
برنامه هایی هم وجود دارد كه با شمارش 
كالری های مصرفی مان، به ما می گوید 
كه هــر روز چقدر كالــری به بدن مان 
 رســانده ایم. یكی از این اپلیكیشن ها،
»MyFitnessPal« است؛ یك برنامه 
رایگان اندرویدی كــه كار كردن با آن 
بسیار راحت است. با كمك این برنامه 
می شود هر آنچه در طول روز می خوریم 
را در پایگاه داده ای با بیش از 6میلیون 
آیتم، به راحتی جســت وجو كرده و از 

میزان كالری اش مطلع شویم. 

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

ششم خاطرهخانه

    الساندرونی در گفت وگویی با 
كریستوفر فرایلینگ بیان كرده كه 
در استودیوی ضبط موسیقی به طور 
خوشایندی از لئونه می ترسیده 
چون لئونه مدام به پشت او می زده 
و می گفته »خب، امروز دیگه باید 
بهترین سوتت رو بزنی، فهمیدی؟«

]كریســتوفر فرایلینگ محقــق ممتاز و 
برجســته  در زمینه گونه وســترن بوده و 
درباره ســرجو لئونه كتاب ها و تحقیقات 

جامع بسیاری را منتشر كرده است.[
ســرجو، هیــكل تنومنــدی داشــت... 

)مورریكونه لبخند می زند(.
لئونه چون وسواسی بود مدام به استودیوی 
ضبط موســیقی می آمد و با وجود اینكه 
به تدریج اعتماد دو طرفه ای بین ما شــكل 
گرفته بود می خواست روی همه  چیز نظارت 
كند یا حداقل چیزی از دیدش پنهان نماند. 
یادم می آید یك بار در اتاق میكس كنار هم 
مشغول ضبط بودیم و اوضاع هم بر وفق مراد 
پیش نمی رفت. او به ویژه پریشان و عصبی 
بود و می خواست برای سكانس مورد نظرش 
از اوِج موســیقی در نظرگرفته شده فراتر 
برویم. من مشغول رهبری گروه نوازندگان 
بودم و نمی توانســتم با گفت وگو او را آرام 
كنم. لئونه ناگهان دكمــه میكروفن روی 
دســتگاه میكس صدا را، كه برای هدایت 
و راهنمایی نوازنــدگان و خوانندگان در 
اســتودیوی ضبط به كار می رود، فشار داد 
و بر ســر نوازندگان فریاد كشــید. استاد 
فرانكو تامپونی، ویولــن زن اول گروه، كه 
آدمی اســتثنایی و نوازنده ای چیره دست 
اســت و تقریبا همیشــه با او كار كرده ام، 
بالفاصلــه اجرا را متوقف كــرد، از جایش 
بلند شد و محترمانه و با متانت گفت: »عذر 
می خواهم، اینجا من تنها مجری دستورات 
استاد مورریكونه هستم.« خب، از این نظر 

سرجو غیر مسئوالنه رفتار كرد.
بعد از این ماجرا كــه با تحقیر لئونه همراه 
بود، او به من گفت: »گوش كن، چرا از كس 
دیگه ای نمی خوای كه رهبــری گروه رو 
انجام بده تا تو هم بتونی در كنار من تو اتاق 
میكس باشی؟ اینجوری ما بهتر حرف هم 
رو می فهمیم و تو هم خیلی مؤثرتر می تونی 

با نوازنده ها حرف بزنی...« 
بعضی وقت ها ]هنگام میكس صدا[ »لحظه 
همزمان ســازی » )Sync Point( نیازمند 
پیشدســتی یا تأخیر/ تعویق اســت ]به 
زبان دیگر بعضی وقت ها در میكس نقطه 
عطف باید جلو و عقب شود[ یا مشخصه ها 
و پارامترهایــی از اجرا می بایــد تعدیل و 
تصحیح شوند، درنتیجه نشستن در كنار 
كارگردان و سپردن رهبری گروه نوازندگان 
به فردی دیگر امكان پیوند و همبســتگی 
نزدیك تر بین صدای فیلم، موسیقی متن، 

كوك شده بود. فیلمنامه را با هم خوانده 
و حتی بر سر جزئیات كوچكش پیش از 
فیلمبرداری و نه بعــد از آن، بحث كرده 
بودیم. بعد از این فیلــم روش ما دیگر به 

همین منوال بود.
    برگردیم به ربط موســیقی و 
شخصیت ها، به نظرم روش شما 
برای ساخت تصویری موسیقایی 
از شخصیت »ایندیو« را می توان 
از جنبه های متعدد یك روش واقعًا 
بدیع برشــمرد: ما صدای جعبه 
موسیقی را وقتی می شنویم كه 
شیئی را در دســت او می بینیم 
و آن شــیء ســاعت جیبي ای 
است كه ایندیو بعد از تعرض به 
همســر یك مرد و كشتن اش از 
وی دزدیده اســت. این صدا به 
مراسم آیینی مرگ ایندیو ربط 
می یابد و با ایده های موسیقایی 
مربوط به شــخصیت های دیگر 
فیلم درهم می آمیزد ویك جور 
نمایش پردازی/دراماتــورژی 
مطلوبی  نمادین-موســیقایی 

ایجاد می كند.
ایجاد رابطه بین یك شیء و یك مفهوم كه 
از تصاویر فراتر برود و ماده خام تصویری، 
تمثیلی و عناصر موسیقایی را باهم تركیب 
كنــد، دارای اهمیت خطیــری بود. یادم 
است كه برای حل مشكل به سراغ چندین 
راه حل سازی  )بدون آواز( مختلف رفتم. از 
صدای ساز »ِچلِستا« به عنوان  ساز میانجی 
اســتفاده كرده و صدای كم بُنیه سا زهای 
زهی-آرشه ای را معلق كردم و از ضربه به 
پشت كاسه گیتار آكوستیك به عنوان  ساز 
كوبه ای كم حجم در قطعه »تسویه حساب« 
استفاده كردم. یا صدای تغییر گام داده شده 
چند ناقوس ضعیف را آنجایی به كار گرفتم 
كه صدا به طور مستقیم از خاطره دوردست 

ایندیو یا از ساعت می آمد.
این تم درست مانند صدای جعبه موسیقی 
خراب كه یادآور گذشــته كودكی ایندیو 
است، از تقابل دو خط تشكیل شده. یك 
خط، نت های یك هشــتم و خــط دوم، 
نت های نقطه دار یك هشتم و یك شانزدهم 
)نت یك شــانزدهم نصف نت یك هشتم 
امتداد زمانی دارد. نت نقطه دار یك ونیم 
برابر نت بدون نقطه امتداد زمانی دارد(. 
این تركیب در تمام مدت فیلم به چشــم 

می آید و هم به هویت و دیوانگی ایندیو 
متصل می شــود و هم با 

ساعت مرتبط است؛ 

ساعتی كه بی نهایت شبیه ساعت كلنل 
مورتیمر اســت و در نتیجه این موسیقی 
تقدیر و انتقام نهایــی مورتیمر را اظهار 

می كند.
    دو خطی كه ملودی را می سازند 
با یكدیگــر در تعامل اند، گویی 
زمان، اكسیده شده و زنگ زده 
و مدام به چیــزی گیر می كند 
كه جلوی حركــت آزادانه آن را 
می گیرد؛ مانند یــك آزردگی 
روحی یا جســمی. سپس ارگ 
كلیسایی وحشی ای كه ابتدای 
»توكاتا و فوگ در ِر مینور باخ« را 
با صدایی گوشخراش می نوازد با 
این جّو دچار تضاد می شود. چرا 
این قطعه از باخ را برای »تسویه 

حساب« انتخاب كردید؟
این تحمیلی به قصد نزدیك تر شــدن به 
مخاطب بود. در این صحنه است كه ایندیو 
بعد از كشتن همسر و دختر یك مرد )كه 
نقش آن دختر را دختر سرجو لئونه به نام 
فرانسسكا بازی می كرد( آن مرد را به قتل 
می رساند. مراسم آیینی مرگ در كلیسا 
مرا به استفاده از ارگ كلیسایی و اجرای 
دقیق موســیقی باخ ترغیب كرد. ژست 
ولونتــه در این صحنه مــن را یاد برخی 
تابلوهای رامبرانــد و ورمیر كه محبوب 
لئونه بودند انداخت. این نقاش ها تقریباً 
با باخ معاصر بودند و من ســعی كردم با 
موسیقی ام به آن تاریخ رو كنم. همان طور 
كه گفتم این بار من آزادتر بودم و توانستم 
با بلندپروازی بیشــتری بر موســیقی ام 
تأمل كنم و دقیق شــوم. برخی محققان 
گفته اند آن صحنه »تســویه حســاب« 
نخستین نمونه گذر من و لئونه از سطوح 
موسیقایی-دراماتیك است. خالصه بگویم 
كه موسیقی از درون یك صحنه  مانند یك 
صدای محیطی شروع می شود و به تدریج 
فراتر از آنچه بوده است می رود و به بیان 
حسی مجزا و منحصربه خودش می رسد 
و در نتیجه به موسیقی متن بدل می شود 
كه تأثیــر تعلیقی تند و تیــزی را ایجاد 
می كند. به این دالیل اســت كه من این 
فیلم را، هم برای خودم و هم برای لئونه 

قدم تعیین كننده رو به جلویی می دانم.
]موریكونــه در اینجا و جاهــای دیگر از 
اصطالح »سطوح موسیقایی-دراماتیك« 
آن معنــی ای را مــراد می كنــد كــه 
موسیقی شناسی به اسم »سرجو 
میچلی« در روش بررسی موسیقی 
فیلمش نظریه پردازی اش كرده بود. 
میچلی باور دارد موســیقی 
در سه سطح با فیلم 
تعامــل دراماتیك 
دارد كه عبارتند از سطوح 
داخلی، خارجی و میانه. سطح 
داخلی به وضوح متعلق است 
به دنیای شخصیت های فیلم و 

تقریباً آنچه است كه دیگر ترمینولوژی ها 
موســیقی روایی یــا منبــع می نامند. 
ســطح بیرونی نوعا رابطه بین موسیقی 
تصنیف شده و فیلم است. یعنی موسیقی 
درون قصــه جای نگرفتــه و راوی درون 
شخصیت ها نیســت، بلكه با وقایع فیلم 
همراه می شود، بر آنها تأكید می كند یا به 
تشریح و توصیف آنها می پردازد. موسیقی 
میانه در دید میچلی آن موسیقی ای است 
كه در وســط جای دارد و نوعی موسیقی  
اســت كه می توانــد مرتبط با افــكار یا 
گذشته یك شخصیت باشد و همچنین 
آن موسیقی ای اســت كه موسیقی های 
داخلی و خارجی را به هم مربوط می كند.

در برای یك مشــت دالر بیشتر صدای 
جعبه موســیقی دقیقاً همیــن كاركرد 
تعاملی را داراســت. گاه یك منبع صوتی 
قابل تشخیص در دنیای قصه فیلم است 
كه می شــود داخلی. گاه خارجی  است و 
قسمتی از موســیقی فیلم تصنیف شده 
است. گاه صدایی ا ســت كه خاطره یكی 
از شــخصیت ها را یــادآوری می كند كه 
می شود میانه. برای بررسی صحبت های 
مســتقیم مورریكونــه دربــاره نظریه 
سطح های موســیقی میچلی و توضیح 

مفصل آن، منبع ذیل را بخوانید:
Composing for the Cinema: The 
Theory and Praxis of Music in Film]
    تهیه كنندگــی فیلم برای یك 
مشــت دالر بیشــتر، به عهده 
»آلبرتو گریمالدی« )وكیل( بود 
كه جایگزیــن »جورجو پاپی« و 
»آریگو كلمبو« شد. این جایگزینی 
زمانی رخ داد كــه لئونه قرارداد 
كاری اش را بــا آن دو تهیه كننده 
فسخ كرد. گریمالدی تهیه »خوب، 
بد، زشت« و كلی فیلم دیگر را نیز 
به عهده داشت كه شما برای شان 

موسیقی نوشته اید.
گریمالدی نخستین تهیه كننده ای بود كه 
شانس مالقات شخصی با او را پیدا كردم. 
او همیشه یك كیف دستی  همراه خودش 
داشت، من هیچ وقت او را بدون كراوات و 
لباس رسمی ندیدم. او همیشه با لبخند 
به من می گفت: »دســت هنرمندان باید 
باز باشد و باید احساس رهایی بكنند، آنها 
را نباید مورد هجمه قرار داد، این غیرقابل 
بخشش است!« او برای این فیلم نزدیك 
به ۳۰۰هزار لیر به آهنگسازی داد كه مرا 
به ســرقت هنری متهم كرده بود و قصد 
شكایت داشت. او مدعی شده بود كه تم 
اصلی موســیقی متن این فیلــم به طرز 
نگران كننده ای شبیه موسیقی متن فیلم 
جامائیكا »Giamaica«، ساخته جورجو 
كونسولینی  است. من آهنگ را نشنیده 
بودم و وقتی آن را شنیدم به شباهت شان 
پی بردم و این مســئله را تصدیق كردم. 
با این  حال، گریمالدی هیچ تردیدی در 
این باره نداشت و هیچ گاه مناقشه حقوقی 
پیش آمده را با من مطرح نكرد. ســال ها 
بعد، از ایــن ماجرا ســر در آوردم. حس 
می كنم او به حسن نیت من پی برده بود اما 
بصیرت و درایتی را كه اعمال كرد یك امر 

رایج نمی شمردم.

خوب، بد، زشت
   خوب، بد، زشــت، 
آخرین تیر ســه گانه 
دالر لئونه، در تاریخ 
۱۹۶۶ در  ۲۳دسامبر 
سوپر سینمای رم برای 
نمایش  به  نخســتین بار 
درآمد. فیلم با صدای معروف 
زوزه گرگ چمن زار/ كایوتی 
در عنوان بندی  »ائوجنیو 

الردانی« شروع می شود...
 من صدای گرگ چمــن زار را 
 با الهام از توصیف خــود لئونه در 
نمایش ایده خشــونت حیوانِی غرب 
وحشی در موســیقی فیلم استفاده 
كــردم. امــا از كجا به این مســئله 
رسیدم؟ برای خلق آن نوا با خودم 
فكر كردم بایــد دو صدای گرفته، 
 خشن و دورگه مردانه كه یكی A و
 دیگری E فریاد می زنند را روی 
هم بینــدازم و به چیــزی میان 
اســفورتزاتو )آهنــگ دارای 
بخش های پرتأكید و پرشدت( 
و صدای زیر فالســتو برســم. 
من به اتاق ضبط ]موســیقی/ 
صدا[ رفتــم و درباره این ایده 
با خواننده ها صحبت كردم، 
صداهــا و آواهــا را ضبــط 
كردیــم و بــه آن بازآوایی/ 
پژواكــی )Reverb( آرام 
و مالیم افــزودم و خب، به 
نتیجه مطلوب رسیدیم. بعد 
از این، من ترتیــب و توالی 
 )Incipit( ابتدایی نت هــا
را با همانند سازی آواها 
به وسیله افكت صوتی 

»واه-  واه« ادامــه دادم. این افكت صوتی 
كه در اینجا با حركت جلو- عقب خفه كِن 
)Damper( ترومپت هــا و ترومبون هــا 
 ایجاد می شود، به طور معمول در دهه های
 2۰ و ۳۰ در گروه هــای نوازنــدگان 
آالت موسیقی بادی/ سازهای بادی برنجی 

به كار گرفته و شنیده می شد.
    با عنوان بنــدی ابتدایی فیلم 
شروع كنیم، سه شخصیت اصلی، 
سوار بر اســب پدیدار می شوند، 
آن هم در شــمایلی گرافیكی با 
یك سبك  ویژه بصری به طراحی 
ائوجنیو الردانی. ملودی یكسانی 
با سازهای مختلف برای هركدام 
از این شخصیت ها نواخته می شود: 
فلوت برای »خــوب« )بلوندی(، 
آوای انسانی برای »زشت« )توكو( و 
اكارینا برای »بد« )انجل آیز/ چشم 
فرشته ای(. به نظر می رسد به صورت 
تلویحی دارید به این نكته اشاره 
می كنید كه سه شخصیت، به رغم 

تفاوت ها، هویت مشتركی دارند.
و البته تقدیری مشــترك؛ هر ســه آنها 
به شــیوه خودشــان ناكس و تبهكارند. 
همان طــوری كــه قبل تر گفتــم، برای 
یك مشت دالر بیشــتر پیش از این نیز 
شــخصیت پردازی مجزا و مســتقل از 
یكدیگر را، اینچنین در سطح موسیقایی، 
به تصویر كشــیده بود. با این اوصاف، در 
خوب، بد، زشــت ما در ایــن زمینه چند 
گام پیش تر رفتیم. افزون بر این، زندگی 
و روزگار ســه تا آدم ولگــرد بی ســروپا 
به گســترش جنگ داخلــی آمریكا گره 
می خورد؛ و تاریخ حداقل برای لحظه ای 
بر وجدانشــان تلنگری می زند. از این رو، 
در ســكانس های درگیری هــای نظامی 
بــرای ترســیم حــال و هــوای جنگی 
و برجســته كردن دو طــرف منازعــه، 
 )The Union( ایاالت متحده/ اتحادیــه 
 ،)The Confederacy( و ایاالت موتلفه
فكر استفاده از دو ترومپت به ذهنم رسید. 
مثاًل در قطعه »قــوی«، تغییر ناگهانی/ 
پیچــش بخش هــای ترومپت یــادآور 
درآغوش كشــیدن  های برادرانه سربازان 
در لحظه های درماندگی و ویرانی است؛ 
زمانی كه نبرد برای لحظــه ای فروكش 
می كند یا پیشــروی متوقف می شود و یا 
وقتی كه افراد در فاجعه پیش روی شــان 
غــور می كننــد و دســت به شــمارش 
مجروحان و تلفات و خسارات می زنند...  
در عنوان بنــدی ابتدایــی فیلم برخالف 
آنچه توضیح دادم، نــوای ترومپت ها اما 
در تقابل با یكدیگر با جرق جرقی سریع، 
یــادآور صدای برخــورد شمشــیرها و 
گریزهای بهنگام هجوم به جلجتا ســت.
تنها آهنگســازی كه از پس نواختن آن 
بخش ها برمی آمد »فرانچسكو كاتانیا«، 
ترمپت نواز درجه یك بود. ما در استودیو به 
صداگذاری های )Overdub( گوناگونی 
رســیدیم و در نتیجه صدای ترومپت به 
پنج رج تقسیم شد كه با یكدیگر تداخل 
پیدا می كردند و در هم ادغام می شــدند. 
درنهایت، جنگی كه لئونه به تصویر كشیده 
بود برای حكایت ســه شــخصیت اصلی 
فیلمش حكم پس زمینه ای ســهمگین، 
سخت و دست و پاگیر را داشت. عالوه بر 
بخش های گورستان، ســربازان و پل در 
فیلم، در بخش اردوگاه سربازان بازداشتی 
كه در آن انجل آیز، توكو را شكنجه می دهد 
و همزمان جمعــی از زندانیان قطعه ای 
مالنكولیك می خوانند تا بر خشونت جاری 
در آن لحظات ســرپوش بگذارند، هر سه 
شخصیت ژرفای فالكت و رنج انسانی را 
لمس می كننــد. در آن لحظات، ناگهان 
یكی از سربازان از نواختن دست می كشد، 
اما با اجبار نگهبان باالی ســرش در دم 

مجبور می شود نواختن را از سر بگیرد.
    در ]موسیقی[ این فیلم، درست 
در نخستین لحظه ورود شخصیت 
انجل آیز، ما شنونده یك زیرنواخت 
)Undertone( حماسی بدیع و تازه 
هستیم: صدای گیتار كالسیكی 
كه در قطعه »غروب« با همخوانی 
ســازهای زهی كلیسایی احاطه 
شــده. این نواها به طرز مبهمی 
یادآور موسیقی یك مشت دالر 
اســت؛ با وجود این قطعه غروب 
بدون شك سر و شكلی مالنكولیك 
دارد و سرخوشی و رأفت ایام قدیم 
را كه گویی دیرزمانی  است از دست 

 رفته به ذهن متبادر می سازد.
مــن از بافت صوتی مشــابهی شــامل 
آكوردهای گشوده و گستره سازهای زهی 
در موســیقی روزی روزگاری در غرب و 
كمی بعدتر سرت رو بدزد، احمق! استفاده 
كــردم. آن نواها در تقابل با نشــانه های 
بدوی ای قرار می گرفت كــه خمیرمایه 
شخصیت ها را شكل می دادند و همچنین 
برای شــان نوعی مرام، مســلك و باوری 
مقدس را رقم می زدند، مرام و مســلكی 

كه گویی در گذر زمان رنگ  باخته  بودند.

در شماره قبل، گفت وگوی الساندرو ِد روزا و انیو مورریكونه به 
موسیقی های مشهور سه گانه برجسته فیلمساز ایتالیایی، سرجو 
لئونه، رسید. سرجو لئونه متخصص ساخت وسترن اسپاگتی بود و موسیقی مورریكونه در حكم چاشنی اصلی 
وسترن های او محسوب می شد. تصور وسترن های لئونه بدون موسیقی مورریكونه به اندازه تصور فیلم های 
هیچكاك بدون موسیقی برنارد هرمن غیرممكن اســت. مورریكونه آهنگسازی برجسته بود كه عالوه بر 
سرجو لئونه با كارگردانان نامداری همچون جوزپه تورناتوره، پی یر پائولو پازولینی، برناردو برتولوچی، برایان 
دی پالما، رومن پوالنسكی، كوئنتین تارانتینو و... همكاری كرد. او عالوه بر ساخت موسیقی فیلم، نوشتن 
موسیقی برای اركسترهای بزرگ را در كارنامه اش داشت. او در سال ۲۰۲۰ از دنیا رفت اما نغمه هایی كه تصنیف 
كرده، نام او را برای همیشه جاودان ساخته است. در این شماره، ادامه گفت و گوی ِد روزا با مورریكونه را درباره 

موسیقی هایی كه برای آثار لئونه ساخته، می خوانیم.

مترجم: مهدی فتوحی -- حامد صرافی زاده

همشهری؛ ناشر اختصاصی 
خاطرات انیو مورریكونه )آهنگسار شهیر( در ایران 

ایده  و نظر آهنگساز، تصویر/ قطعه یا ترك 
تصویری )The Visual Track(، و خواست 

كارگردان را فراهم می كند.
با خــودم فكر كردم كه پیشــنهاد لئونه 
راهگشاست و از همان زمان دیگر با بقیه 
كارگردان ها نیز همین شیوه را در پیش 
گرفتم؛ ]و همین شــد[ كه موسیقی دان 
برجسته و دوستم، برونو نیكوالی را برای 
رهبری گروه نوازنــدگان برگزیدم. برنو 
نیكالی رهبری اجرای تمام موسیقی های 
متن فیلم های مرا تا سال 19۷4 به عهده 

داشت.
]لحظه همزمان ســازی : هر لحظه ای كه 
موســیقی به عمد یك اتفاق تصویری را 
تشدید می كند. معموال این نقطه به یك 
فریم خاص اشاره دارد و به همین دلیل از 

نظر زمانی قابل افتراق است.[
]برونو نیكــوالی )1991-1926(: رهبر 
اركستر و سازنده پركار موسیقی متن فیلم  
بود. بخشی از دوران كاری او در همكاری 
نزدیك با مورریكونه می گذرد كه می توانید 
شرح آن را در بخش »تم نه؟ تفریح بیشتر« 

فصل سوم همین كتاب بخوانید.[
    موسیقی متن یك مشت دالر ، 
نخستین جایزه »روبان نقره ای« را 
برای شما به ارمغان آورد و آن سال 
در باالی فهرست پرفروش ترین 
موســیقی های متن فیلم ایتالیا 

قرار گرفت.
صادقانــه باید اعتــراف كنم بــا وجود 
همــه موفقیت هــای آلبوم موســیقی 
یك مشــت دالر، هنوز هم معتقدم این 
یكــی از بدتریــن موســیقی های متن 
فیلم من است. وقتی یك ســال بعد ]از 
ســاخت فیلم[ آن را دوباره در ســینما 
 »Cinema Quirinale« كوئیرینالــه 
همراه با لئونه دیدیم- آن زمان هنوز اكران 
نخست فیلم به دلیل موفقیتش همچنان 
ادامه داشت- پس از خروج از سینما به هم 
خیره شدیم، پس لحظه ای سكوت با هم 
همزمان گفتیم »چه فیلم بیخودی!«، با 
هم حسابی خندیدیم و به خانه رفتیم تا 
بیشتر در موردش دقیق شویم و درباره  اش 

بیندیشیم.
]روبان نقره ای جایزه معتبر و مشهوری 
است كه از ســال 1946 ساالنه از سوی 
ســندیكای ملی ایتالیایی خبرنگاران 

سینمایی اهدا می شود.[

برای چند دالر بیشتر
18دسامبر 1965، برای چند دالر بیشتر، 
دومین فیلم از سه گانه دالر، برای نخستین 
بار در رم روی پرده رفــت. فیلم دوباره با 
صدای ســوت مردی ســوار بر اسب در 

دوردست ها شروع می شود...
در اینجا با اینكه از تم/ موتیف موسیقایی 
تازه ای استفاده كردم، باز اجرای سوت و 
نواختن گیتــار الكترونیك را ]به ترتیب[ 
بــه الســاندرونی و داماریو ســپردم. در 
اجرای همســرایی )ُكر( ابتدای فیلم كه 
در فیلم پیشــین هم بود، برای تأكید بر 
بدویت و توحش افراطی اثر، به جای كالم 
 )Guttural( این بــار از صدای توحلقــی
و  ساز »ماّرانتزانو« اســتفاده كردم.  ساز 
ماّرانتزانو  سازی  ویژه سنت های آفریقای 
شمالی و همچنین سیسیل و كره است 
كه سالواتوره اســكیلّیروی چیره دست و 

استثنایی نواختنش را به عهده داشت.
درهم آمیــزی و هم ســازی ماّرانتزانو/ 
زنبورك كار پیش پاافتــاده ای نبود. كل 
فیلم مانند همین تكه، در گام ]ر مینور[ 
بود. در قســمت زنبورك نوازی این پنج 
نت به كار گرفته شــد: )ر، فا، ســل، سی 
بمل و دو( كه زیرساخت هارمونی ای كه 
من به كار می بردم بــود. با توجه به اینكه 
زنبورك،  ســازی با صدایی یكنواخت و 
تك آهنگ )Monotone(  اســت و فقط 
یك نت را اجرا می كند ما مجبور شــدیم 

تا از پنج زنبورك اســتفاده كنیم و آنها 
را در ریل هــای صوتی مجزا ضبط كنیم. 
افزون بر این، به دلیــل اینكه ]فقط[ یك 
دستگاه ضبط بسیار ساده سه تِرك )سه 
مسیره( در اختیار داشتیم، مجبور شدیم 
بارها نوارها را ببریم و بچسبانیم تا اجرایی 
مطبوع و مطلوب حاصل شود. در آن زمان 
مهندس ضبطمان، پینو ماســترویانی، 

كمال صبررا از خود نشان داد.
 ]ماّرانتزانــو یا اسكاّچاپنســیه ری یكی 
از نام های ایتالیایی برای  ســاز زنبورك 
) Jew's harp( اســت در ابعادی كمی 

بزرگ تر از زنبورك ایرانی.[ 
    ماّرانتزانــو/ زنبورك   ســاز 
مخصــوص بچه هــای تخس و 
قلدرمآب سیســیلی ا ســت. 
همان هایی كه به جای كاله های 
 )Coppola( معمول سیســیلی
كاله های كابویی بر سر می گذارند.

دقیقاً به دنبــال ایجاد چنیــن تداعی و 
پیوندی بودم؛ نوعی مداركوتاه. برای چند 
دالر بیشتر در مقایسه با اثر پیشین لئونه، 
فیلمی جاافتاده تر و به مراتب نمایشی تر 
بــود. در آن قواعد درام بیشــتر رعایت 
شــده بود. در آن فیلم  با شخصیت هایی 
روبه رو بودیم كه پرداخت بهتری داشتند 
و ظرایف و رنگارنگ بودن شــخصیت ها، 
تنوع موســیقایی را درپی داشت. برای 
مثال تم فلوت و سوت را از فیلم قبلی برای 
 ،)Monco( شخصیت كلینت ایســتوود
كه همچون باد فرز و چابك بود، استفاده 
كردم. در میان شخصیت ها، كلنل با بازی 
لی وان  كلیف مرموزتریــن بود. با خودم 
فكر كردم كه  ساز ماّرانتزانو با وجه خشن 
و زمخت شــخصیت او هماهنگ است. 
درصورتی كه در قطعه »خداحافظ كلنل« 
من بیشــتر به دنبال هویداكردن درون 
صمیمی، گرم و بی آالیش او بودم. بیانگری 
ساز»كر آنگله« )یا هورن/ شیپور انگلیسی،  
ساز بادی قمیش دار و بسیار شبیه به  ساز 
ابوآ( در همراهی با صدای همسرایان زن، 
وجه درونگرای شــخصیت او را آشــكار 
می كرد: شــما كجا دیده بودید كه یك 
آدمكش مزدور )كســی كه با دستگیری 
مجرمان امرار معاش می كند( اینگونه از 

دستمزدش بگذرد.
    این بــار موفــق شــدید با 
موســیقی تان بــه روح و روان 

شخصیت ها نقبی عمیق تر بزنید.
این بار من و لئونه ســازهای مان با هم 

خوب، عالی، بی نظیر 



باور كردن اینكه در این روزگار، با همه پیشرفت های علم و 
تكنولوژی، هنوز عده ای از مردم به خرافات گرایش داشته 
باشند، آسان نیست. اما واقعیت این است فرقی نمی كند از دورافتاده ترین قبایل 
جنوب آفریقا حرف بزنیم یا ساكنان كالنشهری مدرن در قلب اروپا، اعتقادات 
خرافی به شكل نگران كننده ای رایج است. هنوز افرادی برای حل مشكالتشان، 
سراغ طلسم و جادو می روند و پای حرف های فالگیر و دعانویس می نشینند. 
خیلی از ما خودمان هم خبر نداریم كه همین به تخته زدن برای چشم نخوردن، 

آب ریختن پشت مسافر، شكستن تخم مرغ برای چشم زخم، جلوه هایی از باور به 
خرافات هستند كه در افراطی ها به شكل های دیگری مثل باور به جادو و طلسم یا 

رفتن سراغ انواع فال بروز پیدا می كند. محمدرضا دژكام، روانشناس، به ما می گوید 
كه چرا در زمانه علم و ارتباطات و پیشــرفت مظاهر تكنولوژی، بعضی افراد سراغ 

خرافات می روند و چنین گرایش هایی چه تأثیری بر سالمت روان افراد می گذارد.

نیلوفر  ذوالفقاری

چرا خرافات؟

خرافه ، مستقل از زمان و مكان

پناه به اندیشه و عقل

خرافات، استرس و بدگمانی

اینكه چرا در زمانه آگاهی، افرادی وجــود دارند كه ترجیح 
می دهند خرافــات را بــاور كننــد، موضــوع تحقیقات و 
پژوهش هــای مختلفی بوده اســت. ردپای عوامــل روانی 
مختلفی را می توان در این موضوع پیدا كرد. بعضی خرافاتی ها 
از روی تنبلی به این باورها متوســل می شوند، مثال ترجیح 
می دهند به جای اینكه كارها را روی یك برنامه ریزی دقیق 
پیش ببرند یا اتفاقات را به شــكل منطقی تحلیل كنند، پای 
حرف های فالگیر بنشــینند تا او به آنها یك نقشه راه خیالی 
بدهد. تنبل ها به جای گشــتن دنبال جواب سؤاالتشان در 
دنیای واقعی، جواب های غیرواقعی و توهمات فردی سودجو 
را تحویل می گیرند. فرار از اضطراب ناشــناخته ها هم، دلیل 
دیگری برای افراد خرافاتی اســت. آنها برای بعضی اتفاق ها 
دلیلی پیدا نمی كنند و این موضوع به آنها استرس و اضطرابی 
را تحمیل می كند كه باعث می شود هر دلیل غیرمنطقی را با 
چشم بسته بپذیرند. چه بســا گاهی خودشان هم در تنهایی 
از خرافی بودن باورهایشــان باخبر باشــند اما خرافات، آبی 
می شود بر آتش ســؤاالت بی جواب آنها. بعضی خرافاتی ها 
هم شــخصیت هایی دور از مســئولیت پذیری دارند، آنها به 
جای اینكه خودشان را مسئول كارها و پیامدهایش بدانند، 
یك باور خرافی پیــدا می كنند و همه چیــز را بر گردن آن 
 می اندازند. نداشتن اعتماد به نفس هم می تواند ویژگی روانی 

خرافاتی ها باشد.

در پژوهشی كه سال 1389 توسط مركز تحقیقات استراتژیك انجام شد، مجموعه ای از مقاالت 
جامعه شناسی منتشر شد. براساس بررسی هایی كه روی 1017شهروند تهرانی به عنوان نمونه 
صورت گرفته بود، كسانی كه درگیری بیشتری با شرایط مدرن اجتماعی دارند تمایل كمتری 
به عقاید خرافی پیدا می كنند. طبق این پژوهش كمتر از یك سوم مردم یعنی 32/5درصد، در 
عمل به اعمال خرافی گرایش دارند. بنابراین از این پژوهش برمی آید كه زندگی در شــهرهای 
بزرگ و همچنین افزایش سواد و آگاهی گرایش مردم به سمت و سوی خرافات را تا حدی كاهش 
می دهد. با این حال باید بپذیریم این پدیده گسترشی تاریخی و جهانی دارد و هنوز هم در عصر 
جدید با همه پیشرفت هایی كه در همه زمینه ها به ویژه در حوزه ارتباطات، رسانه و اطالع رسانی 
صورت گرفته، همچنان خرافات و خرافه پرستی در میان بعضی از افراد جهان وجود دارد و گاهی 
افزایش و گســترش دانش و آگاهی مردم و كاهش بی ســوادی هم نتوانسته است این بساط را 

كامال جمع كند.

خرافاتی های وسواسی
آن طور كه پژوهش ها نشان می دهند، بین گرایش به 
باورهای خرافی و ابتال به وسواس های فكری و عملی، 
ارتباط معناداری وجود دارد. اختالل وسواسی اجباری 
نوعی اختالل روانی اســت كه در آن فرد احســاس 
می كند بایــد كارهای روزمره را به طــور مكرر انجام 
دهد. چنین افرادی ممكن است با هجوم افكار خاصی 
مواجه شوند كه به طور پیوســته به ذهن آنها خطور 
می كند. درصورت بروز این اختالل، فرد قادر نیست 
افكار یا فعالیت هایش را كنترل كند و گاهی آنقدر این 
چرخه ناسالم تكرار می شود كه زندگی روزمره فرد را 
تحت تأثیر قرار می دهد و در جریان زندگی شخصی، 
اجتماعــی و كاری او اخالل ایجــاد می كند. برخی 
افراد كه دارای باورهای خرافی هســتند، می توانند 
به اختالل وسواسی اجباری مبتال شوند. آنها ممكن 
اســت به صورت مكرر افكار خرافی را به ذهن بیاورند 
یا رفتارهای خرافی را تكرار كنند. آیین های خرافی 
می توانند به عنوان روش های ناسازگارانه برای كنترل 
موقعیت های نامشخص مورد اســتفاده قرار بگیرند. 
لزوما اینطور نیســت كه یكی از ایــن دو، دیگری را 
به وجود آورد اما تأثیــر متقابل خرافه گرایی و ابتال به 

وسواس های فكری و عملی، قابل انكار نیست.

سریالگردی15

ایــن هــم یك ســریال كمدی و 
حال خوب كن دیگر: »تد الســو«. 
این ســریال كمدی - خانوادگی، 
داستان زندگی یك مربی فوتبال 
آمریكایی یا همــان راگبی به نام 
»تد الســو« را روایت می كند كه 
با رفتن به انگلســتان، ســرمربی 
یك تیم فوتبال لندنی می شــود. 
تصــور كنیــد وقتی یــك مربی 
فوتبال آمریكایی، ســرمربی تیم 
فوتبال لیگ برتری شــود، با چه 
چالش هایی مواجه خواهد شــد. 
این چالش ها زمینه ســاز سریالی 
پركشش شده كه تاكنون 2فصل از 
آن منتشر شده است. تام مارشال، 
دكلن النــی و الیــوت هیگارتی 
كارگردانــان ســریالی هســتند 
كه در آن جیســون سودیكیس، 
استفن منس، توهب جیمو، كولین 
بلیت و كــوال بوكینی بــه ایفای 
نقــش پرداخته اند. قســمت های 
پخش شده این سریال با زیرنویس 
فارسی یا به شكل دوبله در پلتفرم 

فیلیمو قابل دیدن است.

كمدی »تد السو«

تا از بخش معرفی ســریال های 
جذاب و تماشایی بیرون نرفته ایم، 
بد نیست به یك ســریال جدید 
هــم بپردازیم! ســریال »غریبه 
كامل« نام یك مینی ســریال در 
رازگونــه و هیجان انگیز اســت 
كه در یك مركز ســالمت روان 
اتفاق می افتــد. ماجرا از این قرار 
است كه 9زن و مرد برای بازیابی 
انرژی ذهنی و به دست آوردن حال 
خوب روحی شــان به یك مركز 
ســالمت روان مراجعه می كنند 
امــا با یــك اتفــاق غیرمنتظره 
مواجــه می شــوند كه شــاكله 
اصلی داستان را ســاخته است. 
در این ساخته جدید هالیوود به 
كارگردانی جاناتــان لوین كه در 
سایت IMDB، رتبه 8.2 را كسب 
كرده، تیفانی بــون، الیال براون، 
بابی كاناوله، لــوك ایوانز، ملوین 
گرگ، نیكول كیدمن، اشر كدی، 
مانی جاكینتو، رجینا هال، ملیسا 
 مك كارتی و مایكل شنون ایفای 

نقش كرده اند.

9غریبه كامل

نیمی انسان، نیمی آهو!

یكــی از ســریال های فانتــزی و 
حال خوب كن این روزها، ســریال 
»دندان شــیرین« است؛ سریالی 
آخرالزمانــی كه در آن داســتان 
زندگی پســری را روایت می كند 
كــه نیمــی از انســان و نیمی از 
آهو اســت! »گاس« نام این پسر 
بچه نوجوان اســت كــه به دنبال 
پیدا كردن منشأ نژاد نیمه انسان- 
نیمه حیوان، محل زندگی خودش 
را ترك كرده و در ادامه به گروهی 
از انســان های عجیب الخلقه مثل 
خــودش می رســد كــه همگی 
تركیبی از انسان و حیوان هستند. 
این مجموعه تلویزیونی كه یكی از 
جدیدترین ســاخته های هالیوود 
به حساب می آید، براساس كتاب 
كمیكــی بــه همین نــام از جف 
لمیر ســاخته شده اســت. جیم 
مایكل این ســریال جذاب را برای 
نتفلیكــس ســاخته و هم اكنون 
 فصل نخست آن با 8قسمت منتشر 

شده است.
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خسیس ها چه ویژگی هایی دارند؟

آب از دستشان 
نمی چكد

خساســت یك ویژگی رفتاری ناپسند 
اســت كه برخالف تصورها، تنها باعث 
آزار اطرافیان فرد خســیس نمی شود 
بلكــه خــودش را هــم آزار می دهد. 
خســیس بــودن بــا صرفه جویــی، 
آینده نگری و داشتن برنامه ریزی برای 

مدیریت دخل و خرج فرق دارد.
مهم تریــن عالمت برای تشــخیص 
خساست، هنگامی است كه فرد برای 
تفریح یا اســتراحت خود پول یا زمان 
صرف نمی كنــد و روابــط عاطفی یا 
كیفیت زندگی او تحت تأثیر این ویژگی 
قرار می گیرد. خساست در شیوه خرج 
و پس انداز كــردن، رفتارهای فردی و 
اجتماعی، ناتوانی در برقراری ارتباط با 
دیگران، گوشه گیری، امتناع از حضور 
در جمع، توجه بیش از حد به رفتارهای 
دیگران و بررسی رفتارهای آنها به قصد 

انتقاد و... مشاهده می شود.
افراد مبتال به بیماری خساســت، این 
ویژگی خود را به عنوان یك مشــكل 
نمی بینند. این افراد هنگامی به دنبال 
درمان می روند كه افراد نزدیكشان بر 
این كار اصرار می كنند یا به این نتیجه 
می رسند كه برای رســیدن به اهداف 
كمال گرایانه خود بــه كمك یك فرد 

متخصص نیاز دارند.
اختالل شــخصیت وسواســی جبری 
كه در بعضی افراد به شــكل خساست 
بروز می كند، قابل درمان است. بسته 
به شــدت عالئم، مبتالیان می توانند 
ظرف مدت یك ســال یا بیشتر بر این 
مشكل غلبه كنند. در این درمان ها از 
بیمار خواسته می شود برخی جنبه های 
شــخصیتی خود را تغییر دهد. درمان 
خساســت كار ســختی اســت، امــا 
خسیس ها اگر بخواهند اصالح شوند، 

موفق می شوند.

راهنما

آشنایی با شخصیت كیم جونگ اون، رهبر كره شمالی

كیم جونگ اون
مرموز و دیكتاتور

تأیید بیماری
ماه گذشته تلویزیون دولتی كره شمالی با پخش 

گزارشی به صورت تلویحی به وضعیت سالمت رهبر این 
كشور پرداخت. این تلویزیون با پخش گزارشی با این مضمون كه 

تمامی مردم كره شمالی از دیدن كاهش وزن شدید رهبر این كشور، 
دل شكسته هستند، به صورت تلویحی وضعیت ناخوشایند سالمت 

كیم جونگ اون را تأیید كرد. وضعیت ناخوشایند سالمت كیم جونگ 
اون نخستین بار در اوایل  ماه ژوئن مورد بحث در رسانه های بین المللی 

قرار گرفت. به ویژه ظاهر نشدن بلندمدت وی در انظار عمومی نیز 
بر حجم شایعات مبنی بر بیماری رهبر كره شمالی افزود. در 
نخستین سخنرانی او كه پس از مدت ها انجام شد، بسیاری 

از رسانه های غربی موضوع الغر شدن مشهود رهبر 
كره شمالی را مورد بحث قرار دادند.

زندگی 
شخصی مبهم

رهبران كره شمالی در مورد نزدیكان قدرتمند 
یا خانواده خود زیاد صحبت نمی كنند و روابطشان را 

محرمانه نگه می دارند اما كیم جونگ اون اغلب همسرش 
را در كنار خود دارد و به عكاسان اجازه می دهد از آنها عكس 
بگیرند. رسانه های كره شمالی اعالم كردند كه او با ری سول 
جو كه خواننده و عضو گروه پیشاهنگی بوده ازدواج كرده 
اما كسی از تاریخ دقیق ازدواج آنها اطالعی ندارد. خبرها 

می گویند ری سول جو در سال 2012 نخستین 
فرزند خود را نیز به دنیا آورده است كه بسیاری 

جنسیت فرزند را دختر اعالم 
كرده اند.

جوان ترین رهبر 
كشورهای جهان

بعد از بازگشت به كره شمالی، كیم جونگ اون همراه با برادر 
بزرگترش به دانشگاه نظامی كیم ایل سونگ ملحق شدند. برخی 

دیگر نیز بر این باورند كه این دو در سال 2007 وارد مدرسه مهندسی 
ساخت وساز پدرشان شدند. با مرگ پدر، كیم جونگ اون به سرعت 

مراتب نظامی و سیاسی را یكی پس از دیگری پشت سر گذاشت، اگر 
چه در هر دو حوزه تجربه چندانی نداشت. او توانست جای برادر 
بزرگ ترش كیم جونگ چول را به عنوان جانشین پدر بگیرد، 
برادری كه پدرش از او به عنوان انسانی ضعیف النفس یاد كرده 

بود. كیم جونگ اون در 30سالگی قدرت را در كره شمالی 
به دست گرفت و به عنوان جوان ترین رهبر یك 

كشور در جهان شناخته شد.

تولد در 
خانواده ای قدرتمند

حتی تاریخ دقیق تولد كیم جونگ اون هم روشن نیست! 
هرچند می گویند او در ژانویه سال 1984 به دنیا آمده، اما بعضی 

احتماالت سال تولد او را تا 2سال قبل از این تاریخ هم عنوان می كنند. 
والدین او رهبر سابق كره شمالی، كیم جونگ ایل و همسرش كو یونگ هی 
بودند. او یك برادر بزرگ تر به نام كیم جونگ چول و یك خواهر كوچك تر به 

 نام كیم یو جونگ دارد. در دوره كودكی او، كره شمالی تحت حاكمیت 
كیم ایل سونگ بود كه از وی با عنوان »رهبر بزرگ« یاد می شود. درحالی كه 
كیم جونگ ایل وارث رهبری كره شمالی بود، رهبری پسرش در آینده بسیار 
غیرمحتمل به نظر می رسید. كیم جونگ اون با اسم مستعار »پاك اون« و 
به عنوان فرزند یكی از كارمندان سفارت كره شمالی در سوئیس به مدرسه 

بین المللی انگلیسی زبانی در شهر گوملیگن نزدیك بِرن رفت. 
همكالسی هایش او را پسری بسیار ساكت كه بیشتر وقت خود 

را در خانه می گذراند توصیف كرده اند. البته برخی نیز 
گفته اند كه پسر شوخ طبعی بوده است.

عالقه به ورزش
خبرها از عالقه رهبر كره شمالی به ورزش می گویند. در 

جوانی وقتی در سوئیس درس می خواند، دیوارهای اتاقش پوشیده 
از عكس های مایكل جردن بودند. اگر چه او در كودكی كمی چاق بود 
اما در بازی بسكتبال تبحر خاصی داشت. یكی از همكالسی های او در 

این باره چنین می گوید: »او یك بازیكن فوق العاده رقابتی و بازی ساز بود. او 
كارهای خارق العاده ای انجام می داد«. همكالسی دیگری هم درباره عالقه او 
به ورزش گفته كه او از باختن متنفر بود و بردن برایش بسیار اهمیت داشت. 
پدر او كلكسیونی از تمام بازی های مایكل جردن به ویژه بازی هایی كه برای 
تیم شیكاگو بولز انجام داده بود داشت. در سال 2001كیم جونگ ایل سعی 

كرد جردن را ترغیب كند كه سفری به كره شمالی داشته باشد كه با 
پاسخ منفی وی همراه بود. كیم جونگ اون در جوانی مجموعه ای 

فوق العاده از كفش های ورزشی مارك نایك داشت. او پس 
از به پایان رساندن دوران مدرسه در سوئیس، برای 

آموزش نظامی به كشورش برگشت.

بدبین حتی نسبت به 
خانواده

كیم شباهت زیادی به پدربزرگ خود دارد و این شباهت را می توان 
به راحتی در نحوه كوتاه كردن موها، شكل صورت و اخالق و رفتارش دید. 

برخی از گزارش ها حاكی است كه او برای شباهت بیشتر به پدربزرگش حتی دست 
به جراحی پالستیك نیز زده اما خانواده رهبر كره شمالی به این گزارش ها واكنش 

شدیدی نشان داده و آنها را شایعه و »چرندیاتی سخیف و كثیف از جانب رسانه های 
سودجو « اعالم كرده اند. سال 2013، كیم جونگ اون دستور اعدام دایی خود را صادر كرد. 
وی متهم شده بود كه قصد داشته از طریق كودتای نظامی قدرت را در كره شمالی به دست 
بگیرد. برخی از گزارش ها حاكی از آن است كه كیم جونگ اون بالفاصله دستور پاكسازی 
خانواده او را نیز صادر كرده است. در این سال ها رهبر كره شمالی بارها برای حفظ قدرت، 

رفتار خصمانه ای را با اطرافیان و حتی افراد خانواده و نزدیكان خود در پیش گرفته 
است. كیم جونگ اون در این سال ها قوانین سفت و سختی برای مردم كشورش 

وضع كرده و هرگونه تخلف با برخورد خشن و جدی مواجه می شود. معدود 
افرادی كه موفق شده اند از كره شمالی فرار كنند، بعدها با انتشار 

خاطرات خود از شرایط سخت و غیرانسانی زندگی در این 
كشور روایت كرده اند.

یكی از مرموزترین كشــورهای دنیا، كره شمالی است. 
كشــوری كه خبرهای عجیب و غریبی از قوانین ویژه، 
زندگی سخت و شرایط منحصربه فرد آن به گوش مردم 
دنیا می رسد اما مثل كشوری كه دیوارهای بلندی دور خود 
كشیده باشد، ارتباط كره شمالی با همه دنیا قطع است. از 
ویژگی های جالب و شــخصیت عجیب كیم جونگ اون، 
رهبر جوان كره شمالی، اطالعات مختلفی منتشر شده 
و دانستن درباره او، رفتارها و ویژگی های شخصیتی اش 

كنجكاوی برانگیز است.

چرا بعضی افراد به اعتقادات خرافی گرایش پیدا می كنند؟

وقتی عقل به جنگ 
خرافات می رود

مكتبخانه

بین ابتال به استرس و اضطراب و داشــتن باورهای خرافی هم ارتباطی 
وجود دارد كه كمی عجیب است. خرافاتی هایی كه باور دارند موضوعات 
خرافی و خارج از اراده آنها، كنترل زندگی شان را در دست گرفته، 
دچار اضطراب و استرس می شــوند. اما برعكس این هم ممكن 
اســت، یعنی افرادی هم وجود دارند كه معتقدند رفتارهای 
خرافی به آنها كمك می كند كنترل كارها را در دست بگیرند 
و به این ترتیب اضطراب و استرس آنها از بین می رود. اما 
خرافاتی ها دچار یك دردسر دیگر هم هستند، بدگمانی. 
بدگمان ها به شكل افراطی، برای اتفاقات طبیعی دالیل 
و عوامل غیرطبیعی متصور می شوند و بسیاری از این 
دالیل هم با خرافات گره خورده است. افراد مبتال به 
این اختالل كه به آنها پارانوئید گفته می شود معموال 
فكر می كنند كه دیگران در تالش برای آزار و اذیت 
یا توطئه علیه آنها هســتند. این افراد ممكن است 
اطرافیان خود را به اتهامــات غیرواقعی متهم كنند 
و اعتماد آنها به سایر انســان ها سلب شود. آنها مدام 
می خواهند بدانند دیگران برای ضربه زدن به آنها از 
چه روش هایی اســتفاده می كنند تا راه های مقابله با 
آن را پیدا كنند. راه های مقابله هم، متوســل شدن به 

دعانویس، جادو، طلسم و فال است.

عادت به اندیشه عقالنی كه ریشــه در تربیت افراد دارد، می تواند تا حد زیادی ما را از 
افتادن در دام خرافه گرایی نجات دهد. عقل و اندیشه قابل تربیت، تقویت و تكامل است و 
این خودمان هستیم كه می توانیم با رفتن سراغ آگاهی و آموختن، شخصیتی اندیشمند 
و عاقل از خودمان بسازیم. ذهنی كه به استدالل و منطق عادت كرده، هیچ وقت حاضر 
نمی شود خودش را به باورهای خرافی راضی كند. تمرین تحلیل و استدالل و گشتن 
دنبال پاســخ های منطقی، اعتماد داشتن به علم و دانش، مســئولیت پذیری و رشد 

شخصی و اجتماعی باعث می شود روزبه روز از تعداد خرافاتی ها كاسته شود. 

خرافاتی های ناباور
هر كدام از ما كــه خودمان را افــرادی آگاه و دور از 
خرافات تصور می كنیم، ممكن است در ناخودآگاهمان 
باورهایی خرافی داشته باشیم و بی خبر باشیم. خیلی از 
خرافاتی ها هم اصال باور نمی كنند كه این ویژگی را دارند! دلیل این 
ناباوری قابل توضیح اســت. ذهن ما بر چیزهایی كه می بیند بیشتر تمركز می كند. از طرف دیگر وقتی 
باورهای خرافی در ناخودآگاه فرد وجود داشته باشند، ذهن او شروع به جمع كردن شواهدی می كند كه 
این باور را تأیید كنند و شواهد ناقض باورهای خرافی را نادیده می گیرد. ذهن دوست دارد باورها را تقویت 
كند و همین است كه خرافاتی ها می توانند از هزاران باری برایتان بگویند كه عدد 13 برایشان نحسی آورده یا 
حرف های یك فالگیر به نظرشان درست از آب درآمده است. آنها اصرار دارند كه خرافاتی نیستند بلكه 
این اتفاقات واقعا برایشان افتاده، اما از بازی ذهنشان بی خبر هستند. در نهایت این انكار و ناباوری 

باعث نمی شود كه واقعیت عوض شود و یك خرافاتی، چه باور كند چه نه، یك خرافاتی است.



2   پنجشنبه 11 شهریور 1400   شماره 8304 16 3 0 2 3 6 1 3 زیستبوم

سيدمحمدفخار
خبرنگار
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نميتوانيمازاینظرفيتبهرهگيريكنيم.الزمبهذكراســتكهبسياريازكشورهاي
دنياباپتانسيليبسياراندكوغيرقابلمقایســهباپتانسيلهايگردشگريایران،از
درآمدهايحاصلازگردشگري،ایجاداشتغالكردهوكشورهايشانراادارهميكنند
ومجبورنيستندكهمنابعآبكشورشــانرانابودكنند.راهكاربعدينيز،بودجهریزي
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موضوعآببسيارخطرناكاست.

ث
مك

خبرهای کوتاه

بالیايطبيعي۲ميليونكشتهدرجهانبرجايگذاشت
ســازمان ملل در گزارشــي اعالم کرد: حوادث جوي و بالیاي طبيعي در 
۵0سال گذشته به مرگ 2ميليون انسان منجر شده است. به گزارش رویترز، 
در گزارش سازمان ملل آمده است: تعداد حوادث جوي از قبيل سيل و موج 
گرما ناشي از تغييرات اقليمي طي ۵0سال گذشته افزایش ۵برابري داشته 
که به مرگ بيش از 2ميليون انســان منجر شده و خسارت 3.64تریليون 
دالري برجا گذاشته است. سازمان جهاني هواشناسي)WMO( اعالم کرده 
است: اطلس موجود، جامع ترین بررســي مرگ وميرها و تلفات اقتصادي 
ناشي از آب و هوا و حوادث شدید آب و هوایي است که تاکنون تهيه شده 
است. این سازمان حدود 11هزار مورد بالیا بين سال هاي1۹۷۹تا201۹ 
ميالدي ازجمله فجایع بزرگي مانند خشكسالي اتيوپي در سال1۹83 را 
که مرگبارترین حادثه با 300هزار قرباني بود و طوفان کاترینا در سال200۵ 
را که بيشترین هزینه را داشت و خســارت 163.61ميليارد دالري برجا 

گذاشت، مورد بررسي قرار داده است.

كاهش15درجهايدمادربرخياستانها
سازمان هواشناسي نسبت به بارش باران و کاهش محسوس دما بين 
10 تا 1۵درجه ســانتي گراد در برخي استان ها، طغيان رودخانه ها و 
آبگرفتگي معابر و افزایش ارتفاع موج تا 2.۵متر در دریاي خزر هشدار 
داد. این سازمان با صدور هشدار نارنجي رنگ اعالم کرد: از بعدازظهر 
جمعه )12شهریورماه( تا اواخر وقت شــنبه )13شهریورماه( بارش 
باران، وقوع رعد و برق، وزش باد شــدید و کاهش محسوس دما بين 
10 تا 1۵درجه سانتي گراد در استان هاي گيالن و مازندران پيش بيني 
مي شود. وزش باد شــدید و افزایش ارتفاع موج بين 1.۵ تا 2متر در 
سواحل و در فراســاحل تا 2.۵متر در نواحي ساحلي و دور از ساحل 
استان هاي گيالن، مازندران و گلستان پيش بيني شده است. براساس 
این اعالم روز جمعه در استان هاي گلستان، شمال آذربایجان غربي، 
شمال آذربایجان شرقي، اردبيل، خراسان شمالي، جنوب سيستان و 
بلوچستان، شرق و ارتفاعات هرمزگان، کهگيلویه و بویراحمد و شمال 
و شرق خوزستان و شنبه )13شــهریورماه( در استان هاي گلستان، 
خراسان شمالي، اردبيل، هرمزگان، شمال استان هاي قزوین و زنجان، 
جنوب و غرب فارس و جنوب سيستان و بلوچستان بارش باران و وزش 

باد شدید پيش بينی می شود.

سازمانجنگلهادر5ماهگذشتهاعتبارنگرفته
رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور گفت: در ۵ماه گذشته 
هيچ اعتباري به این ســازمان تخصيص نيافته و متعاقب آن پرداخت 
حقوق نيروهاي حفاظتي تحت الشعاع قرار گرفته است. به گزارش ایسنا 
مسعود منصور، در چهارمين جلسه ســتاد هماهنگي و پيگيري برنامه 
اقدام منابع طبيعي در سال1400 گفت: منابع طبيعي از سال گذشته که 
سال جهش توليد نامگذاري شد با مشارکت مردم در زمينه هاي مختلف 
ازجمله کاداستر اراضي ملي، شناسایي ذخيره گاه هاي جنگلي، توسعه 
گياهان دارویي، زراعت چوب، جنگلكاري اقتصادي، آبخيزداري، مقابله با 
بيابان زایي، احياي مراتع، تشدید اقدامات حفاظتي و... عملكرد چشمگير 
و چندبرابري داشت که باید از سوي روابط  عمومي و دفتر ترویج، به نظر 

افكار عمومي و مسئوالن رسانده شود.

 خواب آشــفته تاالب انزلي 
منابع
تمامي نــدارد. هنوز کابوس طبيعي

واگذاري سند این تاالب به 
نهادهاي غيرمتخصص)کــه البته منتفی 
شد(، ورود فاضالب و رســوبات مختلف و 
کاهش چشمگير عمق تاالب پایان نيافته 
که زبانه هاي آتش نيز مزید بر علت شــد و 
حال این تاالب ارزشــمند را وخيم تر کرد. 
اگرچه با دستور وزیر جدید دفاع و پس از 
اعزام هواپيماي آبپاش، شــعله هاي آتش 
تاالب ناپدید شد اما در جریان این حریق، 
 12هكتار از نيزارهاي اطراف تاالب سوخت.
ظهر روز دوشــنبه 8شــهریور بــود که 
آتش سوزي در سطح وسيعي از نيزارهاي 
حاشــيه تاالب انزلي در روســتاي چراغ 
پشتان آغاز شد و به مدت 3روز ادامه یافت. 
طبق بررســي هاي صورت گرفته موضوع 
عمدي بــودن این آتش ســوزي ها مطرح 
شده و تاکنون ۵نفر در ارتباط با این موضوع 

شناسایي شده اند.
گزارش منابع محلي و دادســتاني عمومي 
و انقالب استان گيالن نشان مي دهد این 
آتش سوزي ها عموما توسط افراد سودجو 
با هدف تصــرف زمين هاي تــاالب انجام 
مي شود. متأسفانه به دليل باتالقي بودن و 
نرم بودن خاك تــاالب تالش براي اطفاي 

حریــق با مشــكالتي مواجه شــده بود و 
خودروهاي آتش نشاني در ورود به منطقه 
برای اطفای به مشكل برخوردند و در ادامه 
عمليات با استفاده از بالگرد اطفای حریق 
و در نهایت هواپيماي ایليوشين آتش نشان 
متعلق به وزارت دفاع صــورت گرفت که 

40هزار ليتر ظرفيت مخزن آب دارد.
آخریــن گزارش ها از شــرایط امدادي در 
تاالب انزلي نشــان داد که پــس از 3روز 
درگيري اراضي تاالب و آتش ســوزي در 
منطقه چراغ پشــتان، شــعله هاي عمده 
خاموش شده و کار لكه گيري آتش آغاز شد. 
درعين حال نيزارها و سســت بودن زمين 
مانع عبور تجهيزات و ماشين هاي سنگين 
و آتش نشان شده بود و اطفاي حریق در این 

شرایط را سخت کرد.
طبق برآورد مقدماتــي در حدود ۷هكتار 
در حوزه چراغ پشــتان آتــش گرفت و در 
منطقه تربه گوده 3هكتار درگير آتش شد. 
همچنين با ســرایت آتش بــه بخش هاي 
اطراف این دو نقطه، سطح تقریبي حریق 

تاالب به 12هكتار افزایش یافت.
شاهدان عينی اما، عصر دیروز به همشهری 
خبر دادند که اطفای حریــق انزلی کامل 
نشــده و با وزش بــاد، آتــش باردیگر در 
نيزارهای انزلی زبانه خواهد کشيد. به گفته 
آنها هواپيمای آتش نشان وزارت دفاع در دو 
نوبت صبح و عصــر دیروز80هزارليتر آب 
روی نيزارها پاشيده اند. به گفته آنها انتظار 

می رود آتش تاالب انزلی تا روز جمعه ادامه 
یابد و پس از آن با بارش باران مهار شود.

اميدواريبهامدادفوري
دیروز در جریان آتش تاالب انزلي با دستور 
امير ســرتيپ محمدرضا قرایي آشتياني، 
وزیر دفاع به مرکز کنترل و پشتيباني حریق 
هوایي وزارت دفــاع، هواپيماي مخصوص 
براي اطفاي حریق درتــاالب انزلي به این 
منطقه اعزام شــد. با حضــور این هواپيما 
تقریبا کار حریق در انزلي به پایان رسيد اما 
نكته اي که در این مسير اهميت فراوان دارد 
توجه به حریق هاي گسترده دیگر است که 
مي تواند با اقدامات مشابه به حفظ بيشتر 
منابع طبيعي کشــور منجر شــود. بخش 
بزرگي از آتش سوزي هاي جنگلي و منابع 
طبيعي ایــران در نقــاط صعب العبور رخ 
مي دهد و بدون امداد هوایي عمال اطفاي 
حریق ممكن نيست. بنابراین تكرار اقدام 
بموقع وزیــر دفاع جدیــد در حریق هاي 
پيش رو بسيار اميدبخش است. در جریان 
آتش سوزي تاالب انزلي، ۵0سورتي پرواز با 
بالگرد و هواپيما انجام شد و بيش از 80هزار 

ليتر آب روي شعله ها ریخته شد.

انگيزهچيست؟
آتش زدن تاالب بــا انگيزه کشــاورزي، 
ضرر به هواي ســود اســت. این جمله را 
سرپرست اداره محيط زیست بندرانزلي به 
خبرگزاري ها گفت. بنابر اعالم سيدفرشيد 
فالح، آتش زدن نيزارهــاي تاالب انزلي با 
هدف تصرف زمين هاي آن صورت مي گيرد 
که ازجملــه تهدیدهاي این ثــروت ملي 
به شمار مي رود. وي با اشاره به محدودیت 
نيروها، وسایل نقليه و امكانات دولتي افزود: 
براي حفظ اکوسيســتم هایي مانند تاالب 
انزلي به مشــارکت مردم نياز داریم و خود 
مردم مخصوصــا حاشيه نشــينان تاالب 

به عنوان ذینفعان این موقعيت، باید بيش 
از ارگان هاي دولتي نگران تاالب باشند زیرا 
از آن استفاده و بهره برداري مي کنند. فالح 
با بيان اینكه آتش سوزي، تصرف و هرگونه 
تغيير کاربري در این حــوزه باعث از بين 
رفتن اکوسيســتم تاالب مي شود، تصریح 
کرد: آتش زدن نيزارهــاي تاالب و تبدیل 
آن به زمين کشاورزي اتفاق خوبي نيست 
زیرا زمين هاي کشاورزي کنار تاالب مقدار 
زیادي از آب تاالب را اســتفاده کرده و از 

حجم آب تاالب کم مي شود. 
سرپرســت اداره محيط زیست شهرستان 
بندرانزلي با تأکيد بر اینكه اتفاق بد دیگر 
ورود کود و سموم به آب از طریق زمين هاي 
کشــاورزي اطــراف تاالب اســت، گفت: 
بازگشت کود و سموم کشاورزي از طریق 
پساب داخل آب تاالب باعث مي شود ميزان 
امالح داخل تاالب افزایش پيدا کند و این 
سم که از طریق آبياري مجدد با آب آلوده 
به سموم انجام مي شــود آن را وارد چرخه 

غذایي مي کند. 
وي گفت: این ســموم باعث شــكوفایي 
جلبك هــا و افزایــش گياهــان در تاالب 
شــده و در ادامه، روند خشكسالي تاالب 
را افزایش مي دهد لذا همــه مردم به ویژه 
حاشيه نشــينان تاالب باید دغدغه حفظ 
آن را داشته باشند و براي حفظ اکوسيستم 

تاالب که زنجيروار با زندگي و سالمت همه 
اهالي منطقه در ارتباط است، مشارکت و 

نگراني بيشتري داشته باشند.

آتشميانكاله
یكي از بحراني ترین آتش هایي که امسال 
به تاالب هاي کشور سرایت کرده و خسارت 
فراواني به بــار آورد، حریــق عرصه هاي 
طبيعي تاالب ميانكاله است که در 2هفته 
نخســت مرداد رخ داد. از ابتداي امســال 
تاکنون این تــاالب و اراضي منتهي به آن 
21بار آتش گرفتــه و تاکنون 128هكتار 
از اراضــي و عرصه هاي طبيعــي ميانكاله 
دچار حریق شــده اند. این تاالب به لحاظ 
موقعيت خاص جغرافيایي و تنوع زیستي، 
منبع غذایي مهمي براي بيش از 320پرنده 
مهاجر و بومي محسوب مي شود و زیستگاه 
مناسبي براي 180گونه گياهي نيز هست. 
بنابراین با هر بار آتش، به بخشــي از این 
پناهگاه حيات وحش و زیستگاه ارزشمند 
گياهي خسارات فراوان وارد مي شود. نكته 
اسفناك اینكه سال گذشته نيز 380هكتار 
از اراضي این تاالب درگير آتش شده بود که 
موجب نابودي 1۹0هكتار از پوشش گياهي 
تاالب ميانكاله شد. از این ميزان، ۷0درصد 
پوشش  سازیل و 30درصد نيز انارستان بود. 
آتش همه ساله خسارات جبران ناپذیري را 

به اکوسيستم تاالب وارد مي کند، چرا که 
این منطقه زیستگاه مناسبي براي پرندگان 
مهاجر محسوب مي شود و باید در نگهداري 
از آن اقدامات کارشناسي بيشتري صورت 

گيرد.

آتشهورالعظيم
خرداد امسال 3هزار هكتار از بخش ایراني 
تــاالب هورالعظيــم دچار آتش ســوزي 
شد. آتش ســوزي یكي از چالش هاي این 
تاالب طي ســال هاي اخير بود که در پي 
خشكسالي شدت گرفته است. در تابستان 
ســال۹۷ که خشكســالي شــدیدي در 
خوزســتان رخ داده بود، آتش ســوزي در 
بخش هــاي ایراني و عراقي تــاالب از تير 
تا مهر مــاه ادامه داشــت و دود ناشــي از 
این آتش ســوزي تا بيش از 100کيلومتر 
فراتر رفته بود. اهميت این نكته در دولت 
جدید موجب شد رئيس جمهور جدید در 
نخستين سفر خود به خوزستان که هفته 
گذشــته صورت گرفت،  به صورت هوایي 
وضعيت تاالب هورالعظيم را زیرنظر بگيرد.

هورالعظيم از تاالب هاي بين المللي کشور 
است که به دليل کم آبي رودخانه کرخه در 
نقاط مختلف خشك شده و تعداد زیادي 
از آبزیــان این تاالب به دليــل نبود آب از 

بين رفته اند.

آتش در نیستان
با دستور وزیر دفاع هواپيماهاي آتش نشان دیروز به منطقه اعزام و در دو نوبت 

80هزار ليتر آب روی زبانه های آتش ریختند

12هكتار از نيزارهای تاالب انزلی سوخت

راهكارهای خروج از تنش آبی چيست؟ کارشناسان به همشهری پاسخ دادند

ورشكستيآبي؛ميراثدولتهايقبل

تنش آبی در ایران عالوه بر اینكه 
بحران
یكــي از مشــكالت بــزرگ آب

محيط زیستي تلقي مي شود، این 
روزها ابعاد اجتماعي و اقتصادي گسترده پيدا 
کرده اســت. کمبــود بارش، خشكســالي و 
تغييرات اقليمي، زیســت و معيشت مردم را 
تحت الشــعاع قرار داده و از این رو برنامه هاي 
مربوط به مدیریت منابع آب کشــور بيش از 
پيش حائز اهميت است. همشــهري در این 
گزارش نگاهي به وضعيــت کنوني منابع آب 
کشور و شــرایط فعلي اقليمي ایران انداخته 
است و برنامه هاي اجرا شــده در این حوزه در 
دولت هاي پيشــين را ارزیابي کرده و در این 
مســير نگاهي به تصميمات دولت سيزدهم و 
وزیر جدید نيرو به مدیریــت منابع آب ایران 

کرده است.
 مصطفي فدایي فرد، پژوهشــگر حوزه آب و 
محيط زیست، رئيس کميته تخصصي ارزیابي 
سيالب و مدیراســبق طرح جامع آب کشور 
درباره آخریــن وضعيت منابع آب کشــور و 
شــرایط اقليمي اینطور شرح مي دهد: »بيش 
از 8۵درصد از مســاحت ایــران جزو مناطق 
خشك، نيمه خشك و بياباني است که عمده 

مراکز و قطب هاي جمعيتي ازجمله کالنشهرها 
که منابع تامين آب آنها متكــي به منابع آب 
زیرزميني است را در برمي گيرد. 1۵درصد از 
پهنه ایران هم در وضعيت آب وهوایي مرطوب 
و نيمه مرطوب قرار دارد. براین اساس وضعيت 
اقليمي و منابع آب ایران حكایت از محدویت 
جدي منابع آب دارد که متأســفانه با اجراي 
سياســت هاي کالن نامناســب به خصوص 
سياســت هاي افزایش جمعيت، خودکفایي 
کشاورزي و بي توجهي به توسعه پایدار، همين 
منابع آبي محدود کشور نيز در معرض نابودي 
قــرار دارد. به خصوص منابــع آب زیرزميني 
به دليل برداشت بيش از حد، خشكسالي هاي 
متوالي و سوءمدیریت به وضعيت فوق بحراني 

رسيده است.«
به گفته این کارشــناس آب، »با تشدید افت 
ســطح آب و کســري مخزن در آبخوان ها، 
برداشــت آب در بيــش از 400محــدوده از 
60۹محدوده مطالعاتي کشور ممنوع شد که 
این اقدام موجب افزایش بهره برداري  بي رویه 
از سایر آبخوان ها شد. تا جایي که اکنون همه 
دشــت ها و آبخوان هاي کشــور در وضعيت 

بحراني قرار گرفته اند.« 
براســاس گزارش هاي رســمي، آبخوان هاي 
ایران ساالنه با ميانگين کسري حجم مخزن 
۵/۷ميليــارد مترمكعــب مواجه هســتند و 

در ۵0ســال اخير نيز بيــش از 120ميليارد 
مترمكعب از مخازن آب زیرزميني ایران کاسته 

شده  است.

30درصدآبتجدیدپذیرازدسترفت
مدیر اســبق طرح جامع آب در کشور معتقد 
اســت، تداوم برداشــت بي رویه از آب هاي 
زیرزمينــي باعث توســعه فرونشســت هاي 
گســترده زمين در کشور شــده و بسياري از 
مخازن طبيعي آب زیرزميني به ورطه نابودي 

کشيده شده است. 
در 3دهه گذشــته، بيــش از 30درصد از آب 
تجدیدپذیر ایران از دســت رفت. یعني مقدار 
آب تجدیدپذیر کشــور از حدود 130ميليارد 
مترمكعب به حدود ۹0ميليارد مترمكعب در 
سال رســيد. به عبارت دیگر سرانه ساالنه هر 
ایرانی از منابع آبی از حدود 1۷00مترمكعب 
به حدود 1100مترمكعب رسيده که در نهایت 
منجر به تنش آبي و بحران آب شــده است. 
درحالي که براساس اســتانداردهاي جهاني 
حفظ و پایداري آب هاي تجدیدپذیر در جهان، 
مصرف بيش از 60درصــد از آب تجدیدپذیر، 
تنش زا و بحران آفرین اســت. اما در ایران هر 
سال، 100درصد از آب تجدیدپذیر کشور به 
مصرف مي رســد. این وضعيت بسيار فراتر از 
تنش آبي و بحران آب است که از آن به عنوان 
ورشكستگي آبي یاد مي شود. بنابراین با تداوم 
سياست هاي گذشــته، به زودي بخش بسيار 
بزرگ دیگري از آب هاي تجدیدپذیر کشــور 

نابود مي شوند.

برنامههاينيمهتمامدولتهايقبل
مدیر اســبق طرح جامع آب کشــور در مورد 
عملكرد برنامه هــاي وزراي نيرو و دولت هاي 
قبلي در رابطه با مدیریت منابع آبي کشــور 
مي گوید: »با وجود اینكه شــرایط اقليمي و 
منابع آبي ایــران به هيچ وجه براي توســعه 
کشاورزي مناسب نبوده، تا ابتداي دهه1380 
خورشيدي، همه دولت ها تمامي امكانات، قوا 
و منابع مالي و اعتباري خــود را براي کنترل 
منابع آب ســطحي و احداث سدهاي مخزني 
متعدد و توســعه بي رویه کشاورزي مصروف 
کردند. البته بسياري از سدهاي مخزني احداث 
شــده، ضروري بود و عمال بــدون آنها امكان 
تامين نيازهاي آبي رو به رشــد کشور فراهم 
نمي شد. ولي متأســفانه تعدادي از سدهاي 
احداث شده نيز فاقد عملكرد مناسب بودند و 
موجبات ناپایداري منابع آب را فراهم کردند. 

از طرفي به دليل ایجاد اشتغال ناکافي توسط 
همه دولت هــاي پس از انقالب، مــردم نيز با 
برداشــت هاي غيرمجاز از منابع آب سطحي 
و زیرزميني، مجبور به توســعه کشاورزي کم 
راندمان، غيراصولي، ناکارآمد و غيراقتصادي 
شــدند که منجر به وخيم تر شــدن وضعيت 

سفره هاي آب زیرزميني کشور شد.« 
فدایي فرد ادامه مي دهد: »براساس معيارهاي 
بين المللي، طرح هاي کشــاورزي، صنعتي و 
توسعه منابع آب در هر منطقه بایستي در قالب 
طرح هاي جامع آب و آمایش ســرزمين مورد 
مطالعه، اجرا و بهره برداري قرار گيرند تا منجر 
به توسعه پایدار شــوند. ولي در ایران به دليل 
فقدان طرح جامع آب مصوب، طرح هاي توسعه 
به صورت غيراصولي، منفرد، اســتاني و بدون 
جامع نگري به بهره برداري رسيده و منجر به 
ناپایداري شدید شدند. این در حالي است که 
ایران به لحاظ سابقه مطالعاتي طرح هاي جامع 
آب در دنيا اگر بي نظير نباشد، الاقل کم نظير 
است. با وجود اینكه در 60 سال گذشته، 6طرح 
جامــع آب در ادوار مختلف مطالعه شــدند، 
متأسفانه هم اکنون طرح جامع آب مصوب و 
قابل اتكا در دسترس نيست. در رابطه با سند 
ملي آمایش سرزمين نيز شرایط کم و بيش به 
همين شكل است. با این تفاوت که در ابتداي 
سال جاري، نخستين نســخه از اسناد ملي و 
استاني آمایش سرزمين تصویب و منتشر شده 
اســت. ولي در عمل، همين طرح نيز به دليل 
کلي بودن و نپرداختن به جزئيات مورد نياز و 
همچنين عدم ارائه الزامات و زمينه هاي مورد 
نياز براي دســت یابي به اهداف بلند پروازانه، 

غيرقابل بهره برداري است.«

مدیر اسبق طرح جامع آب کشور با بيان اینكه 
حفاظت از منابــع آب زیرزمينــي فرایندي 
پيچيده و دشوار است و بيش از آنكه یك اقدام 
تخصصي باشد، فعاليتي اجتماعي و سياسي 
اســت، مي گوید: »موفقيت در حفظ آب هاي 
زیرزميني کشــور در گرو مشارکت اجتماعي 
است که در شرایط کنوني کشــور متأسفانه 
در این خصوص وضعيت نامناسب است. چون 
براساس آمارها و مســتندات موجود نه تنها 
تاکنون فعاليت مثبتي در جهت افزایش نقش 
مشــارکتي ایجاد نشــده، که از سهم معدود 
پروژه هایي که در طرح تحول، به صورت اسمي 
بر مشارکت تأکيد داشــتند، در طرح احيا و 
تعادل بخشي از مشــارکت اجتماعي کاسته 
شده و رویكرد دستوري جایگزین شده است. 
در مجموع، به دليــل کمبود منابــع مالي و 
اعتباري و تخصيص نامناســب بودجه، عمال 
فعاليت مؤثري در این زمينه به انجام نرسيده 
است که منجر به نابودي منابع آب زیرزميني 
کشور شده است و در این مسير هنوز مردم و 
به خصوص مسئولين و مدیران کشور به عمق 

فاجعه ورشكستگي آبي پي نبرده اند!«

سهممردمدرایجادبحرانآب
برخي کارشناسان البته برخالف مدیر اسبق 
طرح جامع آب تعبير دیگري از شرایط اقليمي 
و وضعيت کنوني منابع آبي کشور دارند. این 
گروه برداشت دوجانبه از هدررفت سفره هاي 
آب زیرزمينــي و منابع آب ســطحي دارند و 
به عقيده آنها نباید ســهم مردم در ایجاد این 

بحران را نادیده گرفت.
سيدابراهيم رئيسي، کارشناس ارشد اقتصاد 

آب و انرژي است که در گفت وگو با همشهري 
با بيان اینكه نبایــد در رابطه بــا بحران آبي 
اینگونه ســخن گفت که همــه تقصيرها به 
گردن دولت هاســت و مردم نقشــي در این 
بحران ندارند، مي گوید: »از کل مصارف منابع 
آب کشــور، 60درصد منابع آب زیرزميني و 
40درصد از منابع آب سطحي است. آن چيزي 
که در اختيار دولت هاســت منابع آبي تنظيم 
شده سطحي است که تنها 2۵درصد از منابع 
آبي کشــور را شامل مي شــود. در واقع با این 
داده ها باید مسئوليت ایجاد بحران آبي کشور را 
دوجانبه ارزیابي و بررسي کرد. اول مسئوليتي 
که برعهده دولت ها است و دوم، نقش مردم در 

ایجاد تغييرات مربوط به آب در کشور.«
او ادامه مي دهد: »بخش کشــاورزي به عنوان 
بزرگ ترین مصرف کننده آب در کشــور جزو 
بخش خصوصي اســت که به صــورت تام در 
اختيار مردم است. کشاورزان در ایران عالوه بر 
زمين مالك آب هم هستند و با توجه به افزایش 
جمعيت و نياز به توليد بيشــتر براي کســب 
درآمد خانواده اي که بزرگ تر شده و تنها منبع 
درآمد نيز زمين و زراعت اســت، کشاورزان 
برداشت آب از چاه ها و آب هاي سطحي را براي 

توليد بيشتر افزایش داده اند.«

مدیریتیكپارچهآب،غذاوانرژي
به عقيده رئيسي، حتي اگر دولت ها هم وجود 
نداشــتند، مردم تراژدي کنونــي آب را رقم 
مي زدند. این کارشناس ارشــد اقتصاد آب و 
انرژي مي گوید: »توليد محصول بيشــتر در 
کشور بدون توجه به اینكه این محصول با چه 
قيمتي و چه تبعاتي به دســت مي آید همواره 

هدف مردم بوده و البتــه دولت ها نيز به بهانه 
سياست خودکفایي از این اقدام حمایت کردند. 
از این رو، عــالوه بر سياســت ها و برنامه هاي 
ناکارآمد دولت ها، مردم نيــز یكي از عامالن 
و مســببان اصلي ایجاد بحران آب در کشور 
هســتند. به صورت مصداقي خشــك شدن 
دریاچه اروميه را مي توان منوط به یك اقدام 
کامال دولتي دانست که مسئوليت آن به عهده 
مردم نيست. همچنين عدم مدیریت یكپارچه 
منابع آبي، قيمت گذاري آب در ایران و اجراي 
پروژه هاي نادرست سهمي است که دولت ها 
در تغيير اقليم کشــور و هدر رفت منابع آبي 
کشور داشته اند. اما فراموش نكنيم که بيش از 
۹0درصد از منابع آبي کشور صرف کشاورزي 
مي شــود و این کشاورزان هســتند که نحوه 

کشت و برداشت آب را تعيين مي کنند. 
با توجه به این اتفاقات منابع آبي را نمي توان به 
تنهایي مدیریت کرد. امروز آب و غذا و انرژي 
به صورت موازي و هماهنگ باید مدیریت شوند 
تا خروجي آن بهبود وضعيت آب باشد. چون 
در کشوري که 60درصد منابع آب، زیرزميني 
است و انرژي ارزان اســت، هزینه کمي براي 
اســتخراج آب پرداخت مي شــود. در نتيجه 
تا زماني کــه موضوع انرژي مدیریت نشــود، 
برداشــت بي رویه آب در کشــور ادامه دارد. 
جمعيت هم باید کنترل و سبك زندگي تغيير 
پيدا کند تا نياز غذایــي هماهنگ با اندوخته 
آبي کشــور باشــد. پس مدیریت وزارت نيرو 
باید برپایه مدیریت همزمان این 3مولفه باشد. 
وگرنه مدیریت آب به تنهایي پاسخگو نيست و 
درصورت تداوم بي توجهي به مولفه هاي دیگر 

در بر همان پاشنه خواهد  چرخيد.
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رضا قوچان نژاد در گفت و گو با همشهري شايعه خداحافظي اش از فوتبال را رد نكرد
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پيك دوم فوتبال
 مرحله دوم مقدماتي جام جهاني2022 امشب در حالي براي ايران آغاز مي شود كه به خاطر كرونا ورزشگاه آزادي خالي است 

سرمربي ايران هم احتماال غايب خواهد بود

مرحله دوم و پاياني مسابقات مقدماتي جام جهاني2022 از امشب براي تيم 
ملي ايران آغاز مي شود. ملي پوشان ايران در مرحله اول به مشكالت زيادي 
براي صعود برخوردند اما نهايتا در دور برگشت با بردن 2رقيب مستقيم 
جواز صعود به مرحله بعدي را گرفتند. 2رقيبي كه يكي از آنها در اين مرحله 
هم دوباره با ايران همگروه شده و 5روز ديگر در يك زمين بي طرف از ايران 
ميزباني خواهد كرد. اما پيش از بازي 16شهريور مقابل عراق، ملي پوشان 
ايران امشــب بايد اين مرحله را با ميزباني از سوريه آغاز كنند. تيمي كه 
تا كنون در مقدماتي 6دوره از جام جهاني با ايران بازي كرده و اگرچه بردهاي 
زيادي مقابل ايران ندارد اما هميشه حريف چغر و سرسختي براي ما بوده 

است چنان كه تعداد بردهاي ما در اين مسابقات كمتر از تساوي هاست.

   تيمي كه به كي روش نباخت
سوريه نخستين بار در مقدماتي جام جهاني1974 با ايران بازي كرد كه 
بازي رفت را با يك گل باخت و بازي برگشت را با يك گل پيروز شد. هر دو 
بازي در ورزشگاه امجديه تهران برگزار شد و برد سوريه در بازي برگشت 
تنها پيروزي اين تيم در تاريخ تقابل هايش با ايران بوده است. 4سال بعد در 

مقدماتي جام جهاني1978 سوريه دوباره به پست ايران خورد اما اين بار 
حريف سختي نبود. آنها در بازي رفت با تك گل علي پروين به ايران باختند و 
در بازي برگشت حاضر نشدند. در مقدماتي جام جهاني1994 و درحالي كه 
علي پروين اين بار سرمربي ايران بود دو تيم در تهران و دمشق به يك نتيجه 
مشابه رسيدند؛ تساوي يك-يك. 4سال بعد باز هم در مرحله اول مقدماتي 
همگروه بوديم. تيم مايلي كهن در دمشق با گل علي دايي يك بر صفر پيروز 
شد اما در تهران دايي نيمكت نشين شد، ايران و سوريه 2-2مساوي شدند 
و همان بازي زمينه ساز دعواي مايلي كهن و دايي و دوري مقطعي شهريار 
از تيم ملي شــد. در مقدماتي جام جهاني2010 دوباره با سوريه همگروه 
شديم كه بازي رفت در تهران بدون گل تمام شد و در بازي برگشت كه علي 
دايي سرمربي تيم بود با 2گل سوريه را برديم. آخرين بار هم در مقدماتي 
جام جهاني2018 با سوريه همگروه شديم كه تيم كي روش در دمشق بدون 

گل و در تهران 2-2 با اين حريف مساوي كرد.

  صدرنشين گروه اول، منهاي عمر السوما
سوريه امسال در مقدماتي جام جهاني درخشان تر از هميشه ظاهر شده 

و مرحله اول را با 7برد از 8بازي پشــت سر گذاشته است. سوريه كه در 
گروهA با چين همگروه بود باالتر از اين تيم و با كسب 21امتياز از 8بازي 
به عنوان تيم اول به مرحله بعد صعود كرد. بهترين گلزنان سوريه در اين 
مسابقات عمر السوما و محمود المواس بودند كه به ترتيب 7 و 6گل براي 
اين تيم به ثمر رساندند. عمر السوما به دليل مصدوميت در بازي امشب 
مقابل ايران غايب اســت، چنان كه ايران هم ســردار آزمون را به دليل 
2اخطاره شدن در بازي قبلي در اختيار نخواهد داشت. سوريه 48سال 
اســت مقابل ايران پيروز نشده و آخرين تســاوي اين تيم مقابل ما نيز 
همان تساوي 2-2 است كه 4سال قبل در مقدماتي جام جهاني2018 در 
ورزشگاه آزادي تهران مقابل شاگردان كي روش به دست آمد. آن مسابقه 
براي ايران تشــريفاتي بود و پس از آن هم در 2 مسابقه دوستانه، ايران 
با هدايت ويلموتس و اســكوچيچ جمعا 8گل به سوريه زد و هيچ گلي 
دريافت نكرد. اسكوچيچ به دليل ابتال به كرونا در تمرينات اخير تيم ملي 
غايب بوده اما دستيار او روز گذشته اعالم كرد تا آخرين لحظات اميدوار 
خواهد بود كه دراگان با منفي شدن تست كرونا، اجازه حضور در بازي 

امشب را به دست بياورد.
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آماربازي

تير خالص به پاكدل

شما هم از پرتغال بازيكن گرفتيد

يك هفته است بيروني!

حامد پاكدل ازجمله خريدهاي اين 
فصل پرسپوليس است كه برخي 
هواداران در موردش ترديدهايي 
دارند. در اين ميان اما تير خالص 
را به او فرشــاد پيوس زد. اسطوره 
باشگاه پرسپوليس در مورد پاكدل گفته: 
»او اثرگذارتر و موفق تر از شــهريار مغانلــو خواهد بود.« صد 
البته فرشــاد عزيز يكي از برترين گلزنان تاريخ فوتبال ايران 
است، اما به نظر مي رسد آنقدر كه خودش مهاجم خوبي بود، 
مهاجم شناس خوبي نيست. نشان به آن نشان كه موقع جذب 
آرمان رمضاني، پيوس كلي از او تعريف كرده و حتي گفته بود: 
»رمضاني در پرسپوليس موفق خواهد شد.« او بعد از عملكرد 
ناموفق آرمان باز هم كوتاه نيامد و گفت: »رمضاني بعد از گل اول، 
مهارناپذير خواهد شد.« خب البته شماره 17جاودان سرخ ها 

اشتباه نگفته بود، فقط حيف كه گل اول هيچ گاه از راه نرسيد!

فصل گذشته توقعات فرهاد مجيدي 
در پنجره نقل وانتقاالتي زمستان 
برآورده نشد و او به شدت از مديريت 
باشگاه شــاكي بود. مجيدي بعد 
از منتفــي شــدن انتقــال امين 
قاسمي نژاد از پديده به سيم آخر زد و 
گفت: »پرسپوليس از پرتغال بازيكن گرفت، اما ما نتوانستيم از 
مشهد بازيكن بگيريم.« منظور مجيدي، پيوستن شهريار مغانلو 
از سانتاكالرا به پرسپوليس بود. اين روزها اما برخالف زمستان، 
به نظر مي رسد رابطه فرهاد با مديريت باشگاه مطلوب شده. خود 
مجيدي مي گويد عمده توقعاتي كه داشته برآورده شده و گله اي 
نخواهد داشت. از قضا در اين پنجره استقالل هم از پرتغال بازيكن 
گرفت و توانست جعفر سلماني را از پورتيموننزه جذب كند. هر 
چه هست استقالل مدل 1401دارد با شرايط خاص و متفاوتي 
بسته مي شود و بايد ديد فرهاد با اين تيم چه نتيجه اي مي گيرد.

بعضي مربيان ايراني به معناي واقعي 
كلمه »عالي« هستند. تا خودشان 
تيم دارند و مشغول كار هستند، 
همه  چيــز گل و بلبل اســت، اما 
همين كه بــراي مــدت كوتاهي 
كارشان را از دســت مي دهند، شروع 
مي كنند به كثيف خطاب كردن فوتبال ايران و زدن حرف هايي 
از اين قبيل كه: »تعجبي ندارد ما بيرون باشيم.« اين جمله آخر، 
دقيقا عبارتي است كه جواد نكونام در برنامه اين هفته فوتبال 
برتر به زبان آورد. سرمربي پيشين فوالد كه به تازگي از اين تيم 
جدا شده، با طعنه باران كردن مربيان مختلف و ازجمله عبداهلل 
ويسي كه جاي او را گرفته، مدعي شــد در اين شرايط بيرون 
ماندنش عجيب نيست. برادر عزيز؛ فقط يك هفته است بيروني. 
يعني اگر تا شروع فصل دوباره تيم بگيري، عالمت آن است كه 

فوتبال ايران درست و استاندارد شده؟

متریكا

مصاف امشب ايران و سوريه، بيست ونهمين 

بازي تيم هاي ملي فوتبال اين دو كشور در 29
رقابت هاي رسمي و دوستانه است. 2تيم 
ايران و سوريه از سال1352 كه نخستين 
مصاف شان برگزار شــد تا امروز 28بار مقابل يكديگر قرار گرفته اند كه 
حاصل اين بازي ها 15برد براي ايران، 12مساوي و يك برد براي سوريه 
بوده است. نخستين مسابقه 2 تيم روز سه شنبه 18ارديبهشت1352 در 
ورزشگاه امجديه تهران برگزار شد كه با تك گل اكبر كارگرجم به سود 
ايران به پايان رســيد. جالب اينكه آن مسابقه هم مثل مسابقه امروز در 
چارچوب مقدماتي جام جهاني بود. يك هفته بعد از آن مســابقه، بازي 
برگشت 2تيم باز هم در ورزشگاه امجديه برگزار شد كه سوريه يك بر صفر 
به پيروزي رسيد و همان پيروزي، تنها برد تاريخ اين كشور مقابل ايران 

بوده است.

ايران و سوريه تا كنون 11بار در مسابقات 

مقدماتي جام جهاني بــا يكديگر روبه رو 12
شده اند و بازي امشب دوازدهمين بازي آنها 
در اين رقابت هاست. در 11بازي گذشته 
4برد نصيب ايران شده و يك بار هم سوريه به پيروزي رسيده است. 6بازي 
2 تيم در مقدماتي جام هاي جهاني نيز با نتيجه مساوي به پايان رسيده 
اســت. اين نتايج نشــان مي دهــد ايران در ســاير مســابقات برتري 
محسوس تري نسبت به سوريه داشته تا مسابقات مقدماتي جام جهاني. 
ايران در دوره قبلي يعني مقدماتي جام جهاني2018 نيز با سوريه همگروه 
بود كه نتوانســت اين تيم را ببرد و در هر دو بازي رفت و برگشت با آنها 
مساوي كرد. در مقدماتي جام هاي جهاني 1994، 1998 و 2010 نيز 

ايران در تهران نتوانست اين حريف را ببرد.

پرگل ترين پيروزي ايران مقابل ســوريه 

سال2004 در مسابقات غرب آسيا به دست 7
آمد. در آن مسابقه كه روز اول تيرماه1383 
و در حضور 20هزار تماشاگر در ورزشگاه 
آزادي برگزار شد تيم ايران با هدايت برانكو ايوانكوويچ توانست سوريه را با 
نتيجه 7 بر يك شكست دهد و نتيجه اي تاريخي به جا بگذارد. گل هاي 
ايران را در آن مسابقه علي دايي، نيكبخت واحدي، محمد نصرتي، آرش 
برهاني )2گل(، علي كريمي و فرهاد مجيدي زدند و 3گل ايران در 5دقيقه 
پاياني به دست آمد. مارك ويلموتس نيز در دوران كوتاه سرمربيگري در 
تيم ملي ايران مقابل سوريه 5 بر صفر برنده شد تا دومين برد پرگل تاريخ 
ايران مقابل ســوريه را به نام خودش ثبت كند. اســكوچيچ هم در تنها 

تقابلش با سوريه اين تيم را 3 بر صفر شكست داده است.

  مثل هميشه باشيد
اين اگر يكــي از بازي هاي معمول ايران و ســوريه 
باشــد، قاعدتا بايد با پيروزي تيم كشورمان به پايان 
برسد. ســوريه يكي از حريفان آســان و دلخواه تيم 
ملي در تمام طول تاريخ بوده است. ما و آنها تا به حال 
28بار به شكل دوســتانه و رسمي در تورنمنت هاي 
مختلف به مصــاف هم رفته ايم كــه 16بار تيم ملي 
ايران پيروز بوده، 11مسابقه به تساوي انجاميده است 
و تنها يك بار ســوري ها ما را برده اند كه اين اتفاق به 
48سال پيش برمي گردد. 46گل زده ايران در مقابل 
15گل زده سوريه، نشان از برتري قاطع ملي پوشان 
كشورمان دارد و البته آخرين بازي را هم در چارچوب 
يك رقابت دوســتانه، فروردين همين امسال تيم ما 

خيلي راحت 3 بر صفر برده است. بنابراين تيم ملي 
مي تواند بــا اعتماد به   نفس كامل بــه مصاف رقيب 
امروزش برود، اما در عين حال بسيار هم بايد مراقب 
باشــيم. لبنان هم تا كنون فقط يك بار ما را برده كه 
آن يك بار مربوط به مقدماتي 2014مي شد و تا آخر 
مسابقات تيم كارلوس كي روش را به دردسر انداخت.

 فكر كنيد مرحله قبلي است
معموال اينطوري اســت كه ايراني ها كارهاي سخت 
را راحت تر انجام مي دهند. حــاال اينكه چرا چنين 
عادتي داريم، خودش يك بحث بســيار طوالني در 
حوزه روانشناسي اجتماعي است. با اين حال مثال و 
مصداق تا دل تان بخواهد وجود دارد. در همين مرحله 

قبلي انتخابي جام جهاني، تيم ملي در آستانه حذف 
از مســابقات قرار گرفته بود و نياز داشتيم كه هر 4 
ديدار پاياني، ازجمله 2 بازي بسيار سخت برابر عراق 
و بحرين را ببريم. اينجا بود كه عادت ايراني به كار آمد 
و تيم ملي در هر 4 مسابقه »بي نقص« ظاهر شد. يعني 
حتي به عراق و بحرين يك موقعيت گل هم نداديم. 
حاال هم اميدواريم تيم ملي تصور كند بازي با سوريه 
ادامه همان مرحله قبلي است و فرصت جبران نداريم. 
بايد طوري بازي كنيم كه انــگار محكوم به پيروزي 
هســتيم. هر گافي اينجا بدهيم، مي تواند آتشي به 
پا كند كه همه روياهاي مان را به باد بدهد. تيم ملي 
»بايد« در مسابقات دوره بعدي جام جهاني كه سال 
آينده در چنين روزهايي در قطر برگزار مي شود حاضر 
باشد. اين به نفع همه اســت، ازجمله خود بازيكنان 
گرامي كه مي توانند مشــتريان بهتر با قيمت باالتر 

پيدا كنند.

  جاي خالي سردار را پر كنيد
سردار آزمون البته بازيكن بســيار خوبي است، اما 
در تيم ملي خيلي وقت بــود كه گل »مهم« نمي زد. 
درست وقتي اين اشكال رفع شــد و سردار با 3 گل 
حساسي كه مرحله قبلي به بحرين و عراق زد مردم را 
به وجد آورد، نوبت محروميت او رسيد. آزمون به خاطر 

كارت زردي كه در بازي قبلي برابــر عراق دريافت 
كرده، مســابقه امروز را از دست داده است و طبيعتا 
خبــري از زوج مخوف او و مهــدي طارمي نخواهد 
بود. اين بهترين فرصت است تا گزينه هاي جانشين 
آزمون در خط حمله كه تعدادشــان كم هم نيست، 
خودي نشان بدهند و با پر كردن جاي خالي آزمون، 
توانايي هاي شان را به رخ كادرفني بكشند. نمي دانيم 
برنامه اسكوچيچ چيست؛ او قصد دارد اين جاي خالي 
را با كريــم انصاري فرد پر كند، با مهــدي قائدي، يا 
بازيكن ديگري را مدنظر قرار داده است. هر كدام از 
اينها كه انتخاب شد، اميدواريم جوري بدرخشد كه 

آزمون احساس خطر كند و ديگر محروم نشود!

  خوشحال مان كنيد
درخواست آخر تلخ و جانسوز است؛ اينكه اين روزها 
بهانه براي شادي كم شده است. مردم  به خاطر كرونا 
دليل چنداني بــراي خنديدن ندارند و به ســختي 
مي توانند حتي براي مدت كوتاه، حجم مشــكالت 
اطراف شان را از ياد ببرند. در چنين شرايطي تيم ملي 
شايد به آنها فرصت »تنفس« بدهد. فعال اين دو بازي 
مهم برابر سوريه و عراق را ببريد و اجازه بدهيد مردم 
كشــورتان دمي از اين همه مصيبت غافل شوند. راه 

دوري نمي رود به خدا!

  بگذاريد نفس بكشيم
  4 درخواست از تيم ملي كه اميدواريم اجابت شود

بهروز رسايلي| در شرايطي كه فضاي فوتبال ايران اصال و ابدا »ملي« نيست و تناسبي با حساسيت 
مرحله انتخابي جام جهاني ندارد، اما به هر حال شاگردان دراگان اسكوچيچ امروز نخستين ديدار 
خود در اين رقابت ها را برابر ســوريه برگزار مي كنند؛ مسابقه اي بســيار حساس كه لغزش در آن 
مي تواند كارمان را بسيار سخت كند. در آستانه اين بازي، چند درخواست از مجموعه تيم ملي داريم 

كه اميدواريم اجابت شود.

نشست مطبوعاتي اعضاي تيم ملي ايران پيش از بازي با سوريه، تا حدودي عجيب و پرحاشيه برگزار شد. در اين نشست 
دراگان اسكوچيچ به دليل ابتال به كرونا حضور نداشت و دستيار او يعني ماريون تات حاضر شد كه مهدي طارمي نيز او 
را همراهي مي كرد. ماريون تات در ابتداي صحبت هايش ابراز اميدواري كرد كه ايران با برتري مقابل سوريه 10بازي 
پيش رو را با نتيجه اي خوب آغاز كند. اما مهم ترين بخش صحبت هاي او جايي بود كه درباره غيبت اسكوچيچ و ارتباط 
نيمكت ايران با او توضيح داد: »تا آخرين لحظه اميدواري مان را حفظ مي كنيم كه اسكوچيچ كنارمان باشد و تيم را 
هدايت كند. اما اگر اينطور نشد، حتما در طول بازي با ايشان در ارتباط خواهيم بود، چون ايشان بازي را به صورت زنده 
تماشا خواهد كرد و مي توانيم نظرات شان را در مورد بازي بگيريم. به عنوان دستيار آقاي اسكوچيچ حتما كارهاي الزم 
را پيگيري مي كنم و با 22سال سابقه سرمربيگري، تجربه كافي دارم كه مكالماتم در طول بازي خيلي به درازا نكشد.«

  انتقاد و سپس عذرخواهي طارمي
اما كسي كه در نشست مطبوعاتي ديروز خبرساز شد مهدي طارمي بود. ستاره خط حمله ايران كه سؤالي از او پرسيده 
نشده بود، در انتقاد از جو سرد اين نشست، گفت: »...اينجا ايران است و من فكر مي كردم اتفاقات بهتر و انرژي هاي مثبت 
خيلي بيشتر باشد. در بحرين از فدراسيون تا وزارت ورزش و مردم پشت تيم ملي بودند تا 4بازي را ببريم. ولي تعجب مي كنم 
درحالي كه فردا ) امروز( نخستين بازي را مقابل سوريه انجام مي دهيم، آن همدلي را كه در آن زمان بود، نمي بينم... االن كه 
آمدم اينجا )نشست خبري( اصال پشيمان هستم. اگر مي دانستم شرايط اين است، قطعا نمي آمدم!« طارمي چند دقيقه اي 
به انتقاداتش ادامه داد تا اينكه مسئول برگزاري كنفرانس براي او توضيح داد كه كنفرانس به شكل آنالين برگزار مي شود 

و رسانه ها اجازه حضور ندارند. طارمي پس از شنيدن اين جمالت گفت: »من زود قضاوت كردم، عذرخواهي مي كنم!«

 محروس: براي سوما 
جايگزين داريم

ســرمربي تيم ملــي ســوريه پيش از 
نخســتين ديدار اين تيــم در مرحله 
مقدماتي جام جهاني2022 مقابل ايران 
گفت: »اين ديدار براي ما اهميت زيادي 
دارد. اين بازي اول اســت كه در شرايط 
كرونا برگزار مي شود. يك مسابقه خيلي 
مهم با تيم ملي ايران داريم و قرار است 
بازي با شرايط خاص برگزار شود.« نزار 
محروس درخصوص غيبت عمر السوما 
مهاجم مطرح اين تيم گفت: »او بازيكن 
مهمي براي ماســت. ايران نيز ســردار 
آزمون را در اختيار ندارد. اين مشــكلي 
اســت كه هر 2 تيم دارند اما هر 2 تيم 
بازيكنان خوبــي دارند كــه مي توانند 
جايگزين شــوند و بازي خوبي را نشان 
دهند.« محمود المــاواس، بازيكن تيم 
ملي ســوريه نيز گفت: »بــازي با ايران 
اهميت زيادي بــراي ما جهت صعود به 
جام جهاني دارد. ايران تيم قدرتمندي 
اســت و ما اين مســئله را مي دانيم كه 
با يك تيم خيلي بزرگ بــازي داريم و 
ســرمربي ما نيز روي اين مسئله تأكيد 

كرده است.«

برنامه بازي ها

دوشنبه 22 شهريور

سه شنبه 23 شهريور

ليگ قهرمانان-يك هشتم

استقالل ایران - الهالل عربستان

21:30

استقالل تاجیكستان - پرسپولیس ایران

19:30
النصر عربستان - تراکتور ایران 

20:30

20:30

21:00

۱۱ شهريور ۱۴۰۰

۱۶ شهريور ۱۴۰۰ 

۱۵ مهر ۱۴۰۰

2۰ مهر ۱۴۰۰

2۰ آبان ۱۴۰۰ 

2۵ آبان ۱۴۰۰ 

۷ بهمن ۱۴۰۰

۱2 بهمن ۱۴۰۰ 

۴ فروردين ۱۴۰۱ 

۹ فروردين 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 نهايي

ماريون تات: تا لحظه آخر به حضور اسكوچيچ اميدواريم



19
2 3 0 2 3 6 0 2    پنجشنبه 11  شهریور 1400   شماره 8304 

ساعت2:30 بامداد ديروز فصل نقل وانتقاالت پرماجراي تابستاني 
امســال فوتبال اروپا با چندين خريد دقيقه نودي به پايان رسيد. 
چيزي كه فوتبال دوستان انتظار داشــتند در روز آخر اتفاق نيفتاد 
و امباپه از پاريس به مادريد نرفت اما جابه جايي هاي ريز و درشــت 
زيادي در روز پاياني صورت گرفت. ســائول، هافبك وفادار اتلتيكو 
مادريد كه يك بار به نشــانه اثبات تعصبش قرارداد خود را 9ساله 
تمديد كرده بود، با بي مهري ســيمئونه روبه رو شــد و ترجيح داد 
فصل آينده را در باشگاهي ديگر سپري كند، باشگاهي كه به تازگي 
قهرمان اروپا شده. اين انتقال از اتلتي به چلسي 5ميليون يورو درآمد 
براي باشگاه مادريدي داشت. سيمئونه غيراز تمديد قرارداد خودش 
و دستيارانش، روزهاي نقل وانتقاالت شلوغي را پشت سر گذاشت. 
دي پائول، هافبك آينده دار آرژانتيني را با 35ميليون يورو از پالرمو 
خريداري كرد و 26 ميليون يورو هم براي متئوس كونيا 26 ساله و 
برزيلي داد كه مدال طالي المپيــك را گرفته بود. جذب گريزمان 
به صورت قرضي 10 ميليون خرج بر داشت و ماركوس پائولو و بنژامن 
لكمته رايگان در آمد. اتلتي 71ميليون يورو در نقل وانتقاالت خرج 
كرد و تنها 15ميليون فروش داشت. موسي دمبله و لوكاس توريرا با 
پايان يافتن قرارداد قرضي شان تيم را ترك كردند، ويتولو قرضي به 
ختافه رفت، گربيچ يكساله به ليل قرض داده شد، موراتا يك فصل 
ديگر هم در تورين ماند و يوونتوس براي او 10 ميليون يوروي ديگر 
به مادريدي ها داد. نهون پرس قرضي به اودنيزه و آرياس قرضي به 
گرانادا ديگر خروجي هاي اتلتيكو بودند. سائول هم اگر بخواهد در 
چلسي بماند، 35ميليون يوروي ديگر به حساب اتلتي واريز خواهد 

شد. بقيه خريدهاي روز آخر نقل وانتقاالت به اين شرح بود:
    باشگاه تاتنهام در بيانيه اي از فســخ توافقي قرارداد سرژ اوريه، 
مدافع راست 2۸ساله و ســاحل عاجي خود خبر داد. به اين ترتيب 
اوريه مي تواند پس از پايان مهلت نقل و انتقاالت هم به عنوان بازيكن 
آزاد تيم جديد خود را انتخاب كند. اوريه در ســال2017 با حدود 

25ميليون يورو از پاري سن ژرمن به اسپرز پيوسته بود.

   ژروم بواتنگ مدافع 32 ساله و آلماني سابق بايرن مونيخ با عقد 
قراردادي 2 ساله به ليون رفت.

   رادامل فالكائو مهاجم 35 ساله و سرشناس كلمبيايي با جدايي از 
گاالتاسراي به رايو وايكانو پيوست.

   پابلو سارابيا وينگر 29ساله و اســپانيايي پاري سن ژرمن كه با 
آمدن مســي و ماندن دي ماريا و امباپه تقريبا از حضور در تركيب 
تيم نااميد شــده بود، با قراردادي قرضي و يكساله به اسپورتينگ 

ليسبون منتقل شد.
   فرانك ريبري كه شايعاتي درباره رفتن او به ليگ هاي كشورهاي 
حاشيه جنوبي خليج فارس مطرح شده بود، فعال بازيكن آزاد است 
و قصد بازنشستگي ندارد. او مي تواند به زودي به عنوان بازيكن آزاد 
خارج از پنجره نقل وانتقاالت تابســتاني با هالس ورونا در ســري آ 

توافق كند.
   روبين اولسن دروازه بان 31 ساله و ســوئدي باشگاه آاس رم با 

قراردادي قرضي و يكساله به شفيلد يونايتد پيوست.
   اودســون ادوارد مهاجم 23 ساله و فرانسوي ســلتيك با عقد 
قراردادي 4 ســاله به ارزش 17/5 ميليون يورو از كريستال پاالس 
سر درآورد تا براي سرمربي فرانسوي جديد اين تيم يعني پاتريك 

ويرا بازي كند.
   كارلوس وينيسيوس مهاجم 26 ساله و برزيلي بنفيكا كه دوره اي 
تقريبا ناموفق را در تاتنهام مورينيو تجربه كــرده بود با قراردادي 
قرضي به مدت 2 فصل به همراه گزينه خريــد دائمي به پي اس وي  

آيندهوون انتقال يافت.
   ياســين عدلي هافبك 21 ســاله و فرانســوي بوردو با امضاي 
قراردادي 5 ســاله به ميالن پيوســت اما قرار اســت تا پايان فصل 

به صورت قرضي در باشگاه فرانسوي بماند.
   الكس رونارسون دروازه بان 26 ساله و ايسلندي آرسنال به همراه 
بند خريد دائمي به اودهورلي بلژيك قرض داده شد تا درون دروازه 

تيم جديد كاوه رضايي بايستد.

   الكس كرال هافبك اهل جمهوري چك تيم اسپارتاك مسكو با 
قراردادي قرضي و يكساله به وستهم پيوست. در قرارداد اين بازيكن 

بند خريد اختياري نيز وجود دارد.
   جونيور مسياس مهاجم 30 ساله و برزيلي فصل گذشته كروتونه 

با عقد قراردادي قرضي به همراه بند خريد دائمي به ميالن رفت.
   كيتا بالده مهاجم 26 ساله و سنگالي موناكو با قراردادي قرضي و 

يكساله به كالياري رفت.
   امرسون رويال مدافع 22 ساله و برزيلي بارسلونا پس از 2 ماه از 
انتقالش از بتيس به بارسلونا با قراردادي 5 ساله به ارزش 25ميليون 

يورو به تاتنهام فروخته شد.
   ريس ويليامز مدافع ليورپول به سوانزي در ليگ چمپيونشيپ 
قرض داده شد اما پيش از رفتن قراردادش را تا سال2026 تمديد 

كرد.
   آدموال لوكمن وينگر 23 ساله و انگليسي اليپزيش آخرين بازيكن 
مهاجرت كرده اليپزيش در اين فصل بود كه به صورت قرضي به لستر 

در ليگ برتر اهدا شد.
   كريس ريچاردز مدافع 21 ساله و آمريكايي بايرن مونيخ با عقد 
قراردادي قرضي به مدت يك ســال به باشگاه سابق خود هوفنهايم 

بازگشت.
   زامبو انگيسا هافبك 25 ساله و كامروني فوالم با عقد قراردادي 
قرضي به همراه بند خريــد دائمي 15 ميليون يورويــي به ناپولي 

پيوست.
   دنيس پرائت هافبك 27 ساله و بلژيكي لسترسيتي با قراردادي 

قرضي به همراه بند خريد دائمي به تورينو رفت.
   ريس نلسون هافبك 21 ساله و انگليسي آرسنال با عقد قراردادي 

قرضي و يكساله به فاينورد منتقل شد.
   ناتانيل چالوبا هافبك 26 ســاله و انگليســي واتفــورد با عقد 
قراردادي 2 ســاله به همراه گزينه تمديد براي سال سوم به فوالم 

پيوست.

فصل نقل وانتقاالت پرماجراي تابستاني امسال  پنجره پلمب شد
با چندين خريد دقيقه نودي به پايان رسيد

مقاومت رشيد ادامه دارد

رشيد مظاهري پس از 4 نامه اي كه براي حضور در كميته 
انضباطي باشگاه استقالل دريافت كرده بود، ظهر ديروز 
خودش را به محل باشگاه رساند و در جلسه اين كميته 
شــركت كرد. رئيس كميته انضباطي در جلسه ديروز 
مواردي را درخصوص برخي از اتفاقات فصل گذشته به 
مظاهري گوشزد كرد، مواردي كه خبر رسيده مي تواند 
جرايمي را براي دروازه بان اســتقالل به همراه داشته 
باشد. اين در حالي اســت كه دروازه بان استقالل هنوز 

بابت فصل گذشته از اســتقالل طلب دارد. حاال 
خيلي ها مي گويند باشگاه استقالل قصد دارد با 
جرايم سنگين فشار ها را بر مظاهري افزايش 
دهد تا ايــن دروازه بان خــودش تصميم به 

جدايي بگيرد، ادعايي كه تأييد يا تكذيب 
نشده است. به هر حال استقاللي ها 

پس از جذب رضايــي به عنوان 
دروازه بان دوم و تمديد قرارداد 
حســيني، انتظار نداشــتند 
رشــيد راضي به ماندن شود و 
اين همان مسئله اي است كه 
پيش بيني هاي آنها را بر هم زد. 
جالب اينجاست كه مظاهري تا 

امروز در مصاحبه هايش موضعي 

حرفــه اي را در پيش گرفته و از نخســتين روز هم در 
تمرينات تيمش حاضر بوده اســت. مظاهري كه مبلغ 
قراردادش براي سال بعد خيلي باالست در جلسه ديروز 
هم به مديران اســتقالل گفت كه قصــد ماندن دارد و 
از همين رو قرار شد جلســه آينده بعد از بازي با الهالل 
عربستان برگزار شود. رشــيد خودش هنگام خروج از 
باشگاه گفت: »با جديت كارم را انجام مي دهم، اما اذيت 
شدم. از آقاي مددي و يونسي درباره رفت وآمدهاي من 
به كميته انضباطي بپرسيد. فكر كنم يك بار ديگر بايد 
به باشگاه بيايم. باشگاه بايد شرايطي پيش بياورد تا 
بازيكن آرامش داشته باشد. نمي دانم چه اتفاقي 
مي افتد، اما فكر كنم با صحبت كردن همه  چيز حل 
مي شود و نبايد روبه روي هم گارد بگيريم. صد 
درصد در استقالل ماندني هستم و از ته 
دلم اين تصميم را گرفته ام. يكسري 
صحبت ها شد كه اذيت شدم. به 
من گفتند نمي توانم قراردادم 
را فســخ كنم. من چه بازي 
كنم چه نكنم، مي جنگم، اما 
مي توانستم قراردادم را فسخ 
كنم. من مجبور به ماندن نبودم، 

بلكه دوست داشتم بمانم.«

دروازه بان استقالل پس از شركت در كميته انضباطي
 باشگاه هم تأكيد كرد در جمع آبي ها مي ماند

گوچي: پيشنهاد دارم اما نمي دانم چه 
تصميمي مي گيرم

مطهري2ساله بست

رضا قوچان نژاد قصد دارد از فوتبال خداحافظي كند. 
اين شايعه اي اســت كه در روزهاي اخير رسانه اي 
شده و مشخص نيست اصال صحت دارد يا خير. اين 
در حالي اســت كه پيش بيني مي شد رضا گوچي 
امســال يكي از چهره هاي اصلــي نقل و انتقاالت 
تابستاني فوتبال ايران باشد و حداقل به حضور در 
ليگ برتر رضايت دهد. به هر حال او تنها 33 سال 

سن دارد و فصل گذشــته در ليگ هلند به طور 
ميانگين هــر 114 دقيقه يك گل زده 

اســت. فراموش نكنيم كه گوچي 
به خاطر اختالفاتي كه با ســرمربي 
تيم داشت، هيچ وقت به مهره فيكس 

زووله تبديل نشد و تنها 7 بار در تركيب 
اصلي قرار گرفت. با وجود اين او در 
6۸4 دقيقه بــازي در ليگ هلند، 
6 گل زد كه آمار بدي به حســاب 
نمي آيد. رســانه اي شدن شايعه 
خداحافظي گوچي بهانه اي شد تا 

تماسي با او داشته باشيم، تماسي 
كه بــا واكنش جالب او همراه شــد. 
قوچان نــژاد در گفت و گويي كوتاه با 

همشهري ورزشي شــايعه جدايي اش را تكذيب 
نكرد و گفــت:  »من در 3 ماه اخير پيشــنهادهاي 
زيادي داشتم، از يونان، هند، اســتراليا، بلژيك و 
چند پيشنهاد از هلند اما هنوز تصميم براي آينده ام 
نگرفته ام و نمي دانم مي خواهم چه كاري انجام دهم. 
من حتي از ليگ ايران هم پيشنهاد داشتم اما بازهم 
مي گويم كه نمي دانم مي خواهم چه تصميمي براي 
آينده ام بگيرم.«باتوجه به پايان نقل و انتقاالت در اروپا 
حاال گوچي به عنوان سهميه آزاد مي تواند به تيم 
جديدش برود يا براي هميشه از دنياي بازيگري 
خداحافظي كند. اينطور كه خود قوچان نژاد 
مي گويد براي روشن 
شدن آينده او بايد 
كمي منتظر ماند. 
قوچان نژاد با سابقه 
بازي در بلژيك، هلند، 
انگليس، يونــان، كويت و 
قطر در پايان جام جهانــي 201۸از 
فوتبال ملي خداحافظي كرد و بايد ديد 
اين بار براي بازي در رده باشگاهي چه 

تصميمي مي گيرد.

رضا قوچان نژاد در گفت و گو با همشهري شايعه خداحافظي اش از فوتبال را رد نكرد

 ارسالن كه گفته مي شد اصرار به قرارداد يك ساله دارد
 باالخره با امضاي قراردادي 2 ساله آبي پوش ماند

    قهرمان نقل وانتقاالت
آرسنال را نگاه نكنيد كه بدون گل زده و امتياز در ته جدول ليگ برتر جا خوش كرده؛ اين 
تيم قهرمان فصل نقل وانتقاالت است. آرتتا در اين تابستان 150ميليون پوند صرف خريد 
بازيكن كرد. او به سبك تيم ها و مربيان وطني كلي بازيكن را به سمت درهاي خروجي هل 
داد و چندين بازيكن جديد خريد. تا آخرين ثانيه هاي بسته شدن پنجره هم دست بردار 
نبود و در روز پاياني با مبلغ 18ميليون يورو يك مدافع ژاپني از ســري آ خريد. تاكاهيرو 
تومياسو مدافع ژاپني بولونيا كه به كاكرو يوگا شهرت دارد، معلوم نيست چندمين خريد 
آرتتا در خط دفاعي است. او ساليبا، پابلو ماري، تومياسو، گابريل ماگاالش، بن وايت و داويد لوييس را براي قلب خط 
دفاعي خريده تا در كنار موستافي، چيمبرز، سوكراتيس و هولدينگ در اين پست بازي كنند كه البته يك سري از 
آنها بعدا مرخص شدند. او 3 دروازه بان هم گرفته كه 2 تاي آنها خريد قطعي و يكي قرضي بود. به ورودي هاي پرتعداد 
آرسنال نگاه كنيد؛ بن وايت از برايتون )58ميليون يورو(، مارتين اودگارد از رئال مادريد )35ميليون يورو(، آرون 
رمزديل از شفيلديونايتد )28ميليون يورو(، ســامبي لوكونگا از اندرلخت )17ميليون يورو(، نونو تاوارش از بنفيكا 
)8ميليون يورو( و تومياسو از بولونيا )23ميليون يورو(. حاال بدنيست نگاهي هم به خروجي هاي آرسنال داشته باشيم؛ 
متئو گندوزي و ويليام ساليبا )مارسي- قرضي(، لوكاس توريرا )فيورنتينا- قرضي(، ويليان )كورينتيانس- رايگان(، 
جو ويلوك )نيوكاســل 30ميليون يورو(، داويد لوييز )بدون تيم- اتمام قرارداد(، ريس نلسون )فاينورد- قرضي(، 
الكس رونارسون )او اچ لون- قرضي( و هكتور بلرين )رئال بتيس- قرضي(. يعني آرتتا در نقل وانتقاالت تنها يك فروش 
30ميليون يورويي داشت كه اين بازيكن هم در نيم فصل قبل قرضي به نيوكاسل رفته بود و حاال قراردادش قطعي 
شده. با اين روند دو سه فصل ديگر آرسنال با اين سرمربي مي تواند ورشكسته شود. در روز پاياني هكتور بيرين كه 
يكي از كاپيتان هاي تيم بود و همه عمر حرفه اي اش غيراز يك فصل حضور قرضي در واتفورد را در آرسنال بازي كرده 
بود، به اسپانيا برگشت. مدافع راست آرسنال يك ســال به طور قرضي بدون بند خريد قطعي در بتيس بازي خواهد 
كرد. او محصول آكادمي بارسلوناست. بيرين در 239بازي با پيراهن آرسنال 9گل و 29پاس گل ثبت كرده بود. درباره 
خريد ژاپني جديد توپچي ها هم بايد به اين موضوع اشاره داشت كه خريد بازيكنان كره اي و ژاپني عالوه بر كيفيت 
باالتر آنها نسبت به همتايان آسيايي، از لحاظ بازاريابي در خاور دور داراي اهميت است. با اين حال تومياسو مدافع 
خوبي هم هست. آرسنال قبال بازيكناني مثل ايناموتو، ريو ميائيچي و تاكوما آسانو را با مليت ژاپن به تيم خود اضافه 
كرده بود كه هيچ يك از آنها به بازيكن مهمي تبديل نشدند و صرفا جنبه تبليغاتي و رسانه اي داشتند. تومياسو 61بار 

با پيراهن بولونيا در سري آ بازي كرده است.

    خريدي كه پس داده شد
بارســلونا با جيب خالي تا آخرين دقيقه هاي مهلت انقضاي 
نقل وانتقاالت در بازار پرســه مي زد. چيزي كــه نصيب آنها 
شــد خروج 2 بازيكن آينده دار، جدايي قرضي يك ســتاره 
گران قيمت و آمدن قرضي يك مهاجم ذخيره. شايعه شده بود 
بارســا براي خريد بازيكن محصول آكادمي خودش يعني دني 
اولمو 75ميليون يورو به اليپزيش پيشــنهاد داده كه واقعيت 
نداشت. آنها حتي موريباي 18ساله و استعداد ناب الماســيا را از ترس اينكه مبادا در پايان 
فصل رايگان تيم را ترك كند با 15+7ميليون يورو به همين باشگاه آلماني هديه دادند. بردي 
كه كاتالونيايي ها كردند اين بود كه از شر دستمزد نجومي گريزمان خالص شدند و توانستند او 
را به باشگاه سابقش پس بدهند. انتقال گريزي عالوه بر اينكه 10 ميليون يورو به خزانه باشگاه 
واريز كرد، مي تواند 40ميليون ديگر هم فصل آينده با قطعي شدن اين قرارداد قرضي با اتلتيكو 
به باشگاه برگرداند. البته خود بارسا همين بازيكن را 2 سال قبل با رقم 120ميليون يورو كه رقم 
بند فسخ قراردادش بود از اتلتي خريده بود و اين وسط دست كم 70ميليون يورو ضرر كردند؛ 
آن هم در شرايطي كه 2 سال حقوقي سرسام آور به او داده بودند. ابتدا گفته مي شد گريزمان 
با ژائو فليكس معاوضه مي شود اما اين اتفاق نيفتاد و فليكس در مادريد ماند. تنها شكار بارسا 
در دقيقه هاي پاياني پيش از بسته شدن پنجره نقل وانتقاالتي خريد قرضي لوك دي يونگ از 
سويا بود؛ مهاجم هلندي مؤثري كه در باشگاه و تيم ملي هميشه ذخيره است. حاال بارسلونا 
2تا دي يونگ در رختكن دارد. گريزمان در 102بازي براي بارسا 35گل زد و 17پاس گل داد كه 
27تا از اين گل ها گل تساوي بخش يا پيروزي تيم بود اما اين اواخر هواداران او را هو مي كردند. 
خط حمله رؤيايي باشگاه در ابتداي تابستان متشكل شده بود از مسي، گريزمان، ممفيس و 
آگوئرو و حاال چيزي كه از اين رؤيا باقي مانده بريتويت، ممفيس و لوك دي يونگ است. مسي 
به پاريس رفته، گريزمان به اتلتي برگشته، آگوئرو 2 ماه ديگر مصدوم است و قراردادش هم در 
لحظه آخر به خاطر كوتاه آمدن آلبا و بوسكتس از بخشي از دستمزدشان اجازه ثبت پيدا كرده. 
لوك دي يونگ 31ساله در 2 فصل گذشته 69بار براي سويا به زمين رفت و توانست تنها 10گل 

و 2 پاس گل به نام خودش ثبت كند.

    كينه مادريد از پاريس
پاري سن ژرمن به پيشنهاد 200ميليون يورويي رئال مادريد براي خريد امباپه اعتنايي نكرد و حتي 
به آن پاسخ هم نداد. فلورنتينو پرس كه سر پروژه سوپرجام اروپا ناصر الخليفي را در جبهه مقابل 
خودش مي ديد، حاال ته مانده رابطه دوري و دوســتي با مالك قطري باشگاه فرانسوي را از دست 
رفته مي بيند. بي اعتنايي پاريس توهين بــه مادريدي ها بود. خليفي ترجيح داد يك فصل ديگر 
امباپه را به زور نگه دارد و از قيد اين همه پول بگذرد تا اين بازيكن در ژانويه رسما باشگاه آينده اش 
را معرفي كند و در پايان فصل به طور رايگان جدا شود چون چيزي كه قطري هاي پي اس جي به آن 
توجهي ندارند پول است. وقتي پول خارج از فوتبال به فوتبال تزريق مي شود و يوفاي هميشه فاسد 

چشمانش را مي بندد نتيجه همين مي شود كه مسي، نيمار، امباپه و راموس به عالوه دوجين ستاره 
گران قيمت ديگر در يك تيم جمع مي شوند و حقوق ساالنه آنها از 500ميليون يورو هم باال مي زند. 
اين ولخرجي ها در حالي است كه همين باشــگاه 300ميليون يورو در دوران كرونا زيان ديده و حق 
پخش تلويزيوني ليگ فرانسه هم پيش از آمدن مســي 40درصد كاهش داشته است. رئال مادريد 
نتوانست امباپه را بگيرد و به كاماوينگا در پستي ديگر قناعت كرد. رئالي ها حتي در ساعات پاياني 
مهلت نقل وانتقاالت تابستاني وضعيت حسام عوار از ليون را هم پرس وجو كردند اما براي اقدام ديگر 
دير شده بود. امباپه پس از منتفي شدن موضوع انتقالش به مادريد در اينستاگرام استوري گذاشت كه 
»روياهايت را براي بعد برنامه ريزي كن« و كمي بعد اين استوري را پاك كرد. در همين حين كه هواداران 

و مديران رئال خودشان را به آب وآتش مي زدند، پاريسي ها با خيال راحت سرگرم قطعي كردن آخرين 
خريد خود در پستي بودند كه هنوز در آن ســتاره بزرگي نداشتند. نونو مندس مدافع چپ 19 ساله 
اسپورتينگ ليسبون با قراردادي قرضي و يكساله به ارزش 7 ميليون يورو به پاري سن ژرمن پيوست. 
بند خريد 40 ميليون يورويي در اين قرارداد براي پي اس جي به چشم مي خورد كه مشكلي نيست؛ چون 
پول نفت و گاز به اندازه كافي هست! مندس كه در فهرست پرتغال در يورو 2020 نيز حاضر بود، نخستين 
بازي خود را براي اسپورتينگ در ژوئن 2020 انجام داد و با انتقال ماركوس آكونيا به سويا، به بازيكن 
ثابت تيم پرتغالي بدل شد. نكته جالب آنكه با تمديد قرارداد در دسامبر 2020، بند فسخ قرارداد او از 

45 به 70 ميليون يورو ارتقا يافته بود .

ارسالن مطهري مهاجم استقالل سرانجام قراردادش 
را با اين باشــگاه تمديد كرد.  2 هفته پيش مذاكرات 
مهاجم استقالل با مديران اين باشگاه تا امضاي قرارداد 
هم پيش رفت اما ارسالن اصرار داشت به جاي قرارداد 
2 ساله براي يك فصل ديگر با اســتقالل قرارداد امضا 
كند. اين درخواست مطهري با مخالفت فرهاد مجيدي 
روبه رو شد و سرمربي اســتقالل به اين بازيكن اعالم 
كرد اگر قــراردادش را به زودي تمديــد نكند، ممكن 
است در ليست فصل بعد جايي نداشته باشد. مهاجم 
آبي ها كه در هفته هاي پاياني فصــل قبل با مديريت 
باشگاه اختالف پيدا كرده بود، پس از اين داستان بر سر 
تمديد قراردادش به مشكل خورد. او بعد از اين اتفاقات 
از مسئوالن استقالل يك روز فرصت گرفت اما مجيدي 

شبانه مقابل باشگاه به خبرنگاران گفت 
كه بعد از پايان مذاكرات به هواداران 

توضيح مي دهد كه برخي بازيكنان 
چه پيشنهاداتي را قبول نكردند. 

اين اظهارنظر مجيدي باعث شد خيلي ها تصور كنند 
مطهري با استقالل بر ســر مبلغ قرارداد اختالف دارد 
اما واقعيت ماجرا اين بود كه طرفين روي مدت قرارداد 
با يكديگر به اختالف خوردنــد. بعد از اين مصاحبه هر 
روز بحث جدايي يا ماندن اين بازيكن مطرح مي شــد 
و مديران استقالل نام مطهري را در فهرست بازيكناني 
قرار مي دادند كه فاصله اي تا جدايي ندارند. در نهايت 
سه شنبه شــب فرزاد مجيدي با انتشار استوري عكس 
خودش و مطهري در اينستاگرام از ماندن اين مهاجم 
در جمع آبي ها خبــر داد و ظهر ديــروز هم مطهري 
خودش را به باشگاه رساند تا با امضاي قراردادي 2 ساله 
رسما آبي پوش بماند. جالب اينكه ارسالن كه با مديران 
باشگاه اختالف دارد، عكس تمديد قراردادش را هم با 
فرزاد مجيدي گرفت. البته مشخص 
نيست بيماري مددي باعث شده 
تا ارسالن با مجيدي عكس بگيرد 

يا اختالفات گذشته!
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روز گذشته فدراسيون بسكتبال ايران حكم 
ســرمربيگري تيم ملي را به دست مصطفي 
هاشــمي داد ولي واكنش ها به حضور او روي 
نيمكت تيم ملي از چند روز پيش آغاز شــد. 
بعضي ها مربيگري تيم ملي را حق هاشــمي 
مي دانند، حقي كه ســال ها از او دريغ شــد. 
اما عده اي هم بعد از ديــدن نمايش ضعيف 
تيم ملي در بازي هــاي المپيك و پنجره هاي 
انتخابي آســيا، منتظر اســتخدام يك مربي 
خارجــي درجه يك بودند. البتــه به هر حال 
آنها هم قبول دارند كه در شــرايط اقتصادي 
فعلي و به خصوص در فدراسيون بسكتبال كه 
مانور چنداني روي درآمدزايي ديده نمي شود، 
اســتخدام مربي خارجي تقريبــا غيرممكن 
است. هاشمي از نامدارترين مربيان باشگاهي 
بسكتبال است كه جانشين مهران شاهين طبع 
رقيب هميشگي اش شده است. هاشمي تجربه 
سرمربيگري تيم ملي را ندارد اما دوره اي در 
تيم ملي دستيار نناد ترايكوويچ بود. با اين حال 
موفقيت هايي كه در ســطح باشگاهي داشته 
و همينطور سوابقش در دوران بازيگري، اين 
اطمينــان را مي  دهد كه او يكــي از بهترين 
گزينه ها براي تيم ملي است. اما آيا در شرايط 
فعلي مي شود به موفقيت او با تيم ملي اميدوار 

بود؟
ديروز هاشمي در نشست خبري پاسخگوي 
ســؤاالت خبرنگاراني بود كــه چند دغدغه 
اساسي دارند؛ آيا سرمربي تيم ملي تمام وقت 
اســت؟ دوباره بازيكنان دورگه متوســط به 
بازيكنــان درجه يــك داخلي ترجيــح داده 
مي شوند؟ با خداحافظي و پا به سن گذاشتن 
بازيكنان باتجربــه، تيم چه شــرايطي پيدا 
مي كند؟ شــاهين طبع همزمان با تيم ملي، 
مربي باشگاهي هم بود و اين مسئله هميشه 
با نقد همراه بوده اســت. اما هاشمي هم قرار 
نيست از تيم باشگاهي اش كناره گيري كند. 
هاشمي سرمربي تيم مهرام است و دستيارش 
مهران حاتمي سرمربي تيم شهرداري گرگان. 
او تنها چيزي كه ديروز در اين باره گفت، اين 
جمله بود: »يقينا منافع باشگاهي را به تيم ملي 
ترجيح نمي دهيم.« محمد جمشيدي بازيكن 
تيم ملي گفته بود كه براي شاهين طبع اولويت 

منافع باشــگاه بود. دلخوري بازيكنان داخلي 
از ســرمربي ســابق اين بود كه چرا بازيكنان 
دورگه اي را كه خــارج از ايران بازي مي كنند 
و نه كيفيت بااليي دارنــد و نه تجربه ملي، به 
آنها ترجيح مي  دهد. هاشمي به اين بازيكنان 
اطمينان داد كه براي او شايسته ســاالري در 
اولويت است: »هركسي كه پاسپورت ايراني 
داشته باشد و با قوانين ما كنار بيايد، مي تواند 
در تيم ملي بازي كند، اما شايسته ســاالري 
مهم ترين اصل براي دعوت از بازيكنان است. 
اگر كســي از بازيكنان داخلي باالتر باشــد، 

استفاده مي كنيم و در غير اين صورت نه.«
صمد نيكخواه بهرامي بعد از المپيك از تيم ملي 
خداحافظي كرد و حامد حدادي هم گفت كه 
توانش اجازه نمي دهد در همه بازي هاي ملي 
به ميدان برود. اما حاال گفته مي شــود نه تنها 
صمد خداحافظي اش را پس گرفته كه مهدي 
كامراني هم قصد حضــور در تيم ملي را دارد. 
به نظر مي رسد هاشــمي از اين تصميم آنها 
استقبال كرده است: »از نگاه يك كارشناس 
مي گويم كه مربي بايد اول نتيجه گرا باشــد 
چون فرصت اردوي بلندمدت مثل باشــگاه 
ندارد. مســئله دوم تعامل با بازيكنان است. 
مورد سوم اينكه شما بايد يك استعدادياب هم 
باشيد. براي اينكه بتوانم جوابگو باشم بهترين 
بازيكنان را دعوت مي كنم. تيم ما پير شده و 
بايد جوان شود اما شما بايد بدنه تيم خودتان 
را كه افرادي مثل صمد و حامد هستند حفظ 
كنيد و در كنار آنها از بازيكنان جوان استفاده 
كنيد.« مسابقات انتخابي جام جهاني2023 از 
اول آذر شروع مي شــود و ايران با قزاقستان، 
سوريه و بحرين همگروه است. هاشمي كمتر 
از 4ماه فرصت دارد تيــم را آماده كند: »بعد 
از اســتراليا كه قهرمان آسياست، ما بهترين 
بازيكنان را داريــم و به جز برد به چيز ديگری 
فكر نمي كنيــم. هيچ توجيــه و بهانه اي هم 

نداريم.«
هاشــمي ديروز اعتراف كرد همانطور كه در 
دوران بازي اش حضــور در تيم ملي آرزويش 
بوده، در دوران مربيگري هم اين آرزو را داشته 
است، اما تأكيد كرد روزي كه بداند براي تيم 

ملي مفيد نيست كنار مي رود.
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مربي جديد بسكتبال با وعده شايسته ساالري آمد
مصطفي هاشمي از حفظ صمد و حامد در تيم ملي خبر داد و 
گفت براي شكست در انتخابي جام جهاني هيچ بهانه اي ندارد

طالي هشتم در دستان افروز 
 پرتابگر نيزه ديروز با ركوردشكني در توكيو قهرمان شد و گفت از حاال براي مدال و ركورد جديد بازي هاي پاراآسيايي

 و پارالمپيك پاريس تمرين مي كند 

هشتمين مدال طالي ايران در بازي هاي پارالمپيك توكيو با ركوردشكني 
به دست آمد. ســعيد افروز ديروز صبح در كالسF34 پرتاب نيزه روي 
سكوي قهرماني رفت. او با پرتاب 40متر و 5سانتي متر هم مدال طالي 
بازي ها را گرفت و هم ركورد جهان را شكست. پرتابگراني از چين، مراكش، 
فرانسه، كلمبيا، پاپوا گينه، تونس و عراق رقيب افروز بودند اما او در همان 
پرتاب اول از بقيه پيش افتاد. 39متر و 48سانتي متر در پرتاب اول، 39:40 
متر در پرتاب دوم و ركوردشكني در پرتاب سوم. با پرتاب سوم بود كه افروز 
مدال طاليش را قطعي كرد. پرتاب چهارم هــم 39:67 متر بود. افروز از 
پرتاب پنجم و ششم انصراف داد. نفر دوم مائوريسيو والنسيا از كلميبا بود 
كه با پرتاب 37متر و 84سانتي متر مدال نقره گرفت.افروز بعد از قهرماني 
در توكيو گفت كه چقدر اين طال برايش ارزش دارد: »اين مدال براي من 
خيلي مهم است. چون براي رسيدن به آن خيلي تالش كردم. خوشحالم 
كه با شكســتن ركورد جهان اين مدال را گرفتم. در كالس ما ركورددار 
جهان و پارالمپيك حضور داشتند و كارم خيلي سخت بود.« او مطمئن 
است كه مردم از مدالش خوشحال شده اند: »قبل از اينكه به توكيو بيايم، 
مردم براي من خيلي انرژي مثبت مي فرستادند و مي گفتند حتي اگر مدال 
هم نگيري، با حضور در پارالمپيك كار بزرگي كرده اي. اطمينان دارم امروز 
با موفقيت من مردم خيلي خوشحال شده اند و از عملكردم راضي هستند.« 
پارالمپيك براي افروز تمام شده و او براي مسابقات بعدي آماده مي شود: 
»يكي دو ماه استراحت مي كنم و بعد براي مسابقات جهاني و پاراآسيايي 
و بعد از آن براي بازي هاي پارالمپيك پاريس آماده مي شوم. مي خواهم در 
پاريس بهتر نتيجه بگيرم و ركورد بشكنم. رسيدن به نتيجه بهتر تمرين 
بيشتر مي خواهد. وظيفه من فقط تمرين است و نتيجه با خداست. امروز 
هم مي دانستم كه اگر خدا بخواهد نتيجه مي گيرم و فقط از او مدد گرفتم.«

  شجاعي: در رشته غيرتخصصي مسابقه دادم
ديروز رقيه شــجاعي هم در تفنگ 10متر درازكش مختلط مسابقه 
داد. او در رقابت با 47تيرانداز با امتياز 626/2 در رده39 قرار گرفت و 
نتوانست به فينال برسد. شجاعي ديروز بعد از مسابقه گفت اين رشته 
تخصصي اش نبوده است:»انتظار صعود به فينال را نداشتم چون اين 
رشته تخصصي من نيست. فقط چند جلسه در اين رشته تمرين كرده 
بودم. رشته من تفنگ ايستاده اســت.« او روزهاي گذشته در تفنگ 
بادي 10متر ششم شــده بود. عصر ديروز هم وحيد علي نجيمي در 

دوي 400متر دويد و در گروه مقدماتي به رتبه چهارم رسيد.

  روز شلوغ ايراني ها 
برخالف ديــروز كه فقط 3ورزشــكار ايراني در پارالمپيك مســابقه 
داشتند، امروز روز شلوغي براي ايراني هاست. 7نفر امروز در توكيو به 
ميدان مي روند و تيم ملي واليبال نشســته هم در نيمه نهايي مسابقه 
مهمي دارد. در يكي از مهم ترين مســابقات امروز زهرا نعمتي رقابت 
مي كند. او كه يكي از شــانس هاي اصلي مدال طالي ايران است، در 
تيروكمان و ريكرو انفرادي مســابقه دارد. نعمتي اگر بتواند از مرحله 
يك شانزدهم صعود كند، براي گرفتن مدال طال روز شنبه با 7تيرانداز 
ديگر مسابقه مي دهد. نعمتي مدال طالي بازي هاي پارالمپيك لندن 
و ريو را دارد و به دنبال طالي ســوم اســت. مهدي اوالد و نورمحمد 
آرخي هم در فينال پرتاب ديســك حضور دارند. علي پيروج هم در 
فينال پرتاب نيزه مســابقه مي دهد. ايران 2نماينده هم در مسابقات 
قايقراني دارد. اسالم جاهدي و شهال بهروزي راد در مقدماتي پاراكانو 

پارو مي زنند.

  همه نگاه ها به مهرزاد
واليبال نشســته امروز در نيمه نهايي بازي دارد. تيم ايران 3بازي مرحله 
گروهي را بدون شكســت و بدون از دســت دادن حتي يك ست برده و 
امروز در نيمه نهايي با بوسني بازي دارد. بوسني رقيب اصلي ايران است 
و به خاطر همين بازي امروز به فينال زودهنگام 2تيم تعبير شده است. 
بيشتر فينال هاي مسابقات چند سال اخير واليبال نشسته را ايران و بوسني 
برگزار كرده اند ولي حاال آنها در نيمه نهايي بايد با هم روبه رو شوند. ايران كه 
6مدال طال و 2نقره بازي هاي پارالمپيك را دارد، خيلي اميدوار است كه 
در توكيو هم روي سكوي قهرماني برود. در تيم ايران مرتضي مهرزاد با قد 
246سانتي متري بيشتر از بازيكنان ديگر مورد توجه است. ديروز ورزش3 
گزارشي با اين عنوان داشت: »دومين مرد بلندقامت جهان به دنبال كسب 
مدال طالي پارالمپيك براي ايران.« اين گزارش را تام ديســنت درباره 
مهرزاد نوشته و در نشريه سيدني مورنينگ هرالد چاپ شده است. ديسنت 
مهرزاد را تايگر وودز و راجر فدرر واليبال نشسته معرفي كرده و قد او را با 
درهايي كه در استراليا ساخته مي شود، مقايسه كرده است: » ارتفاع يك در 
استاندارد در استراليا 204سانتي متر است و طول پرش برنده مدال طالي 
المپيك اخير 237سانتي متر.« ديسنت اشاره اي هم به بازي مهرزاد در 
فينال بازي هاي پارالمپيك ريو كرده است. در آن بازي مهرزاد 28امتياز 
گرفت و با آبشارها و دفاعش به قهرماني ايران كمك كرد: »قد مهرزاد در 
حالت نشسته روي زمين 196سانتي متر است و باالترين ارتفاع آبشارش به 
230سانتي متر مي رسد.« قد مهرزاد و تسلطي كه او در بازي دارد، كابوس 
همه حريفان است. بايد ديد عصر امروز او در بازي با بوسني مي تواند به تيم 
كمك كند تا ايران يك بار ديگر به فينال پارالمپيك برسد. ايران اگر اين 

بازي را ببرد شنبه در فينال با برنده روسيه و برزيل بازي مي كند.
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  براي مجرمان سابقه دار در صورت تخلف حكم سنگين تر صادر شود
از مسئوالن درخواست داریم قانوني را به تصویب برسانند مجرماني كه 
به هر دليل محكوميت قبلي داشته اند در محكوميت جدید آن را لحاظ 

و محكوميتشان را دوچندان كنند تا به اندازه كافي بازدارنده باشد.
بيگي از تهران

  كمك هزينه معيشت معلوالن ماده 27 واريز نمي شود
از ابتداي ســال تاكنون مابه التفاوت افزایش مســتمري مددجویان 
نهادهاي حمایتي پرداخت نشده است. همچنين كمك هزینه معيشت 
ماده 27معلوالن شدید و خيلي شــدید دیگر واریز نمي شود و هيچ 

مسئولي پاسخگو نيست.
يك معلول شديد

  مسئوالن به داد مستأجران بي خانمان برسند 
مدت 7ماه اســت كه به خاطر ناتواني در تامين پول پيش خانه تمام 
وسایل زندگي ام بعد از 14ماه زندگي مشــترك در پاركينگ است. 
خانواده ام در شهرستان نزد خانواده همسرم رفته اند و خودم در تهران 
سرگردان هستم. شغلم مرتبط با حوزه كتاب بود كه مدت هاست به 
خاك سياه نشسته اســت. به هر دري مي زنم وامي بگيریم و ساماني 
دوباره به خانواده و زندگي ام بدهم. وام هاي ودیعه مسكن هم آن قدر 
دردسر دارند كه امثال من نمي توانيم از آن بهره مند شویم و شاید اصال 
براي قشر مرفه طراحي شده است. چرا یك نهادي به داد افرادي مانند 

من كه تعدادشان هم كم نيست نمي رسد؟
يك شهروند بي خانمان

  وام ازدواج را به پدر و مادر زوجين هم بدهند
با توجه به هزینه هاي بسيار سنگين معيشت، تشكيل خانواده و ازدواج 
بسيار مشكل شده اســت و به رغم افزایش وام ازدواج به زوج ها امكان 
ساماندهي ازدواج جوانان نيست. از مسئوالن تقاضا داریم همانگونه 
كه به زوج هاي جوان با همه فراز و فرودهایش وام مي دهند به والدین 
آنها نيز وام حمایتي بدهند كه بتوانند جوانان خود را آبرومندانه راهي 
خانه بخت كنند. هم اكنون وامي كه به یك زوج مي دهند مجموعا پول 
پيش خانه را نيز تامين نمي كند چه رسد به خرید ملزومات زندگي. 
پرداخت این وام به خصوص به خانواده هاي بازنشستگان كار سختي 
نيست و حتي نياز به ضامن ندارد زیرا مي توانند از حقوق بازنشستگان 

كسر كنند.
عسگري از تهران 

  شماره هاي وزارت بهداشت پاسخگوي مشموالن واكسن نيستند
28 روز بعد از زدن واكســن اول چيني، در رشت براي تزریق دز دوم 
مراجعه كردم كه با دربسته مركز مواجه شــدم. در كارتي كه به من 
داد ه اند نوشته بود براي تزریق دوز دوم با شما هماهنگي خواهد شد و 
اگر نشد با شماره 4401 تماس بگيرید. درحالي كه این شماره حداقل 
در رشت، براي وقت گرفتن بيمارستان اســت نه واكسن. به شماره 
190وزارت بهداشــت زنگ زدم كه گفتند براي تعيين زمان واكسن 
دوم با شما تماس خواهند گرفت. بعد از چند روز پيگيري و مراجعه 
مكرر، البته من واكسنم را زدم ولي این روال نادرست باید اصالح شود 

و كسي پاسخگو باشد.
خانقاهي از رشت

  پس از 11سال خبري از مسكن مهر شيراز نشد
11سال است براي مسكن مهر ثبت نام كرده ام و 38ميليون پول داده ام. 
هنوز معلوم نيست مسكني به ما بدهند یا نه. من در سال 78سالگي 
هنوز موفق نشده ام مســكن خود را تحویل بگيرم و اميدي هم ندارم 

این مسكن به عمرم قد بدهد. مسئوالن توجهي به این موضوع كنند.
محمدرضا سالمي از شيراز 

  خلف وعده ايران خودرو همچنان ادامه دارد
سال گذشته كارخانه ایران خودرو، طي برگزاري مزایده اي، تعدادي از 
خودروهاي سمند خود را براي فروش ارائه كرد. من از كساني بودم كه 
در این مزایده شركت كردم و مبلغي از پول را همان موقع و مابقي را 
اواخر اردیبهشت ماه امسال واریز كردم. طبق توافقنامه قرار شد خودرو 
حداكثر تا پایان خرداد تحویل شود. متأسفانه نه تنها این اتفاق نيفتاد 
بلكه هنوز هم جواب روشني به ما نداده اند. تقاضا داریم یا خودرویي 

دیگر تحویل یا مبلغ واریزي ما را عودت دهند. 
هدايتي از تهران

  شهرک حكيميه نياز به توجه بيشتر
عمليات عمرانی در حكيميه بسيار كند پيش می رود. گویا در حاشيه 
بودن این محل باعث شده كه مســئوالن توجه كمتری به آن داشته 

باشند. مسئوالن لطفا بيشتر توجه كنند. 
مقيمی از تهران

  لزوم نصب تابلوي راهنمايي درخروجي بازار گل امام رضا
خروجي اتوبان امام رضا به بازار گل، فاقد تابلوي راهنمایي مناسب است 
و این موضوع موجب سردرگمي رانندگان مي شود. از اداره راهنمایي 

و رانندگي درخواست مي كنيم تا براي رفع این مشكل اقدام كنند. 
زماني از تهران

   سرويس بهداشتي پارک قيطريه
پارك قيطریه از قشنگ ترین و قدیمي ترین و بهترین پارك هاي تهران 
است ولي متأسفانه سرویس هاي بهداشــتي خيلي كثيف، خراب و 

غيربهداشتي دارد. از مسئوالن تقاضاي رسيدگي داریم.
دبيري از تهران

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

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

با مردم

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

قتل دوست به خاطر يك جفت كتاني
پسري 19ساله كه در درگيري با دوستش بر سر یك جفت كتاني 

دست به جنایت زده و فراري شده بود، خودش را تسليم پليس داخلي
كرد.

به گزارش همشــهري، این جنایت 25مرداد ماه رخ داد. آن روز ماجراي یك 
درگيري خونين در یكــي از مناطق جنوب پایتخت به پليس اعالم شــد. در 
جریان این درگيري پسري 17ساله با ضربه چاقو زخمي شده و پس از انتقال به 

بيمارستان جانش را از دست داده بود.
با دستور قاضي حبيب اهلل صادقي، بازپرس شعبه چهارم دادسراي جنایي تهران، 
تحقيقات در این باره آغاز و مشخص شــد كه قاتل و مقتول با یكدیگر دوست 
صميمي بودند. مقتول 17ســاله و قاتل 19ســالش بود و هردو در یك محل 
زندگي مي كردند. اما به گفته شــاهدان دعواي این دو دوست بر سر یك جفت 
كتاني شروع شده و پایان مرگباري داشت. به گفته شاهدان، روز حادثه قاتل 
و مقتول در خيابان با یكدیگر درگير شدند و قاتل 19ساله با چاقو ضربه اي به 

دوستش زد و بعد فرار كرد.

قاتل پشيمان
تحقيقات براي شناسایي و بازداشت عامل جنایت آغاز شد اما وقتي مأموران به 
مقابل خانه وي رفتند متوجه شدند وسایلش را جمع كرده و فراري شده است. 
یافته هاي كارآگاهان نشان مي داد كه او از تهران خارج شده است و درحالي كه 

جست و جو براي پيداكردن ردي از او ادامه داشت، متهم به قتل دیروز خودش را 
تسليم پليس كرد و گفت به شدت از قتل دوستش پشيمان است.

حكم آزادي، آخرين برگ از پرونده جنايت رامهرمز
محاكمه 2قاچاقچي سوئدي در ايران پس از آنكه اولياي دم پرونده تيراندازي در رامهرمز نتوانستند 50نفر را در دادگاه حاضر كنند هيأت قضايي وارد شور شدند

مرگ، پايان جست وجو 
براي پيدا كردن قاتل

»قاتل بــرادرت در تهران مخفي 
شده، اگر مي خواهي سرنخي از او جنايي

در اختيارت قــرار بدهيم باید به 
اینجا بيایي«. تماس مرد ناشناس با برادر مقتول 
باعث شد كه او و دوستش در جست وجوي قاتل 
برادر راهي پایتخت شــوند، اما كمي بعد اجساد 
هردویشان كه به ضرب گلوله به قتل رسيده بودند 

پيدا شد.
به گزارش همشــهري، حدود ساعت یك بامداد 
دیروز اهالي خيابانــي در حوالي نارمك صداي 
شليك چندین گلوله را شــنيدند و سراسيمه از 
خانه هایشــان بيرون آمدند. برخي از شاهدان 
موتورســواري را دیدند كه مسلح بود و به سمت 
یك خودروي برليانس دیوانه وار شليك مي كرد. او 
تنها بود و پس از شليك چندین گلوله، با موتورش 
از محل گریخت و شاهدان وحشت زده به پليس 

و اورژانس زنگ زدند.
سرنشينان خودروي برليانس دو مرد بودند كه 
هدف اصابت گلوله قرار گرفته بودند و با حضور 
اورژانس مشخص شد كه هر دو جانشان را از دست 

داده اند. ماجراي این جنایت مسلحانه به قاضي 
رحيم دشــتبان، بازپرس جنایي تهران گزارش 
شد و او به همراه تيم تجسس پليس آگاهي تهران 

در محل حادثه حاضر شدند.
 قربانيــان شــليك هاي مرگبار 2مــرد حدودا 
40و50ســاله بودند. راننده مردي 40ســاله و 
سرنشيني كه در صندلي جلو بود حدودا 50ساله 
به نظر مي رســيد. گلوله ها از سالح كالشنيكف 
شليك شده و جان هر دویشان را گرفته بود. یكي 
از شاهدان به مأموران گفت: خودروي برليانس 
دقایقي مي شد كه كنار خيابان پارك شده بود و 
به نظر مي رسيد 2سرنشين آن منتظر فرد دیگري 
هستند. دقایقي بعد موتورسواري رسيد و بي آنكه 
با سرنشــينان خودروي برليانس صحبتي كند 
اسلحه را به ســمت خودرو نشانه گرفت و آنها را 

به رگبار بست و پس از آن هم از محل فرار كرد.

در جست و جوي قاتل برادر 
تيم جنایي در ادامه به بازرسي خودرو پرداختند 
و مداركي یافتند كه هویت قربانيان را فاش كرد. 

آنها اهل تهــران نبودند و در یكي از شــهرهاي 
جنوبي كشور زندگي مي كردند. با انجام تحقيقات 
مشخص شد كه مقتوالن با یكدیگر فاميل و اهل 
یك طایفه هستند. آنها از شهرستان راهي تهران 
شده بودند تا قاتلي را به دام اندازند، اما هردو به 

قتل رسيده بودند.
تحقيقات پليس نشان مي داد كه حدود 40روز 
قبل برادر راننده برليانس در شهرستان با ضربات 
چاقو به قتل رســيده بود. عامل این جنایت پس 
از قتل فراري شــده بود و برادر مقتول از همان 
زمان به تكاپو افتاده بود تا ردي از قاتل برادرش 
پيدا كند. به گفته خانواده وي، چند روز قبل فرد 
ناشناسي با برادر مقتول)راننده برليانس( تماس 
گرفته و به او گفته بود كه قاتل برادرش در تهران 
مخفي شده است. او سپس از برادر مقتول خواسته 

بود كه به تهران بياید تا وي نشاني قاتل فراري را 
به او بدهد.

پس از این تماس بود كه راننده برليانس به این 
اميد كه ردي از قاتل برادرش به دســت آورد به 
همراه یكي از آشنایانش از شهرستان راهي تهران 
شد تا در سر قرار با فرد تماس گيرنده حاضر شده 
و سرنخي از مخفيگاه قاتل برادرش به دست آورد، 
اما ظاهرا آنها وقتي سر قرار حاضر شده بودند، مرد 
موتورسوار به آنها نزدیك شده و هر دویشان را به 

گلوله بسته بود.

ميانجيگري 
اما ماجراي قتلي كه در شهرســتان رخ داده بود 
چه بود؟ تيم جنایي تحقيقات خود را ادامه داد و 
خيلي زود پاسخ این سؤال را یافت. مرد جوان كه 

2مرد كه در جست وجوي قاتلي فراري راهي تهران 

شده بودند در جنايتي مرموز به قتل رسيدند

زمين هاي ملك افشاري كاربري كشاورزي دارند
روابط عمومي منطقه 20شــهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي با 
موضوع تعيين تكليف زمين هاي باغ افشاري در ستون با مردم روزنامه 
همشهري پاسخ داده است: »طبق بررســي به عمل آمده به استناد 
جانمایي ملك و مطابقت آن با نقشــه هاي طرح هاي تفصيلي مالك 
عمل، ملك مذكور خارج از محدوده شهر و در حریم این منطقه قرار 
دارد و كاربري آن به صورت كشاورزي است. لذا با توجه به قرارگيري 
ملك مذكور در حریم و كاربري كشاورزي، صدور پروانه ساختماني 

مسكوني مقدور نيست.«

پاسخ مسئوالن

7ســال پس از حادثه تيراندازي در 
رامهرمــز كه موجــب جان باختن 
7نفر شــده بود، سرنوشــت تنها 
متهم باقيمانده پرونده به برگزاري 
مراسم قسامه و قسم خوردن 50نفر 
براي گناهكار بــودن او گره خورده 
بود اما اولياي دم پرونده نتوانستند 
قسم خورندگان را در دادگاه حاضر 
كنند تا متهم پس از 7سال از زندان 

آزاد شود.
به گزارش همشــهري، سال90 دو 
همسایه كه در كوچه اي بن بست در 
یكي از محله هاي رامهرمز واقع در 
استان خوزستان زندگي مي كردند با 
یكدیگر دچار اختالف ملكي شدند. 
یكي از همســایه ها قصد ساختن 
خانه اش را داشت و چندین متر در 
حریم خانه همسایه پيشروي كرده 
به همين دليل كار همســایه ها به 
شكایت و دادســرا كشيده شد. این 
درگيري ملكي حدود 3سال طول 
كشــيد و درگيري بين 2همسایه 
ادامه داشت تا اینكه روز 5خردادماه 
ســال93 درحالي كــه شــهردار و 
چند نفر از مســئوالن شــهر براي 
پایان دادن به این اختالف ملكي در 
محل حاضر شده بودند، اختالفات 
باال گرفت. دقایقي از رفتن شهردار 
و همراهانش مي گذشت كه 2نفر از 
اعضاي خانواده اي كه شاكي بودند 
در اقدامي عجيب و غافلگيركننده 
با استفاده از 2كالشنيكف، یك كلت 
كمري و تعداد زیادي فشنگ به سوي 
همسایه حمله كردند. این دو برادر 
به نام هاي كيامــرث و اميد افرادي 
را كــه در كوچه حضور داشــتند 
به رگبار بســتند و 5نفر، شــامل 
3نفر از اعضاي خانواده همســایه 
و 2نفر بيگناه را به قتل رســاندند. 

آنها بعد از این تيرانــدازي خونين 
سوار بر موتورسيكلت شده و مقابل 
دادگستري رفتند و آنجا را به گلوله 
بســتند. این پایان كار نبــود؛ چرا 
كه برادران مســلح در ادامه مقابل 
نمایندگــي یكي از شــركت هاي 
خودروســازي رفتند و در آنجا هم 
شروع به تيراندازي كردند اما هنگام 
فرار در محاصره مأموران قرار گرفتند 
و با آنها درگير شدند. در این درگيري 
یكي از بــرادران هــدف گلوله قرار 
گرفت  و جان باخت و دومين نفر نيز 
كه خود را در تنگنا دیده بود با شليك 

گلوله به زندگي اش پایان داد.
با پایان این درگيري، تحقيقات در 
این خصوص آغاز شــد و مأموران 
2بــرادر دیگِر كيامــرث و اميد، به 
نام هــاي آرش و ناصر را بــه اتهام 
همدســتي با برادران شان دستگير 
كردند. هرچند آنهــا مدعي بودند 
كه از اقــدام برادران شــان بي خبر 
بودند اما شــواهدي وجود داشــت 
كه نشــان مي داد ناصر در درگيري 
حضور داشته است. در این شرایط 
پرونده با صدور كيفرخواســت به 
دادگاه كيفري یك استان خوزستان 

فرستاده شد.

پيچ و خم رسيدگي قضايي
در نخستين دور از رسيدگي به این 
پرونده كه ســال96 در شعبه دوم 

دادگاه كيفري یك استان خوزستان 
برگزار شد، قضات دادگاه ناصر را به 
اتهام دست داشــتن در قتل یكي از 
مقتوالن به قصاص محكوم كردند و 
آرش نيز به اتهام معاونت در قتل به 
تحمل 25سال حبس محكوم شد. 
حكم قصاص ناصر پس از رسيدگي 
در شعبه16 دیوان عالي كشور نقض 
و دوباره به دادگاه فرستاده شد. در 
این دور از رســيدگي قضات دادگاه 
پرونده را از موارد لوث تشخيص و به 
برگزاري مراسم قسامه رأي دادند. 
طبق قانون در چنين مواردي اولياي 
دم باید 50نفر از بستگاه نسبي مرد 
خود را در دادگاه حاضر و آنها سوگند 

یاد كنند كه متهم قاتل است.

در انتظار 50قسم خورنده
روز اول بهمن سال99 براي برگزاري 
مراسم قسامه درنظر گرفته شد اما 
اولياي دم و 50نفر كه باید براي اداي 
سوگند در دادگاه حاضر مي كردند، 
حاضر نشــدند. چنــد مرتبه دیگر 
نيز وقت برگزاري مراســم قسامه 
تجدید شد تا اینكه ســرانجام روز 
سه شنبه 9شــهریور براي برگزاري 
قسامه تعيين شد. اما در این جلسه 
نيز اولياي دم حضــور پيدا نكردند. 
در این شرایط بود كه هيأت قضایي 
وارد شور شــدند و به اتفاق آرا  بعد 
از 7ســال درخصوص قتل حكم بر 

توقف دعوي صــادر كردند. درباره 
ســایر اتهامات متهم نيز قرار است 
بــه زودي تصميم گيري شــود اما 
درصورتي كه حتي ســنگين ترین 
مجازات نيز براي او صادر شــود، با 
احتساب ایام بازداشتش او باید آزاد 
شود. در این شرایط بود كه ناصر با 

قرار التزام از زندان آزاد شد.
آرش، بــرادر ناصــر دربــاره رأي 
دادگاه به همشــهري گفت: اولياي 
دم  نتوانســتند 50نفر را براي اداي 
ســوگند در دادگاه حاضــر كنند و 
ســرانجام قضات دادگاه برادرم را 
بعد از 7ســال از زندان آزاد كردند. 
وي ادامه داد: در این مدت همســر 
برادرم طالق گرفت و 3فرزندش كه 
2دختر 15و 10ساله و پسري 8ساله 
هستند، سرنوشت نامعلومي دارند. 
حاال او بعد از 7سال نه شغلي دارد و 
نه زندگي مشخصي. اما خدا را شكر 

كه بي گناهي اش ثابت شد. 
وي در ادامه گفت: 7سال از زندگي 
ما و خانواده مان از بين رفت. قبول 
دارم كــه برادرانم اقدام اشــتباهي 
انجام دادند اما آنها تاوان كارشــان 
را با جان شــان پس دادند. اما باور 
كنيد من و ناصــر در ایــن ماجرا 
هيچ دخالتي نداشــتيم و اگر من 
مي دانســتم 2برادرم قصد چنين 
كاري را دارنــد حتمــا مانع شــان 

مي شدم؛ چرا كه حق با ما بود.

در شهرستان با ضربات چاقو به قتل رسيده بود 
مدتي قبل قصد داشت با ميانجيگري به اختالف 
زوج جواني كه از طایفه وي بود پایان بدهد. زن 
و شــوهر مدام با یكدیگر درگيري داشتند و مرد 
ميانجي قصد داشت با وساطت و صحبت آنها را 
آشتي بدهد، اما همين موضوع كار دستش داده 
بود. بررسي ها نشــان مي داد كه شوهر آن زن، 
فردي را اجير كرد تا مرد ميانجي را گوشــمالي 
بدهد. دليلش این بود كه بارهــا از مرد ميانجي 
خواسته بود تا دست از وساطت هایش بردارد و 
دخالتي در زندگي آنها نكند. فردي كه اجير شده 
بود اما به جاي گوشمالي دادن فرد ميانجي، سراغ 
وي رفته و او را با ضربات چاقو به قتل رسانده بود.

پس از این جنایت بود كه برادر مقتول جست وجو 
براي شناســایي قاتل برادرش را آغاز كرده و از 
همشــهریان و افرادي كه در طایفــه اش بودند 
شــنيده بود كه قاتل برادرش به تهران گریخته 
است تا اینكه فردي با او تماس گرفت و به بهانه 
اینكه مي خواهد قاتل را به او تحویل دهد وي را به 
تهران كشانده و این جنایت هولناك رقم خورده 
بود. با این اطالعات بازپرس جنایي تهران دستور 
انتقال اجساد به پزشكي قانوني، بازبيني تصاویر 
دوربين هاي مداربسته و تحقيقات بيشتر را صادر 
كرده تا هرچه زودتر موتورسوار مسلح شناسایي 

و دستگير شود.
از سوي دیگر مأموران به دنبال پاسخ این سؤال 
هستند كه آیا موتورســوار قاتل همان آدمكش 
اجير شده بوده كه در شهرستان جان مرد ميانجي 

را گرفته یا نه.

   گفت وگو با متهم
به خاطر يك جفت كتاني جان دوستت 

را گرفتي؟
من قصد كشتن او را نداشتم. ماجرا ناخواسته به كتاني ختم 

شد. اختالف ما بر سر چيز دیگري بود.
بر سرچه بود؟

راســتش من چندوقت قبل 3ميليون تومان به دوستم پول 
قرض دادم و قرار بود ظــرف یك هفتــه آن را برگرداند اما 
بدقولي كرد. هر وقت سراغ طلبم را مي گرفتم، بهانه مي آورد 
و امروز و فردا مي كرد. تا اینكه یك روز او را در محل دیدم و 
متوجه شدم یك كتاني گران قيمت و مارك دار خریده است. 
پرس وجو كردم و قيمــت گرفتم و فهميدم قيمت كتاني ای 
كه خریده حدود 2ميليون و 500هــزار تومان ارزش دارد. 
خيلي عصباني شــدم. به ســراغش رفتم و گفتــم تو بابت 
یك جفت كتاني مــارك دار، 2ميليــون و 500هزار تومان 
پول دادي اما حاضر نيستي بدهي ات را برگرداني و پول مرا 
بدهي؟ او باورش نمي شد كه من جست و جو كرده ام و قيمت 
كتاني اش را فهميده ام. راستش من هم گرفتار بودم و پولم را 
مي خواستم. دوستم وقتي متوجه شد كه من فهميدم، گفت 
كتاني را پيش من امانت مي گذارد تــا هرچه زودتر پولم را 
جور كند. آن را گرو گذاشت تا بدهي اش را جور كند و كتاني 

مارك دارش را پس بگيرد.
از روز حادثه بگو. چه شــد كه دست به 

جنايت زدي؟
روز حادثه دوستم به سراغم آمد و از من خواست تا كتاني را 

به او بدهم. مي گفت قصد دارد به مهماني برود و مي خواست 
براي یك شب كتاني را از من بگيرد. اما من مخالفت كردم و 
گفتم كتاني پيش من امانت است تا پولم را برگردانی. سر این 
مسئله با یكدیگر درگير شــدیم. او چاقو داشت و به سمتم 
هجوم آورد. تهدیدم كرد كه كتاني اش را بدهم و من مقاومت 
مي كردم. كشمكش ميان ما ادامه داشــت تا اینكه چاقو از 

دستش افتاد و من آن را برداشتم و یك ضربه به او زدم.
بعد از قتل به كجا فرار كردي؟

اصال یك درصد هم فكرش را نمي كردم كه دوســتم جانش 
را از دســت بدهد. بعد از اینكه او خون آلود روي زمين افتاد، 
ترسيدم و فرار كردم. مي دانستم كارم جرم محسوب مي شود 
و باید فرار مي كردم. به همين دليل راهي یكي از شــهرهاي 
شمالي كشور شــدم تا خواهر كوچكم را ببينم. پدر و مادرم 
سال ها قبل از یكدیگر جدا شده بودند. دعواي آنها به خاطر 
این بود كه مادرم قرعه كشي خانگي راه مي انداخت و پدرم 
مخالف این اتفاق بود. هميشه بر سر این موضوع با هم دعوا 
داشــتند كه در نهایت جدا شــدند. من و خواهرم كه حاال 
9ساله است پيش بستگانمان زندگي مي كردیم. بعد از قتل 
هم راهي خانه بستگانمان شدم تا خواهرم را ببينم اما چند 
روز بعد در روزنامه ها خبر قتل را خواندم و تازه فهميدم كه 
دوستم كشته شده اســت. از آن روز به بعد عذاب وجدان به 
سراغم آمد و به شدت پشيمان بودم تا اینكه تصميم گرفتم به 
تهران برگردم و خودم را معرفي كنم. اميدوارم خانواده مقتول 

مرا ببخشند و حاللم كنند.

2عضو یك شبكه بين المللي قاچاق مواد مخدر در سوئد كه 
با سفر به ایران و خرید محموله مواد مخدر قصد انتقال آن به 
سوئد را داشتند، پس از دستگيري در دادگاه انقالب تهران 

پاي ميز محاكمه رفتند.
به گزارش همشهري، ششم بهمن سال98 مأموران پليس 
فرودگاه امام خميني)ره( كه در حال بررسي لوازم همراه 
مسافران خارجي بودند به مرد جواني كه چمداني در دست 

قصد سفر به سوئد را داشت مشكوك شدند.
این مرد تبعه سوئد بود و وقتي مأموران وسایل همراه او را 
بررسي كردند در داخل چمدانش 9كيلو و 800گرم شيره 
تریاك كه به طرز ماهرانه اي داخل چمدان جاسازي شده 
بود كشــف كردند. مأموران همچنين در بازرسي وسایل 
همراه یك تبعه دیگر سوئد كه او نيز از تهران عازم كشورش 
بود، 21هزار قرص ترامادول كه در چمدانش جاسازي شده 
بود كشف كردند و معلوم شد كه این 2 نفر، هردو از اعضاي 
یك شبكه بين المللي قاچاق مواد مخدر هستند كه پس از 

خرید مواد در تهران، قصد انتقال آن به سوئد را داشتند.
2قاچاقچي ســوئدي دســتگير شــدند و مدتي بعد نيز 
ســخنگوي وقت قوه قضایيه كشــورمان در یك نشست 
خبري، از دســتگيري آنها گفت و اینكه »برابر ضوابط و 
مقررات قانوني كه در مورد بازداشــت اتباع خارجه است، 
از طریق وزارت خارجه بازداشــت اتبــاع را به دولت و به 
سفارت سوئد اعالم كردیم و آنها مي توانند از امتيازات سایر 

زندانيان مانند مالقات برخوردار شوند.«
چند ماه پس از دســتگيري مــردان قاچاقچي و تكميل 
تحقيقات مقدماتي، پرونده متهمان به دادگاه انقالب تهران 
فرستاده شد و هردو متهم روز گذشته پاي ميز محاكمه 

قرار گرفتند.
جلسه محاكمه متهمان كه »اســتفان كوین گيلبرت« و 
»سيمون كاســپر براون« نام دارند در شــعبه 15 دادگاه 

انقالب به ریاست قاضي صلواتي برگزار شد.
بنا بر كيفرخواســت صادره عليه این 2 متهم، اســتفان 
كوین گيلبرت متهم به حمل 9 كيلو و 800 گرم شــيره 
تریاك و سيمون كاسپربراون متهم به حمل 21 هزار قرص 

ترامادول هستند.
به گزارش ميزان، در ابتداي جلسه دادگاه با اعالم قاضي 
صلواتي، متهم اســتفان كوین به همراه مترجم خود در 
جایگاه قرار گرفت و در مقام دفاع از خودش گفت: من در 
پوشش توریست با هدف قاچاق مواد مخدر وارد ایران شدم. 
از سوي فردي به نام احمد زائدي در سوئد اجير شده بودم 
و قرار بود در قبال انتقال 9كيلو و 800گرم شــيره تریاك 

به ســوئد، پول دریافت كنم. مردي به نــام احمد زائدي 
كه سوئدي نبود به من پيشــنهاد داده بود  این محموله 

مواد مخدر را از ایران به سوئد ببرم.
در ادامه جلســه دادگاه، وكيل استفان كوین مدعي شد: 
موكل مــن، بيمار رواني اســت كه مدارك پزشــكي آن 
نيز موجود اســت و من نيز الیحه دفاعيه مبســوطي را 
درخصوص اتهام موكلم تنظيم كرده ام و به محضر دادگاه 
محترم ارائه مي دهم؛ قاعدتا در این زمينه باندي فعال است 

كه موكل من اجير شده بود.
در ادامه این جلسه، متهم دیگر این پرونده، یعني سيمون 
كاسپر براون به همراه مترجم در جایگاه قرار گرفت و در 
توضيح اتهامش مبني بر حمل 21هــزار قرص ترامادول 
اعالم كرد هدفش از مشاركت در قاچاق مواد مخدر، كسب 
درآمد و مصرف شخصي بود. او گفت: من هم مثل كوین 
معتاد بودم و قرص مصرف مي كردم. صرفا براي كســب 
درآمد این كار را كردم. من كسي را در ایران نمي شناسم آن 

شخصي كه در سوئد بود را مي شناختم.
در ادامه جلســه دادگاه، نماینده دادســتان با بيان اینكه 
متهم كاسپر براون از ابتدا به اتهام خود اقرار داشته است، 
گفت: این متهــم تا به حال انگيزه و هدف خــود را از این 
اقدام مشــخص نكرده و با توجه به اینكــه تعداد قرص ها 
زیاد بوده مشخص نيســت كه چه تعداد از قرص ها براي 

وي بوده است.
در ادامه جلســه دادگاه وكيل متهم كاسپر براون گفت: 
موكل من به مواد مخدر و ترامادول اعتياد داشته و همين 
امر انگيزه او براي مشاركت در قاچاق مواد مخدر بوده است.

در پایان قاضي ضمن اعالم ختم این جلسه اعالم كرد زمان 
جلسه بعدي متعاقبا اعالم مي شود.
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3روز پخش آنالین نمایش »چهارراه« ابتدا با توصيفات و 
اغراق هاي فراوان آغاز شد. همه از بهرام بيضایي و بزرگي او نقد تئاتر

گفتند و تبریك بابت آنكه فيلم تئاتر اثري به سال 1397را 
براي عموم مردم منتشر كرده؛ كار حتي به روزنامه ها كشيده شد و تصویر 
بيضایي منقوش صفحه یك شــد. بعد از پخش و دیده شدن، فضا در هم 
شكسته شد. مشتاقان استاد بيشتر در سكوت فرورفتند و دم نزدند و برخي 
هم از استاد عدول كردند و گفتند توقع بيشتري داشتند. در عوض كساني 
كه معتقد بودند هواداران استاد، براي بيضایي هاله اي قدسي آفریده اند و او 
را از هر نقدي در امان نگاه داشــته اند با این فيلم تئاتــر از هدف خود دور 
می شوند اما براي من پرســش مهم چيز دیگري بود. مخاطب فيلم تئاتر 
»چهارراه« به دنبال چه بود كه موفق به یافتن نشده بود؟ او از بيضایي چه 

مي خواست كه او به مخاطبش هبه نكرده بود؟
به نمایش بازگردیم؛ داستان نهال و سارنگ در 100دقيقه؛ زني كه براي 
عشق خود مدام نامه مي نویسد و پاسخي نمي گيرد و در سوي دیگر عاشقي 
كه نامه ها را مي گيرد و نمي داند باید به چه كسي پاسخ دهد. این ميان هم 
آدم هاي مختلفي مي آیند و مي رونــد و ابژه هایي با برند »وطن« را تبليغ 
مي كنند. بيشتر اوقات این ميان پرده هاي )به زعم من( بي مزه هيچ ارتباط 
ارگانيگی با داستان اصلي ندارند و گاهي اوقات هم ارتباط مي گيرند. چه 
زماني؟ وقتي یكي از شخصيت ها در مواجهه با آدم هاي چهارراه پرسشي 
دارند و چيزي جز جواب سر باال نصيبشان نمي شود. گفتم جواب سرباال؛ 

این همان جایي است كه ناقدان را حساس مي كند.
دیدن اجراي بيضایي براي نگارنده فرصت مغتنمي بود. به ســبب سني 
هيچ گاه شرایط براي من، براي دیدن كارهاي بيضایي روي صحنه ممكن 

نبوده است. این نخستين مواجهه بود. مي شد حدس زد شيوه كار بيضایي 
چيست، توصيف گذشتگان و البته دســتور صحنه هاي مرسوم در متون 
بيضایي نشان از سليقه او مي داد. از همين رو دیدن »چهارراه« براي من 
تلفيقي از »افرا« و »خاطرات هنرپيشه نقش دوم« بود؛ داستاني تودرتو و 
پيكار سك گونه قهرمان با حضور هرازگاهي آدم هایي كه از هر دري سخن 
مي گویند. آنان قرار است بازتاب اجتماعي جامعه ایراني باشند كه بيضایي 
آن را بازنمایي مي كند اما در »چهارراه« با یكي از افراطي ترین بازنمایي ها 
روبه رویيم. آدم هاي چهارراه موجوداتي بي قانون، بي مسئوليت، آدم فروش 

و سرسپرده به نيرویي نادیدني هستند.
دو قهرمان نمایش بيضایي زخم خورده چنين وضعيتي هستند و بيضایي 
این زخم خوردگــي را گردن مردم مي اندازد؛ آدم هایــي كه یا معتادند یا 
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این روزها هركس كه یك گوشي 
همراه هوشمند در جيبش دارد، 
به طور بالقوه فيلمساز است؛ اما 
براي اینكــه بتواند بهره عملي از 
این توانایي ببرد، نياز است كه از 
اصول كارگرداني فيلم آگاه باشد. 
مطالعه كتاب هایي كــه درباره 
آموزش فيلمسازي نوشته شده 
یكي از راه هــاي آموختن اصول 

كارگرداني است. ولي واقعيت این است كه تعداد كتاب هاي مفيد 
آموزش كارگرداني كه بتواند دید درســت و جامعي به مخاطب 
بدهد و او را با روش هاي عملي فيلمســازي آشنا سازد، چندان 
زیاد نيست. مشــهورترین كتاب آموزش كارگرداني در ایران، 
كتاب دو جلدي »نما به نما« نوشته استيون دي كاتز با ترجمه 
محمد گذرآبادي است كه انتشــارات بنياد سينمایي فارابي در 
سال1376 آن  را منتشر كرد و تا امروز چندین  بار تجدید چاپ 
شده است. این انتشارات مدتي است كه كتاب خواندني »در مسير 
فيلمسازي؛ مقدمه اي بر مهارت كارگردان« را براي عالقه مندان 
به فيلمسازي منتشر كرده است. این كتاب را پل كرونين براساس 
یادداشت ها و دست نوشته هاي الهام بخش الكساندر مكندریك 

فراهم آورده است.
الكســاندر مكندریك)1993-1912(، فيلمســاز آمریكایي - 
اســكاتلندي، در طول دوران كاري اش تنها 9فيلم ساخت كه 
احتماال »قاتلين پيرزن« )1955( شناخته شده ترین  آنهاست. 
جز كمدي ســياه قاتلين پيرزن، مكندریــك فيلم هاي دیدني 
دیگري مثل »مردي با لباس ســفيد«)1951( و »بوي خوش 
موفقيت«)1957( را هم در كارنامه اش دارد. مكندریك بعد از 
اینكه در سال1969 از كار فيلمســازي بازنشسته شد، بيش از 
20ســال از عمرش را صرف آموزش كارگرداني به جوانان كرد. 
مكندریك در آمــوزش كارگرداني 2هدف عمده داشــت: اول، 
چگونگي سازماندهي و نوشتن داستاني كه كارگردان مي خواهد 
نقل كند و دوم، چگونگي استفاده از ابزارهاي خاص فيلم براي بيان 
مؤثر داستان. عنوان اصلي كتاب مكندریك »درباره فيلمسازي« 
است كه مترجم فارسي عنوان »در مسير فيلمسازي« را براي آن 
برگزیده است. احتماال این انتخاب را باید به بخشي از یادداشت 
مترجم در ابتداي كتاب مرتبط دانست كه در آن آمده: »مجموعه 
دروس مكندریك كه در این كتاب گردآوري شده، فقط بحث هاي 

نظري فيلمساز نيست، بلكه نوشــته هایي كاربردي و ملموس 
است؛ براي نمونه، نكات ظریفي كه او در زمينه كار با بازیگر مطرح 
كرده براي كســاني كه تجربه كار عملي داشته باشند فرصتي 
مغتنم اســت و براي كســاني كه تجربه اي ندارند اندوخته اي 
ارزشمند خواهد بود. در نهایت، شاید بتوان بعضي از این درس ها 
را با ســعي و خطا در ســينما آموخت، اما این كتاب آن مسير 
پرپيچ و خم را به مســيري دلپذیر و كوتاه تبدیل كرده اســت؛ 
مسيري به سوي فيلمسازي.« مارتين اسكورسيزي، كارگرداني 
شهير و سينمادوستي پرشور است كه در پيش گفتارش بر این 
كتاب نوشته است: »آنچه او )مكندریك( به دانشجویانش توصيه 
مي كرد توجه به »فرایند، نه محصول« بود؛ فرایند خالق، نه روش 
یا نظام خالق بلكه فرایندی كه هرگز متوقف نمي شــود. حتي 
هنگامي كه استراحت مي كنيد، اجازه مي دهيد اندیشه اي ریشه 

بدواند. مكندریك این را مي دانست.« 
او در ادامه مي نویســد: »این كتاب همه چيز را دربرمي گيرد؛ از 
كنایه دراماتيك گرفته تا جغرافياي ذهني، از رابطه بين كارگردان 
و بازیگرانش گرفته تا درستي ســاختار فيلم »سال گذشته در 
مارین باد«. اما مكندریك، كم وبيش صفحه به صفحه، به خواننده 
مي گوید همه اینها، از درس هایي درباره شكستن خط فرضي و 
فشرده سازي زمان روي پرده گرفته تا فنون پایه گذاري ایده ها 
)جمع آوري داده ها..، ســاماندهي داده ها...، پرورش مواد خام...، 
حفظ »جرقه اوليه« كه به نظر من هم درست است(، بدون تمرین 

هيچ ارزشي ندارد.«
 بعد از پيش گفتار، مقدمه نســبتا مبســوط پل كرونين درباره 
مكندریك آمده كه به سال هاي آموزش كارگرداني او و ساختار 
كتاب فعلي پرداخته است. پس از آن، این كتاب در سرفصل هایي 
همچون »داســتان چيســت؟«، »گرایش هاي مدرنيستي«، 
»فعاليت در مقابل كنش«، »كنایــه دراماتيك«، »باورپذیري 
و تعليق خودخواســته ناباوري«، »برش دیالوگ« و... در بخش 
ســاختار دراماتيك و »جغرافياي ذهن«، »فشرده كردن زمان 
روي پرده«، »زاویه دید«، »پوشــش تصویري دوربين« و... در 
بخش دستور زبان فيلم، مباحثي را مطرح مي كند كه مكندریك 
سال هاي زیادي از عمرش را وقف رســيدن به آنها كرده بود  از 

بخش های ضمائم پایان بخش كتاب است.
»در مسير فيلمسازي« نوشته الكساندر مكندریك، ویراسته پل 
كرونين، به ترجمه نفيسه سادات، در 439صفحه با قيمت 40هزار 
تومان توسط انتشارات بنياد سينمایي فارابي منتشر شده است. 
ترجمه دیگري از این كتاب نيز به قلم سامي آستان از سوي نشر 
چشمه با عنوان »سر كالس فيلمسازي الكساندر مكندریك« 

چندي پيش منتشر شده است.

نگاهي به اجراي نمایش »چهارراه« نوشته و كارگرداني بهرام بيضایي 
شعار ماندن يا عمل رفتن

خودفروش یا دزد و در بهترین حالت جاســوس. در ميــان این آدميان 
سرگردان در چهارراه كسي اخالق مدار نيســت. كسي به سارنگ و نهال 
كمك نمي كند و آن دو را به وضعيت مبهم تري سوق مي دهند. البته این 
ابهام ساختگي است. كدهاي بيضایي همان كدهاي قدیمي است؛ همان ها 
كه در »سگ كشي« آفریده و جالب آن بود كه عده اي در نقد مژده شمسایي 
گفته بودند او همان »گلرخ كمالي« است، با همان ویژگي ها. شما از همان 
ابتدا مي توانيد دریابيد سارنگ، قرباني یك توطئه است و توسط نيروهاي 
امنيتي دستگير شده است و البته اشــاراتي هم به موضوع تقابل سيستم 
امنيتي با روشنفكران و قتل هاي زنجيره اي وجود دارد. حاال  اگر به تاریخ 
نگاه كنيم، درمي یابيم بيضایي 30سال گذشــته تمركزش هم روي این 
موضوع بوده است اما »چهارراه« محافظه كارانه ترین آنهاست و این چيزي 
است كه قابل درك نيست؛ اینكه او در آمریكا چرا چيزي آفریده كه گویي 

توسط وزارت ارشاد بازبيني شده است.
بيضایي شــهروندان خاكســتري آفریده كه چيزي جز جواب سرباال در 
چنته ندارند اما وضعيت زماني حاد مي شــود كه خود او هم جواب سرباال 
مي دهد. او در مقام روشنفكري به ظاهر آگاه به مردم نگاه  و آنها را قضاوت 
مي كند. آنان را مقصر و اسير دست سيستمي مي داند كه با رسانه آنها را 
كنترل مي كند اما این سيستم مدنظر بيضایي حداقل 20سالي است كه 
وجود ندارد. خبرنگاري كه از آن كاورهاي دهه70 به تن دارد با ميكروفون 
در چهارراه قدم مي زند و آدم هاي بي شــكل چهارراه پشت سرش شكلك 
درمي آورند. آنها شهوت دوربين دارند، فارغ از اینكه چطور خبرنگار یك 
»مجله« شبيه اجراگران برنامه هاي صبحگاهي تلویزیون اقدام مي كند!؟ 
واقعيت اما براي ناقد ایران نشين متفاوت است؛ او مي داند مردم در خيابان 
توجهي به دوربين رسانه هاي رسمی  ندارند و با اشاره دستي از كنارشان 
مي گذرند. مي داند مردم »چهارراه« دیگر شهوت دوربين ندارند و به جاي 
اطفاي آن در تلویزیون به سبك »آقاي دوربيني« آن را در فضاي مجازي 
بروز مي دهند؛ بيضایي از دهه70 پيش تر نيامده است. »چهارراه« او نسبتي 
با مردم امروز ندارد. حاال شاید 30ساله به باالها بدانند بيضایي به چه چيزي 
اشاره مي كند اما براي نسل جواني كه چشم باز كرد بيضایي را خارج ایران 
دید، »چهارراه« جایي است ناآشنا؛»چهارراه«ی كه قرار است استعاري 
باشد و البته چيزي شبيه »چهارراه وليعصر)عج(« است دیگر براي ایراني ها 
اینگونه نيســت. بيضایي شــاید نمي داند »چهارراه وليعصر)عج(« دیگر 
چهارراه نيست و به زیرزمين رفته است؛ به عبارتي تمثيل »چهارراه« امروز 
براي ما ساكنان ایران آن داالن هاي زیرزميني است كه چيزي متفاوت از 
تصور بيضایي است.  دست فروشي، طبقه متوسط در حال از دست دادن 
جایگاه اجتماعي و سرمایه هاي از دست رفته، آدم هاي خاكستري كه نشاني 
از شادي در آنان دیده نمي شود و بيضایي اینها را نمي بيند. او خود را مبرا از 
خطا مي داند كه حقش را دزدیده اند. نهال كه مثل همه زنان بيضایي داللت 
بر خود بيضایي دارد به آدم ها از باال مي نگرد. او حتي در مواجهه با تصادف 
نهایي نمایش به فرزندش زنگ مي زند كه از »چهارراه« عبور نكند تا مبادا 
صحنه دلخراش را ببيند. هرچند این كالم دوپهلو است اما سوي دیگر هم 
قابل توجه است؛ بچه نباید پدرش را ببيند. به عبارتي بيضایي كه مردم را 
نقد مي كند به فرزند خود كه مي رسد مي خواهد او آگاه نشود، سياهي را 
نبيند و تصوري از پدر نادیده نداشته باشد؛ پدري كه از قضا قامتش، قامت 
روشنفكر مقاوم است؛ عجيب نيست. پيام نهایي هم جالب است؛ آنيماي 
بيضایي مي گوید مي مانيم، در ایران اما آنيموس بيضایي از وطن رفته است 
و این براي همان ناقد وجه اعتراضي پيدا مي كند. اینكه كدام حرف استاد را 

بپذیریم: شعار ماندن یا عمل رفتن.

آموزش سینما با تدريس 
الکساندر مکندريك

 معلمی كه مارتين اسكورسيزی 
ستایش اش  مي كند
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با استعفاي دولت لبنان پس از انفجار در بندر بيروت، اين كشور وارد يك دوره 
جديد بحران شد

كيوسك

رهبران طالبان، چهره اي دلسوز و رئوف از 
خود در كابل نشــان مي دهند و حتي از گزارش

نيروهــاي ویژه درخواســت مي كنند با 
مردم مهربان باشــند اما فراتر از پایتخــت، نيروهاي 
طالبــان، به ســنت هاي قدیمــي پایبند هســتند و 
گزارش هاي تكان دهنده اي از قتل مقامات سابق افغان 

منتشر شده است.
به گزارش بي بي سي، این گزارش ها در حالي به بيرون 
درز پيدا كرده كه ذبيح اهلل مجاهد، ســخنگوي ارشد 
طالبان بعد از ورود به كابل، اعالم كردكه این گروه به 
همه، ازجمله آنهایي كه بــا ارتش هاي غربي و دولت و 
پليس همكاري كرده انــد مصونيت مي دهد. او در یك 
كنفرانس خبري وعده بخشــش و عفو عمومي را داد. 
اما از همان كنفرانس مي شــد حدس زد كه این ژست 
بخشــاینده، با واقعيتي كه در خيابان هــا در جریان 
اســت تفاوت اساســي دارد. صندلي مجاهــد در این 
كنفرانــس خبري، پيــش از این متعلق بــه دوا خان 
مناپال، سخنگوي سابق دولت افغانستان بود كه چند 
هفته قبل، توسط طالبان به عنوان »مجازات اعمالش« 

كشته شد.
منابــع داخلــی افغانســتان و آنهایي كــه اخيرا به 
خارج آمده اند،  به بي بي ســي گفته اند كــه طالبان در 
جســت و جوي همان هایي است كه مجاهد وعده داده 
بود، عفو شامل شان مي شود و در برخي از موارد، آنهایي 

را كه پيدا مي كنند به قتل مي رسانند.
براي نمونه چند منبــع تأیيد كرده اند كــه نيروهاي 
طالبان هفته گذشته 2مقام ارشد پليس - حاجي مال 
آچكزي، مدیر امنيتي والیت بادغيس و غالم ســخي 
اكبري، مدیر امنيتي والیت فــراه- را اعدام كرده اند. 
در ویدئوي اعدام آچكزي او در حالي دیده مي شود كه 

چشم ها و دست هایش را بسته اند.
آنهایي كه موفق شده اند از كابل فرار كنند، مي گویند 
نگران همكاران خود در افغانستان هستند. زال زازاي، 
پليس ســابق،  یكي از زناني اســت كه بعد از سقوط 
طالبان در سال2001 جذب پليس شده است. او درباره 
شــرایط همكارانش در كابل گفته اســت: »طالبان از 
اداره همكارانم به آنها زنگ مي زند و از آنها مي خواهد 
كه به محل كارشــان برگردند و آدرس خانه شان را به 

آنها بدهند.«
یك ســرباز كه به همراه 3 برادر دیگر خود از بدخشان 
فرار كرده، گفته است كه نيروهاي طالبان خانواده اش را 
اذیت  و از آنها درخواست پول مي كنند؛ چون پسرشان 

عضو نيروهاي ویژه بوده است.
یك عضــو نيروهــاي ویژه هــم كــه در داخل خاك 
افغانستان اســت، گفته اســت كه بعد از  كشته شدن 
همكارانش به همراه خانواده اش پنهان شــده اســت؛ 
»از روزي كه به قدرت رســيده اند،  از كشــتن دست 
نكشيده اند. چند روز پيش، 12عضو نيروهاي ویژه در 
قندهار و 3 سرباز را در جالل آباد كشته اند. آنها دوستان 
نزدیك من بودند. من با آنها در تماس بودم. طالبان آنها 

را از خانه هایشان بيرون كشيد و به آنها شليك كرد.«
طالبان ترور هدفمند نيروهاي ســابق افغان را تكذیب 
مي كند، اما آنها ســابقه اي طوالنــي در این كار دارند.

سازمان عفو بين الملل هم این  ماه گزارش داده است كه 
نيروهاي طالبان، 9نفر از اقليت نژادي هزاره را كشته  اند.
یك مقام ارشد سابق پليس هم به بي بي سي گفته است 
كه طالبان در جست و جوي اوســت و از ترس جانش 
پنهان شده؛ » آنها دستيار من را بازداشت و 5ساعت او 
را بازجویي كردند. آنها با او برخورد بسيار بدي داشتند و 
درباره من سؤال مي كردند. اگر آنها مردم را بخشيده اند، 
پس چرا دنبال من مي گردند؟ من پول ندارم كه از مرز 
عبور كنم... مسئله این است كه طالبان، سيستم قضایي 

، دادگاه و زندان ندارد. آنها فقط مي كشند.«
طالبان فقط به دنبال مقامات امنيتي و پليس نيســت 
و مقامات غيرنظامي در پســت هایي كه طالبان آنها را 
تأیيد نمي كردند هم در ليست هستند. ظریف غفاري، 
نخستين شهردار زن در افغانستان كه اداره ميدان شهر، 
پایتخت والیت وردك را به عهده داشــت، در تماسي 
تصویري از آلمان گفته است: »آنها به دنبال من بودند. 
حتي به منزل والدین همسرم رفته بودند و باعث شدند 

كشوري كه دوست دارم را ترك كنم.«
نيلوفر ایوبي، مالك یك فروشــگاه  لوازم آرایشي هم 
كه به لهســتان پناه برده، گفته اســت كه طالبان به 
خانه والدینش رفته اند و با تهدید اســلحه، سراغ او را 

گرفته اند.
همزمان با تثبيت قدرت طالبان، نگراني فزاینده این 
اســت كه حتي اگر تمام وعده هاي عفو آنها درســت 
باشد،  تضميني نيست كه زیرمجموعه هاي متعدد این 
گروه در سراسر افغانستان كه گاهي تبعيت زیادي از 
رهبري طالبان ندارند به آنها متعهد بمانند. بســياري 
در افغانستان معتقدند كه حتي همين وعده ها هم تو 

خالي است.

در این شرایط اســت كه جاماندگان عمليات تخليه 
هوایي كابل، باید مسير سختي را تا مرزهاي افغانستان 
طي كنند.ده ها هزار افغان كه تابعيت دوگانه و مدارك 
سفر مجاز به خارج از كشــور دارند، موفق نشدند در 
عمليات تخليه كابل توسط ارتش آمریكا كشورشان را 
ترك كنند و حاال نگران از رفتار طالبان، تنها راهي كه 

به خارج دارند، سفرهاي پرخطر زميني به مرز است.
به گزارش رویتــرز، همين حاال جمعيــت زیادي در 
گذرگاه هاي خيبر در مرز با پاكستان و اسالم قلعه در 

مرز ایران منتظر عبور هستند.
وزیر خارجه فرانســه گفته اســت كه طالبان در حال 
مذاكره با قطر و تركيه است تا هرچه سریع تر فرودگاه 
كابل دوباره فعاليت هایش را از سر بگيرد تا افرادي كه 
مدارك مجاز براي ســفر به خارج از كشــور را دارند، 
از این طریق ســفر كنند. اما این كار احتماال زمان بر 

خواهد بود.
ازبكستان در شمال، مرز خود را با افغانستان بسته، اما 
گفته كه آماده است به صورت هوایي، در انتقال افغان ها 

به آلمان مشاركت كند.
طالبان وعده داده است امنيت كساني را كه مي خواهند 
به خارج برونــد تامين كند. ســازمان ملل هم چنين 

درخواستي از طالبان مطرح كرده است.
اما با همه اینها، سفر چند صد كيلومتري در جاده هایي 
كه مشخص نيست امنيت دارند یا نه، یك ریسك بزرگ 
است. به خصوص در شرایطي كه به  نظر مي رسد فرمان 
عفو عمومي از ســوي نيروهاي مختلف در بخش هاي 
مختلف كشور نادیده گرفته مي شود. این شرایط، براي 
كساني كه تابعيت دوگانه و سابقه همكاري با نيروهاي 

خارجي را دارند خطرناك تر است.
تنها اميد آنها، بازگشــایي زودتر فرودگاه كابل است 
اما تا آن زمان، تنها گزینه مرزهاي زميني و سفرهاي 

پرخطر زميني است.

گزارش هاي متعدد درباره خشونت هاي طالبان در سراسر افغانستان، وعده این گروه براي عفو عمومي را 
زیر سؤال برده است

طالبان، فقط در كابل مهربان است 

جو بايــدن، رئيس جمهــور آمريكا در 
سخنانش در دفاع از اجراي برنامه خروج 
نيروهاي آمريكايي از افغانســتان گفت: 
»دونالد ترامپ با طالبان معامله كرده و به 
توافقي رسيده بود؛ بنابراين من بعد از ورود 
به كاخ سفيد، 2گزينه داشتم: پايبند ماندن 
به توافق ترامپ با طالبان يا شــدت دادن 
جنگ و اعزام هزاران نيرو به افغانستان كه 
من گزينه اول را انتخاب كردم.« او گفت كه 
منافع ملي كشورش فقط يك چيز است و 
آن هم اينكه از افغانستان به عنوان پايگاه 

حمله به آمريكا استفاده نشود.

روزنامه اينديپندنت ]انگليس[

روزنامه يو اس اي  تودي ]آمريكا[

غنيمت جنگ در دست طالبان

دفاع بايدن از خروج

اينديپندنت نوشته كه طالبان بالفاصله پس 
از مسلط شدن به فرودگاه كابل، غنيمت هاي 
جنگي را كه به دست آورده به نمايش گذاشته 
است. ويدئوهاي بســياري طي روزهاي اخير 
در شــبكه هاي اجتماعي منتشــر شده كه 
نيروهاي طالبان را در فرودگاه در حال بررسي 
هلي كوپترها، هواپيماها، خودروهاي زرهي و 
تسليحات نشان مي دهند. آمريكا از سال2002 
تاكنون بيش از 88ميليارد دالر براي تجهيز 
ارتش افغانستان و ديگر نيروهاي امنيتي اين 

كشور هزينه كرده است.

 چماق فرانسه بر سر لبنان
فرانسه قصد دارد درصورت بي نتيجه ماندن رایزني ها براي 

تشكيل دولت در لبنان، از گزینه »تحریم« عليه احزاب سياسي 
این كشور استفاده كند

انتخاب نجيب ميقاتي، سياســتمدار و تاجر اهل ســنت لبناني براي رایزني با 
رئيس جمهور و تشــكيل كابينه وحدت ملي، اميدها به عبــور موقت از بحران 
داخلي لبنان را زنده كرده بود. ميقاتي یك ماه قبل، بعد از كسب رأي اعتماد از 
احزاب پارلمان لبنان، با حضور در قصر ریاست  جمهوري اعالم كرد؛ براي حل 
فوري تمامي اختالفات با ميشل عون و تشكيل هرچه سریع تر دولت آماده است.
رســانه هاي لبناني در آن زمان پيش بيني مي كردند؛ نجيــب ميقاتي به  دليل 
روابط بهتر با عربســتان  ســعودي و همچنين نگاهي واقع گرایانه تر نسبت به 
خواسته هاي ميشل عون در كابينه جدید، شــانس بيشتري در مقایسه با سعد 
حریري براي تشكيل دولت دارد؛ مردي كه سرانجام پس از 9 ماه رایزني  بي نتيجه 
با رئيس جمهور، ترجيح داده بود تا از ماموریت تشكيل دولت كناره گيري كند، اما 
تاكنون، گذشت زمان ثابت كرده موانع پيش روي تشكيل دولت در لبنان با تغيير 
گزینه نخست  وزیري از بين نمي روند. به این ترتيب نجيب ميقاتي كه پيش بيني 
مي شد ظرف 2تا 3هفته دولت خود را تشكيل دهد، با گذشت یك ماه از كسب 
رأي اعتماد پارلمان، همچنان مشــغول رایزني هاي محرمانه با رئيس جمهور و 

برخي از احزاب لبناني است.
در این ميان عباس ابراهيم، رئيس ســازمان امنيت ملي لبنــان كه به تازگي 
از فرانســه به بيروت بازگشته، مدعي اســت كه طرح كارآمدی را براي ترغيب 
سياستمداران لبناني به تشكيل دولت و عبور از اختالفات مقطعي آماده كرده 
است. او طي 48ساعت گذشته در جریان مالقات هاي جداگانه با سران احزاب و 
نهادها و همچنين یك مالقات مشترك با نجيب ميقاتي و ميشل عون، جزئيات 
طرح موردنظر خود را بيان كرده و نسبت به تشكيل دولت ظرف 2هفته آینده 
اميدوار است. ابراهيم در مصاحبه ای با شبكه الجدید لبنان مي گوید: این طرح از 
طریق مشورت با وزارت خارجه فرانسه و در نتيجه پيگيري هاي مكرر این كشور 
درباره تشكيل فوري دولت در لبنان آماده شده است. ابراهيم با وجود خودداري 
از بيان جزئيات طرح خود گفته اســت:  طي دیدارهاي اخير موفق شده ایم  به 
راه حل هایي موقت اما كارآمد  براي اختالفات ميان نخست وزیر و  رئيس جمهور 
بر سر وزارتخانه هایي  همچون دادگستري دست یابيم.  روزنامه الشرق االوسط 
مدعي اســت؛   عباس ابراهيم، حامل پيامي  هشدارآميز از ســوي اليزه براي  
رهبران سياسي لبنان است. در گزارش این روزنامه به نقل از یك منبع آگاه در 
دولت لبنان آمده: فرانسه در پيامي شدید اللحن، تهدید كرده كه اگر رایزني ها 
براي تشكيل دولت ميقاتي همچون ســعد حریري بي نتيجه بماند، تعداد قابل 
توجهي از رهبران سياسي لبنان تحریم شــده و دارایي هاي آنان در بانك هاي 
اروپایي بلوكه خواهد شــد. اگرچه این اطالعات از سوي عباس ابراهيم تأیيد یا 
تكذیب نشده، اما مواضع عمومي او پس از بازگشت به بيروت با محتواي گزارش 

الشرق االوسط همخواني دارد. 

براي مثال، او روز گذشــته پس از برگزاري مالقات مشترك با رئيس جمهور 
 و نخســت وزیر در بعبــدا بــا حضــور در جمع خبرنــگاران گفــت: حس 
مســئوليت پذیري و تعهد ملي ایجاب مي كند كه در مقام یك سياستمدار، 
شرایط بحراني كشــور را درك كرده و راه را براي تشكيل دولت موقت هموار 
كنيم. به عنوان یك مقام امنيتي هشــدار مي دهم، درصورت تداوم وضعيت 
فعلي ممكن است در آینده ای نزدیك، با آشوب و ناآرامي هایي روبه رو شویم 

كه به آساني قابل مهار نباشد.

مصادره 7ميليون ليتر سوخت احتكار شده
همزمان با بازگشت رئيس سازمان امنيت ملي لبنان، پویش گسترده اي از سوي 
ارتش این كشور براي كشــف و مصادره بنزین و مازوت آغاز شده است. بحران 
قحطي سوخت )به رغم تخصيص ارز دولتي و واردات(، مشكالت معيشتي مردم 
لبنان در سایه فروپاشــي اقتصادي را دوچندان كرده اســت. هم اكنون بخش 
عمده اي از منابع بنزین و مازوت لبنان، به دليل قاچاق به سوریه و یا احتكار )به 
اميد فروش پس از افزایش قيمت(، نایاب شده و شهروندان لبناني ناچارند روزانه 
ساعت ها مقابل پمپ هاي بنزین منتظر بمانند. در چنين شرایطي ارتش، موج 
بي سابقه اي از كشف و مصادره منابع سوخت غيرقانوني در نقاط مختلف لبنان 
را آغاز كرده است؛ موجي كه در نتيجه آن تا كنون بيش از 7ميليون ليتر بنزین و 
مازوت در چاه هاي پمپ بنزین ها و یا انبارهاي واقع در مناطق دورافتاده كشف 

شده است.
پيگيري هاي رســانه هاي لبنان نشــان مي دهد، بخش عمده قاچاقچيان و یا 
محتكران با احزاب سياســي در ارتباط بوده و از پوشــش آنــان براي اقدامات 
غيرقانوني خود اســتفاده مي كنند. در این ميان ســهم 2 حزب المستقبل )به 
ریاست ســعد حریري( و قوات )به ریاســت ســمير جعجع( از دیگر احزاب و 
مجموعه هاي سياسي لبناني پر رنگ تر است. تمام اینها در حالي است كه بانك 
مركزي لبنان اعالم كرده، دیگر ارز كافي براي تامين واردات سوخت در اختيار 
نداشته و به زودي قيمت ســوخت باید افزایش یابد؛ امري كه بدون شك موج 
تازه اي از گراني و تورم را در بازارهاي لبنان به دنبال خواهد داشــت. به گزارش 
شبكه الجزیره، پيش بيني  مي شود، قيمت هر ليتر بنزین با تصميم بانك مركزي، 

از    3800لير به بيش از 17هزار لير افزایش یابد.

احضار نخست وزير 
همزمان با این تحوالت، دادستاني لبنان كه مشغول پيگيري هاي پرونده انفجار 
بندر بيروت اســت هفته گذشــته حكم احضاریه اي را براي بازجویي از حسان 
دیاب، نخست وزیر لبنان صادر كرده است. دادستاني با اعالم این تصميم پيشنهاد 
كرده، نخست وزیر از حق مصونيت خود گذشته و اجازه دهد تا تحقيقات قضایي، 
مســير صحيح خود را طي كند. در مقابل، حســان دیاب با صدور بيانيه  تندي 
اقدام دادستاني را بخشي از فشارهاي سياســي عليه دولت خود توصيف كرده 
و مي گوید: مواد منفجره نيترات براســاس اسناد منتشــر شده دستكم از سال 
2013در انبارهاي بندر بيروت قرار داشته؛ اما دادستاني اصرار دارد تنها از من 
كه ریاست دولت را از ســال 2020در اختيار داشته ام بازپرسي كند. همزمان با 
دیاب، تعداد دیگری از رهبران سياســي لبنان نظير نبيه بري، رئيس پارلمان و 
رهبر حزب امل نيز رفتار دادستاني در پرونده بندر بيروت را سياسي و غيرحقوقي 
توصيف كرده اند. با این حال دادستاني مدعي است به اسنادي دست پيدا كرده 
كه نشان مي دهد حسان دیاب از وجود مواد منفجره و تهدید آن براي بندر بيروت 
مطلع بوده، اما هيچ اقدامي در این زمينه انجام نداده است. شبكه الجدید مدعي 
است، درصورت اصرار دادستاني بر بازجویي از نخست وزیر، بحران سياسي لبنان 

به شكل بي سابقه اي تشدید خواهد شد.

» مو«؛ گونه جديد ويروس كرونا
سازمان بهداشــت جهاني اعالم كرد كه یك گونه جدید از ویروس 

كرونا را با نام علمي B.1.621 كه به نام »مو« )Mu( هم شــناخته رويداد
مي شود، تحت نظارت قرار داده است. به گزارش خبرگزاري فرانسه، 
طبق اعالم سازمان بهداشت جهاني، گونه جدید كه نخستين بار حدود 8 ماه قبل 
در كشور كلمبيا كشف شده، احتماال در مقابل واكسن هاي موجود مقاوم باشد. گونه 
مو به جز كلمبيا در دیگر كشورهاي آمریكاي جنوبي و در اروپا هم دیده شده است. 
در كلمبيا 39درصد از موارد جدید ابتال به این گونه نســبت داده شده است اما در 

سطح جهاني گسترش آن فعال كمتر 
از 0.1درصد اســت. همه ویروس ها 
ازجمله ویروس كرونا با گذشت زمان 
جهش پيدا مي كنند و گونه هاي جدید 
را شــكل مي دهند. بيشتر جهش ها 
روي ویژگي هاي ویروس تأثير چنداني 
ندارند اما جهش هاي خاص مي توانند 
خواص ویروس را تغييــر دهند. این 

تغيير ممكن است ویروس را در برابر واكسن هاي توليد شده یا كيت هاي تشخيص 
مقاوم كنند. سازمان  بهداشت جهاني براي برآورد خطر گونه هاي جهش یافته هر 
ویروس، آنها را در 2طبقه »تحت نظارت« و »نگران كننده« دسته بندي مي كند. 
4گونه ویروس كرونا ازجمله گونه دلتا در سراسر جهان دیده شده اند. این 4گونه از 
سوي سازمان بهداشــت جهاني در دســته نگران كننده قرار گرفته اند. در دسته 
گونه هاي تحت نظارت، 4گونه تاكنون وجود داشته است: اتا، لوتا، كاپا و الندا. گونه 

مو نيز اكنون پنجمين گونه این گروه است.

روي خط خبر 

   شيرعباس استانكزي، 
نايب  رئيس دفتر سياسي 
طالبان در قطر گفته است 
كه اين گروه امروز يا فردا 
دولتش را معرفي خواهد 
كرد. به گفته او، اين دولت 
فراگير خواهد بود و زنان 
در ِسمت هاي پايين تر در 
آن نقش خواهند داشــت 
و افرادي كــه در 2 دهه 
گذشته در دولت بوده اند 
در دولت جديد نخواهند 

بود.
 يــك هواپيمای قطري 
كــه حامــل تيــم فني 
موردنياز براي راه اندازي 
فرودگاه كابل بود، ديروز 
در پايتخت افغانستان به 

زمين نشست.
 والديميــر پوتيــن، 
رئيس جمهور روسيه گفته 
است كه دستاورد آمريكا 
در افغانستان، صفر بوده 
است. به گفته او، دخالت 
نظامي آمريــكا، فقط از 
دست رفتن جان انسان ها 

را به همراه داشته است.
 طالبــان از نيروهاي 
مقاومت در دره پنجشير 
درخواست كرده است تا 
سالح هايشــان را زمين 

بگذارند.
 يك عضو ارشــد بانك 
افغانســتان  مركــزي 
از آمريــكا و صنــدوق 
خواسته  پول  بين المللي 
است تا امكان دسترسي 
دولــت، تحــت رهبري 
طالبان به 10ميليارد دالر 
پول ذخيره اين كشور را 
بدهد و گرنــه اقتصاد اين 
كشــور با بحران مواجه 

خواهد شد.
 مقامات انگليســي و 
مقامات ارشــد طالبان با 
هم در حال مذاكره هستند 
تا انتقال امن شهروندان 
انگليســي در افغانستان 
و افغان هايــي كه تمايل 
به خروج از كشــور دارند 

تضمين شود. 
 وزيرخارجه قطر، شيخ 
محمد بــن عبدالرحمن 
آل ثاني از طالبان خواسته 
است سياســت هايش را 
درباره زنــان اصالح كند. 
او گفته اســت كه جامعه 
جهاني نبايــد طالبان را 

ايزوله كند.
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هيچ جنگی با خروج آخرين  سرباز از زمين جنگ تمام سامان رضایی
نمی شود. مگر اينكه رد پوتين ســرباز آمريكايی آخرين 
ردپايی باشد كه زمين جنگ را ترك می كند. آمريكا حتی 
وقتی تاريخ برای مقابله با تروريسم يا حمايت از نازی ها و 
متحدانش به اين كشور حق داد كه وارد جنگ شود ردی كه 
از انتقام بر جای گذاشت، هيچ نسبتی با ابعاد سوژه انتقام 
نداشت. هيروشيما، ناكازاكی، سايگون و حاال كابل. آخرين 
سرباز آمريكا شب هنگام و در حالی افغانستان را ترك كرد 
كه طی 20ســال اشغال اين كشــور در هر 5ساعت يك 
كودك كشته يا نقص عضو شد. اين آمار شامل كودكانی كه 
از گرسنگی و بيماری های شــرايط اشغال از ميان رفتند 
نمی شود. در سوی ديگر اين جنگ، طالبان و القاعده قرار 
داشتند. آنها اما شعار دفاع از حقوق بشر نمی دهند و افسار 

تمدن دور گردنشان نينداخته اند. اصول حركات سياسی و 
نظامی شان مشخص و البته الی ماشــااهلل جای نقد دارد. 
آمريكايی ها شعار می دهند همه برای يكی، يكی برای همه. 
در اين جنگ اما طالبان بيشتر به اين شعار پايبند بود تا آنها. 
بايدن حتی مترجم افغانستانی را كه به نوعی نجات بخش 
او و جان كری بود در افغانســتان رها كرد. موردی كه اگر 
هاليوود سراغ آن برود، همه  چيز وارونه خواهد شد. برگرديم 
به آخرين سرباز آمريكايی كه زير نور مادون قرمز دوربين 
جنگی ديد در شب، افغانستان را ترك كرد. دوربينی كه 
معموال وظيفه دارد بخش نامرئی جنگ را مرئی كند. اين 
دوربين حاال دومينوی آخرين ســرباز آمريكا را به تصوير 
كشيده اســت. دومينويی كه در يك لوپ Loop)حلقه 
درهم تنيده و نماد بی پايانی(بی پايان گير افتاده است. اين 
سرباز در واقع كريستوفر تاد دوناهو، ژنرال 2 ستاره ارتش 

اياالت متحده است و در حال حاضر به عنوان فرمانده لشكر 
82 هوابرد در پايگاه نظامی فروت برگ كارولينای شمالی و 
واحد عمليات ويژه خدمت كرده و با نــام كريس دوناهو 
شناخته می شود. كريســتوفر اين همه نشان و لقب را در 
حالی يدك می كشد كه فقط كسانی كه هم مليت خودش 
بودند را به آمريكا يدك كشيد. در فيلم های هاليوودی هيچ 
سرباز آمريكايی را نمی بينيد كه يكی از همرزمانش را در 
پشــت خط دشــمن جا بگــذارد. او امــا بســياری از 
افغانستانی هايی را كه در جنگ با طالبان به آنها كمك كرده 
بودند جا گذاشت. صحنه التماس مترجم هايی كه از بيم 
جان خود به آمريكايی ها كه در فرودگاه در حال بازگشت به 
كشــور خود بودند از يادها نخواهد رفت. در مجموع بهتر 
است آمريكايی ها شعار مشهور خود را كمی ويرايش كنند. 

شايد بهتر است بگويند يكی برای همه، همه برای ما.

دومینوی آخرین سرباز

گياه روييده، از روز گذشته در فضای مجازی پخش فاطمه عباسی تصوير خودروهای پرايدی را كه روی سپر و كاپوتشان 
شده و واكنش های مختلفی را از سوی كاربران داشته است. عده ای اين پرايدها را 
دپوی محصوالت خودروسازی در پاركينگ به مدت طوالنی دانسته اند و عده ای هم 
می گويند كه اين خودروها، در واقع ماشين های توقيفی هستند كه در پاركينگ 
پليس مانده اند و كسی به سراغشــان نيامده است. بعد از انتشار اين تصاوير گروه 
خودروسازی توضيحاتی منتشر و اعالم كرد كه اين عكس ها متعلق به حدود 3 سال 
پيش در پاركينگ های شــركت بــن رو ســاوه از زيرمجموعه هــای اين گروه 
خودروسازی اســت كه به تازگی منتشر شده اســت و توضيح داده اند كه پس از 
استقرار تيم فعلی مديريتی، از همان 3 سال پيش وضعيت نگهداشت خودروها 
به صورت جدی و مستمر پيگيری شده و كل محوطه و زمين اين پاركينگ نيز ماه ها 
پيش مورد بازسازی و مناسب سازی قرار گرفته است و ديگر خبری از پرايدهای گل 
داده و به سبزه آراسته شده نيست. از طرف ديگر از آنجايی كه تعداد خودروهای 
توقيفی مانده در پاركينگ ها هم كم نيست و احتمال می رود اين تصاوير ربطی به 
اين ماشين ها داشته باشد، پليس برای ترخيص خودروهايی كه به هر دليل، جز 
دليل قضايی در پاركينگ ها، سال هاست كه باقی مانده اند، طرح ويژه ترخيص مقرر 
كرده است. به اين ترتيب كسانی كه وسيله نقليه شان در پاركينگ ها توقيف است، 
به طور مثال برای باال بودن جريمه، هزينه پاركينگ، عوارض شهرداری و عوارض 
آزاد راهی... می توانند با مراجعه به دفاتر پليس +10 از شرايط مطلع و برای خارج 
كردن خودروهای خود از پاركينگ ها اقدام كنند. بخشودگی جرايم 2برابر شده و 
تقسيط يكساله جرائم و تسهيل در ترخيص خودروهايی كه معاينه فنی ندارند از 
ديگر مزايای اين طرح است و تنها مواردی كه توقيف قضايی دارند، شامل استفاده 
از اين طرح نمی شوند. هر چه كه هست، خبر رسيدگی به وضعيت اين پرايدهای 
جوانه زده 150ميليون تومانی، خبر خوبی است و جای اميدواری است كه با منتشر 
شدن اين تصاوير بالفاصله مسئوالن واكنش نشان داده  و درصدد رفع اين مشكل 

هستند.

به سبزه آراسته شده

آخرین روزهای تابستان
همه هستی ما، تمام سرگرمی و  

دلخوشی ما فوتبال بود و سينما. 
هنوز در نيمه اول دهه 60 بوديم و كوچه و خيابان با گل كوچيك 
و توپ پالستيكی دو اليه برايمان معنا می يافت تا اينكه آقای 
معصومی سكته كرد و فوتبال بازی كردن در محل موكول شد 
به زمانی ديگر. كار از لطفا و خواهش می كنم گذشــته بود و به 
فحش و تهديد رسيده بود و بعدش چغلی به والدين. راهكار كول 
كردن دروازه های فوتبال و رفتن به يك خيابان باالتر بود كه آن 
هم فقط يكی دو روز دوام آورد و كار به دعوا و كتك كاری با هم 
سن و سال هايمان كشــيد كه طاقت چند تا »اليی« و »يك پا 
دو پا« و بعدش باخت ناگزير را نياوردند و خالصه نشد كه بشود. 
اين از فوتبال خودمان. می شد رفت امجديه و فوتبال باشگاه های 
تهران را تماشا كرد. استاديوم آزادی، زيادی دور بود و برای ما 
پرسپوليسی ها شده بود ورزشــگاه خانگی. رفتن به آزادی در 
11ســالگی فقط با بزرگ ترها امكان پذير بود و خالصه به هر 
مصيبتی بايد آويزان دايی و عمو و پدر می شــدی تا آن لحظه 
ســكرآور گذر از تاريكی راهرو و آن ســينما اسكوپ با صدای 
استريو فونيك در هجوم نور و قاب بی نظير و خوش رنگ زمين 

فوتبال آزادی صدای ورزشگاه ميخكوبت كند.
از بخت بد ما و زمانه نامراد، چند بازی پرســپوليس را به خاطر 
چند دقيقه بازی رضا عابديان كه مشــمول خدمت سربازی از 
كار در آمده بود 3 هيچ به نفع رقبــا زدند . از آن احكامی كه در 
قوطی هيچ عطاری جز فدراسيون و هيأت فوتبال دهه 60 يافت 
نمی شد و فقط خيال فدراسيون نشين ها را راحت می كرد كه 
در آن ســال ها هر كاری می كردند تا دربی برگزار نشــود. آن 
موقع خبری از ليگ سراســری نبود، يك ليگ قدس بود كه با 
حضور تيم های منتخب اســتان ها برگزار می شد و يك فوتبال 
باشگاه های تهران. پرسپوليس و استقالل در 2 گروه جداگانه 
قرار می دادند تا با هم مواجه نشــوند و 2 تيــم از هر گروه باال 
می آمدند . با حكم كميته انضباطی پرسپوليس از گروهش باال 
نيامد و ما طرفدار تيم شاهين شديم كه آن هم حريف استقالل 

نشد و در ضربات پنالتی فينال را واگذار كرد.
هر چقدر در فوتبال بدشانسی آورديم ولی در سينما، شاهين 
بخت و اقبال بر دوشــمان نشســته بود. با وجــود تصميم بر 
فيلمفارسی زدايی و حذف سرگرمی، هنوز تغيير سياستگذاری ها 
در اكران عمومی خيلی نمود نيافته بود و سينمای ايران برای 
سرگرم شدن و لذت بردن، گزينه های جذابی داشت. ضيافت با 
تماشای »تاراج« در سينما مركزی شروع شد. در شلوغی ميدان 
انقالب و جمعيتی مشتاق كه برای ديدن فيلم تازه ايرج قادری 
هجوم آورده بودند، به سختی می شد بليت خريد و وارد سينما 
شد. همه ســختی ها با روی پرده آمدن »تاراج« به فراموشی 
سپرده می شــد، با دشــمنی و بعد رفاقت ميان زينال بندری 
)جمشــيد آريا( و ســتوان احمد )بهزاد جوانبخش( و جمله 
قصارهايی كه بعدها فهميديم سعيد مطلبی آنها را نوشته بود. 

جمشيد آريا با سر تراشيده اش، شد نخستين ضد قهرمان دوست 
داشتنی ما. آن موقع هنوز كسی به نام جمشيد هاشم پور عادت 
نداشت. همانطور كه در »عقاب ها« نتوانستيم سعيد راد را با نام 
شناسنامه ای اش »احمد حق پرست راد« بخوانيم. تابستان64 
يكی از آخرين فرصت های ما برای عشق كردن با ستاره ها بود. 
آخرين فرصت برای ديدن نام ايرج قادری به عنوان كارگردان 
بر پرده سينما )كه بعد از تاراج 10ســالی كارنكرد( و تماشای 
سعيد راد كه در »عقاب ها« قهرمان رؤيايی پسربچه هايی بود 
كه عشق خلبانی داشتند. در ميانه های جنگ تحميلی، تماشای 
رشادت های سعيد راد و جمشــيد آريا در عقاب ها در سينماها 
با سوت و كف های فراوان تماشــاچيان همراه می شد.  مرداد 
64 بيشتر كسانی كه از ســينما عصر جديد بيرون می آمدند 
چشمان شان ســرخ بود از بس كه موقع تماشــای »گل های 
داوودی« گريه كرده بودند. تابستان 64 از آخرين فرصت های 
مغتنم برای تماشای ملودرام پرســوز و گداز ايرانی در سينما 
عصرجديد بود. كمی بعد تاركوفســكی و رفقا از راه رسيدند و 
عصرجديد را قرق كردند. آن موقع هنوز می شــد سينماهايی 
 در تهران پيدا كرد كه »فرار به سوی پيروزی« را در اكران های 
2 و 3 نشان بدهند. تماشای دريبل های پله )كه هنرنمايی هايش 
را فقط از پدرانمان شنيده بوديم( و ســيوهای استالونه )كه با 
»راكی« و »رمبو« قهرمان محبوبمان بود( بر پرده بزرگ سينما 
برای پسربچه های عشق فوتبال تجربه شگفت انگيزی بود. چاپ 
عكس »فرار به سوی پيروزی« روی جلد مجله فيلم باعث شد 
تا برای نخستين بار، تنها نشــريه سينمايی دهه60 را بخريم و 
خواننده مجله گلمكانی و رفقايش شويم. آن سال ها ما نه  تنها 
مجله فيلم بلكه ماهنامه »دانشــمند« را هــم می خوانديم. نه 
برای اينكه دانشمند شــويم، برای فرو نشاندن عطش مطالعه 
با هر چيزی كه گيرمان می آمد. آخرين روزهای تابستان64 به 
تماشای مكرر »عقاب ها« گذشت كه خودش حكايتی مفصل 

است.

مكانی در آفتاب

صبح است...
نمی دانم دقيقا چه كسی نخستين   بار نام صبح را برای پايان شــب سمانه گلك
انتخاب كرده، ولی گمان می كنم درست ترين انتخاب را داشته 
چون خواسته و ناخواسته صبح واژه ای ا ست كه با شنيدنش ياد 

آغاز، حركت و روشنی می افتی.
حدس می زنم اگر صبح نام ديگری داشت محال بود خوردن 
صبحانه اينقدر دلچسب می شــد، از خانه بيرون زدن اينقدر 
هيجان انگيز می شــد و تحمل صف اتوبوس، مترو و تاكسی 
قابل درك و البد هر اسم ديگری برای صبح انتخاب می كردند، 
شايد بيدار شدن از خواب ناز كمی آسان تر بود.آسان بود چرا كه 

جرأت آغاز دوباره را نمی داد.
نمی دانم چه كســی نام صبح را انتخاب كرده بود، ولی حتما 
شــبيه انتخاب كردن نام كودكان يك خانواده، تالشی نكرده 
برای اينكه نام صبح به شــب يا ظهر يا عصر بيايد، اما همين 
تالش نكرده آهنگ هيجان انگيزی برای اين لحظه ها ساخته 

مخصوصا صبح.
فرض كن چه واژه ديگری می توانست به جز واژه صبح در اين 

مصرع از حضرت موالنا كه می فرمايد: 
»صبح اســت و صبا مشك فشــان می گذرد« جا خوش كند 
به نظرم هيچ واژه ای آنقدر نمی توانســت در اين مصرع معنا و 

مفهومی از خود نشان دهد.
شايد همين واژه صبح است كه استارت برای يك روز را معنا 
می دهد وگرنه به ما كه بود با آغاز شــب هم همت شــروع و 

استارت كاری را نداشتيم.
بی جهت نيست كه حضرت سعدی اينچنين از صبح می گوييد: 
»صبح می خندد و من گريه كنان از غم  دوست. ای دم صبح چه 

داری خبر از مقدم دوست«
ديگر چه می توان از صبح گفت كه باوركرد كه اين واژه، انتخاب 

هركسی بود، بی نهايت به قامت اين لحظه می آيد.

ناشتا

شهر شهريور- عکس :همشهری / منا عادل اول آخر

 سعید مروتی

حافظ

مرحبا طاير فرخ پی فرخنده پيام
خير مقدم چه خبر دوست كجا راه كدام

30
درصد

حجم آب موجود در مخازن 
سدهای كشور از ابتدای سال 
آبی جاری )مهرماه ۹۹ تا آخر 
شهریور۱۴۰۰( تا پنجمین 

روز از شهریورماه در حالی با 
كاهش ۳۰ درصدی همراه 

شده كه براساس پیش بینی 
سازمان هواشناسی، پاییز 
امسال وضعیت بارش ها 
كمتر از نرمال )میانگین 
بلندمدت( خواهد بود.

47
درصد

كل آب ورودی به مخازن 
سدهای كشور نیز در سال 
آبی جاری ۲۸ میلیارد و ۷۹ 
میلیون مترمكعب بود كه 
نسبت به سال گذشته از 

كاهش ۴۷ درصدی برخوردار 
شده است.

20
میلیارد

حجم آب موجود در مخازن 
سدهای كشور از ابتدای 

سال آبی جاری تا پنجمین 
روز از آخرین ماه سال آبی به 
رقم ۲۰ میلیارد و ۹۲ میلیون 

مترمكعب رسید. این 
درحالی است كه حجم آب 
موجود در مخازن سدهای 
كشور در بازه زمانی مشابه 

پارسال۳۰ میلیارد و ۳ میلیون 
مترمكعب بوده است.

عدد خبر

لوكاس گرينفيلد، نقاش 9ساله انگليسي 
با خلق آثــار هنــري خارق العــاده، در 
مدرســه لقب لئوناردو داوينچي معاصر 
را براي خــود دســت و پا كرده اســت. 
لوكاس از دوران قرنطينه و خانه نشــيني 
براي پرورش اســتعداد خود در نقاشــي 
استفاده و تا جايي پيشرفت كرد كه مورد 
تحسين آكادمي ســلطنتي هنر انگليس 
قرار گرفت. نقاشــي مرد بي خانمان از او، 
از بين بيش از 33هزار اثر ارســالي براي 
نمايش در نمايشگاه تابستاني هنرمندان 
جوان اين آكادمي انتخاب شــد. مادر اين 
هنرمند در گفت وگو با روزنامه سان گفته: 
لوكاس كمي پس از يك ســالگي نقاشي 
كشيدن را شروع كرد. هرجا كه مي رفتيم 
هميشه يك دفتر نقاشي و چند مدادرنگي 
برمي داشت. اما در طول نخستين دور از 
قرنطينه و خانه نشيني بود كه اين عالقه 
را با جديت دنبال كرد و پرتره هايي را كه از 
فوتباليست هاي محبوبش مي كشيد، به ما 
نشان داد. او سپس سراغ كشيدن حيوانات 
رفت و يك نفر وقتي نقاشي اي را كه از يك 
شير كشيده بود ديد از او خواست سگش 
را نقاشي كند. معلمان و كاركنان مدرسه 
هم از او مي خواستند در ازاي دريافت پول 
نقاشي حيوانات خانگي شــان را بكشد. 
لوكاس پولي كه از ايــن راه درمي آورد را 
براي خريدن ابزار نقاشــي بيشتر صرف 
كرد و از نقاشــي با مداد رنگي به ســمت 
رنگ اكريليك و رنگ روغن رفت. به گفته 
مادر لوكاس، ايــن هنرمند خوش ذوق و 
بااستعداد هميشــه در مورد تكنيك هاي 
هنري مختلف و ابزارهاي جديد نقاشــي 
تحقيق مي كرد و از طريــق يوتيوب كار 

به ســبك هايپررئاليســم را 
فراگرفت. لئوناردو داوينچي 
دانشمند، نقاش، مجسمه سازو 
... با وجود تنها 25 اثر برجاي 
مانــده، به عنــوان يكي از 
بزرگ ترين نقاشــان تاريخ 

شناخته مي شود.

داوينچي 9ساله 
گرينويچ

طرف خانه سوان
مارسل پروست 
چه بارها كــه قايقرانی را ديــدم - و دلم 
خواســت هنگامی كه اختيــار زندگی ام 
به دست خودم باشــد از او تقليد كنم- كه 
پارو رها كرده، به پشت در گودی كف قايق 
خوابيده و آن را به دســت آب سپرده بود، 
چيزی جز آسمان كه آهسته آهسته باالی 
سرش می گذشت نمی ديد و طعم خوشی و 

صفا روی چهره اش آشكار بود.

بوك مارك
پل چوبی

مهدی كرم پور 
رفتم تو قفس شير. بدن شيرو لمسش كردم. 
عضالتش رو لمس كردم. می دونی چه حسی 
داشت؟ وقتی بهش دســت كشيدم فهميدم 
قدرتش در ماهيچه هاش نيست، در درونشه، 
يه وحدت درونی داره، وقتی تصميم به شكار 
می گيره، با همه وجودش بلند می شه، با همه 
وجودش حركت می كنه، بــا همه وجودش 

به دست مياره... رؤيات رو به دست بيار.

ديالوگ

آب !    اثر تومازو ماركوال

آخر مصور
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